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АДАУТАРАУ 

Практыкум «Беларуская літаратура: тэставы трэнажор» прызнача-
ны для выкарыстання ў вучэбным працэсе для ажыццяўлення бягучага, 
выніковага і рэйтынгавага кантролю, а таксама самакантролю студэн-
таў у працэсе засваення дысцыпліны «Гісторыя беларускай літарату-
ры», а таксама абітурыентамі для падрыхтоўкі да паступлення ў БДПУ. 

Асноўны раздзел практыкума «Тэставыя кантрольныя работы» 
складаецца з двух блокаў: блок «А» ўяўляе сабой тэсты закрытага 
характару, а блок «Б» - тэсты на выяўленне адпаведнасці і тэсты ад-
крытага характару. У выданні прадстаўлены тры асноўныя тыпы пы-
танняў і заданняў. 

I тып арыентуецца на праверку веданпя мастацкіх твораў, якія вы-
вучаюцца гэкстуальна ці чытаюцца і абмяркоўваюцца. Вучні пры гэ-
тым павінны вызначыць сэнс назвы твора, ахарактарызаваць у агуль-
ным плане яго аўтара і герояў (паводле ўрыўкаў); сфармуляваць тэму 
і асноўную думку твора, выказаць свае асабістыя адносіны да аб'екта 
вывучэння і г. д. 

II тып мае мэтай выяўленне ведання асноўных тэарэтыка-літара-
турных і гісторыка-літаратурныхпаняццяў: веданне гісторыі напісан-
ня твора і яго прыналежнасці да пэўнага літаратурнага напрамку, яго 
родавых і жанравых прыкмет, структуры (кампазіцыя, сюжэт) твора, 
ролі моўна-выяўленчых сродкаў у мастацкім тэксце, адрознення вер-
шаванай мовы ад празаічнай і інш. 

III тып павінен вызначыць узровень чытацкіх уменняў: як яны 
разбіраюцца ў праблематыцы твораў, ва ўзаемаадносінах герояў, 
ацэньваюць іх паводзіны, адчуваюць аўтарскую пазіцьпо, параўнова-
юць розныя сітуацыі і інш. 

Тэматыка рэфератаў, прадстаўленая ў практыкуме, ахоплівае 
ўвесь курс гісторыі беларускай літаратуры, дазваляе студэнтам пра-
дэманстраваць як веданне спецыфікі нацыянальнага мастацгва слова 
ад XI да XXI стагоддзя, так і раскрыць навукова-даследчыя, творчыя 
і крэатыўныя ўменні і здольнасці будучых выкладчыкаў беларускай 
мовы і літаратуры. 



Змешчаныя ў практыкуме тэсты могуць быць выкарыстаны так-
сама настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры для ажыццяўлення 
розных відаў кантролю і ацэнкі якасці засваення вучнямі-чытачамі 
асноўнага вучэбнага матэрыялу. Настаўнік з данамогай прапанава-
ных заданняў можа ажыццяўляць кантрольна-ацэначную дзейнасць 
як усіх вучняў класа, так і групы навучаемых або канкрэтнага вучня. 
Прадстаўлены матэрыял можа быць выкарыстаны на факультатыў-
ных занятках і для правядзення школьных алімпіяд па беларускай 
літаратуры. 
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