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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ, КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ, СТРАТЕГИИ ОВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫ-

КОМ, ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ, ЧАСТИЧНО МОДИФИЦИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ, 

ПРИПОМИНАНИЕ, КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ИМИТАТИВНЫЕ 

СТРАТЕГИИ, РЕПРОДУКЦИЯ, АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПО СОСТАВЛЯЮ-

ЩИМ, ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ. 

Цель исследования: выявить и описать стратегии овладения и пользо-

вания готовыми моделями и обозначить механизмы их формирования при 

обучении РКИ. 

Актуальность исследования. На фоне роста интереса иностранных 

учащихся к изучению русского языка в Республике Беларусь возникает необ-

ходимость в поиске научно обоснованных способов совершенствования обу-

чения РКИ. Перспективным направлением исследований в данной сфере яв-

ляется проблема формирования познавательной активности учащихся и их 

собственной деятельности как субъектов изучения языка. Так, одним из важ-

нейших факторов, способным помочь преподавателю справиться с возника-

ющими во время обучения проблемами, является знание теории стратегий 

овладения и пользования языком. В данной работе мы останавливаемся на 

одном из фрагментов выбранной области: стратегиях пользования готовыми 

моделями. Обучение данным стратегиям является важным подготовитель-

ным этапом для дальнейшего формирования у учащихся навыков творческой 

речи. 

Объектом исследования являются стратегии овладения и пользования 

русским языком как иностранным, предметом – механизмы формирования 

стратегий пользования готовыми моделями. 

Результаты и новизна исследования: 

1. В работе раскрывается актуальность применения теории стратегий 

изучающего язык в практике обучения РКИ. 

2. Анализируется понятие стратегий овладения и пользования языком в 

их психолингвистической интерпретации. 

3. Описывается типология готовых моделей на примере русского 

языка. 

4. Исследуются возможности обучения пользованию эффективными 

стратегиями.  

5.  Выявляются эффективные способы кодирования информации, за-

действованные в усвоении готовых моделей. 



3 

 

6. Поэтапно раскрывается суть каждого из типов стратегий пользова-

ния готовыми моделями, даются методические рекомендации по отработке 

данных стратегий в виде списков возможных вариантов заданий и интерак-

тивных игр. 

7. Для последующей практической разработки была выбрана та часть 

лексического корпуса русского языка, в которой готовые и частично моди-

фицируемые модели составляют основу: формулы этикетного общения. Ос-

новываясь на данном материале, был разработан перечень условно-речевых 

заданий по отработке навыка пользования готовыми моделями в речи. 

Объем и структура магистерской диссертации. Работа состоит из 

двух глав, включающих по четыре раздела. Первая глава посвящена 

аналитическому обзору литературы по теме, вопросам теории стратегий 

овладения и пользования языком, а также классификации и типологии 

готовых и частично модифицируемых моделей. Во второй главе выявляются 

возможности практического применения теории стратегий изучающего язык 

в обучении РКИ, каждый из разделов поэтапно раскрывает суть стратегий 

пользования готовыми моделями. Объем основной части диссертации – 64 

страницы, приложений – 20 страниц. В исследовании использовано 74 

библиографических источника. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Ключавыя словы: ВАЛОДАННЕ МОВАЙ, КАМУНІКАТЫЎНАЯ 

КАМПЕТЭНЦЫЯ, СТРАТЭГІІ АВАЛОДАННЯ І КАРЫСТАННЯ МОВАЙ, 

ГАТОВЫЯ МАДЭЛІ, ЧАСТКОВА МАДЭФІКУЕМЫЯ МАДЭЛІ, 

ПРЫГАДВАННЕ, КАДЗІРАВАННЕ ІНФАРМАЦЫІ, ІМІТАТЫЎНЫЯ 

СТРАТЭГІІ, РЭПРАДУКЦЫЯ, АНАЛІЗ МАДЭЛЯЎ ПА СКЛАДНІКАХ, 

ЭЛІПТЫЧНАЯ КАНСТРУКЦЫЯ.  

Мэта даследавання: выявіць і апісаць стратэгіі авалодання і 

карыстання гатовымі мадэлямі і пазначыць механізмы іх фарміравання пры 

навучанні РМЯЗ. 

Актуальнасць даследавання. На фоне росту цікавасці замежных 

навучэнцаў да вывучэння рускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь ўзнікае 

неабходнасць у пошуку навукова абгрунтаваных спосабаў ўдасканалення 

навучання РМЯЗ. Перспектыўным напрамкам даследаванняў у гэтай сферы 

з'яўляецца пытанне фарміравання пазнавальнай актыўнасці вучняў і іх 

уласнай дзейнасці як суб'ектаў вывучэння мовы. Так, адным з найважнейшых 

фактараў, што здольныя дапамагчы выкладчыку справіцца з праблемамі, якія 

ўзнікаюць падчас навучання, з'яўляецца веданне тэорыі стратэгій авалодання 

і карыстання мовай. У дадзенай рабоце мы спыняемся на адным з фрагментаў 

абранай вобласці: стратэгіях карыстання гатовымі мадэлямі. Навучанне 

гэтым стратэгіям з'яўляецца важным падрыхтоўчым этапам для далейшага 

фарміравання ў вучняў навыкаў творчага маўлення. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца стратэгіі авалодання і карыстання 

рускай мовай як замежнай, прадметам - механізмы фарміравання стратэгій 

карыстання гатовымі мадэлямі. 

Вынікі і навізна даследвання: 

1. У рабоце раскрываецца актуальнасць прымянення тэорыі стратэгій 

навучэнца ў практыцы навучання РМЯЗ; 

2. Аналізуецца паняцце стратэгій авалодання і карыстання мовай у іх 

псіхалінгвістычнай інтэрпрэтацыі; 

3. Апісваецца тыпалогія гатовых мадэляў на прыкладзе рускай мовы; 

4. Даследуюцца магчымасці навучання выкарыстанню эфектыўных 

стратэгій; 

5. Выяўляюцца эфектыўныя спосабы кадзіравання інфармацыі, 

задзейнічаныя ў засваенні гатовых мадэляў; 
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6. Паэтапна раскрываецца сутнасць кожнага з тыпаў стратэгій 

карыстання гатовымі мадэлямі, даюцца метадычныя рэкамендацыі па 

адпрацоўцы гэтых стратэгіяў ў выглядзе спісаў магчымых варыянтаў 

заданняў і інтэрактыўных гульняў. 

7. Для далейшай практычнай распрацоўкі была абраная тая частка 

лексічнага корпуса рускай мовы, дзе гатовыя мадэлі і мадэлі, якія часткова 

мадыфікуюцца, складаюць аснову: формулы этыкетных зносін. На аснове 

дадзенага матэрыяла быў распрацаваны спіс ўмоўна-маўленчых заданняў па 

адпрацоўцы навыку карыстання гатовымі мадэлямі ў маўленні. 

Аб'ѐм і структура магістарскай дысертацыі. Работа складаецца з 

двух раздзелаў, якія ўключаюць па чатыры падраздзелы. Першая частка 

прысвечана аналітычнаму агляду літаратуры па тэме, пытаннях тэорыі 

стратэгій авалодання і карыстання мовай, а таксама класіфікацыі і тыпалогіі 

гатовых мадэляў і мадэляў, якія часткова мадыфікуюцца. У другім раздзеле 

аналізуюцца магчымасці практычнага прымянення тэорыі стратэгій 

навучэнца ў авалоданні РМЯЗ, кожны з падраздзелаў паэтапна раскрывае 

сутнасць стратэгій карыстання гатовымі мадэлямі. Аб'ѐм асноўнай часткі 

дысертацыі - 64 старонкі, дадаткаў - 20 старонак. У даследаванні 

выкарыстана 74 бібліяграфічных крыніцы. 
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ABSTRACT 

Key words: LANGUAGE PROFICIENCY, COMMUNICATIVE 

COMPETENCE, LANGUAGE ACQUISITION AND USAGE STRATEGIES, 

SPEECH PATTERNS, PARTLY MODIFIED MODELS, MEMORIZATION, 

INFORMATION CODING, IMITATIVE STRATEGIES, REPRODUCTION, 

ANALYSIS OF MODELS ON COMPONENTS, ELLIPSIS CONSTRUCTION 

The aim of the research is to identify and describe speech patterns acquisi-

tion and using strategies strategies and as well as to characterize in the Russian as a 

foreign language teaching. 

The relevance of the research. Taking into consideration the growing in-

terest of foreign students in the study of the Russian language in the Republic of 

Belarus we are faced with the need to search for scientifically sound ways to im-

prove teaching of Russian as a foreign language. A promising area of the research 

in this field is the problem of the formation of cognitive activity of students and 

their own activity as subjects of language learning. So, the one of the most im-

portant factor s that can help the teacher to cope with the problems arising during 

teaching is knowledge in the theory of language acquisition and usage strategies. In 

this paper, we dwell on one of the fragments of the chosen area: strategies for ac-

quisition and using of speech patterns. Teaching these strategies is an important 

preparatory stage for the further development of students' skills in creative speech. 

The object of the research is Russian as a foreign language acquisition and 

using strategies. The subject of the study is mechanisms for the formation of 

speech patterns acquisition and using strategies. 

Results the scientific novelty of the study: 

The work reveals the relevance of applying the theory of language learner 

strategies in the practice of teaching RFL. 

The concept of language acquisition and usage strategies in their psycholin-

guistic interpretation is analyzed. 

Typology of speech patterns is described on the example of the Russian lan-

guage. 

The possibilities of training of effective strategies using are explored. 

Effective methods of encoding information, involved in speech patterns ac-

quisition are identified. 

The matter of each type of strategies for speech patterns acquisition and us-

ing is revealed in successive steps, methodological recommendations for develop-
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ing these strategies in the form of lists of possible options for assignments and in-

teractive games are given. 

For the further practical development, the part of the lexical corpus of the 

Russian language was selected, in which speech patterns and partially modifiable 

models form the basis: formulas for etiquette communication. Based on this mate-

rial, a list of conditionally-speech tasks was created to develop the skill of using 

speech patterns in speech practice. 

Structure and volume. The work consists of two chapters, each containing 

four sections. The first chapter is devoted to an analytical review of the literature 

on the topic, the theory of language acquisition and usage strategies, as well as the 

classification and typology of speech patterns and partially modifiable models. The 

second chapter identifies the possibilities of practical application of the language 

learner strategies theory in teaching RFL, each of the sections in stages reveals the 

matter of strategies for using speech patterns. The volume of the main part of the 

thesis is 64 pages, applications - 20 pages. 74 bibliographic resources were used in 

the research. 

 


