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СІСТЭМНЫ ПАДЫХОД У ПРАЦЭСЕ ПАДРЫХТОЎКІ ДА 

ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Дваццацігадовая практыка выкладання беларускай мовы на факультэце 

даўніверсітэцкай адукацыі БДУ дае магчымасць падзяліцца вопытам 

падрыхтоўкі слухачоў да цэнтралізаванага тэсціравання. 

На вывучэнне беларускай мовы на факультэце адводзіцца 204 

аўдыторныя гадзіны, па 6 гадзін у тыдзень. Для вывучэння беларускай мовы 

гэта аптымальная колькасць гадзін.  

Беларускую мову вывучае і збіраецца здаваць на цэнтралізаваным 

тэсціраванні у 2015-2016 навучальным годзе, на жаль, толькі 12 % ад усіх 

слухачоў факультэта, на вячэрніх курсах Вучэбнага цэнтра,  падрыхтоўчыя 

курсы – 9,7 %, на вячэрніх курсах Вучэбнага цэнтра дадатковай адукацыі – 12 

%. 

Узровень здачы цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове да 

навучання на факультэце даволі нізкі. Сярэдні бал групы ў 2015-2016 

навучальным годзе складае 29 балаў. На першых занятках слухачы 

выконваюць тэст, вынікі яшчэ горшыя – 21 бал. Гэта значыць, што веды 

слухачоў па беларускай мове нетрывалыя, павярхоўныя. 

У працэсе навучання на факультэце даўніверсітэцкай адукацыі веды 

слухачоў па беларускай мове паглыбляюцца, сістэматызуюцца, слухачы 

набываюць моўную кампетэнцыю. 

На кожных занятках праводзіцца вуснае апытванне. Сярод пытанняў, 

якія паўтараюцца, як тэарэтычныя, напрыклад, што вывучае кожны раздзел 

мовазнаўства, колькі часцін мовы, так і практычныя, напрыклад, колькі мяккіх 

гукаў у слове, якім спосабам утварылася слова, якія памылкі зроблены ў сказе 

(арфаграфічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя). Таксама практыкуюцца 

слоўнікавыя дыктоўкі. Тэставыя заданні выконваюцца на кожных занятках. 

Рэкамендуецца слухачам удзел у рэпетыцыйным тэсціраванні, што дае 

магчымасць прасачыць узровень падрыхтоўкі да цэнтралізаванага 

тэсціравання і адкарэкціраваць свае веды. 

Пры вывучэнні раздзела “Арфаграфія” акцэнтуецца ўвага на зменах у 

беларускай арфаграфіі пасля ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублікі Беларусь 

“Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ад 23 ліпеня 2008 года, 

паколькі кантынгент слухачоў рознаўзроставы, не ўсе слухачы ўчарашнія 

школьнікі, на факультэце вучацца і тыя, хто закончылі школу дзесяць гадоў 

назад. Змены адбыліся ў напісанні літар у і ў; -эль, -эр = -аль, -ар: шніцаль, 

кампьютар, менеджар, але ненаціскныя фіналі –эль, -эр ва ўласных імёнах 

іншамоўнага паходжання перадаюцца нязменна: Ландэр, Одэр, Пітэр, 

Юпітэр [1, с. 9]. У спалучэнні стн адбылося спрашчэнне і вымаўляецца і 

пішацца сн: кантрасны, кампосны, фарпосны [1, с. 18]. Пры спалучэнні 

прыставак дэз-, суб- са словамі, што пачынаюцца з і, у адпаведнасці з 

вымаўленнем замест і пішацца ы: дэзынфіцыраваць, субынспектар [1, с. 32]. 
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Тэсты на цэнтралізаваным тэсціраванні па беларускай мове складзены 

такім чынам, што правяраюць не толькі моўную кампетэнцыю абітурыента, 

але і ўважлівасць яго. Заданнем-“лавушкай” можна лічыць тое, дзе 

патрабуецца адзначыць, ці правільна ўтвораны ступені параўнання 

прыметнікаў або прыслоўяў. У заданні прапанаваны чатыры прыметнікі і адно 

прыслоўе, а патрабуецца адзначыць, ці правільна ўтвораны ступені 

параўнання прыметнікаў. Няцяжкім з`яўляецца заданне ў тэстах, дзе трэба 

адзначыць у прапанаваных сказах дзеясловы закончанага або незакончанага 

трывання. Амаль усе слухачы ведаюць, што дзеясловы закончанага трывання 

адказваюць на пытанне: што зрабіць?; незакончанага трывання: што рабіць? 

Аднак у прапанаваным сказе Вясной расліннасць уздымецца з новай сілай і 

хараством слухачы вызначаюць, што тут дзеяслоў незакончанага трывання, 

бо яны чытаюць і адзін, і два, і тры разы: уздымаецца. Можна лічыць, што гэта 

заданне не на праверку ведаў, а на ўважлівасць. 

Некаторыя заданні заснаваны на білінгвізме. Абітурыенты часта добра 

не валодаюць ні беларускай, ні рускай мовамі. У частцы В цэнтралізаванага 

тэсціравання па беларускай мове патрабуецца паставіць займеннікі мой, твой, 

свой у множны лік. Непадрыхтаваныя абітурыенты пішуць маі, тваі, сваі 

замест мае, твае, свае. 

Цяжкай для слухачоў з`яўляецца тэма: асаблівасці пабудовы 

словазлучэнняў у беларускай мове (у адрозненне ад рускай). 

 

па-беларуску по-русски 

дзякаваць бацькам благодарить родителей 

хварэць на адзёр болеть корью 

пісаць на адрас писать по адресу 

за тры кіламетры ад вёскі в трёх километрах от деревни 

два разы на тыдзень два раза в неделю 

даглядаць хворага ухаживать за больным 

 

Гэтыя і іншыя выразы трэба правільна ўжываць па-беларуску. 

Адной з памылак пры выкананні тэстаў з`яўляецца выкананне задання 

наадварот. Напрыклад,у заданні трэба адзначыць словы, дзе націск выконвае 

лексічную функцыю (а тлас—атла с), слухачы адзначаюць словы, дзе 

націск выконвае граматычную функцыю (засы паць—засыпа ць). 

Скланенне лічэбнікаў – адна з цяжкіх для засваення слухачамі тэм. 

Слухачы ставяць лічэбнік трое ў творны склон і пішуць: трыма. Гэта 

памылкова. Трэба ведаць, што зборныя лічэбнікі скланяюцца на ўзор 

прыметнікаў з адпаведнай асновай: трое (з мяккай асновай) – траімі; чацвёра 

(з зацвярдзелай асновай) – чацвярымі. 

Якаснае метадычнае забеспячэнне працэсу навучання – адна з найбольш 

важных і актуальных навукова-педагагічных задач факультэта. З гэтай мэтай 

выдадзены вучэбны дапаможнік “Кантрольныя работы па беларускай мове” 

[2]. Дапаможнік складаецца з трынаццаці кантрольных работ, адзінаццаць з іх 
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– тэматычныя і дзве – абагульняльныя. Кантрольныя работы складзены ў 

тэставай форме. На сённяшні дзень гэта адзін з найбольш запатрабаваных 

відаў вучэбнай літаратуры, які не толькі дапамагае высветліць ступень 

засваення матэрыялу па прадмеце, прабелы ў ведах слухачоў, але і дапамагае 

ў кантролі, ацэнцы, а таксама самастойнай падрыхтоўцы слухачоў. 

Такім чынам, каб падрыхтоўка да цэнтралізаванага тэсціравання па 

беларускай мове была эфектыўнай, трэба веды слухачоў паглыбляць, 

сістэматызаваць і, безумоўна, ажыццяўляць кантроль ведаў. 
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