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КАМПЕТЭНТНАСНЫ ПАДЫХОД, КАМПЕТЭНЦЫЯ, 

АНАМАСТЫЧНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ, СТРУКТУРА АНАМАСТЫЧНАЙ 

КАМПЕТЭНЦЫІ, ІІ СТУПЕНЬ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

 

Мэта даследавання – апісаць структуру, акрэсліць сродкі 

фарміравання анамастычнай кампетэнцыі на ІІ ступені атрымання агульнай 

сярэдняй адукацыі.  

У працэсе работы былі выкарыстаны наступныя метады 

даследавання: 1) тэарэтычны аналіз і абагульненне педагагічнай, 

лінгвістычнай і метадычнай літаратуры па тэме з мэтай выяўлення ступені 

распрацаванасці праблемы ў навуцы, 2) педагагічнае назіранне за працэсам 

моўнага развіцця вучняў, 3) эксперымент, 4) метад статыстычнай апрацоўкі 

вынікаў. 

У працэсе работы раскрыта сутнасць і асаблівасці кампетэнтнаснага 

падыходу ў навучанні; апісана структура анамастычнай кампетэнцыі; 

прааналізаваны анамастычны матэрыял у падручніках па беларускай мове і 

літаратуры для навучэнцаў II ступені атрымання агульнай адукацыі; 

правераны ўзровень сфарміраванасці анамастычнай кампетэнцыі ў 

навучэнцаў II ступені атрымання агульнай адукацыі; распрацаваны 

практыкаванні па фарміраванні анамастычнай кампетэнцыі. 

Вынікі, атрыманыя ў працы, могуць быць выкарыстаны на занятках па 

беларускай мове ў сярэдняй школе пры вывучэнні тэм ―Назоўнік‖, 

―Прыметнік‖, ―Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа‖; у 

якасці дадатковых заданняў на этапе замацавання ведаў, на падагульняючых 

уроках, на ўроках беларускай літаратуры. Матэрыял будзе карысным пры 

правядзенні факультатыўных заняткаў па беларускай мове. Антрапонімы і 

тапонімы з’яўляюцца прадметам вывучэння гісторыі, геаграфіі, 

грамадазнаўства, таму прыведзеныя формы працы могуць быць выкарыстаны 

і на гэтых уроках. 

Асобныя палажэннi i вынiкi даследавання дакладваліся на 

Міжнароднай канферэнцыі ―Региональная ономастика: проблемы и 

перспективы исследования‖ (ВДУ імя П.М.Машэрава, 18-19.02.2016), ІV 

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ―Подготовка учителя 

начальных классов: проблемы и перспективы‖ (БДПУ, 27.10.2016), XXIII 

Міжнароднай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі ―От идеи – к 



 

 

инновации‖ (МДПУ, 21.04.2016) і ХХІV Міжнароднай студэнцкай навукова-

практычнай канферэнцыі ―От идеи – к инновации‖ (МДПУ, 27.04.2017), 

Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі ―Студэнцкая 

навука – інавацыйны патэнцыял будучага‖ (БДПУ, 26-28.04.2016). 

Падрыхтаваны матэрыялы для зборніка артыкулаў студэнтаў, магістрантаў, 

аспірантаў ―Мир детства в современном образовательном пространстве‖. 
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