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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: ПЕРВИЧНЫЙ ТЕКСТ, ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ, 

АННОТАЦИЯ, РЕФЕРАТ, НАУЧНЫЙ СТИЛЬ, ТЕРМИН, 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ, КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 

В век научно-технического прогресса и информационных технологий 

особым текстовым материалом является научный текст, поскольку он служит 

вербальным средством хранения и передачи познавательного опыта человека, 

аккумуляции и развития научных знаний.  В современном мире для изучения 

определенного вопроса требуется ознакомиться не только с работами 

отечественных авторов, но и с зарубежными изданиями. Специалисту 

необходимо не просто знание иностранного языка, он должен владеть 

приемами работы с иноязычным текстом, которые позволили бы ему наиболее 

полно извлекать нужную информацию из зарубежных источников, что делает 

проблематику исследования  весьма актуальной. 

Объектом исследования в диссертации является система 

лингвистических правил, специфичных для организации вторичного текста, и 

процесс ее освоения учащимися учреждений высшего образования. 

Предметом исследования в данной работе является система средств для 

определения основного содержания и речевой организации вторичных 

англоязычных научных текстов. 

Цель диссертации – разработка методики, направленной на 

формирование умений создания вторичных текстов на занятиях по 

иностранному языку у студентов филологических специальностей. 

При создании работы обобщенно выявлена лингвистическая специфика 

англоязычных научных текстов, определены подходы к выделению основного 

содержания, проанализированы задачи автоматического реферирования текстов 

и поиск новых подходов к его выполнению с применением специальных 

технологий, пути формирования умений в области создания вторичных текстов 

на занятиях по иностранному языку у студентов филологических 

специальностей. В процессе исследования были использованы следующие 

методы: сопоставительный метод, метод контекстного анализа и 

статистические методы, педагогический (обучающий) эксперимент. 

Структура магистерской диссертации включает: 90 с., 4 рисунка, 7 

таблиц, 52 источника, 3 приложения.  



 3 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Ключавыя словы: ПЕРШАСНЫ ТЭКСТ, ДРУГАСНЫ ТЭКСТ, АНАТАЦЫЯ, 

РЕФЕРАТ, НАВУКОВЫ СТЫЛЬ, ТЭРМІН, АЎТАМАТЫЧНАЕ 

РЭФЕРЫРАВАННЕ, КАМУНІКАТЫЎНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ, 

СТЫЛІСТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ. 

У стагоддзе навукова-тэхнічнага прагрэсу і інфармацыйных тэхналогій 

асаблівым тэкставым матэрыялам з'яўляецца навуковы тэкст, паколькі ён 

служыць вербальным сродкам захоўвання і перадачы пазнавальнага вопыту 

чалавека, акумуляцыі і развіцця навуковых ведаў. У сучасным свеце для 

вывучэння пэўнага пытання патрабуецца азнаёміцца не толькі з працамі 

айчынных аўтараў, але і з замежнымі выданнямі. Спецыялісту неабходна не 

проста веданне замежнай мовы, ён павінен валодаць прыёмамі працы з 

іншамоўным тэкстам, якія дазволілі б яму найбольш поўна здабываць 

патрэбную інфармацыю з замежных крыніц, што робіць праблематыку 

даследавання вельмі актуальнай. 

Аб'ектам даследавання ў дысертацыі з'яўляецца сістэма лінгвістычных 

правілаў, спецыфічных для арганізацыі другаснага тэксту, і працэс яе засваення 

вучнямі устаноў вышэйшай адукацыі. 

Прадметам даследавання ў дадзенай працы з'яўляецца сістэма сродкаў 

для вызначэння асноўнага зместу і маўленчай арганізацыі другасных 

англамоўных навуковых тэкстаў. 

Мэта дысертацыі – распрацоўка методыкі, накіраванай на фарміраванне 

ўменняў стварэння другасных тэкстаў на занятках па замежнай мове ў 

студэнтаў філалагічных спецыяльнасцяў. 

Пры стварэнні працы абагульнена выяўлена лінгвістычная спецыфіка 

англамоўных навуковых тэкстаў, вызначаны падыходы да выдзялення 

асноўнага зместу, прааналізаваны задачы аўтаматычнага рэферыравання 

тэкстаў і пошук новых падыходаў да яго выканання з ужываннем спецыяльных 

тэхналогій, шляхі фарміравання ўменняў у галіне стварэння другасных тэкстаў 

на занятках па замежнай мове ў студэнтаў філалагічных спецыяльнасцяў. У 

працэсе даследавання былі выкарыстаны наступныя метады: супастаўляльны 

метад, метад кантэкстнага аналізу і статыстычныя метады, педагагiчны 

(навучальны) эксперымент. 

Структура магістарскай дысертацыі ўключае: 94 с., 4 малюнкі, 7 табліц, 

52 крыніцы, 3 дадаткі. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Key words: INITIAL TEXT, SECONDARY TEXT, ANNOTATION, 

ABSTRACT, SCIENTIFIC STYLE, TERMINOLOGY, AUTOMATIC 

ABSTRACTING, COMMUNICATIVE COMPETENCE, STYLISTIC FEATURES.  

A scientific text appears to be a specific textual material in the age of scientific 

and technological progress and informational technologies, since it serves as verbal 

means of storing and transferring human cognitive experience, and of storage and 

development of scientific knowledge. In the modern world researches also need to 

make a thorough study of the works of local authors as well as of foreign publications 

for the study of a specific question. Thus, it’s not enough for specialists to have a 

surface knowledge of a foreign language; they should know the methods of working 

with a foreign language text, which would allow them to extract the necessary 

information from foreign sources to full extent, which makes the research highly 

relevant. 

The object of the study in the thesis is a system of linguistic rules that are 

specific for the organization of a secondary text, and the process of students’ 

development at higher educational institutions. 

The subject of the research in this paper is a system of means for the main 

content determination and the organization of secondary English-language scientific 

texts. 

The aim of the thesis is to develop the methods aimed at forming secondary 

texts creating skills in the classroom for foreign language students of philological 

specialties. 

In the course of work following problems were considered: we generally 

identified linguistic specifics of English scientific texts, we defined approaches to the 

allocation of the main content, analyzed the problem of automatic text summarization 

and revealed that it’s necessary to continue the search for new approaches to its 

implementation with the use of special technologies, the stages of formation of 

abilities in the field of secondary texts in the classroom for foreign language students 

of philological specialties. During the research the following methods were used: a 

comparative approach, context analysis method and statistical methods, pedagogy 

(teaching) experiment. 

The master's thesis structure includes: 94 pages, 4 pictures, 7 tables, 52 

sources, 3 applications. 

 

 


