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ЗАЦВЯРДЖАЮ 

АКТ 
аб укараненні вынікаў навукова-даследчай работы 

Акт складзены аб выкарыстанні ў вучэбным працэсе матэрыялаў 
даследавання, праведзенага Козел Ганнай Мікалаеўнай, Вярынскай Наталляй 
Віктараўнай, Грышэль Святланай Аляксандраўнай, Квецень Дар'яй 
Васільеўнай, Хацкевіч Дар'яй Іванаўнай па тэме НДР "Лексікаграфічны 
лінгвістычны даведнік па літаратурным чытанні для навучэнцаў пачатковых 
класаў" (нумер дзяржаўнай рэгістрацыі 20164305, нумар тэмы 837). 

Распрацоўка выкарыстана выкладчыкамі кафедры беларускага і рускага 
мовазнаўства ў навучальным працэсе факультэта пачатковай адукацыі. 

Матэрыялы даследавання выкарыстоўваюцца пры чытанні лекцый, 
правядзенні практычных і лабараторных заняткаў па дысцыплінах 
"Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання", 
"Актуальныя праблемы методыкі выкладання ў пачатковых класах 
(беларуская мова)", што дазваляе павысіць узровень падрыхтоўкі студэнтаў 
па спецыяльнасцях 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя", 1-01 02 02 
"Пачатковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць". 

Апісанне аб'екта ўкаранення прыкладаецца і з'яўляецца неад'емнай 
часткай Акта. 

Дэкан факультэта 

Супрацоўнікі, якія 
выкарыстоўвалі 

распрацоўку: 

Загадчык кафедры 
беларускага і 
рускага мовазнаўства 

пачатковай адукацыі 

Т.Р. Трафімовіч 

Н.У. Ждановіч 

В.І. Свірыдзенка 

А.С. Васілеўская 
(подпіс) 
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АПІСАННЕ АБ'ЕКТА ЎКАРАНЕННЯ 
"Лексікаграфічны лінгвістычны даведнік па літаратурным чытанні для 

навучэнцаў пачатковых класаў" 

1. Кароткая характарыстыка аб'екта ўкаранення і яго прызначэнне. 
Электронны варыянт лексікаграфічнага лінгвістычнага аднамоўнага 

даведніка па літаратурным чытанні для навучэнцаў пачатковых класаў 
ўключае незразумелыя, стылістычна афарбаваныя і цяжкія для ўспрымання 
навучэнцамі пачатковых класаў словы з мастацкіх твораў, прадугледжаных 
для навучання на I ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. Аснову 
даведніка складаюць як агульнаўжывальныя лексічныя адзінкі, так і 
рэдкаўжывальныя, устарэлыя словы, якія сустракаюцца ў прадугледжаных 
школьнай праграмай творах мастацкай літаратуры. Усе адабраныя для 
тлумачэння словы з'яўляюцца загаловачнымі ў слоўнікавых артыкулах і 
размешчаны ў алфавітным парадку. Для кожнай моўнай адзінкі 
распрацаваны сэнсавая, граматычная і стылістычная характарыстыкі, а 
таксама падабраны сінонімы і антонімы і аформлены ілюстрацыйны 
матэрыял. Пры падачы сэнсавай, граматычнай і стылістычнай характарыстык 
слова выкарыстоўваюцца агульнапрынятыя скарачэнні. 

Распрацаваны даведнік будзе дапамагаць навучэнцам пачатковых 
класаў у разуменні і вытлумачэнні тэксту аўтара, пашыраць іх слоўнікавы 
запас, спрыяць павышэнню пісьменнасці і культуры маўлення. Ён будзе 
карысны пры тлумачэнні значэння слова, правільным ужыванні слова ў 
тэксце, правільным утварэнні формы слова, напісанні слова. 

2. Прозвішча, імя, імя па бацьку распрацоўшчыкаў, месца працы, 
пасада. 

Козел Г.М., студэнтка 5 курса факультэта пачатковай адукацыі БДПУ. 
Квецень Д.І., студэнтка 2 курса факультэта пачатковай адукацыі БДПУ. 
Хацкевіч Д.І., настаўнік пачатковых класаў ДУА "Гімназія №7 

г.Маладзечна", магістр педагагічных навук. 
Вярынская Н.В., настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА 

"Сярэдняя школа №3 г. Любані імя Генадзія Леанідавіча Сячко", магістр 
педагагічных навук. 

Грышэль С.А., настаўнік пачатковых класаў ДУА "Сямігосціцкая 
сярэдняя школа". 

Качан В.Г., кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага 
і рускага мовазнаўства БДПУ. 

3. Прозвішчы і ініцыялы выкладчыкаў, якія выкарыстоўваюць 
^ а о п ^ а т у о у тч*л ' 

Свірыдзенка В.І., кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры 
беларускага і рускага мовазнаўства БДПУ. 

Васілеўская А.С., кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры 
беларускага і рускага мовазнаўства БДПУ. 
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4. Пачатак выкарыстання аб'екта ўкаранення - красавік 2016 года. 

5. Колькасць студэнтаў, якія выкарыстоўваюць распрацоўку - 250. 

6. Дата і нумар пратакола паседжання кафедры, на якім распрацоўка 
рэкамендавана да ўкаранення 

Пратакол № 3 ад 13.10.2016 

Загадчык кафедры 
беларускага і рускага 
мовазнаўства 

Трафімовіч Т.Р. 

Сакратар 
беларускага 
мовазнаўства 

кафедры 
рускага 

В.У. Вайтовіч 

Распрацоўшчыкі : 

(подпіс) 

(подпіс) 

Козел Г.М. 

Квецень Д.В. 

Хацкевіч Д.І. 

Грышэль С.А. 

Вярынская Н.В. 

Качан В.Г. 
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