
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра риторики и методики преподавания языка и литературы 

 

 

 

КРУЧИНИНА Катерина Алексеевна 

        ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация к магистерской диссертации 

специальность 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (в 

области языкознания)» 

 

 

Научный руководитель 

Нижнева-Ксенофонтова  

Надежда Леонидовна 

старший преподаватель  

 

 

 

 

 

 

Минск, 2018



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Объем магистерской работы составляет 79 страниц, библиографический 

список содержит 60 наименований. 

 

Ключевые слова: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, КОММУНИКАЦИЯ, 

ОБУЧЕНИЕ, ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА,  ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ, ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД, РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЛОВАРИ, УПРАЖНЕНИЯ. 

Объектом данного исследования является процесс обучения переводу с 

английского языка на русский язык учащихся второй ступени общего среднего 

образования. 

Предметом исследования  выступают методические аспекты обучения 

переводу с английского языка на русский язык учащихся второй ступени 

общего среднего образования. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование и 

экспериментальное подтверждение эффективности упражнений для обучения 

переводу на второй ступени общего среднего образования. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи 

исследования: охарактеризовать место перевода в обучении языкам; изучить 

особенности перевода; рассмотреть переводческие трансформации; описать 

дидактические условия эффективного обучения переводу на второй ступени 

общего среднего образования; разработать комплекс упражнений для обучения 

переводу; провести экспериментальную проверку эффективности упражнений 

для обучения переводу; описать методические рекомендации по обучению 

переводу на второй ступени общего среднего образования. 

В процессе исследования были применены следующие методы: анализ 

научной и учебной литературы, систематизация информации, обобщение и 

применение полученных знаний,  тестирование, статистические методы 

обработки результатов. 

Теоретическая значимость работы заключается в определении 

особенностей обучения переводу учащихся второй ступени общего среднего 

образования с английского языка на русский. 

Практическая ценность работы состоит в разработке комплекса 

упражнений с комментариями, который  может быть учтен при разработке 

рекомендаций по обучению переводу учащихся второй ступени общего 

среднего образования. 

 

 



 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Аб'ѐм магістарскай дысертацыі складае 79 старонак, бібліяграфічны спіс  

змяшчае 60 назваў. 

 

Пералік ключавых слоў: ЗАМЕЖНАЯ МОВА, КАМУНІКАЦЫЯ, 

НАВУЧАННЕ, АГУЛЬНАЯ ТЭОРЫЯ ПЕРАКЛАДУ, ПЕРАКЛАДЧЫЦКІЯ 

ТРАНСФАРМАЦЫІ, ПІСЬМОВЫ ПЕРАКЛАД, МАЎЛЕНЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 

СЛОЎНІКІ, ПРАКТЫКАВАННІ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца працэс навучання перакладу з 

англійскай мовы на рускую навучэнцаў другой ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі. 

Прадметам даследавання выступаюць метадычныя аспекты навучання 

перакладу з англійскай мовы на рускую навучэнцаў другой ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі. 

Мэтай работы з’яўляецца тэарэтычнае абгрунтаванне і 

эксперыментальнае пацверджанне эфектыўнасці практыкаванняў для навучання 

перакладу на другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

У адпаведнасці з мэтай былі сфармуляваны наступныя задачы 

даследавання: ахарактарызаваць месца перакладу ў навучанні мовам; вывучыць 

асаблівасці перакладу; разгледзець перакладчыцкія трансфармацыі; апісаць 

дыдактычныя ўмовы эфектыўнага навучання перакладу на другой ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі; распрацаваць комплекс практыкаванняў для 

навучання перакладу; правесці эксперыментальную праверку эфектыўнасці 

практыкаванняў для навучання перакладу; апісаць метадычныя рэкамендацыі 

па навучанні перакладу на другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

У працэсе даследавання былі выкарыстаны наступныя метады: аналіз 

навуковай і вучэбнай літаратуры, сістэматызацыя інфармацыі, абагульненне і 

прымяненне атрыманых ведаў, тэсціраванне, статыстычныя метады апрацоўкі 

вынікаў. 

Тэарэтычная значнасць работы заключаецца ў вызначэнні асаблівасцей 

навучання перакладу навучэнцаў другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі з 

англійскай мовы на рускую. 

Практычная каштоўнасць работы заключаецца ў распрацоўцы 

комплексу практыкаванняў з каментарыямі, які можа быць улічаны пры 

распрацоўцы рэкамендацый па навучанні перакладу навучэнцаў другой ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі. 

 



 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

The thesis consists of 79 pages and 60 bibliographical sources. 

 

Keywords: FOREIGN LANGUAGE, COMMUNICATION, EDUCATION, 

GENERAL TRANSLATION THEORY, TRANSLATION TRANSFORMATIONS, 

TRANSLATION, SPEECH ACTIVITIES, DICTIONARIES, EXERCISES. 

The object of the research is the process of teaching translation from English 

into Russian at the second stage of general secondary education. 

The subject of the research is the methodological aspects of teaching 

translation from English into Russian at the second stage of general secondary 

education. 

The aim of the study is the theoretical substantiation and experimental 

confirmation of the effectiveness of the exercises for teaching translation at the 

second stage of general secondary education. 

In accordance with the aim the following research objectives were 

formulated: to characterize the place of translation in teaching languages; study the 

features of translation; consider translation transformations; describe the didactic 

conditions for effective teaching translation at the second stage of general secondary 

education; develop a set of exercises for teaching translation; conduct an experiment 

of the effectiveness of the exercises for teaching translation; describe the 

methodological recommendations for teaching translation at the second stage of 

general secondary education. 

In the research process the following methods were used: analysis of scientific 

and educational literature, systematization of information, generalization and 

application of acquired knowledge, testing, statistical methods of processing results. 

The theoretical significance of the research is to determine the peculiarities 

of teaching translation from English into Russian at the second stage of general 

secondary education. 

The practical value is to develop a set of exercises with comments, which can 

be taken into account in recommendations for teaching translation at the second stage 

of general secondary education. 
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