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Резюме. В статье обращается внимание на использование контрольно-

диагностического модуля электронного учебно-методического комплекса по 

белорусскому языку для учреждений общего среднего образования. Показа-

ны некоторые особенности работы на основе контрольно-диагностического 

модуля с учѐтом компетентностного подхода. 

Key words: electronic educational and methodical complex, control and di-

agnostic module, the competence approach. 

Summary. This article draws attention to the use of control and diagnostic 

module e-educational and methodical complex of the Belarusian language for 

institutions of general secondary education. Using some of the features work based 

on control and diagnostic module, taking into account the competence approach. 

Сѐння актыўнае развіццѐ інтэрнэт-тэхналогій дае шырокія магчымасці 

для атрымання інфармацыі, адукацыі, самаадукацыі і развіцця асобы. ЭВМК 

па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, створаны на 

платформе Moodle, пададзены даведачна-інфармацыйным, кантрольна-

дыягнастычным і інтэрактыўным модулямі, пры распрацоўцы якіх 

улічвалася магчымасць арганізаваць рэжым дыялогавага ўзяемадзеяння 

вучня і ЭАР. Інтэрактыўнасць — асноўнае патрабаванне да электроннага 

вучэбна-метадычнага комплексу. На думку Г.М. Валочка, «інтэрактыўнасць 

падразумявае як унутраную зваротную сувязь (дапамога, тлумачэнне, 

падказка; інфармацыя аб правільнасці ці няправільнасці выканання задання, 

дэманстрацыя правільнасці выканання і г.д.), так і знешнюю сувязь, якая 

паступае да педагога і выкарыстоўваецца ім для карэкцыі дзеянняў вучня і 

рэжыму функцыянавання ЭАР» [1, с. 365]. 

Кантрольна-дыягнастычны модуль прызначаны для выкарыстання на 

ўроках, факультатыўных занятках па беларускай мове, падчас самастойнай 

працы вучняў. Асноўнымі функцыямі кантрольна-дыягнастычнага модуля 

з‘яўляюцца функцыі дыягностыкі, кантролю і самакантролю ведаў, уменняў і 

навыкаў, што дае магчымасць выявіць лакуны ў засваенні тэарэтычнага 

матэрыялу, вызначыць ступень сфарміраванасці моўных і маўленчых 

уменняў і навыкаў і на аснове атрыманых вынікаў удасканаліць педагагічны 

працэс. Разам з тым трэба адзначыць, што кантрольна-дыягнастычны модуль 

можа выконваць функцыі навучання і замацавання вывучанага пры развіцці 
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моўнай, камунікатыўна-рытарычнай, лінгвакультуралагічнай і 

сацыякультурнай кампетэнцый. 

У кантрольна-дыягнастычным модулі электронны кантэнт (вучэбны 

матэрыял), які варта кваліфікаваць як комплекс тэарэтычных пытанняў і 

практычных заданняў, размяркоўваецца па тэмах і раздзелах, вызначаных 

праграмай па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, і 

грунтуецца на кампетэнтнасным падыходзе. Пры падрыхтоўцы пытанняў і 

заданняў для апытання адбіраўся тэрміналагічны (моўны і маўленчы) 

мінімум, які складае асноўную тэарэтычную частку вывучанай тэмы 

(раздзела); фактычны матэрыял з неабходным адукацыйным, пазнавальным, 

развіццѐвым і выхаваўчым патэнцыялам; сістэма практыкаванняў, што 

дазволіць меркаваць пра сфарміраванасць моўных і маўленчых уменняў і 

навыкаў; заданні, выкананне якіх патрабуе ад вучняў самастойнасці ў 

рашэнні вучэбных задач. 

Засяродзім увагу на дыдактычным патэнцыяле кантрольна-

дыягнастычных модуляў «Марфалогія і арфаграфія» (6 клас), 

«Марфалагічныя нормы» (11 клас), распрацаваных на платформе Moodle. 

Адукацыйны працэс наладжваецца на аснове выкарыстання кантрольна-

дыягнастычных модуляў ЭВМК, якія пададзены электроннымі трэнажорамі, 

практыкумамі, сістэмай тэсціравання, што дазваляе ажыццяўляць 

адваротную сувязь пры навучанні.  

Электронныя трэнажоры па беларускай мове — гэта комплексы 

навучальных практыкаванняў, на аснове якіх фарміруюцца веды, 

развіваюцца моўныя і маўленчыя ўменні і навыкі вучняў, праводзіцца 

дыягностыка ўзроўню засваення вывучанага матэрыялу. Складнікамі 

трэнажора з‘яўляюцца ўзор выканання задання і сістэма практыкаванняў, 

накіраваная на развіццѐ і дыягностыку ведаў, уменняў і навыкаў, вызначаных 

праграмай. Так, напрыклад, кантрольна-дыягнастычны модуль ЭВМК для 11 

класа (раздзел «Марфалагічныя нормы») змяшчае трэніровачныя 

практыкаванні на ўтварэнне прыналежных прыметнікаў: Замяніце 

словазлучэнні тыпу ―наз. + наз. сінанімічнымі словазлучэннямі ―прыметнік + 

наз.‖  

Узор: хустка бабулі — бабуліна хустка. 

1) поспехі Марылькі 

2) парады дзеда 

3) талент краўчыхі 

4) хвалі Нѐмана 

5) творы Караткевіча. 

Шматразовае паўтарэнне аднатыпных дзеянняў з моўным матэрыялам 

падчас выканання практыкаванняў розных тыпаў (аналітычных, сінтэтычных, 

аналітыка-сінтэтычных і інш.) будзе садзейнічаць замацаванню ведаў і 

развіццю моўных, маўленчых і агульнаадукацыйных уменняў і навыкаў 

вучняў. 
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На матэрыяле практыкумаў, у склад якіх таксама ўваходзяць 

практыкаванні розных тыпаў, фарміруецца ўменне ўжываць моўныя адзінкі ў 

маўленні ў адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай мовы, напрыклад: 

Адзначце лічэбнікі, у якіх правільна напісаны выдзеленыя канчаткі. 

чатырма бусламі 

сарака аднаго поля 

сто трыццаць восьмы надзел 

дзвесці гадзін 

дзвюмя ліпамі 

Сістэмы тэсціравання выкарыстоўваюцца пасля засваення пэўнага 

аб‘ѐму матэрыялу і забяспечваюць дыягностыку і паэтапны кантроль за 

фарміраваннем вызначаных праграмай ведаў, уменняў і навыкаў. Тэсты, якія 

разглядаюць як комплекс пытанняў і заданняў, зарыентаваных на вымярэнне 

ступені засваення пэўнага вучэбнага матэрыялу, дазваляюць ажыццяўляць 

навучальнае і кантрольнае тэсціраванне.  

Структурнымі элементамі сістэм тэсціравання з‘яўляюцца заданні 

закрытага і адкрытага тыпу. У тэставых заданнях закрытага тыпу пададзены 

заданні на альтэрнатыўны выбар (адказы «правільна» ці «няправільна»), на 

множны выбар (выбар аднаго або некалькіх адказаў з прапанаваных), на 

ўстанаўленне адпаведнасці паміж моўнымі адзінкамі (падбор да слоў, 

словазлучэнняў, устойлівых выразаў з левага слупка адпаведных з правага). 

Тэставыя заданні адкрытага тыпу дазваляюць вучню свабодна выкладаць 

свае думкі па сутнасці задання або дапаўняць прапанаваныя фармулѐўкі. 

Прыклады тэставых заданняў закрытага тыпу (6 клас, «Марфалогія і 

арфаграфія»): 

 заданні на выбар аднаго з двух варыянтаў адказу: 

Простая форма найвышэйшай ступені параўнання ўтвараецца шляхам 

далучэння прыстаўкі най- і суфіксаў -ейш-, -эйш- да простай формы 

вышэйшай ступені параўнання. 

Выберыце адзін адказ: 

Правільна 

Няправільна 

 заданні на выбар аднаго або некалькіх адказаў з прапанаваных: 

Адзначце словазлучэнні, у якіх ѐсць нескланяльныя назоўнікі. 

Выберыце адзін ці некалькі адказаў: 

моцны тарнада 

маладая антылопа 

побач з Кавалевіч Аленай 

возера Нарач 

прыгожы Баку 

 заданні на ўстанаўленне адпаведнасці: 
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Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі лічэбнікамі і іх разрадамі 

па значэнні: 

дзевяноста старонак 

абодва вучні 

васьмісоты ліст 

тры бярозы 

паўтары гадзіны 

колькасны 

парадкавы 

зборны 

дробавы 

Прыклады тэставых заданняў адкрытага тыпу (6 клас, «Марфалогія і 

арфаграфія»): 

1. Запішыце выдзеленае ў сказе слова ў адпаведнасці з арфаграфічнай 

нормай. 

Невядомая (не)бяспека заўсѐды страшнейшая за вядомую (Прыказка). 

2. Знайдзіце ў загадцы лічэбнік, у якім дапушчана памылка. Запішыце 

слова ў адпаведнасці з арфаграфічнай нормай. 

Выходзілі дванадцаць малайцоў, выносілі пяцьдзясят два сокалы 

(колькасць месяцаў і тыдняў у годзе). 

Сістэма заданняў кантрольна-дыягнастычных модуляў ЭВМК па 

беларускай мове для 6 і 11 класаў (раздзелы «Марфалогія і арфаграфія» і 

«Марфалагічныя нормы») пададзена тэставымі заданнямі, мэта якіх — 

ажыццяўляць бягучы і тэматычны кантроль. Для бягучага кантролю ведаў, 

уменняў і навыкаў прапануюцца неўзнаўляльныя тэставыя заданні, а для 

тэматычнага — узнаўляльныя. 

Да неўзнаўляльных тэставых заданняў адносяцца тыя, што прызначаны 

для бягучага кантролю ведаў, уменняў і навыкаў, які праводзіцца пасля 

засваення пэўнай тэмы і разлічаны на 5–7 мінут урока. Тэставыя заданні 

такога тыпу пададзены тэматычнымі блокамі, кожны з якіх змяшчае шэсць 

заданняў. За правільнае выкананне кожнага з заданняў у залежнасці ад 

ступені яго складанасці вучань можа атрымаць ад 10 да 20 балаў. Выкананне 

блока тэставых заданняў максімальна ацэньваецца 100 баламі. 

Прыклады неўзнаўляльных тэставых заданняў для ажыццяўлення 

бягучага кантролю (6 клас, «Марфалогіяі арфаграфія»): 

1. Займеннікі з прыназоўнікамі пішуцца разам. 

Правільна 

Няправільна 

3. Устанавіце адпаведнасць паміж займеннікамі і іх напісаннем (разам, 

асобна, праз злучок): 

(каго-небудзь) суправаджаць 

(ні)якага перажывання 

(абы)які тавар не прадасі 

навіна тут ні(пры)чым 

(хто)сьці рассмяяўся 

разам 

асобна 

праз злучок 

2. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя займеннікі ўказваюць на прадмет 

ці асобу. 

http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14247&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14246&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14621&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14450&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14246&displayformat=dictionary
http://moodle.adu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=204&eid=14621&displayformat=dictionary
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Свая мясціна блізкая сэрцу. 

Буслы прыносяць да нас на крылах вясну. 

Каб у душы прарасло зерне дабрыні, яе трэба падрыхтаваць. 

Дзіця ўлоўлівае пяшчоту ў голасе маці, у кожным яе дотыку. 

Ці змянілася ў вѐсцы што-небудзь за зіму? 

Да ўзнаўляльных адносяцца тэставыя заданні для ажыццяўлення 

тэматычнага кантролю пасля вывучэння таго ці іншага раздзела праграмы 

(урокі падагульнення і сістэматызацыі вывучанага). На выкананне блокаў 

тэставых заданняў (6 клас — 10 тэставых заданняў, 11 клас — 20 тэставых 

заданняў), распрацаваных у адпаведнасці з раздзеламі праграмы, адводзіцца 

ад 15 да 20 мінут у шостым класе і ад 20 да 30 мінут у адзінаццатым класе. 

Кожнае правільна выкананае заданне ацэньваецца ў залежнасці ад ступені 

яго складанасці 5–15 баламі. За правільна выкананы блок тэставых заданняў 

максімальна можна атрымаць 100 балаў. 

Варта адзначыць, што пры выяўленні памылак на этапе самаправеркі 

вучань, выкарыстаўшы сімвал ―Пытальнік‖, можа звярнуцца да матэрыялу 

даведачна-інфармацыйнага модуля ЭВМК (слоўніка моўных і маўленчых 

тэрмінаў, схем, табліц і інш.) і атрымаць падказку. 

Арыентацыя на тэкстацэнтрычны падыход дазваляе вучням зразумець, 

як тая або іншая адзінка функцыянуе ў тэксце, дапамае параўнаць моўныя 

з‘явы з іншымі, ахарактарызаваць іх паводле асноўных прымет, выкарыстаць 

ва ўласным маўленні. Значная частка практыкаванняў кантрольна-

дыягнастычных модуляў пабудавана на тэкставым матэрыяле. Напрыклад, 

пры  вывучэнні раздзела «Марфалагічныя нормы» (11 клас) вучням даецца 

заданне аформіць тэкст у адпаведнасці з арфаграфічнымі і марфалагічнымі 

нормамі: 

Нацыя, нацыянальнае — (не)капрыз гісторыі, а дадзенасць, што 

склалася в..камі, гісторыя (не)церп…ць, (не)трывае аднастайнасці, 

аднааблічнасці. Усе дзяржаўныя ўтварэнні, якія замах(?)валіся на правы 

нацыі, на яе сув…рэннасць, ра..падаліся, каб зарасці бур'ян…м забыцця. У 

Рыме (не)падалѐк ад Калізе.. на адным стэндз.. можна бачыць красамоўн..ю 

карту былой велічы і заняпад… магутнай імперыі. Гэта нацыі, усвядом…ўшы 

с..бе, разбурылі халодную і паныл..ю сцяну (усе)агульнага абезабліч(?)вання. 

Дыялекты, мясцовыя гаворкі, праніка…чы ―памылкамі‖ ў адзінаўладн...ю 

латынь, далі потым пачатак самастойным мовам народаў, што ўздужалі як 

нацыі. За любой нацы…й стаіць гісторыя, якая ахоўвае, бераж… яе ад 

забыцця і безгалосся (Р. Барадулін). 

Такім чынам, кантрольна-дыягнастычныя модулі ЭВМК па беларускай 

мове ў сістэме падрыхтоўкі вучня могуць служыць сродкам дыягностыкі 

цяжкасцей у авалоданні моўным матэрыялам, сродкам кантролю і 

самакантролю, прагназавання паспяховасці навучання, садзейнічаюць 

развіццю лагічнага мыслення, дапамагаюць удасканальваць культуру 
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навучання, развіваюць навыкі самаацэнкі, самаадукацыі і адказнага 

стаўлення да педагагічнага працэсу.  
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