
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

Кафедра общей и клинической психологии 

 

 

 

 

 

 

Реферат к дипломному проекту 

 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

Лукьянова  

Алина Николаевна 

 

руководитель Лукьянов Дмитрий Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2019 

 



РЕФЕРАТ 

 

Лукьянова  

Алина Николаевна 

 

«Использование проектного подхода в популяризации белорусского 

языка» 

 

Дипломная работа: 54 с., 30 источников, 1 прил. 

 

Ключевые слова: Состояние белорусского языка, популяризация 

белорусского языка, необходимость проекта, диаграмма Ганта, SWOT – 

анализ, риски проекта, белорусский язык для детей и родителей, описание 

проекта, команда проекта, бюджет проекта, иерархическая структура работ. 

Объект исследования: государственные нормативно – правовые 

документы, телевидение, периодическая печать, интернет - пространство  

Цель работы: причина снижения роли белорусского языка в 

современном обществе.  

Методы исследования: практический, статистический, исторический, 

логический, классификации, обобщения, сравнения,  

Полученные результаты и их новизна: актуализация белорусского 

языка, востребованность среди граждан, а, следовательно, увеличение 

количества жителей Республики Беларусь использующих родной язык в 

повседневной жизни, использование новых направлений в актуализации 

белорусского языка. 

Область возможного практического применения: использование 

современными авторами-методистами для подготовки учебных материалов по 

белорусскому языку и литературе. Полученные материалы могут найти 

применение при разработке вузовской программы по дисциплине 

«Белорусский язык и литература», а также для организации дополнительных 

спецкурсов в рамках тематики «Белорусский язык в сфере общения» 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 

_____________________  

 

 



РЭФЕРАТ 

Лук'янава Аліна Мікалаеўна 

 

«Выкарыстанне праектнага падыходу ў папулярызацыі 

беларускай мовы» 

 

Дыпломная работа: 54 с., 30 крыніцы, 1 прым. 

 

Ключавыя словы: Стан беларускай мовы, папулярызацыя беларускай 

мовы, неабходнасць праекта, дыяграма Ганта, SWOT - аналіз, рызыкі праекта, 

беларуская мова для дзяцей і бацькоў, апісанне праекта, каманда праекта, 

бюджэт праекта, Іерархічная структура работ. 

Аб'ект даследавання: дзяржаўныя нарматыўна - прававыя дакументы, 

тэлебачанне, перыядычны друк, інтэрнэт - прастора 

Мэта працы: прычына зніжэння ролі беларускай мовы ў сучасным 

грамадстве. 

Метады даследавання: практычны, статыстычны, гістарычны, лагічны, 

класіфікацыі, абагульнення, параўнанні. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: актуалізацыя беларускай мовы, 

запатрабаванасць сярод грамадзян, а, такім чынам, павелічэнне колькасці 

жыхароў Рэспублікі Беларусь выкарыстоўваюць родную мову ў паўсядзённым 

жыцці, выкарыстанне новых напрамкаў у актуалізацыі беларускай мовы. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: выкарыстанне 

сучаснымі аўтарамі-метадыстамі для падрыхтоўкі навучальных матэрыялаў па 

беларускай мове і літаратуры. Атрыманыя матэрыялы могуць знайсці 

прымяненне пры распрацоўцы праграмы ВНУ па дысцыпліне «Беларуская 

мова і літаратура», а таксама для арганізацыі дадатковых спецкурсаў ў рамках 

тэматыкі «Беларуская мова ў сферы зносін» 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна 

і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

_____________________  

 

 



ANNOTATION 

 

Lukyanova Alina Nikolaevna 

 

"Use of the project approach in the popularization of the Belarusian 

language" 

 

Thesis: 54 p., 30 sources, 1 adj. 

 

Keywords: Belarusian language status, Belarusian language popularization, 

project need, Gantt chart, SWOT analysis, Project risks Belarusian language for 

children and parents Project description Project team Project budget Hierarchical 

structure of works. 

Object of research: state regulatory and legal documents, television, 

periodicals, Internet space. 

Objective: the reason for the decline of the role of the Belarusian language in 

modern society. 

Research methods: practical, statistical, historical, logical, classification, 

generalization, comparison. 

The results and their novelty: the actualization of the Belarusian language, 

the demand among citizens, and, consequently, the increase in the number of 

residents of the Republic of Belarus using their native language in everyday life, the 

use of new directions in the actualization of the Belarusian language. 

The area of possible practical application: the use of modern authors-

methodologists for the preparation of educational materials on the Belarusian 

language and literature. The materials obtained can be used in the development of 

the university program in the discipline "Belarusian language and literature", as well 

as for the organization of additional special courses in the framework of the subject 

"Belarusian language in the field of communication" 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

 

_____________________  

  

 
 


