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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: СРЕДСТВА РЕЧЕВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, 

КОММУНИКАЦИЯ, ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, ФИГУРЫ РЕЧИ, ТРОПЫ, 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕГРАЦИЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ. 

 

Общий объем дипломной работы составляет 56 страниц. Работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников 

(включает 49 источников), приложения.   

Объектом исследования являются средства речевой выразительности в 

текстах художественной литературы и умения  их использования учащимися 5 – 

8 классов при написании творческих работ. 

Предметом исследования является обучение школьников 5 – 8 классов 

средствам речевой выразительности с учетом интегративного подхода. 

Цель исследования – теоретически обосновать необходимость интеграции 

дисциплин при обучении учащихся 5 – 8 классов средствам речевой 

выразительности и разработать методические рекомендации по их изучению с 

учетом интегрированного подхода. 

Научная новизна дипломной работы обусловлена высокой значимостью 

изучения средств речевой выразительности на уроках русского языка и 

литературы и недостаточностью практической разработанности данной 

проблемы. 

Практическое значение заключается в минимизации учебного времени на 

изучение средств речевой выразительности, облегчении процесса их 

запоминания и усвоения на основе интеграции дисциплин «русский язык» и 

«русская литература». 

Результаты исследования могут быть использованы в практической 

деятельности учителя-словесника.  

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования; анализ действующего программно-методического материала; 

педагогическое наблюдение; опытное обучение. 

Достоверность полученных результатов подтверждается обобщением 

сведений 49 научных источников, анализом программных текстов из 

художественных произведений русской литературы. 

 

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

 

Ключавыя словы: СРОДКІ МАЎЛЕНЧАЙ ВЫРАЗНАСЦІ, 

КАМУНІКАЦЫЯ, ВЫРАЗНАСЦЬ МАЎЛЕННЯ, ФІГУРЫ МАЎЛЕННЯ, 

ТРОПЫ, РУСКАЯ МОВА, РУСКАЯ ЛІТАРАТУРА, ІНТЭГРАЦЫЯ 

ВЫКЛАДАННЯ, МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ. 

 

Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 56 старонак. Праца складаецца з 

ўводзінаў, дзвюх глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц (уключае 49 

крыніц), дадатку. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца сродкі маўленчай выразнасці ў тэкстах 

мастацкай літаратуры і навыкі іх выкарыстання вучнямі 5 – 8 класаў пры 

напісанні творчых работ. 

Прадметам даследавання навучанне школьнікаў 5 – 8 класаў сродкам 

маўленчай выразнасці з улікам інтаграцыйнага падыходу. 

Мэта даследавання – тэарэтычна абгрунтаваць неабходнасць інтэграцыі 

дысцыплін пры навучанні вучняў 5 – 8 класаў сродкам маўленчай выразнасці і 

распрацаваць метадычныя рэкамендацыі па іх вывучэнні з улікам інтэграванага 

падыходу. 

Навуковая навізна дыпломнай працы абумоўлена высокай значнасцю 

вывучэння сродкаў маўленчай выразнасці на ўроках рускай мовы і літаратуры і 

недастатковасцю практычнай распрацаванасцi дадзенай праблемы. 

Практычнае значэнне заключаецца ў мінімізацыі вучэбнага часу на 

вывучэнне сродкаў маўленчай выразнасці, палягчэнні працэсу іх запамінання і 

засваення на аснове інтэграцыі дысцыплін «руская мова» і «руская літаратура». 

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны у практычнай дзейнасці 

настаўніка-славеснiка.  

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз літаратуры па праблеме 

даследавання; аналіз дзеючага праграмна-метадычнага матэрыялу; педагагічнае 

назіранне; вопытнае навучанне. 

Дакладнасць атрыманых вынікаў пацвярджаецца абагульненнем звестак 

49 навуковых крыніц, аналізам праграмных тэкстаў з мастацкіх твораў рускай 

літаратуры. 

 

  



ABSTRACT OF THE DIPLOMA THESIS 

 

Keywords: MEANS OF SPEECH EXPRESSIVENESS, COMMUNICATION, 

SPEECH EXPRESSIVENESS, FIGURE OF SPEECH, TRACK, RUSSIAN, 

RUSSIAN LITERATURE, TEACHING INTEGRATION, TEACHING 

TECHNIQUE. 

The total amount of the thesis is 56 pages. Diploma work consists of 

the introduction, two chapters, the conclusion, the list of the used sources (includes 49 

sources), the application. 

The subject of the research is means of speech expressiveness in the texts of 

fiction and skills of their use by pupils of 5 - 8 grades when writing creative works. 

The object of the research is training of school students of 5 - 8 grades and the 

means of speech expressiveness taking into account the integrative approach. 

The research objective is to prove the need of integration of disciplines 

theoretically when training pupils of 5 - 8 grades in the means of speech 

expressiveness and to develop methodical recommendations for their studying taking 

into account the integrated approach. 

The scientific novelty of the thesis is caused by the high importance and 

insufficiency of practical readiness of studying of means of speech expressiveness at 

the lessons of Russian and literature. 

The practical value consists in minimization of school hours on studying 

means of speech expressiveness, simplification of the process of their storing and 

assimilation on the basis of integration of disciplines «Russian» and the «Russian 

literature». 

The results of a research can be used in practical activities of the language 

teacher and literature teacher. 

Research methods: the theoretical analysis of literature on a research problem; 

the analysis of the operating program and methodical material; pedagogical 

observation; skilled training. 

The reliability of the received results is confirmed by synthesis of data of 

49 scientific sources, the analysis of the program texts from works of art in the 

Russian literature. 

  



 


