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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Ключевые слова: ЖАНРОВО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К 

РАЗВИТИЮ РЕЧИ, РЕЧЕВОЙ ЖАНР, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ, АФОРИЗМ, РЕЗЮМЕ, КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫЕ 

УМЕНИЯ. 

Актуальность выполнения работы: в связи с активизацией интереса к 

антропоцентрической проблематике, к становлению и развитию личности в 

ходе получения образования представляется весьма актуальным выполнение 

исследования, построенного на аналитическом и дидактическом материале 

характеризующих высказываний. Объект исследования – процесс обучения 

характеризующим высказываниям официально-делового стиля и 

художественно-публицистического стиля, что является значимым для 

рецептивной и продуктивной речевой практики школьников. Предмет 

исследования – методика освоения учащимися особенностей характеризующих 

высказываний с учетом их содержательно-композиционной и языковой 

специфики. Цель исследования: в русле современного жанрово-

коммуникативного подхода к преподаванию языка на II и III ступени общего 

среднего образования аргументировать обоснованность использования 

дополнительных обучающих заданий, направленных на освоение особенностей 

характеризующих высказываний и способствующих формированию системы 

интеллектуальных и духовно-нравственных качеств учащихся. Методы 

исследования: анализ научных и методических источников и обобщение 

теоретического материала, многоаспектное исследование характеризующих 

высказываний (на материале жанров афоризма и резюме), педагогический 

эксперимент (констатирующий, обучающий и контрольный).  

Основные результаты работы:обобщены в методических целях 

современные научные данные об особенностях характеризующих высказываний 

официально-делового стиля (на примере жанра резюме), а также об 

особенностях афористических изречений художественно-публицистического 

стиля. Предложены новые, дополнительные варианты постановки обучающих 

заданий для овладения спецификой характеризующих высказываний. 

Организован педагогический эксперимент с привлечением рекомендуемого 

обучающего материала среди учащихся-подростков; дана интерпретация 

полученных результатов. Результаты исследования могут найти практическое 

применение в обучении русскому языку и литературе в учреждениях общего 

среднего образования, а также в ходе риторической и методической подготовки 

специалистов-филологов с высшим профессиональным образованием и 

повышения квалификации педагогов-словесников. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
 

Ключавыя словы: ЖАНРАВА-КАМУНІКАТЫЎНЫ ПАДЫХОД ДА 

РАЗВІЦЦЯ МАЎЛЕННЯ, МАўЛЕНЧЫ ЖАНР; ВЫКАЗВАННІ-

ХАРАКТАРЫСТЫКІ, АФАРЫЗМ, РЭЗЮМЭ, КАМУНІКАТЫЎНА-

МАЎЛЕНЧЫЯ ЎМЕННІ. 

Актуальнасць выканання работы: у сувязі з актывізацыяй цікавасці да 

антрапацэнтрычнай праблематыкі, да станаўлення і развіцця асобы ў ходзе 

атрымання адукацыі уяўляецца вельмі актуальным выкананне даследавання, 

пабудаванага на аналітычным і дыдактычным матэрыяле выказванняў, якія 

змяшчаюць характарыстыку. Аб'ект даследавання – працэс навучання 

выказванням, якія характаразуюць асобу, у афіцыйна-дзелавым стылі і 

мастацка-публіцыстычным стылі, што з'яўляецца значным для рэцэптыўнай і 

прадуктыўнай маўленчай практыкі школьнікаў. Прадмет даследавання – 

методыка засваення навучэнцамі асаблівасцяў выказванняў, якія змяшчаюць 

характарыстыку, з улікам іх зместава-кампазіцыйнай і моўнай спецыфікі. Мэта 

даследавання: у рэчышчы сучаснага жанрава-камунікатыўнага падыходу да 

выкладання мовы на II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі аргументаваць 

абгрунтаванасць выкарыстання дадатковых навучальных заданняў, накіраваных 

на засваенне асаблівасцяў выказванняў, якія змяшчаюць характарыстыку і 

садзейнічаюць фарміраванню сістэмы інтэлектуальных і духоўна-маральных 

якасцяў навучэнцаў. Метады даследавання: аналіз навуковых і метадычных 

крыніц і абагульненне тэарэтычнага матэрыялу, шматаспектнае даследаванне 

выказванняў, якія змяшчаюць характарыстыку (на матэрыяле жанраў афарызму 

і рэзюмэ), педагагічны эксперымент (канстатуючы, навучальны і кантрольны). 

Асноўныя вынікі працы: абагульнены ў метадычных мэтах сучасныя 

навуковыя звесткі пра асаблівасці выказванняў, якія змяшчаюць 

характарыстыку, у афіцыйна-дзелавым стылі (на прыкладзе жанру рэзюмэ), а 

таксама пра асаблівасці афарыстычных выслоўяў мастацка-публіцыстычнага 

стылю. Прапанаваны новыя, дадатковыя варыянты пастаноўкі навучальных 

заданняў для авалодання спецыфікай выказванняў, якія характаразуюць асобу. 

Арганізаваны педагагічны эксперымент з прыцягненнем рэкамендаванага 

навучальнага матэрыялу сярод навучэнцаў-падлеткаў; дадзена трактоўка 

атрыманых вынікаў. Вынікі даследавання могуць знайсці практычнае 

ўжыванне ў навучанні рускай мове і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй 

адукацыі, а таксама ў ходзе рытарычнай і метадычнай падрыхтоўкі 

спецыялістаў-філолагаў з вышэйшай прафесійнай адукацыяй і павышэння 

кваліфікацыі педагогаў-славеснікаў. 



GENERAL DESCRIPTION OF STUDY 
 

Keywords: GENRE-COMMUNICATIVE APPROACH TO LANGUAGE 

DEVELOPMENT, SPEECH GENRE, DESCRIBING STATEMENTS, 

APHORISMS, SUMMARY, COMMUNICATIVEIY-SPEECH ABILINIES. 

 

The urgency of the study: in connection with the intensification of interest in the 

problems of anthropocentric, to the establishment and development of the individual 

in the course of education is very urgent implementation of the study, which was built 

on the analytical and didactic material characterizing statements. The object of study 

is learning process is characterized by statements official style and artistic and 

journalistic style, which is important for the receptive and productive speech students 

practice. The subject of research is the technique of mastering by pupils of features 

characterizing the statements with regard to their content-compositional and linguistic 

specificities. The objective of the study: in line with the modern genre and 

communicative approach to language teaching in the II and III stage of secondary 

education to argue the validity of the use of additional training tasks aimed at 

development of the features characterizing the statements and contributing to the 

formation of the system of intellectual and spiritual and moral qualities of students. 

The methods: analysis of the scientific and methodical sources and synthesis of 

theoretical material, multidimensional study characterizing statements (to the 

aphorism and resume genres material), pedagogical experiment (stating, training and 

control). 

The main results are: the features characterizing the statements official style (for 

example, genre summary), and the nature of aphoristic sayings of artistic and 

journalistic style are summarized in methodological purposes on the modern scientific 

data. The new additional options for setting training tasks to master the specifics 

characterizing statements are proposed. The pedagogical experiment with the 

involvement of the recommended teaching material among adolescent students was 

organized; the interpretation of the results is given. The study results may find 

practical application in teaching Russian language and literature in the institutions of 

secondary education, as well as in the rhetorical and methodological training of 

philologists specialists with higher education and in development of the professional 

skills of language and literature teachers. 
 

 

 


