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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: ЛЕКСИКА, СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.  

 

Цель работы – выявить роль и проанализировать эффективность 

Интернет-ресурсов в процессе обогащения словарного запаса учащихся на 

уроках английского языка в школах Республики Беларусь, создать сайт, 

адаптированный под учебную программу по иностранным языкам, для 

использования его на уроках английского языка, а также разработать план урока 

с использованием данного веб-ресурса. Актуальность данной темы 

обусловлена повышением темпов информатизации учебного процесса, а также 

возможностью использования Интернет-ресурсов для повышения качества 

образования школьников. 

Объект исследования – процесс обогащения словарного запаса учащихся 

учреждений общего среднего образования. 

Предмет исследования – применение Интернет-ресурсов на занятиях по 

обогащению словарного запаса школьников Беларуси. 

Полученные результаты и их новизна: изучены теоретико-

методологические аспекты лексической стороны изучения языка, 

дополнительно аргументирована эффективность использования Интернет-

ресурса на уроках английского языка в пополнении лексики, проанализирован 

контент популярных ресурсов по изучению английского языка и их 

адаптированность к учебному процессу, разработан план урока с 

использованием созданного сайта, на основе учебной программы по 

иностранным языкам. Новизна работы заключается в анализе Интернет-ресурса 

как инструмента обогащения словарного запаса школьников Беларуси, его 

применении на практике и доказательстве его эффективности на основе 

проведенных исследований. 

Текст магистерской диссертации состоит из общей характеристики 

работы, введения, двух глав и заключения. Общий объем диссертации – 

79 страниц, из них – 60 страниц основного текста, 7 иллюстраций. 

Библиографический список включает 66 источников на русском и 

английском языках. 13 страниц занимают приложения. 

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Ключавыя словы: ЛЕКСІКА, СЛОЎНІКАВЫ ЗАПАС, ІНТЭРНЭТ-

РЭСУРСЫ Ў АДУКАЦЫІ, МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ АНГЛІЙСКАЙ 

МОВЫ. 

 

Мэта работы – выявіць ролю і прааналізаваць эфектыўнасць Інтэрнэт-

рэсурсаў у працэсе ўзбагачэння слоўнікавага запасу вучняў на ўроках 

англійскай мовы ў школах Рэспублікі Беларусь, стварыць сайт, адаптаваны пад 

вучэбную праграму па замежных мовах, для выкарыстання яго на ўроках 

англійскай мовы, а таксама распрацаваць план урока з выкарыстаннем дадзенага 

вэб-рэсурсу. Актуальнасць дадзенай тэмы абумоўлена павышэннем тэмпаў 

інфарматызацыі навучальнага працэсу, а таксама магчымасцю выкарыстання 

Інтэрнэт-рэсурсаў для павышэння якасці адукацыі школьнікаў. 

Аб'ект даследавання – працэс ўзбагачэння слоўнікавага запасу вучняў 

устаноў сярэдняй адукацыі. 

Прадмет даследавання – прымяненне Інтэрнэт-рэсурсаў на занятках па 

ўзбагачэнні слоўнікавага запасу школьнікаў Беларусь 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны тэарэтыка-метадалагічныя 

аспекты лексічнага боку вывучэння мовы, дадаткова абгрунтавана 

эфектыўнасць выкарыстання Інтэрнэт-рэсурсу на ўроках англійскай мовы ў 

папаўненні лексікі, прааналізаваны кантэнт папулярных рэсурсаў па вывучэнні 

англійскай мовы і іх адаптаванасць да навучальнага працэсу, распрацаваны план 

урока з выкарыстаннем створанага сайта, на аснове вучэбнай праграмы па 

замежных мовах. Навізна працы складаецца ў аналізе Інтэрнэт-рэсурсу як 

інструмента ўзбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў Беларусі, яго 

ўжыванні на практыцы і доказе яго эфектыўнасці на аснове праведзеных 

даследаванняў. 

Тэкст магістарскай дысертацыі складаецца з агульнай характарыстыкі 

працы, ўвядзення, трох частак і заключэння. Агульны аб'ём дысертацыі – 

79 старонак, з іх – 60 старонак асноўнага тэксту, 7 ілюстрацый. Бібліяграфічны 

спіс ўключае 66 крыніц на рускай і англійскай мовах. 13 старонак займаюць 

дадаткі. 

  



GENERAL CHARACTERISTIC OF THE WORK 

 

Keywords: VOCABULARY, LEXICON, INTERNET RESOURCES IN 

EDUCATION, TEACHING METHODS OF ENGLISH LANGUAGE. 

  

The primary aim of the study is to define the role and analyze effectiveness of 

using internet resources for enriching students’ vocabulary during English language 

lessons at schools of the Republic of Belarus. The development of the website, 

adapted to foreign language learning curriculum, for using it on English lessons and 

the development of the lesson plan implying using this resource are also important 

parts of the paper. The relevance of the topic is caused by increasing rate of 

the learning process informatization and possibilities of using internet resources for 

educational quality improvement. 

The object of the research is the process of enriching students’ vocabulary 

within ordinary secondary school. 

The subject of the research is using internet resources during lessons aimed at 

enriching vocabulary of Belarusian students. 

The results and their novelty: the theoretical and methodological aspects of 

learning vocabulary of foreign language are studied, the fact that using internet 

resources can be really effective for replenishment of the vocabulary during lessons of 

English language was additionally proved. Also the content analysis of educational 

internet resources was held. The level of adaptability to modern educational process 

was also analyzed. The research include the development of the lesson plan with 

using previously created web site based on the to foreign language learning 

curriculum. The novelty of the study lies in the analysis of the internet resources as 

education tool for enriching vocabulary of the Belarusian pupils, its practical usage 

and effectiveness proofs on the basis of the research. 

The text of the master thesis consists of a general characteristic of the paper, 

introduction, three heads and the conclusion. The total volume of the thesis is 

79 pages, 60 pages of them is the main text, 7 illustration. The bibliography includes 

66 sources in Russian and English. 13 pages are occupied by the application. 

 


