
Белорусский государственный университет 

Факультет социокультурных коммуникаций 

 

Кафедра компьютерной лингвистики и лингводидактики 

 

 

 

 

Реферат дипломной работы 

«Потенциал вики-технологий в составлении вики-глоссария по 

изучаемым учебным дисциплинам (на примере учебной дисциплины 

«Практика иноязычного общения»)» 

 

Ходонович Вероника Леонидовна, 

Руководитель Прохоренко Олеся Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 



РЕФЕРАТ  

дипломной работы Ходонович В.Л.  

 

ПОТЕНЦИАЛ ВИКИ-ТЕХНОЛОГИЙ В СОСТАВЛЕНИИ ВИКИ- 

ГЛОССАРИЯ ПО ИЗУЧАЕМЫМ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ (НА  

ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКА 

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ»)  

Дипломная работа включает 51 страницу, 16 рисунков, 11 приложений 

и основана на 42 источниках.  

Ключевые слова: ВИКИ-технологии, ВИКИ-глоссарий, 

ВИКИсервисы, современные информационные технологии, дидактические 

свойства ВИКИ-технологий, интерактивность.  

Цель исследования состоит в разработке теоретически обоснованного и 

опытно проверенного алгоритма составления глоссария с использованием 

технологий ВИКИ.  

Объект исследования – ВИКИ-технологии в обучении иностранному 

языку.  

Предмет исследования – потенциал ВИКИ-технологий в создании 

ВИКИ-глоссария.  

Актуальность исследования обусловлена противоречием 

относительной удаленности пользователей друг от друга и необходимостью 

создания общего контента.   

В процессе исследования применялись такие методы как эксперимент, 

наблюдение, обобщение, сравнительный анализ.  

Теоретическая новизна работы состоит в разработке алгоритмов 

создания глоссария на иностранном языке с использованием 

ВИКИтехнологий.   

Практическая значимость дипломной работы состоит в создании 

ВИКИ-глоссариев по текстам учебной дисциплины «Практика иноязычного 

общения», которые могут быть использованы преподавателями и студентами 

в обучении иностранному языку.   

Материалы  дипломной  работы  были  апробированы  на II 

Международной  научно-практической  конференции  «Лингвистика, 

лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы 

развития», Минск, 1-2 марта 2018; 75-ой научной конференция студентов и 

аспирантов БГУ, Минск, 17.05.2018.   

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 

из источников сопровождаются ссылками на их авторов.         ______________  

(подпись студента)  



РЭФЕРАТ  

дыпломнай працы Хадановіч В.Л.  

 

ПАТЭНЦЫЯЛ ВІКІ-ТЭХНАЛОГІЙ У СТВАРЭННІ ВІКІ-ГЛАСАРЫЯ 

ПА ВЫВУЧАЕМЫМ ДЫСЦЫПЛІНАМ (НА ПРЫКЛАДЗЕ 

ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ «ПРАКТЫКА ІНШАМОЎНЫХ 

ЗНОСІН») 

  

Дыпломная праца ўключае 51 старонку, 16 малюнкаў, 11 дадаткаў і 

заснавана на 42 крыніцах.  

Ключавыя словы: ВІКІ-тэхналогіі, ВІКІ-гласарый, ВІКІ-сэрвісы, 

сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі, дыдактычныя ўласцівасці 

ВІКІтэхналогій, інтэрактыўнасць.   

Мэта даследавання заключаецца ў распрацоўцы тэарэтычна 

абгрунтаванага і доследна праверанага алгарытму складання гласарыя з 

выкарыстаннем тэхналогій ВІКІ.  

Аб’ект даследавання – ВІКІ-тэхналогіі ў навучанні замежнай мове.  

Прадмет даследавання – патэнцыял ВІКІ-тэхналогій у стварэнні 

ВІКІгласарыя.  

Актуальнасць даследавання абумоўлена супярэчнасцю адноснай 

аддаленасці карыстальнікаў адзін ад аднаго і неабходнасцю стварэння 

агульнага кантэнту.  

Пры выкананні працы выкарысталіся такія метады як назіранне, 

абагульненне, параўнальны аналіз.  

Тэарэтычная навізна працы складаецца ў распрацоўцы алгарытму 

стварэння гласарыя на замежнай мове з выкарыстаннем ВІКІ-тэхналогій.  

Практычная значнасць складаецца ў стварэнні ВІКІ-гласарыя па 

тэкстах вучэбнай дысцыпліны «Практыка іншамоўных зносін», якія могуць 

быць выкарыстаны выкладчыкамі і студэнтамі ў навучанні замежнай мове.  

Матэрыялы дыпломнай працы былі апрабаваны на 74-ай навуковай 

канферэнцыі студэнтаў и аспірантаў БДУ, Мінск, 18.05.2017; II Міжнароднай 

навукова-практычнай  канферэнцыі  «Лінгвістыка,  лінгвадыдактыка, 

лінгвакультуралогія: актуальныя пытанні і перспектывы развіцця», Мінск, 1-

2 сакавіка 2018; 75-ай навуковай канферэнцыі студэнтаў и аспірантаў БДУ, 

Мінск, 17.05.2018.   

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна 

і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе запазычанні з 

літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.   

_____________  

(подпіс студэнта)  



SUMMARY  

of diploma paper by Veronika Khodonovich  

 

POTENTIAL OF WIKI-TECHNOLOGIES IN THE WIKI-GLOSSARY ON 

THE DISCIPLINES STUDIED COMPILING (ON THE EXAMPLE OF 

THE ACADEMIC DISCIPLINE "FOREIGN LANGUAGES PRACTICE") 

  

The diploma paper includes 51 pages, 16 illustrations, 11 appendixes; it is 

based on 42 literary sources.  

Keywords: WIKI-technologies, WIKI-glossary, WIKI-services, modern 

information technologies, didactic properties of WIKI-technologies, interactivity.  

The objective is to develop a theoretically grounded and expertly tested 

algorithm of glossary compiling using the WIKI technologies.  

The research object is WIKI-technologies in a foreign language teaching.  

The research subject is the potential of WIKI-technologies in the creation 

of a WIKI glossary.  

The current importance of the study is determined by the contradiction in 

the relative distance between users and the necessity of creating common content.  

Research methods are experiment, observation, summarizing, comparative 

analysis.  

Materials of the diploma paper were approved at the 74th Scientific 

Conference of Students and Postgraduate of BSU, Minsk, 18.05.2017;  

II International Scientific and Practical Student Conference «Linguistics,  

Linguodidactics, Linguoculturology: topical issues and prospects for development», 

Minsk, 1-2 March, 2018; 75th Scientific Conference of Students and Postgraduate 

of BSU, Minsk, 18.05.2018  

 The author of the paper confirms that the material correctly and objectively 

reflects the state of the investigated process and all borrowed theoretical, 

methodological and methodical concepts from literature and other sources are 

accompanied by links to their authors.  

  

  

  

  

________________  

(signature of the student)  

 


