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КРЫТЭРЫІ 

ацэнкі ведаў абітурыентаў па беларускай дзіцячай літаратуры 
на ўступных экзаменах 2019 года 

 
Уступны экзамен па беларускай дзіцячай літаратуры праводзіцца ў 

пісьмовай форме па заданнях, складзеных на падставе праграмы ўступных 
экзаменаў для выпускнікоў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якія 
паступаюць на скарочаны тэрмін атрымання адукацыі, на 2019 г.  

На ўступных іспытах абітурыент павінен  ведаць: 
− спецыфіку беларускай дзіцячай літаратуры як састаўной часткі 

беларускай літаратуры; 
− канкрэтна-гістарычны, нацыянальны і агульначалавечы прынцыпы пры 

ацэнцы зместу і вобразаў літаратурных твораў; 
− вытокі дзіцячай літаратуры; 
− крытэрыі адбору мастацкіх твораў для дзіцячага чытання; 
− асноўныя літаратурныя жанры; 
− выхаваўчае, адукацыйнае і эстэтычнае значэнне дзіцячай літаратуры; 
− жыццё і творчасць беларускіх дзіцячых пісьменнікаў у кантэксце 

канкрэтнай гістарычнай эпохі; 
− жанравыя асаблівасці творчасці беларускіх дзіцячых пісьменнікаў; 
− асаблівасці ўспрымання мастацкіх твораў дзецьмі малодшага школьнага 

ўзросту; 
− прыёмы і спосабы характарыстыкі ідэйна-эстэтычнай пазіцыі аўтара, 

асаблівасці яго мастацкага свету і ўнутранага свету персанажа; 
− асновы супастаўлення літаратурных твораў з ілюстрацыямі да іх; 
− тэарэтычныя паняцці, прадугледжаныя праграмай, звесткі па тэорыі 

літаратуры; 
− перыядычны друк для дзяцей. 

Абітурыент павінен умець: 
− вызначаць жанрава-стылёвыя асаблівасці літаратурных твораў; 
− аналізаваць творы з улікам іх ідэйна-мастацкай цэласнасці і спецыфікі 

аўтарскай пазіцыі, актуальнасці, даступнасці і цікавасці для малодшых 
школьнікаў; 

− валодаць сучаснымі метадамі навучання дзяцей першапачатковым  
навыкам чытання і яго ўдасканаленню;  

− валодаць прыёмамі адаптацыі аналізу літаратурнага твора да ўмоў 
работы ў пачатковай школе. 



Пісьмовы экзамен па беларускай дзіцячай літаратуры прадугледжвае 
выкананне заданняў трох узроўняў. 

Першы ўзровень складаецца з 10 заданняў, другі ўзровень – з 5, трэці 
ўзровень – з 5. 

У пісьмовай рабоце прадугледжана выкананне 20 заданняў: 
узровень нумары 

заданняў 
колькасць балаў усяго 

Першы 
(рэцэптыўна- 

рэпрадуктыўны) 

1 – 10 0,3 балы за заданне 3 

Другі 
(прадуктыўны) 

11 – 15 0,6 балы за заданне 3 

Трэці 
(прадуктыўны, 

творчы) 

16 – 20 0,8 бала за заданне 4 

Усяго                                                                                                  10 балаў 
 
Пры наяўнасці памылак у пісьмовым афармленні адзнака можа быць 

зніжана на 1-2 балы. Нуль балаў выстаўляецца, калі абітурыент не выканаў 
правільна ніводнага задання. Мінімальная станоўчая адзнака – 3 балы. 

На выкананне пісьмовай работы адводзіцца 240 мінут. 
 
 
 
Старшыня прадметнай камісіі    Л.В. Паплаўная, 

к.ф.н., дацэнт                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


