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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: ЛИНГВОДИДАКТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ИНОСТРАННЫЙ, АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ РЕСУРС, СТРАНОВЕДЕНИЕ, 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА. 

Цель работы состоит в создании системы дидактических материалов для 

обучения русскому языку как иностранному на основе аудиовизуальных 

средств наглядности. С распространением технических средств демонстрации 

аудиовизуального контента возрастает интерес преподавателей к обучающему 

потенциалу видеозаписей и возможностям использования их в образовательном 

процессе. Значительное влияние аудиовизуальные средства оказывают на 

развитие иноязычного образования: они не только стимулируют 

познавательную и коммуникативную активность обучающихся, но и являются 

эффективным и наиболее содержательным источником фактического 

материала, служащего основой формирования у них социокультурных 

компетенций.  

Проблемы отбора и классификации видеозаписей, а также специфики 

различных аспектов работы над их содержанием в ходе совершенствования 

языковой подготовки представляются весьма актуальными ввиду постоянного 

увеличения объёмов аудиовизуальной информации и роста её разнообразия. 

Объектом исследования являются аудиовизуальные средства обучения 

русскому языку как иностранному, предмет исследования – естественные 

средства массовой коммуникации и возможности их использования для 

оптимизации процесса освоения русского культурного кода представителями 

иных культур. 

Результаты работы представляют собой комплекс из девяти авторских 

методических разработок по видеозаписям различных стилей и жанров, а также 

созданный на основе подготовленных материалов раздел электронного 

обучающего ресурса по русскому языку как иностранному, который 

опубликован в сети Интернет и доступен широкому кругу пользователей. 

Диссертация включает три главы: «Место аудиовизуальных средств 

наглядности в процессе освоения иностранного языка с точки зрения 

лингводидактики и психолингвистики», «Отбор и подготовка аудиовизуальных 

средств к практическому использованию в обучении РКИ», «Разработка 

дидактических материалов по русскому языку как иностранному на основе 

аудиовизуальных средств обучения». Работа занимает 65 страниц, в ней 

представлено 7 рисунков, 4 таблицы, 9 приложений; список использованных 

источников насчитывает 55 позиций. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Ключавыя словы: ЛІНГВАДЫДАКТЫКА, РУСКАЯ МОВА ЯК 

ЗАМЕЖНАЯ, АУДЫЯВІЗУАЛЬНЫЯ СРОДКІ НАВУЧАННЯ, ЭЛЕКТРОННЫ 

АДУКАЦЫЙНЫ РЕСУРС, КРАІНАЗНАЎСТВА, НАТУРАЛЬНЫЯ СРОДКІ 

МАСАВАЙ КАМУНІКАЦЫІ, ДЫСТАНЦЫЙНАЕ НАВУЧАННЕ, 

МЕТАДЫЧНАЯ РАСПРАЦОЎКА. 

Мэта работы – стварэнне сістэмы дыдактычных матэрыялаў для навучэння 

рускай мове як замежнай на аснове аўдыявізуальных сродкаў нагляднасці. З 

распаўсюджаннем тэхнічных сродкаў дэманстрацыі аўдыявізуальнага кантэнту 

узрастае цікавасць настаўнікаў да адукацыйнага патэнцыяла відэазапісаў і 

магчымасцям выкрыстання іх у адукацыйным працэсе. Значны уплыў 

аўдыявізуальныя сродкі робяць на развіццё іншамоўнай адукацыі: яны не 

толькі стымулююць пазнавальную і камунікатыўную актыўнасць навучэнцаў, 

але і з’яўляюцца эфектыўнай і найбольш змястоўнай крыніцай фактычнага 

матэрыяла, які служыць асновай фарміравання ў іх сацыякультурных 

кампетэнцый. 

Праблема адбору і класіфікацыі відэазапісаў, а таксама спецыфіка розных 

аспектаў працы над іх зместам у ходзе удасканалення ўзроўня валодання мовай 

вельмі актуальная, бо аб’ём аўдыявізуальнай інфармацыі і яе разнабаковасць 

пастаянна павялічваецца. 

Аб’ектам даследвання з’яўляюццца аудыявізуальныя сродкі навучання 

рускай мове як замежнай, прадмет даследвання – натуральныя сродкі масавай 

камунікацыі і магчымасці іх выкарыстання для аптымізацыі працэсу засваення 

рускага культурнага коду прадстаўнікамі іншых культур. 

Вынікі працы ўяўляюць сабой комплекс з дзевяці аўтарскіх метадычных 

распрацовак па відэазапісам розных стыляў і жанраў, а таксама створаны на 

аснове падрыхтаваных матэрыялаў раздзел электроннага навучальнага рэсурса 

па рускай мове як замежнай, які апублікаваны ў сеці Інтэрнэт і даступны 

шырокаму колу карыстальнікаў. 

Дысертацыя змяшчае тры главы: “Места аудыявізуальных сродкаў 

нагляднасці ў працэсе засваення замежнай мовы з пункта гледжання 

лінгвадыдактыкі і псіхалінгвістыкі”, “Адбор і падрыхтоўка аудыявізуальных 

сродкаў да практычнага выкарыстання ў навучэнні рускай мове як замежнай”, 

“Распроцоўка дыдактычных матэрыялаў на аснове аудыявізуальных сродкаў 

навучання”. Праца займае 65 старонак, у ёй прадстаўлены 7 малюнкаў, 4 

табліцы, 9 дадаткаў; спісак выкарыстаных крыніц налічвае 55 пазіцый. 
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MASTER THESIS GENERAL OVERVIEW 

Keywords: LINGUVODIDACTIC, RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN, 

AUDIOVISUAL TRAINING FACILITIES, ELECTRONIC TRAINING 

RESOURCE, COUNTRY STUDIES, NATURAL MEANS OF MASS 

COMMUNICATION, REMOTE TRAINING, METHODICAL DEVELOPMENT. 

The aim of the work is to create a system of didactic materials for teaching 

Russian as a foreign language based on audio-visual ostensiveness aids. With the 

spread of technical means for demonstrating audiovisual content, teachers are 

becoming more interested in the learning potential of videotapes and the possibilities 

of using them in the educational process. Audiovisual media has a significant impact 

on the development of foreign language education: it not only stimulate cognitive and 

communicative activity of students, but also is an effective and most informative 

source of factual material, which serves as the basis for the formation of their 

sociocultural competencies. 

The problems of selection and classification of video recordings, as well as the 

specifics of various aspects of work on their content in the course of improving 

language training, appear to be very relevant in view of the ever-increasing volume of 

audiovisual information and the growth of its diversity. 

The object of the study is audio-visual means of teaching Russian as a foreign 

language, the subject of research is the natural means of mass communication and the 

possibilities of using them to optimize the process of mastering the Russian cultural 

code by representatives of other cultures. 

The results of the work is a complex of nine author's methodical works on video 

recordings of various styles and genres, as well as a section of the electronic learning 

resource on Russian as a foreign language created on the basis of the prepared 

materials, which are published on the Internet and are accessible to a wide range of 

users. The thesis includes three chapters: "The place of audiovisual ostensiveness aids 

in the process of mastering a foreign language from the point of view of 

linguodidactics and psycholinguistics", "Selection and preparation of audio-visual 

aids for practical use in the teaching of RCTs", "Development of didactic materials 

on Russian as a foreign language based on audiovisual means of training ". 

The work takes 62 pages; it shows 7 figures, 4 tables and 9 attachments, the list 

of used sources contains 55 items. 


