
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра прикладной лингвистики 

 

 

 

САЛЕМ Виолетта Владимировна 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ 

БЕЛАРУСИ 

 

 

Аннотация к магистерской диссертации 

 

Специальность 1-08 80 02 «Теория и методика  

обучения и воспитания (в области РКИ)» 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

прикладной лингвистики 

Гербик Людмила Францевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ, 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА, 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ, МЕТОДООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПОСТ-МЕТОДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ, СТРАТЕГИИ И СТИЛИ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Цель работы: исследовать особенности формирования вторичной 

языковой личности при обучении в Беларуси русскому языку 

англоязычных учащихся в теоретическом и прикладном аспектах.  

Актуальность настоящего исследования. К настоящему времени 

изучение феномена вторичной языковой личности является 

перспективным направлением в теории и практике обучения русскому 

языку как иностранному в связи с тем, что современная лингводидактика в 

целом ориентирована на формирование способности учащихся 

осуществлять речевое общение, в том числе и межкультурное общение. 

Англоговорящие учащиеся, изучающие русский язык в Беларуси, как и все 

учащиеся, изучающие иностранный язык за рубежом, проходят непростой 

период социокультурной  и лингводидактической адаптации.  

Поскольку все учащиеся (резиденты) в нашем исследовании являются 

англоговорящими, мы учитываем их опыт изучения английского языка. 

Актуальным в данной связи является  рассмотрение  особенностей 

английской лингводидактики, где утвердился переход от 

методоориентированного обучения к пост-методовому обучению, а также 

описание сложности, с которыми встречаются учащиеся при овладении 

русским языком в процессе обучения в Беларуси.   

Несмотря на то, что методические подходы к обучению английского 

как родного, второму и иностранного различаются, они имеют общую 

платформу. К настоящему времени обозначилась общая тенденция к 

интегрированному, комплексному, гибкому построению процесса 

обучения, с учетом опыта и возможностей педагогических субъектов. Мы 

описываем процесс изучения русского языка как иностранного, применяя 

термины, используемые в английской прикладной лингвистике 

(лингводидактике), поскольку все это описание строится в значительной 

степени на методах самопознания (кейсы) англоязычных учащихся, 

изучавших или изучающих русский язык.  



Методы исследования: в данной работе применяется 

теоретический анализ научной литературы и кейс-исследование. При этом 

два кейса (овладение русским языком детьми) построены на методах 

наблюдения, анализа и описания; в шести кейсах (овладение русским 

языком взрослыми учащимися) применяется  самонаблюдение, анализ, 

описание.  

Объект исследования: процесс формирования вторичной языковой 

личности при изучении русского языка англоговорящими учащимися в 

социокультурной, лингвокультурной среде Республики Беларусь. 

Задачи исследования. 

1. Описать факторы и теоретические категории, 

детерминирующие методоориентированное обучение. В английской 

лингводидактике для такого обучения характерно использование 

категории метода в качестве системообразующей категории.  

2. Рассмотреть и проанализировать феномен перехода 

методоориентированного обучения в пост-методовый период и изучить 

основные особенности пост-методовой педагогики.  

3. Изучить и описать дидактические категории стилей и 

стратегий обучения в качестве центральных понятий пост-методового 

обучения.  

4. Исследовать концепцию вторичной языковой личности в 

качестве целевого компонента современного процесса обучения 

иностранному языку и русском как иностранному.  

5. Описать характерные случаи языковой интерференции в 

процессе овладения русским языком англоговорящими учащимися на 

различных языковых уровнях.   

6. Изучить взаимосвязь развития тезаурусов I, II вторичной 

языковой личности. 

7. Исследовать особенности формирования вторичной языковой 

личности в связи с двуязычной средой Республики Беларуси. 

8. Рассмотреть возможность использования категорий стилей и 

стратегий обучения английской лингводидактики в процессе 

формирования вторичной языковой личности у англоязычных учащихся в 

Беларуси. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Ключавыя словы: ДРУГАСНАЯ МОЎНАЯ АСОБА, ДРУГАСНАЯ 

МОЎНАЯ КАРЦІНА СВЕТУ, КАНЦЭПТУАЛЬНАЯ КАРЦІНА СВЕТУ, 

МОЎНАЯ АСОБА, МЕТАДААРЫЕНТАВАНАЕ НАВУЧАННЕ, ПОСТ-

МЕТАДАВАЕ НАВУЧАННЕ, СТРАТЭГІІ І СТЫЛІ НАВУЧАННЯ. 

Мэта работы: даследаваць асаблівасці фарміравання другаснай 

моўнай асобы пры навучанні ў Беларусі рускай мове англамоўных 

навучэнцаў у тэарэтычным і прыкладным аспектах. 

Актуальнасць дадзенага даследавання. Вывучэнне феномена 

другаснай моўнай асобы з'яўляецца перспектыўным кірункам у сучаснай 

тэорыі і практыцы навучання рускай мове як замежнай у сувязі з тым, што 

сучасная лінгвадыдактыка ў цэлым арыентавана на фарміраванне 

здольнасці навучэнцаў ажыццяўляць моўныя зносіны, у тым ліку і 

міжкультурныя зносіны. Англамоўныя навучэнцы, якія вывучаюць рускую 

мову ў Беларусі, як і ўсе навучэнцы, што вывучаюць замежную мову за 

мяжой, праходзяць няпросты перыяд соцыакультурнай і 

лінгвадыдактычнай адаптацыі. Паколькі ўсе навучэнцы (рэзідэнты) ў 

нашым даследванні  з'яўляюцца англамоўнымі, мы ўлічваем іх вопыт 

вывучэння англійскай мовы. Актуальным у дадзенай сувязі з'яўляецца 

разгледжанне асаблівасцей англійскай лінгвадыдактыкі, дзе зацвердзіўся 

пераход ад метадаарыентаванага навучання да пост-метадавана навучання, 

а таксама апісанне цяжкасцей, з якімі сустракаюцца навучэнцы пры 

авалоданні рускай мовай. 

Нягледзячы на тое, што метадычныя падыходы да навучання 

англійскай мове як роднай і замежнай адрозніваюцца, яны маюць 

агульную платформу. У цяперашні час абазначылася тэндэнцыя да 

інтэграванай, комплекснай, гнуткай пабудовы працэсу навучання, з улікам 

вопыту і магчымасцей педагагічных суб'ектаў. Мы апісваем працэс 

вывучэння рускай мовы як замежнай, выкарыстоўваючы тэрміны, што 

ўласцівыя англійскай прыкладной лінгвістыцы (лінгвадыдактыцы), 

паколькі ўсё гэта апісанне будуецца ў значнай ступені на метадах 

самапазнання (кейсы) англамоўных навучэнцаў, якія вывучалі ці 

вывучаюць рускую мову.  

Метады даследавання: у дадзенай рабоце прымяняецца 

тэарэтычны аналіз навуковай літаратуры і кейс-даследаванне. Два кейсы 

(авалоданне рускай мовай дзецьмі) пабудаваны на метадах назірання, 



аналізу і апісання; у шасці кейсах (авалоданне рускай мовай дарослымі 

навучэнцамі) прымяняецца саманазіранне, аналіз, апісанне. 

Аб'ект даследавання: працэс фарміравання другаснай моўнай 

асобы пры вывучэнні рускай мовы англамоўнымі навучэнцамі ў 

соцыакультурным,  лінгвакультурным асяроддзі Рэспублікі Беларусь. 

Задачы даследавання:  

1. Апісаць фактары і тэарэтычныя катэгорыі, якія 

дэтэрмініруюць метадаарыентаванае навучанне. У англійскай 

лінгвадыдактыцы для такога навучання характэрна выкарыстанне 

катэгорыі метада ў якасці сістэмаўтваральнай катэгорыі. 

2. Разгледзець і прааналізаваць феномен пераходу 

метадаарыентаванага навучання ў пост-метадавы перыяд і вывучыць 

асноўныя асаблівасці пост-метадавай педагогікі. 

3. Вывучыць і апісаць дыдактычныя катэгорыі стыляў і стратэгій 

навучання ў якасці цэнтральных паняццяў пост-метадавага навучання. 

4. Даследаваць канцэпцыю другаснай моўнай асобы ў якасці 

мэтавага кампаненту сучаснага працэсу навучання замежнай мове і рускай 

як замежнай. 

5. Апісаць характэрныя выпадкі моўнай інтэрферэнцыі ў працэсе 

авалодання рускай мовай англамоўнымі навучэнцамі на розных моўных 

узроўнях. 

6. Вывучыць узаемасувязь развіцця тэзаўрусаў І, ІІ другаснай 

моўнай асобы. 

7. Даследаваць асаблівасці фарміравання другаснай моўнай 

асобы ў сувязі з двухмоўным асяроддзем Беларусі. 

8. Разгледзець магчымасць выкарыстання катэгорый стыляў і 

стратэгій навучання англійскай лінгвадыдактыкі ў працэсе апісання 

фарміравання другаснай моўнай асобы ў англамоўных навучэнцаў у 

Беларусі. 

 
 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Keywords: SECONDARY LINGUISTIC PERSONALITY, 

LINGUISTIC WORLD VIEW/VISION, CONCEPTUAL WORLD VIEW, 

LINGUISTIC PERSONALITY, METHOD ORIENTED TEACHING, POST-

METHOD PEDAGOGY, LEARNING STYLES AND STYLES 

Objective: to research the specifics of the secondary linguistic personality 

development during the process of teaching Russian as a foreign language in the 

Russian-speaking environment of Belarus.  

Relevance of the present research. To date, the research of the 

secondary linguistic personality concept has become a promising direction in 

the field of teaching foreign language theory and practice due to the fact that the 

contemporary field of applied linguistics in general is taking a orientation 

towards the development of communication skills including crosscultural 

interaction skills. English speaking learners, studying Russian language in 

Belarus, as well as many foreign language learners in other countries, should 

follow through the process of sociocultural and linguistic adaptation. Since all 

the learners in our research (residents) are English speakers, we take their 

experience in learning English (as a foreign, second and first language) into 

consideration. The relevance of the current research is to explore the specific 

features of the English applied linguistics, where a transition/shift from the 

method-oriented teaching to post-method has taken place and to describe the 

difficulties which Russian language learners encounter, while studying in 

Belarus. 

Despite the fact that the methodologies in teaching English as a first, 

second and foreign language vary, they have a common framework anyway. 

(the are based on the common framework) To date, an overall tendency towards 

implementing integrated, holistic, flexible, learner-oriented teaching process has 

been taking shape. Our description of the Russian language learning process is 

resorting/appealing to the terms of the English applied linguistics since it is 

based on the self-observation data (cases) of the English speaking learners who 

has studied/been studying Russian language. 

Methodology: in the current paper/work, the analysis of the academic 

literature was applied and case-study was implemented. Herewith, the two cases 

(Russian language acquisition by children) rely on the observation, analysis and 

description, the other six cases are based on self-observation, analysis and 

description. 



Object of research: the process of the secondary linguistic personality 

development in English speakers during the course of Russian language 

learning in the sociocultural and linguistic settings of the Republic of Belarus. 

Results of the research: 

1. To describe the factors and theoretical notions determining 

method-oriented teaching. In the field of the English applied linguistics, the 

category of method is salient and determines the organization of the language 

teaching process. 

2. To research and analyze the phenomena of transition of the 

method-oriented teaching to the post-method era and to explore the main 

features of the post-method pedagogy. 

3. To review learning styles and strategies as central categories of the 

post-method pedagogy. 

4. To examine the concept of the secondary linguistic personality as a 

contemporary goal of teaching a foreign language and Russian language as 

foreign. 

5. To outline the linguistic interference occurrences taking place 

during the process of the Russian language acquisition among English speaking 

learners. 

6. To explore the interconnection of the Thesaurus I, II in the process 

of their development. 

7. To research the characteristic features of secondary linguistic 

personality development process in the bilingual settings of the Republic of 

Belarus. 

8. To outline the possibility to apply learning styles and strategies 

from the English applied linguistics towards the process of the secondary 

linguistic personality development in the Russian teaching course.  

 


