
113 

 

Понимая это, и М.Ю. Лермонтов, и Л.Н. Толстой в своих произведениях с великим мастерством 

раскрывают перед читателем всю глубину души русского народа-труженика, народа-победителя.  

Более 200 лет отделяет нас от событий Отечественной войны 1812 года, но произведения 

М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого продолжают согревать сердца людей идеей патриотизма, согласия 

и единения.  
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Кодэкс аб адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці аднаго з асноўных патрабаванняў да 

арганізацыі адукацыйнага працэсу засведчыў палажэнне аб кампетэнтнасным падыходзе. Сѐння ў 

навуковай і метадычнай літаратуры распрацоўваецца пытанне ключавых кампетэнцый, іх колькасці  

і якасці. На нашу думку, адной з важных кампетэнцый, якія павінны быць сфарміраваны ў малодшых 

школьнікаў, з‘яўляецца антрапанімічная. Мы апісалі структуру гэтай кампетэнцыі, зыходзячы  

з рэкамендацый А.В.Хутарскога [1], акрэслілі веды, уменні і навыкі, якімі павінны валодаць вучні 

пачатковай школы. 

Абавязковым кампанентам структуры любой кампетэнцыі з‘яўляюцца ўзоры вучэбных і 

кантрольна-ацэначных заданняў па вызначэнні ўзроўню кампетэнтнасці навучэнцаў [4]. Аналіз 

падручнікаў па беларускай мове і чытанні для 2 класа [2], [3] паказвае, што заданняў, накіраваных на 

фарміраванне антрапанімічнай кампетэнцыі, вельмі мала. Разгледзім асноўныя ўменні і навыкі і 

прывядзѐм прыклады заданняў, якія дапамогуць іх сфарміраваць. 

1) Малодшыя школьнікі павінны ўжываць розныя тыпы антрапонімаў у залежнасці ад 

сітуацыі зносін. Вучням 2 класа можна прапанаваць разыграць маленькія сітуацыі, якія патрабуюць 

выбару формы імені: вучню неабходна звярнуцца да настаўніцы, папрасіць у аднакласніцы аловак, 

павіншаваць настаўніцу з Днѐм нараджэння і інш. 

2) Вучні пачатковай школы павінны правільна выкарыстоўваць розныя тыпы 

антрапонімаў у пісьмовым маўленні. Для выпрацоўкі гэтых уменняў можна прапанаваць наступныя 

віды заданняў: 

o Суаднесці імѐны з левага слупка з імѐнамі па-бацьку ў правым слупку: 

Дар‘я Васільевіч 

Мікалай Юр‘еўна 

o Утварыць імѐны па бацьку ад прапанаваных імѐнаў, змадэляваць сітуацыі, каб імѐны 

па бацьку ўжываліся ў форме мужчынскага і жаночага роду: Пѐтр, Юрый, Васілій. 

3) Малодшыя школьнікі павінны ўмець утвараць кароткія формы асабовых імѐнаў. Для 

выпрацоўкі гэтых уменняў можна выкарыстаць наступныя заданні: 

o Ад прапанаваных імѐнаў утварыць кароткія формы: напрыклад, Марыя – Маша. 

o Ад прапанаваных імѐнаў утварыць памяншальна-ласкальныя формы: напрыклад, 

Ганна – Ганначка, Гануля. 

o Назваць поўную форму імені: напрыклад, Галя – Галіна. 

4) Вучні пачатковых класаў павінны адрозніваць уласныя імѐны, аманімічныя з агульнымі. 
У падручніку па беларускай мове для 2 класа пры вывучэнні тэмы ―Напісанне вялікай літары ў 

словах‖ прапануецца практыкаванне, дзе неабходна растлумачыць, з якой літары неабходна напісаць 

выдзеленыя словы [3]. На наш погляд, пры замацаванні гэтай тэмы можна выкарыстаць і іншыя 

заданні: 

o Палічыць, колькі ў тэксце імѐн. Адказ запісаць лічбай: Валя і Міхась жывуць у Мінску. 

Летам дзеці паедуць у вѐску Пятровічы. Там жывуць дзед Фѐдар і бабуля Насця. Побач з вѐскай расце 

лес і працякае рэчка Волма. 

o Выправіць памылкі, калі яны ѐсць: сын Іван, хлопчык, Міхась мікалаевіч Пятроў, Кот 

мурзік 

o З прапанаваных слоў адзначыць тыя, што з‟яўляюцца імѐнамі людзей: Кацярына, 

галіна, Васілѐк, Ліля, Гомель, Барсік, Галіна. 
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5) Малодшыя школьнікі павінны ўмець прагназаваць спецыфіку вобраза літаратурнага 

персанажа на аснове інфармацыі, закладзенай ў асабовым імені. Так, пры вывучэнні апавядання 

―Чаму Волечка не сарвала кветку‖, змешчанага ў падручніку па літаратурным чытанні для 2 класа [2], 

можна прапанаваць вучням наступныя пытанні: Хто будзе галоўным героем твора – дзяўчынка або 

хлопчык? Як вы пра гэта здагадаліся? Ці можам мы з вамі меркаваць, якога ўзросту Волечка? Што 

нам на гэта паказвае? Як вы лічыце, як будзе паводзіць сябе Волечка ў апавяданні? 

Такім чынам, антрапанімічная кампетэнцыя мае вялікае значэнне для развіцця 

камунікатыўных навыкаў малодшых школьнікаў, таму ў пачатковай неабходна мэтанакіраваная 

праца па яе фарміраванні. 
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Главные вопросы сегодняшней эпохи – ответственность человека за себя, за передачу жизни 

последующим поколениям, за сохранение мира, природы, нравственного начала. 

Человек и природа – извечная нравственно-философская проблема, общечеловеческое 

значение которой с каждым годом приобретает все большую остроту. Актуальностью и важностью 

этой проблемы детерминировано ее постоянное присутствие в русской литературе. 

Литература не могла остаться в стороне от этого глобального процесса, затрагивающего всех 

и каждого. Когда резко изменяется общественное сознание, литература всегда стремится выполнить 

свою непосредственную задачу: уловить и передать художественными средствами те глубинные 

изменения, которые происходят при этом в человеческих душах, за частными фактами и судьбами 

разглядеть общую картину и предвидеть будущее. 

Проблема взаимоотношений человека и природы получила освещение в мировой литературе, 

но доминантную роль в структуре и содержании художественного целого она стала играть лишь в 

рамках такого направления, как натурфилософская проза второй половины ХХ века. 

Многогранная тема взаимоотношения людей с окружающей природной средой так или иначе 

отражается творчеством почти каждого литератора и публициста. 

Сохранение среды обитания – одна из актуальнейших проблем современности. Не только 

тревога за судьбу природы волнует сегодня  человечество но и вопрос стоит о собственном 

выживании в условиях все углубляющего экологического кризиса. Справедливы слова В. Распутина: 

«Говорить сегодня об экологии – это значит говорить не об изменении жизни, как прежде, а о ее 

спасении» [1, с. 212]. 

Бездумное «покорение» человеком природы, нынешний характер развития цивилизации, 

нарастающее истощение недр и загрязнение биосферы, все учащающиеся техногенные катастрофы, 

стихийные бедствия – все это неуклонно ведет человечество к гибели. «Природа – писал С.Залыгин, – 

должна найти свое единственное убежище – наше духовное сознание» [1, с. 212]. 

Литература прочно закрепила в общественном сознании такие понятия, как «экологическая 

проблема», «экологическая катастрофа», «экологическая угроза». Проблемы, с которыми 

столкнулось человечество, четко обозначил в своей работе «Ремесло отчуждения» русский писатель 

Василий Белов: «Мы называем землю матерью, матушкой, кормилицей, поѐм ей гимны и 

славословим. Это лишь на словах. На деле мы поступаем с ней безнравственно и жестоко, мы давно 

забыли, что она живая. Как всѐ живое, она ждала милосердия. Но произошло отчуждение. Вместо 

любви и милосердия земле было уготовано презрение и равнодушие» [1, с. 224]. 
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