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ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДУ «АКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ» 
НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Д. М. Карач 

Уменне школьнікаў самастойна ацэньваць свае вучэбныя дасягненні 
з’яўляецца не менш важным, чым уменне хутка чытаць, правільна 
лічыць, граматна пісаць. Вучань павінен сам умець ацэньваць свае 
здольнасці, набытыя ўменні, а не чакаць гатовай ацэнкі ад настаўніка, з 
якой ён часта не пагаджаецца. Школьнік мусіць разумець, што ён ужо 
добра ведае і ўмее; чаго яшчэ не ведае, але павінен абавязкова 
даведацца; што ён ведае толькі павярхоўна, але яму неабходна больш 
дасканала ўглыбіцца ў існасць пэўнага прадмета. Вось фарміраванню 
гэтых уменняў і спрыяе актыўная ацэнка (АА), якая дапамагае 
навучэнцам адэкватна ацэньваць сябе і стаць самастойнымі. 

Ітак, для агульнага разумення нам патрэбна адзначыць, што абазначае 
паняцце «актыўная ацэнка». У тлумачальным слоўніку беларускай 
літаратурнай мовы паняцце «ацэнка» трактуецца як «абазначэнне 
ступені ведаў і паводзін вучняў» [1, с. 75]. Згодна з гэтым акадэмічным 
выданнем паняцце «ацэнка» сінанімічнае паняццю «адзнака». Але ў тра-
дыцыйнай методыцы гэтыя тэрміны ўсё ж такі размяжоўваюцца: адзнака 
– гэта лічбы, балы, якія настаўнік ставіць вучню ў дзённік, а ацэнка вы-
ражаецца слоўна, даючы агульную характарыстыку ведам вучняў: «вы-
датна», «добра», «не вельмі добра», «дрэнна». Таксама знаходзім у 
слоўніку азначэнне паняцця «актыўны», якое растлумачваецца, як 
«дзейны, энергічны» [1, с. 54]. 

Данута Стэрна, якая займаецца вывучэннем дадзенай тэмы, адзначае, 
што «актыўная ацэнка – гэта перадача вучням інфармацыі, якая дапама-
гае ім вучыцца» [2, с. 11]. АА развівае ў школьнікаў здольнасць да 
самаацэнкі і дазваляе «набываць новыя веды і ўменні, задумвацца пра 
тое, як ён што робіць і чаго дасягае, і планаваць далейшыя крокі па 
паляпшэнні сваіх вынікаў» [2, с. 21].  

У Беларусі метад актыўнай ацэнкі пачаў папулярызавацца толькі ў 
2009 годзе. У ЗША яшчэ ў 2002 годзе – на 5 гадоў раней – пачалі сур’ёзна 
цікавіцца інтэрактыўнымі метадамі навучання і кантролю: было выдадзе-
на шмат метадычных дапаможнікаў для настаўнікаў па гэтай тэме.  

У Чэхіі ў 2010 годзе пачалася рэформа ацэначнай дзейнасці.  
На сучасным этапе ў Беларусі «актыўная ацэнка» ўсё больш і больш 

укараняецца ў сістэму навучання, але не вельмі паскорана, таму што 
настаўнікам, якія прытрымліваюцца кансерватыўных традыцый у 
навучанні, цяжка ўявіць і дазволіць вучням ставіць адзнакі самім сабе, 
бо адзнакай ацэньваюцца, як правіла, не толькі веды, але і паводзіны; да 
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таго ж, пакуль што выдадзена не вельмі шмат літаратуры па названай 
праблеме. Але неабходна адзначыць той істотны факт, што ў інтэрнэце 
ўжо існуе сайт, дзе друкуюцца матэрыялы на гэтую тэму – 
www.aacenka.by. 

Пол Блэк і Дылан Вільям, прадстаўнікі Брытанскага таварыства, 
створанага для рэформы ацэначнай дзейнасці, упэўнены, што ацаніць 
сябе вучні могуць толькі тады, калі яны маюць уяўленне пра мэты, якіх 
неабходна дасягнуць у працэсе навучання. Бо, калі вучні атрымліваюць 
агульнае ўяўленне пра мэту навучання, тады іх дзейнасць становіцца 
больш актыўнай і дзейснай. 

У «актыўнай ацэнцы» існуе свой крытэрый дасягнення пастаўленай 
мэты – гэта так званы «наштобузу», які азначае: «на што буду звяртаць 
увагу». Дзякуючы гэтаму прынцыпу, можна выявіць, у якой ступені была 
дасягнута пастаўленая ў пачатку ўрока мэта, паколькі вучань дакладна 
ўяўляе, якую працу ён павінен выканаць і чаго патрабуе ад яго настаўнік.  

Часцей за ўсё настаўнік фіксуе сваю ўвагу менавіта на памылках, 
зробленых вучнямі, якія ён старанна выпраўляе чырвоным стрыжнем. 
Асновай жа актыўнай ацэнкі з’яўляецца ўсведамленне вучнямі ў 
першую чаргу сваіх поспехаў, але таксама і пэўных недапрацовак. Гэтую 
функцыю выконвае зваротная сувязь, «якая з’яўляецца ядром актыўнай 
ацэнкі. Эфектыўнасць зваротнай сувязі залежыць ад таго, як настаўнік 
арганізуе зваротную сувязь на розных этапах урока: этапе планавання, 
правядзення і аналізу ўрока» [3]. 

Адной з пашыраных формаў існавання зваротнай сувязі з’яўляецца 
каментар на працу вучня, які ўключае ў сябе: «падкрэсліванне і пахвалу 
станоўчых бакоў вучнёўскай працы, адзначэнне таго, што павінна быць 
выпраўлена, над чым трэба папрацаваць дадаткова; падказкі, як гэта 
можна зрабіць і парады, у якім напрамку вучань павінен працаваць 
далей» [2, с. 14]. 

Надзвычай істотна, каб побач са зваротнай інфармацыяй не стаяла 
ацэнка настаўніка, бо вучні прапускаюць міма вачэй гэтую інфармацыю 
і задавальняюцца толькі адзнакай. 

«Сёння ў адукацыйнай практыцы пачатковай школы накоплены вялікі 
вопыт выкарыстання розных відаў кантролю і ацэнкі ў працэсе вучэбнай 
дзейнасці: 1) па іх месцы ў працэсе навучання (стартавыя, бягучыя, 
выніковыя); 2) па змесце (рэтраспектыўныя, пааперацыйныя, 
прагнастычныя); 3) па суб’ектах дзейнасці (знешнія, унутраныя/ 
рэфлексіўныя)» [3]. 

Разгледзім больш падрабязна 3 апошнія віды. 
Рэтраспектыўная самаацэнка – «ацэнка ўжо выкананай працы» [3]. 

Вучань ацэньвае сваю работу пасля таго, як настаўнік яе праверыў ці 
адразу пасля яе выканання, яшчэ да настаўніцкай праверкі, такім чынам 
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паказваючы сваю ўпэўненасць у выкананні прапанаванага задання. 
Ідэальны выпадак, калі адзнака настаўніка супадае з вучнёўскай, але так 
бывае далёка не заўсёды: настаўнік можа ацаніць вучня лепш альбо 
горш, чым вучань сам сябе. «Вынікі вучнёўскай самаацэнкі дазваляюць 
выдзеліць групу школьнікаў з заніжанай ці завышанай самаацэнкай і 
карэкціраваць надалей іх самастойную ацэначную дзейнасць» [3]. 

Пааперацыйная самаацэнка – «самаацэнка выканання кожнай 
аперацыі, якая ўваходзіць у агульны спосаб дзеяння. На гэтым этапе 
вучні ацэньваюць і звяраюць свае дзеянні з дадзеным алгарытмам. Гэты 
від самаацэнкі дазваляе вучням пракантраляваць выкананне сваёй 
работы ці работы аднакласніка і зрабіць неабходную карэкцыю ўласных 
дзеянняў або дзеянняў іншых вучняў» [3]. 

Прагнастычная самаацэнка – «ацэнка будучай працы» [3], якая 
фарміруецца на аснове ўжо сфарміраванай рэтраспектыўнай і 
пааперацыйнай самаацэнак. Вучань імкнецца да лепшых вынікаў, 
ставіць сабе высокую планку, якую ён дасягае, дзякуючы сваім 
здольнасцям і жаданням. 

Такім чынам, самаацэнка – гэта ацэнка самога сябе, сваіх недахопаў і 
сваіх здольнасцей – вельмі карысная ў навучанні. Вучань можа сам 
паправіць выкананае заданне і ацаніць свае здольнасці і веды. Настаўнік 
перастае быць пастаянным назіральнікам над вучнямі. Паміж імі 
ўсталёўваюцца адносіны, якія грунтуюцца на ўзаемадаверы і 
ўзаемапавазе. Вучні перастаюць спісваць, разумеюць, што невыкананне 
хатняга задання зусім ім не карысна, бо ў выніку яны маюць слабыя веды. 

Актыўная ацэнка – гэта не проста спосаб ацэнкі паспяховасці вучняў, 
гэта сукупнасць метадаў, непасрэдна звязаных з навучаннем. 

Адным з першых метадаў АА з’яўляецца пастаноўка ключавых 
пытанняў, якія абуджаюць і прыцягваюць увагу вучняў да тэмы, 
заахвочваюць іх думаць. Неабходна адзначыць, што ключавыя пытанні 
не абавязкова павінны быць у выглядзе пытанняў: «гэта можа быць 
праблема, гіпотэза, загадка, задача, тэзіс, сітуацыя, малюнак ці здымак, 
калаж – і нават паводзіны настаўніка» [4]. 

Першае, што настаўнік павінен прааналізаваць, гэта «сувязь паміж 
ступенню складанасці пытання і часам чакання адказу» [4]. Згодна з 
прынцыпам АА, настаўнік спачатку задае пытанне, пасля пакідае час на 
роздум, арыентуючыся на слабейшых вучняў, і толькі пасля таго, як усе 
вучні самастойна кожны сам сабе адкажа на пытанне, выбірае вучня, які 
павінен даць адказ. 

Другі аспект, звязаны з АА, – «увядзенне прынцыпу неўздымання 
рук». Пры дапамозе гэтага метаду настаўнік раўнамерна размяркоўвае 
сваю ўвагу на ўсіх вучняў, а не толькі на самых актыўных. 
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Трэці, не менш важны метад АА – гэта «належная рэакцыя на 
памылковы адказ вучня» [4]. Большасць вучняў не імкнецца адказваць 
на ўроку, каб не памыліцца. Але ж памылковы адказ можна 
скарэкціраваць і зрабіць правільным. Каб абысці гэтую праблему, 
настаўнік павінен спакойна выпраўляць памылкі такім чынам, каб у 
вучняў не ўзнікала думак наконт недасканаласці сябе і сваіх ведаў. 

«Сярод аспектаў пытанняў у АА найбольш спрыяльны для 
навучання – чацвёрты: пошук адказу ў парах» [4]. Важна належным 
чынам падабраць групы вучняў, каб не вельмі моцны вучань працаваў 
разам з тым, хто лепш разбіраецца ў дадзенай тэме. 

У рэшце рэшт, карыстаючыся метадам АА, трэба памятаць некаторыя 
правілы: 

 «мы крытыкуем не асобу, а толькі яе паводзіны; 
 мы кіруемся крытэрыямі ацэньвання, а не сваім бачаннем; 
 мы шануем іншую асобу; 
 мы намагаемся зразумець іншага чалавека (эмпатыя); 
 мы культурным чынам выказваем сваё меркаванне» [4]. 

Такім чынам, сістэма актыўнай ацэнкі ставіць на мэце дапамагчы 
вучню выпрацаваць спакойную самакрытычнасць, а таксама набыць 
здаровую ўпэўненасць у сваіх сілах і ведах. 
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