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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация: 42 с., 22 рис., 10 табл., 34 ист. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТОНАЦИЯ,  ПРОСОДИЯ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ, РКИ. ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ. 

Объектом исследования являются мелодические портреты ИК русского 

языка в системе обучения РКИ. 

Предмет исследования – способы выделения ИК, особенности их 

просодической разметкиі. 

Цель исследования – выявить особенности выделения мелодических 

портретов ИК и возможности их использования в обучении РКИ. 

Методы исследования: анализ научной литературы по психолого-

педагогичечкому, лингвистическому, методическому и специальному аспектам, 

которые относятся к сфере исследования; анализ документов и литературных 

источников  (постановлений, концепций, программ). 

Научная новизна заключается в том, что лабораторией “ распознавания и 

синтеза речи” ОИПИ НАН Белоруси была разработана компьютерная система 

изучения ИК IntonTrainer, которая может быть использована как на аудиторных 

занаятиях, так и при организации самостоятельной работы студентов, а также в 

дистанционном обучении. В данной диссертации будет приведено описание 

данного ресурса, его функциональных возможностей. 

Структурно работа состоит из введения,  4 глав, заключения, списка 

использованных источников.   

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал  правильно 

и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а заимствованные из 

литературных источников теоретические, методологические и методические 

положения сопровождаются ссылками на их авторов. 

 



THE GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Master's thesis: 42 pages, 22 figures, 10 tables, 34 sources. 

 

KEYWORDS: INTONATION, PROSODY. COMPUTER SYSTEMS, RAFL. 

TRAINING PROGRAMS. 

The object of the study are melodic portraits of the Russian-speaking Russian 

language in the system of teaching RAFL. 

The subject of the research is the ways of identifying the IK, the features of 

their prosodic marking. 

The objective of the research is to reveal the features of the allocation of 

melodic IR portraits and the possibility of their use in the teaching of RAFL. 

Research methods: the analysis of scientific literature on the psychological, 

pedagogical, linguistic, methodological and special aspects that are relevant to the 

field of research; Analysis of documents and literary sources (regulations, concepts, 

programs). 

Scientific novelty lies in the fact that the laboratory of "Recognition and 

synthesis of speech" OIPI NAS Belarus has developed a computer system for 

studying IK IntonTrainer, which can be used both for auditor presentations, and when 

organizing independent work of students, as well as in distance education. In this 

dissertation, a description of this resource, its functionality will be given. 

Structurally, the work consists of an introduction, 4 chapters, conclusion, list of 

sources used. 

The author of the paper confirms that the material in it correctly and 

objectively reflects the state of the process under investigation, and the theoretical, 

methodological and methodological provisions borrowed from the literature sources 

are accompanied by references to their authors. 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Магістарская дысертацыя: 42 с, 22 малюнка, 10 табліц, 34 крыніцы.  

 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ІНТАНАЦЫЯ, ПРАСОДЫЯ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СІСТЭМЫ, РКИ. НАВУЧАЛЬНЫЯ ПРАГРАМЫ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца меладычныя партрэты ІК рускай 

мовы у сістэме навучання РЯЗ. 

Прадмет даследавання – спосабы выдзялення ІК, асаблівасці іх 

прасадычнай разметкі. 

Мэта даследавання –выявіць асаблівасці атрымання меладычных 

партрэтаў ІК і мажлівасці іх выкарыстання ў навучанні РЯЗ. 

Метады даследавання: аналіз навуковай літаратуры па псіхолага-

педагагічным, лінгвістычным, метадычным і спецыяльным аспектах, што 

тычацца галіне даследавання; аналіз дакументаў і літаратурных крыніц 

(пастаноў, канцэпцый, праграм). 

Навуковая навізна заключаецца ў тым, што лабараторыяй 

“Распазнавання і сінтэзу мавы” АІПІ НАН Беларусі была распрацавана 

камп’ютарная сістэма вывучэння ІК IntonTrainer, якаяі можа быць ужыта як на 

аўдыторных занятках, так і пры арганізацыі самастойнай работы студэнтаў, а 

таксама пры дыстанцыйным навучанні. У даннай дысертацыі будз преведзна 

апісанне гэтага рэсурса, яго функцыянальных магчымасцей. 

Структурна праца складаецца з уводзінаў, 4 частак, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а запазычаныя з 

літаратурных крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 


