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РЕФЕРАТ 

дипломной работы Шувариной С.М. 

ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Работа включает 70 страниц, 25 рисунков, 2 таблицы, 3 приложения и 

основана на 41 теоретических источниках и 10 источниках практического 

материала.  

Ключевые слова: онлайн-обучение; интерактивные упражнения; 

массовые открытые онлайн-курсы; смешанное обучение, обучение 

иностранному языку.  

Актуальность исследования определяется очевидной необходимостью 

расширения возможностей обучения иностранному языку и языковым 

дисциплинам в современном мире. Цель исследования – теоретическое 

обоснование и практическая разработка полноценного онлайн-курса 

«Лексикология» для студентов специальности «Современные иностранные 

языки».  Объект исследования — онлайн-платформы как новый формат 

образовательного процесса. 

В работе представлена разработка дистанционного курса 

«Лексикология» на платформе Moodle, который включает справочные данные, 

теоретические материалы с наглядными интерактивными элементами и 

упражнениями на закрепление материала. Методология базируется на 

осуществлении теоретического анализа литературных источников в области 

компьютерных информационных технологий; использованы сравнительный и 

количественный методы, опрос; осуществлена апробация разработанного 

курса «Лексикология» на занятии со студентами 5-го курса специальности 

«Современные иностранные языки (преподавание)». Результаты исследования 

прошли апробацию на 74 и 75 студенческой научной, а также 

IV Международной научной конференциях. 

Результаты исследования позволяют преподавателям курса 

«Лексикология» реализовать инновационное смешанное обучение со всеми 

необходимыми компонентами в высшем учебном заведении.  

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 работы Шуварынай С.М. 

ПАТЭНЦЫЯЛ АДУКАЦЫЙНЫХ ПЛАТФОРМАЎ У НАВУЧАННІ 

АНГЛIЙСКАЙ МОВЕ І МОЎНЫМ ДЫСЦЫПЛІНАМ 

Дыпломная работа ўключае 70 старонак, 25 малюнкаў, 2 табліцы, 3 

дадатка і заснавана на 41 крыніцах з тэарытычнай інфармацыяй і 10 крыніцах 

практычнага матэрыялу.  

Ключавыя словы: анлайн-навучанне; інтэрактыўныя практыкаванні; 

масавыя адкрытыя анлайн-курсы; змяшанае навучанне, навучанне замежнай 

мове.  

Актуальность исследования вызначаецца выяўнай патрэбай 

пашырэння магчымасцяў навучання замежнай мове і моўным дысцыплінам у 

сучасным свеце. Мэта даследавання – тэарэтычнае абгрунтаванне і 

практычная распрацоўка паўнавартаснага анлайн-курса «Лексікалогія» для 

студэнтаў спецыяльнасці «Сучасныя замежныя мовы». Аб'ект даследавання 

— анлайн-платформы як новы фармат адукацыйнага працэсу. 

У працы пададзена распрацоўка дыстанцыйнага курса «Лексікалогія» на 

платформе Moodle, які ўлучае даведкавыя дадзеныя, тэарэтычныя матэрыялы 

з навочнымі інтэрактыўнымі элементамі і практыкаваннямі на замацаванне 

матэрыялу. Курс можа стаць грунтам рэалізацыі змяшанага навучання 

студэнтаў. Метадалогія грунтуецца на ажыццяўленні тэарэтычнага аналізу 

літаратурных крыніц у вобласці кампутарных інфармацыйных тэхналогій; 

скарыстаны параўнальны і колькасны метады, апытанне; ажыццёўлена 

апрабацыя распрацаванага курса «Лексікалогія» на занятку са студэнтамі 5-га 

курса спецыяльнасці «Сучасныя замежныя мовы (выкладанне)». Вынікі 

даследавання прайшлі апрабацыю на 74 і 75 студэнцкай навуковай, а таксама 

IV Міжнароднай навуковай канферэнцыях. 

Вынікі даследавання дазваляюць выкладчыкам курса «Лексікалогія» 

рэалізаваць інавацыйнае змяшанае навучанне з усімі патрэбнымі 

кампанентамі, а таксама складнікамі традыцыйных аўдыторных курсаў у 

рамках інфарматызацыі навучання ў найвысокай навучальнай установе. 

Аўтар работы пацвяржае, што прыведзены ў рабоце матэрыял 

аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў.  

  

    
подпіс студэнта 

  



SUMMARY 
of diploma paper by Shuvarina S.M.  

POTENTIAL OF EDUCATIONAL PLATFORMS IN TRAINING ENGLISH 

LANGUAGE AND LANGUAGE DISCIPLINES 

The diploma paper includes 70 pages, 25 illustrations, 2 tables, 3 appendices 

and is based on 41 literary sources and 10 online-resources.  

Key words: online-training; interactive exercises; mass open online courses; 

mixed training, teaching foreign language. 

The relevance of the study is determined by the obvious need to expand the 

opportunities for learning a foreign language and language disciplines in the modern 

world. The purpose of the research is theoretical substantiation and practical 

development of a full-fledged online course "Lexicology" for students of the 

specialty "Modern foreign languages". The object of research is the online platform 

as a new format for the educational process. 

The work presents the development of a distance course "Lexicology" on the 

Moodle platform, which includes reference data, theoretical materials with visual 

interactive elements and exercises on revising the material. The course can become 

the basis for the implementation of mixed teaching. The methodology is based on 

the implementation of theoretical analysis of literary sources in the field of computer 

information technologies; comparative and quantitative methods, surveys were used; 

approbation of the developed course "Lexicology" on the lesson has been done with 

the students of the 5th course of the specialty "Modern foreign languages 

(teaching)". The results of the research were tested at the 74th and 75th Student 

Scientific, as well as the IV International Scientific Conferences. 

The results of the research allow the lecturers of the course "Lexicology" to 

implement innovative mixed education with all the necessary components, as well 

as components of traditional classroom courses in the informatization of higher 

education. 

The author of the paper confirms that the material objectively reflects the state 

of the investigated process and all borrowed concepts from literature and other 

sources are accompanied by links to their authors.   
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