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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
   

Структура і аб’ём дыпломнай работы. Тэкст работы складаецца з 
уводзін, 3 частак, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры і дадатку. 
Аб’ём работы складае 58 старонак. У работу ўваходзяць 1 схема, дадатак на 
6 старонак, бібліяграфічны спіс (31 выкарыстаная крыніца і 2 аўтарскія 
публікацыі ў “Зборніку работ навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта”) на 5 старонак. 

Ключавыя словы: КАНТРОЛЬ, АЦЭНКА, АДЗНАКА, АКТЫЎНАЯ 
АЦЭНКА, КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ, ІНТЭРАКТЫЎНЫ, УРОК, ЗВАРОТНАЯ 
СУВЯЗЬ, СУПРАЦОЎНІЦТВА. 

Аб’ектам даследавання ў дыпломнай рабоце з’яўляецца сістэма 
кантролю і ацэнкі ведаў, уменняў і навыкаў навучэнцаў па беларускай мове 
ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку методыка актыўнай 
ацэнкі. Прадмет даследавання – выкарыстанне метаду актыўнай ацэнкі на 
ўроках беларускай мовы. Мэта дыпломнай работы: паказаць, што 
інавацыйная методыка актыўнай ацэнкі мае свае перавагі перад 
традыцыйнымі сістэмамі кантролю і ацэнкі.  

У ходзе працы былі выкарыстаны такія метады даследавання, як 
вывучэнне літаратуры па абранай тэме; назіранне за працэсам навучання 
мове; вывучэнне перадавога і традыцыйнага вопыту выкладання моў; 
індывідуальныя гутаркі з настаўнікамі і выкладчыкамі, студэнтамі і вучнямі; 
навучальны эксперымент. 

У выніку даследавання намі праведзена апісанне метаду актыўнай 
ацэнкі, даказана, што ён з’яўляецца эфектыўным сродкам навучання, які 
дапамагае вучням вучыцца, павышае іх матывацыю да вучэбнай дзейнасці, 
паляпшае вынікі навучання.  

Навізна нашага даследавання заключаецца ў тым, што метад актыўнай 
ацэнкі толькі пачынае ўкараняцца ў практыку навучання беларускай мове ва 
ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Вынікі нашага даследавання могуць 
гэтаму паспрыяць. 

Практычная значнасць работы заключаецца ў тым, што распрацаваныя 
варыянты ўрокаў па стратэгіі актыўнай ацэнкі з метадалогіяй правядзення 
кожнага этапа ўрока і апісаннем спецыфічных элементаў актыўнай ацэнкі 
могуць быць выкарыстаны настаўнікамі-практыкамі, студэнтамі-філолагамі 
на практычных занятках па методыцы выкладання беларускай мовы. 

 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 
 

La structure de la thèse de fin d’études  comprend l’introduction, trois parties, 
la conclusion, la liste des références et les annexes. La thèse comporte un schéma, 
les annexes sur 6 pages, la bibliographie avec  31 sources.  Le volume total est 
présenté sur 58 pages. 

Les mots-clés: LE CONTROLE, L’EVALUATION, LA NOTE, 
L’EVALUATION ACTIVE, LES CRITERES D'EVALUATION, 
INTERACTIVE, LA LEÇON, L’ENSIEGNEMENT, L’INFORMATION EN 
RETOUR, LA COOPERATION. 

Le sujet de la thèse de fin d’études est  l'utilisation de la méthode de 
l'évaluation active  au cours de la leçon de  bélarusse. 

L’objet de recherche est le système de contrôle et d'évaluation des 
connaissances et des compétences des élèves  y compris la méthodologie de 
l'évaluation active. 

L’objectif de recherche  est de  montrer que l'évaluation active d'une méthode 
innovante a des avantages par rapport au système de contrôle et d'évaluation 
traditionnelle. 

Au cours de recherche  on a utilisé les  méthodes suivantes : l'étude de la 
littérature sur le sujet choisi; l'observation du processus de l'apprentissage des 
langues; l’étude de l'expérience avancée et traditionnelle de l'enseignement des 
langues; la conversation individuelle avec des enseignants, des étudiants et des 
écoliers;  l’expérience pédagogique . 

Nous avons décrit la méthode active de l'évaluation et   nous avons prouvé 
l’efficacité  de l’apprentissage qui aide les élèves à apprendre, à éléver leur 
motivation et à améliorer  les résultats d'apprentissage.  

Les résultats obtenus  pourraient être utiles aux enseignants et aux étudiants - 
philologues pendant des cours pratiques de  methodologie de l'enseignement de la 
langue biélarusse.  

  


