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КАМПЕТЭНТНАСНЫ ПАДЫХОД, КАМПЕТЭНЦЫЯ, АНАМАСТЫЧНАЯ 

КАМПЕТЭНЦЫЯ, СТРУКТУРА АНАМАСТЫЧНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ, ІІ 

СТУПЕНЬ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

Аб’ект даследавання – антрапанімічная кампетэнцыя ў сістэме 

агульнапрадметных адукацыйных кампетэнцый. Прадмет даследавання – 

сродкі фарміравання антрапанімічнай кампетэнцыі на І і ІІ ступенях атрымання 

агульнай сярэдняй адукацыі. 

Мэта даследавання – апісаць структуру, акрэсліць сродкі фарміравання 

антрапанімічнай кампетэнцыі на І і ІІ ступенях 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 даследавання былі раскрыты сутнасць і асаблівасці 

кампетэнтнаснага падыходу ў навучанні; апісана антрапанімічная кампетэнцыя і яе 

структура; прааналізаваны антрапанімічны матэрыял у падручніках па 

літаратурным чытанні і беларускай мове для навучэнцаў І ступені атрымання 

агульнай адукацыі і антрапанімічны матэрыял у падручніках па беларускай мове і 

літаратуры для навучэнцаў II ступені атрымання агульнай адукацыі; правераны 

ўзровень сфарміраванасці антрапанімічнай кампетэнцыі ў навучэнцаў II ступені 

атрымання агульнай адукацыі; распрацаваныь практыкаванні па фарміраванні 

антрапанімічнай кампетэнцыі. 

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

беларускай мове ў пачатковай і сярэдняй школах пры вывучэнні тэм “Назоўнік”, 

“Прыметнік”; у якасці дадатковых заданняў на этапе замацавання ведаў, на 

падагульняючых уроках, на ўроках беларускай літаратуры і літаратурнага чытання. 

Матэрыял будзе карысным пры правядзенні факультатыўных заняткаў па 

беларускай мове. Антрапонімы з’яўляюцца прадметам вывучэння гісторыі, 



 

 

грамадазнаўства, таму прыведзеныя формы працы могуць быць выкарыстаны і на 

гэтых уроках у сярэдняй школе, на ўроках па вучэбных прадметах “Мая Радзіма – 

Беларусь” і “Чалавек і свет” – у пачатковай. 

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).  

  



 

 

  



 

 

УВОДЗІНЫ 

Актуальнасць тэмы даследавання. Адной з важных задач сучаснага 

грамадства з'яўляецца павышэнне якасці адукацыі. Для вырашэння гэтай 

праблемы ў Кодэксе аб адукацыi Рэспублiкi Беларусь (Артыкул 91) у якасцi 

аднаго з асноўных патрабаванняў да арганiзацыi адукацыйнага працэсу 

засведчана палажэнне аб кампетэнтнасным падыходзе [14]. Сутнасць 

кампетэнтаснага падыходу – гэта прызнанне вынікаў адукацыі значнымі за 

межамі сістэмы адукацыі [20]. 

У педагогiцы i псiхалогii кампетэнтасны падыход выразна абазначаны ў 

працах беларускiх i рускiх вучоных. Сярод беларускiх вучоных можна адзна-

чыць даследаваннi А.I.Жука [10], Н.В.Бяловай [2]. У працах рускiх 

даследчыкаў А.Л.Андрэева [1], А.В.Хутарскога [26; 27; 28], Т.М.Кавалѐвай, 

Я.А.Лебедзевай, В.А.Сласцѐнiна, В.В.Давыдава дастаткова дакладна і 

адназначна акрэслены паняцці “кампетэнцыя”, “кампетэнтнасць”, 

“адукацыйныя кампетэнцыі”, “ключавыя кампетэнцыі” і інш.  

Фарміраванне ключавых кампетэнцый школьнікаў – найважнейшая 

задача сучаснай школы. Сѐння ўстановы адукацыі павінны выхаваць асобу, 

гатовую да ўмоў жыцця ў высокатэхналагічным свеце. Школьнае навучанне 

павінна быць пабудавана так, каб выпускнікі маглі самастойна ставіць перад 

сабой мэты, быць гатовымі да вырашэння праблем, да самаадукацыі, да сацы -

яльнага ўздзеяння, да выкарыстання атрыманых у школе ведаў на практыцы. 

Таму адна з найбольш актуальных праблем, якая патрабуе неадкладнага 

вырашэння, – гэта распрацоўка сістэмы ключавых адукацыйных кампетэнцый, 

якія павінны быць сфарміраваны на ўсіх ступенях атрымання агульнай 

сярэдняй адукацыі. Аднак на сѐнняшні дзень не існуе адзінага ўзгодненага 

пераліку ключавых кампетэнцый, якімі павінен валодаць выпускнік 

пачатковай, базавай і сярэдняй школы. 

На нашу думку, неабходнай для фармiравання ў вучняў з’яўляецца 

антрапанімічная кампетэнцыя, якая можа быць уключана ў iерархiю 

агульнапрадментых адукацыйных кампетэнцый.  



 

 

Антрапанімічны матэрыял складае значную частку лексікі любой мовы і 

заслугоўвае таго, каб яго вывучалі, як вывучаюць мову, гісторыю, геаграфію, 

астраномію і іншыя прадметы.  

Праблема фармiравання антрапанімічнай кампетэнцыi ў беларускай 

навуковай лiтаратуры не разглядалася. Сярод прац рускіх метадыстаў варта 

вылучыць дысертацыйныя даследавання А.В.Чаркасавай [30], Э.А.Гаўрыкава 

[8], якія разглядалі асаблівасці фарміравання антрапанімічнай кампетэнцыі ў 

студэнтаў-замежнiкаў, якiя вывучаюць рускую мову, і ў дзяцей дашкольнага 

ўзросту адпаведна. 

Аднак у поўным аб’ѐме структура антрапанімічнай кампетэнцыі, кола 

ведаў, уменняў і навыкаў, якія фарміруюцца ў школьнікаў, прыѐмы 

фарміравання гэтай кампетэнцыі ў навуковай і навукова-метадычнай 

літаратуры не разглядаліся. Таму тэма даследавання падаецца актуальнай.  

Аб’ект даследавання – антрапанімічная кампетэнцыя ў сістэме 

агульнапрадметных адукацыйных кампетэнцый. Прадмет даследавання – 

сродкі фарміравання антрапанімічнай кампетэнцыі на І і ІІ ступенях атрымання 

агульнай сярэдняй адукацыі. 

Мэта даследавання – апісаць структуру, акрэсліць сродкі фарміравання 

антрапанімічнай кампетэнцыі на І і ІІ ступенях атрымання агульнай сярэдняй 

адукацыі.  

Задачы даследавання: 

 раскрыць сутнасць і асаблівасці кампетэнтнаснага падыходу ў 

навучанні; 

 апісаць антрапанімічную кампетэнцыю і яе структуру; 

 прааналізаваць антрапанімічны матэрыял у падручніках па 

літаратурным чытанні і беларускай мове для навучэнцаў І ступені атрымання 

агульнай адукацыі; 

 прааналізаваць антрапанімічны матэрыял у падручніках па беларускай 

мове і літаратуры для навучэнцаў II ступені атрымання агульнай адукацыі; 

 праверыць узровень сфарміраванасці антрапанімічнай кампетэнцыі ў 

навучэнцаў II ступені атрымання агульнай адукацыі; 



 

 

 распрацаваць практыкаванні па фарміраванні антрапанімічнай 

кампетэнцыі. 

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. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання. Вынікі, атрыманыя ў 

працы, могуць быць выкарыстаны на занятках па беларускай мове ў пачатковай і 

сярэдняй школах пры вывучэнні тэм “Назоўнік”, “Прыметнік”; у якасці дадатковых 

заданняў на этапе замацавання ведаў, на падагульняючых уроках, на ўроках 

беларускай літаратуры і літаратурнага чытання. Матэрыял будзе карысным пры 

правядзенні факультатыўных заняткаў па беларускай мове. Антрапонімы 

з’яўляюцца прадметам вывучэння гісторыі, грамадазнаўства, таму прыведзеныя 

формы працы могуць быць выкарыстаны і на гэтых уроках у сярэдняй школе, на 

ўроках па вучэбных прадметах “Мая Радзіма – Беларусь” і “Чалавек і свет” – у 

пачатковай. 

База даследавання: ДУА “Гімназія № 39 г. Мінска” 
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