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Tóm tắt: 
 

Ngôn ngữ như phương tiện giao tiếp xã hội, luôn gắn liền với lịch sử, truyền thống và văn hóa 
của dân tộc. Những sự thay đổi của xã hội từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn luôn 
ảnh hưởng đến ngôn ngữ. Quá trình này có quan hệ gián tiếp đến bất kỳ ngôn ngữ nào và ảnh 
hưởng đến hệ thống ngôn ngữ. Tỷ lệ từ vay mượn từ tiếng Anh trong tiếng Nga rất lơn, trong số 
đó có một số lượng không nhỏ những từ này trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga. Đề 
tài “Từ vay mượn tiếng Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga” có ý nghĩa thiết thực 
về cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Trong bài báo chúng tôi đã tiến hành khảo sát về mức độ hiểu biết 
của sinh viên Khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng về vấn đề này. Qua 
đó, chúng tôi có một số nhận xét về những thuận lợi và khó khăn của sinh viên khi gặp từ ngoại 
lai trong quá trình học tập tiếng Nga tại trường. 
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Abstract: 
 

Language, as a means of social communication, is always associated with the history, tradition 
and culture of the nation. The changes of society from the process of industrialization and 
modernization always affect languages. This process has an indirect relationship with any 
language and affects the language system. The percentage of borrowed words in Russian media 
is very high and a large number of these words are from the English language. The topic 
"Borrowed words in Russian media from English language" has practical meaning both in theory 
and practice. In this article, we have conducted a survey on the understanding level of students of 
Russian department, University of Foreign Language Studies - University of Danang about this 
topic. Thereby we have some comments on the advantages and disadvantages of students when 
they encounter foreign words while learning Russian at college.   
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