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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА, КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ, ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ, 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ОБУЧЕНИЯ, ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ФОНЕТИЧЕСКИЙ НАВЫК, 

АРТИКУЛЯЦИЯ, СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Цель работы: исследовать особенности построения фонетического 

курса на начальном этапе обучения РКИ в условиях грекоязычной среды. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена следующими 

факторами. Беларусь, Россию, Грецию и Кипр связывают давние культурные 

и исторические связи, деловые и политические отношения между этими 

странами в последнее время стали особенно тесными. Открывающиеся 

перспективы сотрудничества делают русский язык все более 

привлекательным в Греции и на Кипре, ставя его в ряд самых изучаемых 

иностранных языков. Изучение языка традиционно начинается с фонетики, 

поэтому изучение особенностей построения курса фонетики на уроках РКИ в 

грекоязычной среде является перспективным. Научная новизна 

представленной работы обусловлена крайне скудным количеством 

современных научных исследований, методических и учебных пособий, 

посвященных проблеме преподавания РКИ в грекоязычной аудитории. 

Данная магистерская диссертация ставит своей целью частично восполнить 

этот пробел.  

Объект исследования: особенности построения фонетического курса 

на начальном этапе обучения РКИ в условиях грекоязычной среды. 

Предмет исследования: культурно-образовательные особенности 

грекоязычной среды применительно к обучению РКИ и основные 

характеристики фонетических систем русского и греческого языков в 

сопоставительном аспекте. 

Результаты и новизна исследования. 

1. В работе уточняются понятия языковой, культурно-образовательной 

и грекоязычной среды, проводится анализ ее внешних и внутренних 

факторов. На основе данного анализа формулируются методические 

рекомендации для преподавателей РКИ, работающих или планирующих 

работать в грекоязычной среде.  

2. В диссертации дается определение понятиям «цель обучения» и 

«задача обучения», перечисляются основные цели обучения РКИ, после чего 



каждая из перечисленных целей анализируется применительно к 

преподаванию РКИ в грекоязычной языковой среде.  

3. В данном исследовании дается определение понятию «принципы 

обучения» и анализируются те из них, которые требуют определенной 

корректировки в условиях преподавания РКИ в грекоязычной среде. К ним 

мы отнесли дидактические принципы сознательности, наглядности, 

доступности и посильности, прочности усвоения знаний, профессиональной 

компетенции; психологические принципы мотивации, учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся, учета адаптационных процессов; 

методические принципы аппроксимации, коммуникативности, учета родного 

(греческого) языка учащихся, ситуативно-тематической организации 

материала. Мы убедились, что в условиях грекоязычной среды они 

реализуются по-иному, нежели в русскоязычной среде, и указали на 

важность учета данного фактора преподавателем РКИ. 

4. Дается определение понятию «этап обучения», перечисляются его 

основные характеристики. Также обращается внимание на различие 

содержания понятия начального этапа обучения в системе русскоязычного 

вузовского обучения и в системе грекоязычных учебных заведений.  

5. Определяются основные цели и задачи обучения фонетике на уроках 

РКИ. К первым относится формирование стойких ассоциаций между 

грамматическими и фонетическими явлениями в сознании учащихся и 

формирование фонетических навыков. Подчеркивается необходимость 

обучения фонетике на уроках РКИ не только в целях выработки хорошего 

произношения, но и в целях полноценного овладения продуктивными и 

непродуктивными видами речевой деятельности.  

6. Перечисляются основные подходы к формированию фонетических 

навыков на уроках РКИ: артикуляторный, акустический и 

дифференцированный. При этом последний, сочетающий в себе два 

предыдущих подхода и использующий все анализаторы для формирования 

всестороннего фонетического навыка, оценивается как наиболее 

эффективный.  

7. Дается системное описание фонетических явлений русского языка в 

их синхронном сопоставлении с фонетическими явлениями греческого языка. 

Это позволяет выявить имеющиеся между ними сходства и различия. 

8. На основе выявленных различий были определены явления русской 

фонетической системы, являющиеся потенциально трудными для усвоения в 

грекоязычной аудитории на занятиях РКИ.  

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Ключавыя словы: МОЎНАЕ АСЯРОДДЗЕ, КУЛЬТУРНА-

АДУКАЦЫЙНАЕ АСЯРОДДЗЕ, ЭТНАПСІХАЛАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ, 

МЭТЫ НАВУЧАННЯ, ПРЫНЦЫПЫ НАВУЧАННЯ, МІЖМОЎНАЯ 

ІНТЭРФЕРЭНЦЫЯ, ПАЧАТКОВЫ УЗРОВЕНЬ НАВУЧАННЯ, 

ФАНЕТЫЧНАЯ СІСТЭМА, ФАНЕТЫЧНЫ НАВЫК, АРТЫКУЛЯЦЫЯ, 

СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АСПЕКТ НАВУЧАННЯ, МЕТАДЫЧНЫЯ 

РЭКАМЕНДЫЦЫІ. 

Мэта работы: даследаваць асаблівасці пабудовы фанетычнага курса на 

пачатковым узроўні навучання РЯЗ (рускай як замежнай) ва ўмовах 

грэкамоўнага асяроддзя. 

Актуальнасць дадзенага даследавання абумоўлена наступнымі 

фактарамі. Беларусь, Расію, Грэцыю і Кіпр звязваюць даўнія культурныя і 

гістарычныя сувязі, справавыя і палітычныя адносіны паміж гэтымі краінамі 

ў апошні час сталі асабліва цеснымі. Перспектывы супрацоўніцтва, якія 

адкрыліся, робяць рускую мову усе больш прыцягальнай у Грэцыі і на Кіпры, 

ставячы яе ў рад самых вывучаемых замежных моў. Вывучэнне мовы 

традыцыйна пачынаецца з фанетыкі, таму вывучэнне асаблівасцей пабудовы 

курса фанетыкі на ўроках РЯЗ у грэкамоўным асяроддзі з'яўляецца 

перспектыўным. Навуковая навізна прадстаўленай работы абумоўлена вельмі 

беднай колькасцю сучасных навуковых даследаванняў, метадычных і 

вучэбных дапаможнікаў, прысвечаных праблеме выкладання РЯЗ у 

грэкамоўнай аўдыторыі. 

Аб'ект даследавання: асаблівасці пабудовы фанетычнага курса на 

пачатковым этапе навучання РЯЗ ва ўмовах грэкамоўнага асяроддзя. 

Прадмет даследавання: культурна-адукацыйныя асаблівасці 

грэкамоўнага асяроддзя ў дачыненні да навучання РЯЗ і асноўныя 

характарыстыкі фанетычных сістэм рускай і грэчаскай моў у 

супастаўляльным аспекце. 

Вынікі і навізна даследавання. 

1. У рабоце ўдакладняюцца паняцці моўнага, культурна-адукацыйнага і 

грэкамоўнага асяроддзя, праводзіцца аналіз яго знешніх і ўнутраных 

фактараў. На аснове дадзенага аналізу фармуліруюцца метадычныя 

рэкамендацыі для выкладчыкаў РЯЗ, якія працуюць ці плануюць працаваць у 

грэкамоўным асяроддзі. 

2. У дысертацыі даецца азначэнне паняццям «мэта навучання» і 

«задача навучання», пералічваюцца асноўныя мэты навучання РЯЗ, пасля 

чаго кожная з пералічаных мэт аналізуецца ў дачыненні да выкладання РЯЗ у 

грэкамоўным маўленчым асяроддзі. 



3. У дадзеным даследаванні даецца азначэнне паняццю «прынцыпы 

навучання» і аналізуюцца тыя з іх, якія патрабуюць пэўнай карэкціроўкі ва 

ўмовах выкладання РЯЗ у грэкамоўным асяроддзі. Да іх мы аднеслі 

дыдактычныя прынцыпы свядомасці, нагляднасці, даступнасці і пасільнасці, 

трываласці засваення ведаў, прафесійнай кампетэнцыі; псіхалагічныя 

прынцыпы матывацыі, уліку індывідуальна-псіхалагічных асаблівасцей 

навучэнцаў, уліку адаптацыйных працэсаў; метадычныя прынцыпы 

апраксімацыі, камунікатыўнасці, уліку роднай (грэчаскай) мовы навучэнцаў, 

сітуатыўна-тэматычнай арганізацыі матэрыялу. Мы ўпэўніліся, што ва 

ўмовах грэкамоўнага асяроддзя яны рэалізуюцца па-іншаму, чым у 

рускамоўным асяроддзі, і ўказалі важнасць уліку дадзенага фактару 

выкладчыкамі РЯЗ. 

4. Даецца азначэнне паняццю «этап навучання», пералічваюцца яго 

асноўныя характарыстыкі. Таксама звяртаецца ўвага на адрозненні зместу 

паняцця пачатковага этапу навучання ў сістэме рускамоўнага навучання ў 

ВНУ і ў сістэме грэкамоўных навучальных ўстаноў. 

5. Вызначаюцца асноўныя мэты і задачы навучання фанетыцы на 

ўроках РЯЗ. Да першых адносіцца фарміраванне трывалых асацыяцый паміж 

граматычнымі і фанетычнымі з'явамі ў свядомасці навучэнцаў і фарміраванне 

фанетычных навыкаў. Падкрэсліваецца неабходнасць навучання фанетыцы 

на ўроках РЯЗ не толькі ў мэтах выпрацоўкі добрага вымаўлення, але і ў 

мэтах авалодання прадуктыўнымі і непрадуктыўнымі навыкамі маўленчай 

дзейнасці. 

6. Пералічваюцца асноўныя падыходы да фарміравання фанетычных 

навыкаў на ўроках РЯЗ: артыкуляцыйны, акустычны і дыферэнцыраваны. 

Пры гэтым апошні, які злучае ў сабе два папярэднія падыходы і 

выкарыстоўвае ўсе аналізатары для фарміравання ўсебаковага фанетычнага 

навыка, ацэньваецца як найбольш эфектыўны. 

7. Даецца сістэмнае апісанне фанетычных з'яў рускай мовы ў іх 

сінхронным супастаўленні з фанетычнымі з'явамі грэчаскай мовы. Гэта 

дазваляе вызначыць падабенствы і адрозненні, якія ёсць паміж імі. 

8. На аснове адрозненняў, якія выяўлены, былі вызначаны з'явы рускай 

фанетычнай сістэмы, якія з'яўляюцца цяжкімі для засваення ў грэкамоўнай 

аўдыторыі на занятках РЯЗ. 

Магістарская дысертацыя складаецца з уводзінаў, трох глаў і 

заключэння. 



GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK 

 

Keywords: LANGUAGE ENVIRONMENT, CULTURAL AND 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT, ETHNOPSYCHOLOGICAL FEATURES, 

LEARNING OBJECTIVES, PRINCIPLES OF TEACHING, INTERLINGUAL 

INTERFERENCE, INITIAL LEVEL OF LEARNING, PHONETIC SYSTEM, 

PHONETIC SKILLS, ARTICULATION, COMPARATIVE ASPECT OF 

LEARNING, METHODICAL RECOMMENDATIONS. 

Objective: To explore the features of the phonetic course construction at the 

initial stage of RFL learning in a Greek-speaking environment. 

The relevance of this study obtains the following factors. Belarus, Russia, 

Greece and Cyprus have long-standing cultural and historical ties, and in recent 

years business and political relations between the two countries have become 

particularly close. New perspectives of cooperation make the Russian language 

very attractive in Greece and Cyprus, placing it among the most studied foreign 

languages. Learning a language is traditionally starts with phonetics; so, the 

studying features of construction of the phonetic course at the lessons of RFL in 

Greek-speaking environment is very promising. The scientific novelty of the 

present work is due to extremely meagre number of modern scientific research, 

teaching and learning aids on the problem of teaching RFL in Greek-speaking 

audiences. This master's thesis aims to partially fill this gap. 

The object of study: the features of construction of the phonetic course at 

the initial stage of RFL learning in a Greek-speaking environment. 

Subject of research: cultural and educational features of Greek-speaking 

environment in relation to RFL learning and the main characteristics of the 

phonetic systems of Russian and Greek languages in comparative aspect. 

Results and novelty of the research. 

1. The paper clarifies the concepts of language environment, cultural, 

educational and Greek-speaking environment, performs the analysis of its external 

and internal factors. Based on this analysis, guidelines for RFL teachers working or 

planning to work in the Greek-speaking environment were formulated. 

2. The thesis defines the concepts of "learning objective" and "learning 

task", specifies the main goals of RFL learning, after which each of these 

objectives are analysed in relation to the RFL teaching in the Greek-speaking 

language environment. 

3. This study defines the concept of "principles of teaching" and analyse 

those that require some adjustments in terms of RFL teaching in Greek-speaking 

environment. The principles are: didactical principles of awareness, of visibility, of 

accessibility and affordability, of professional competence; psychological 

principles of motivation principles, of student’s individual psychological 



characteristics consideration, of adaptation process consideration; methodical 

principles of approximation, of communicativeness, of the native (Greek) language 

consideration, of situational and thematic organization of the material. We found 

out that in a Greek-speaking environment the principles are implemented in a 

different way than in the Russian-speaking environment. We also pointed out the 

importance of considering this factor by RFL teacher. 

4. The definition of "learning phase" concept is specified and its main 

characteristics are listed. Also, we draw attention to the difference between the 

content of the initial stage of learning RFL in the system of Russian-speaking high 

school education and in the system of the Greek-speaking educational 

establishments. 

5. We defined the main goals and tasks of teaching phonetics at the RFL 

lessons. The main goals include the formation of persistent association between the 

grammatical and phonetic phenomena in the minds of students and phonetic skills 

formation. The necessity of phonetics studying at RFL lessons is explained not 

only by developing good pronunciation, but also by mastering productive and non-

productive types of speech activity. 

6 We list the main approaches to the formation of phonetic skills in RCTs 

lessons: articulatory, acoustic and differential. The differential approach which 

combines two previous approaches, and uses all the analysers to form 

comprehensive phonetic skills is rated as the most effective. 

7. We give a systematic description of the phonetic phenomena of the 

Russian language in their synchronic comparison with phonetic phenomena of the 

Greek language. This allows us to identify any similarities and differences between 

them. 

8. Based on the differences found were identified phenomena of Russian 

phonetic systems that are potentially difficult for Greek-speaking audience at RFL 

lessons. 

Master's thesis consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 
 


