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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 

НЕЯЗЫКОВОЙ ВУЗ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА, ИНТЕГРАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИН. 

В современной стратегии обучения иностранному языку в высшей школе 

основополагающей  целью становится обеспечение свободного владения 

выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как средством 

формирования и формулирования мыслей в области профессиональной 

деятельности. Таким образом, обучение иностранным языкам предполагает 

овладение коммуникативной компетенцией, а также развитие у студентов 

практических навыков оперирования различными видами речевой деятельности 

(рецептивными и продуктивными). При этом предполагается формирование 

умения свободно и правильно говорить на иностранном языке, понимать 

иноязычную речь на слух и переводить тексты узкоспециального характера с 

иностранного языка на родной с минимальным использованием словаря. 

Цель работы – теоретически обосновать, разработать экспериментальную 

методику формирования профессионального лексикона студентов неязыкового 

вуза и проверить ее эффективность. Актуальность темы магистерской 

диссертации обусловлена тем, что в настоящее время в современном обществе 

наблюдается тенденция к интенсификации процесса обучения студентов 

иностранному языку в неязыковом вузе, чтобы подготовить специалистов, 

способных осуществлять конструктивное взаимодействие на иностранном 

языке по профессиональным вопросам, заниматься саморазвитием и 

самосовершенствованием. Предметом исследования является методика 

формирования у студентов профессионального лексикона в процессе обучения 

английскому языку в неязыковом (военном) вузе. Объектом исследования 

является процесс обучения студентов английскому языку в неязыковом 

(военном) вузе. 

Методы исследования. Для достижения указанной цели использовались: 

1) теоретический анализ литературы по проблеме исследования; 

2) педагогическое наблюдение; 3) экспериментальное обучение. 

Результаты исследования в виде разработанных методических материалов 

могут применяться на практических занятиях по иностранному (английскому) 

языку в неязыковом вузе. Новизна исследования заключается в том, что в 

магистерской диссертации обобщена и систематизирована информация о 

подходах к обучению иностранному языку на базе интеграции с технической 

дисциплиной. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

основной части, заключения (всего 62 с.), списка использованной литературы 

(83 источника), приложения (суммарно 86 с.). 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Ключавыя словы: МЕТОДЫКА НАВУЧАННЯ АНГЛІЙСКАЙ МОВЕ, 

НЯМОЎНАЯ ВНУ, ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА, ІНТЭГРАЦЫЯ ДЫСЦЫПЛІН. 

У сучаснай стратэгіі навучання замежнай мове ў вышэйшай школе асноўнай 

мэтай становіцца забеспячэнне свабоднага валодання выпускнікамі нямоўнай 

ВНУ замежнай мовай як сродкам фарміравання і фармуліравання думак у галіне 

прафесійнай дзейнасці. Такім чынам, навучанне замежным мовам 

прадугледжвае авалоданне камунікатыўнай кампетэнцыяй, а таксама развіццё ў 

студэнтаў практычных навыкаў аперыравання рознымі відамі маўленчай 

дзейнасці (рэцэптыўнымі і прадуктыўнымі). Пры гэтым маецца на ўвазе 

фарміраванне ўмення свабодна і правільна гаварыць на замежнай мове, 

разумець іншамоўнае маўленне на слых і перакладаць тэксты 

вузкаспецыяльнага характару з замежнай мовы на родную з мінімальным 

выкарыстаннем слоўніка. 

Мэта работы - тэарэтычна абгрунтаваць, распрацаваць эксперыментальную 

методыку фарміравання прафесійнага лексікону студэнтаў нямоўных ВНУ і 

праверыць яе эфектыўнасць. Актуальнасць тэмы магістарскай работы 

абумоўлена тым, што ў цяперашні час у сучасным грамадстве назіраецца 

тэндэнцыя да інтэнсіфікацыі працэсу навучання студэнтаў замежнай мове ў 

нямоўнай ВНУ, каб падрыхтаваць спецыялістаў, якія здольны ажыццяўляць 

канструктыўнае ўзаемадзеянне на замежнай мове па прафесійных пытаннях, 

займацца самаразвіццём і самаўдасканаленнем. Прадметам даследавання 

з’яўляецца методыка авалодання прафесійным лексіконам ў працэсе навучання 

замежнай мове ў нямоўнай (ваеннай) ВНУ. Аб’ектам даследавання з’яўляецца 

працэс навучання замежнай мове ў нямоўнай (ваеннай) ВНУ.   

Метады даследавання. Для дасягнення пастаўленай мэты 

выкарыстоўваліся: 1) тэарэтычны аналіз літаратуры па праблеме даследавання; 

2) педагагічнае назіранне; 3) эксперыментальнае навучанне. 

Вынікі даследавання ў выглядзе распрацаваных метадычных матэрыялаў 

могуць прымяняцца на практычных занятках па замежнай (англійскай) мове ў 

нямоўнай ВНУ. Навізна даследавання заключаецца ў тым, што ў магістарскай 

дысертацыі абагульнена і сістэматызавана інфармацыя аб падыходах да 

навучання замежнай мове на базе інтэграцыі з тэхнічнай дысцыплінай. 

Структура работы. Магістарская дысертацыя складаецца з уводзінаў, 

асноўнай часткі, заключэння (усяго 62 с.), спіса выкарыстанай літаратуры (83 

крыніцы), дадатка (у суме 86 с.). 



GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK 

 

Keywords: METHODS OF TEACHING OF ENGLISH LANGUAGE, NON- 

LINGUISTIC HIGH SCHOOL, PROFESSIONAL VOCABULARY, 

INTEGRATION OF DISCIPLINES. 

According to the modern strategy of teaching foreign language at high school a 

fundamental goal is to ensure that the non- linguistic high school graduates will be 

able to use the foreign language as a mean of formation and formulation of ideas in 

the field of professional activity. Thus, the teaching of foreign languages requires 

mastering of communicative competence as well as the development of practical 

skills of the students in different types of speech activity (receptive and productive). 

This supposes the formation of the ability to speak foreign language fluently, to 

understand the foreign-language speech aurally and to translate texts of highly 

specialized nature from foreign language to the native one with the minimum use of 

the dictionary. 

The purpose of the work - theoretically to prove, to develop an experimental 

technique of formation of professional lexicon of students of non-linguistic higher 

education institution. The urgency of the master's work is caused by the fact that now 

in modern society there is a tendency to intensify the training process of teaching 

students a foreign language in non-linguistic high school in order to prepare 

specialists able to carry out constructive interaction in the foreign language on 

professional issues, to engage students in self-development and self-improvement. 

The subject of the study is the presentation and activation of professional vocabulary 

in the English language in non-linguistic (military) institution. The object of the 

research is forming and expansion of a lexicon of the students when training in 

English. 

Research methods. For the achievement of the specified purpose we used: 1) 

a theoretical analysis of literature on the research problem; 2) pedagogical 

observation; 3) experimental training. 

The research results in the form of developed teaching materials can be used in 

practical classes of a foreign (English) language in non-linguistic high school. 

Novelty of a research is that in this master work the information on approaches in 

training in foreign language on the basis of integration with technical discipline is 

generalized and systematized. 

The structure of the work. Master's thesis consists of introduction, main body, 

conclusion (62 pages), list of references (83 sources), applications (a total 86 pages). 


