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АПТЫМІЗАЦЫЯ І АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ СІСТЭМЫ 
АЦЭНЬвАННЯ КАМПЕТЭНЦЫЙ СТУДЭНТАЎ 

ПА ДЫСЦЫПлІНЕ «ЗАМЕЖНАЯ МОвА» 
Ў ІНСТЫТУЦЕ ЖУРНАлІСТЫКІ І НА ФАКУлЬТЭЦЕ 

ФІлАСОФІІ І САЦЫЯлЬНЫХ НАвУК БДУ

Т. І. Тулуш

У артыкуле прапануецца аптымізаваная шкала ацэньвання кампетэнцый студэн
таў па дысцыпліне «Замежная мова», дэталізуюцца крытэрыі адзнак за творчыя 
пісьмовыя работы і пераклады. Разглядаецца праграма для аўтаматызацыі падліку 
бягучага і прамежкавага балаў з дапамогай дадатку Excel з пакета MS Office.

The article suggests an optimized competences evaluation scale in foreign languages and 
more detailed criteria for evaluating written production and translations. Furthermore, it 
presents a programme for automated calculation of the semester mark based on MS Office 
Excel.

К л ю ч а в ы я  с л о в ы : шкала ацэньвання кампетэнцый; крытэрыі ацэньвання відаў 
дзейнасці; аўтаматызацыя сістэмы ацэньвання.

K e y  wo r d s : competences evaluation scale; evaluation criteria for different classroom 
activities; automation of the evaluation system.

На кафедры англійскай мовы і маўленчай камунікацыі Інстытута 
журналістыкі БДУ былі распрацаваны «Крытэрыі і прынцыпы ацэнь
вання ведаў студэнтаў па дысцыпліне “Англійская мова”» для факультэ
та журналістыкі і факультэта філасофіі і сацыяльных навук. Гэты даку
мент складаецца са шкалы ацэньвання бягучай паспяховасці студэнтаў 
(працы на працягу семестра), характарыстыкі відаў работ, якія ацэнь
ваюцца, і апісання вагі кожнага віда працы ў адзнацы за семестр. так
сама ён уключае прынцыпы правядзення залікаў і экзаменаў, спосабы 
падліку прамежкавых і выніковых (рэйтынгавых) адзнак. Некаторыя 
супярэчнасці ў дакуменце натхнілі нас перагледзець пэўныя яго часткі 
і прапанаваць спосабы іх аптымізацыі. Была перапрацавана шкала 
ацэньвання кампетэнцый студэнтаў, удакладнены крытэрыі ацэньвання 
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творчых пісьмовых работ і перакладаў, больш дэтальна апісаны віды 
працы, якія ацэньваюцца падчас семестра, і распрацавана праграма 
аўтаматызаванага падліку бягучых і прамежкавых адзнак з дапамогай 
дадатку Excel пакета MS Office.

аптымізацыя шкалы ацэньвання кампетэнцый студэнтаў па дысцыпліне 
«замежная мова» ў Інстытуце журналістыкі бДУ на факультэце жур на-
лістыкі. У табл. 1 прыведзена шкала ацэньвання працы студэнтаў, апіса
ная ў дакуменце «Крытэрыі і прынцыпы ацэньвання ведаў студэнтаў па 
дысцыпліне “Англійская мова”» кафедры англійскай мовы і маўленчай 
камунікацыі Інстытута журналістыкі БДУ. Для нагляднасці ў шкалу быў 
дададзены слупок 3 з колькасцю працэнтных пунктаў на кожную адзнаку.

Табліца 1
папярэдняя шкала ацэньвання кампетэнцый студэнтаў 

па дысцыпліне «замежная мова»

Бал/
адзнака

Аб’ём працы 
ў працэнтах

Колькасць працэнтаў 
на адзнаку

Славесная 
характарыстыка

10 95–100 6*

16 Выдатна
9 85–94 10
8 78–84 7

22 Добра7 70–77 8
6 63–69 7
5 55–62 8

13 Здавальняюча
4 50–54 5
3 40–49 9

Нездавальняюча2 30–39 9
1 менш за 30 29

* Колькасць працэнтных пунктаў не роўная выніку матэматычнай аперацыі ады
мання, яна падлічваецца па фактычнай колькасці пазіцый цэлых лікаў у прамеж
ку. Напрыклад, на адрэзку ад 95 да 100 % шэсць цэлых лікаў: 95, 96, 97, 98, 99, 100.

трэці слупок паказвае, што размеркаванне пунктаў па балах не мае 
відавочнай сістэмы. Асабліва непаслядоўнымі выглядаюць 10 пунктаў, 
выдзеленых на 9 балаў. 9 і 10 балаў – найвышэйшыя адзнакі, якія праду
гледжваюць выбітныя акадэмічныя дасягненні студэнта, таму прапану
ецца выдзеліць на іх адпаведна шэсць і сем працэнтных пунктаў. Балы 6, 
7, 8 – гэта добры вынік, які адлюстроўвае грунтоўныя веды і ўстойлівыя 
навыкі студэнта. Адзнакі 4 і 5 – паказчык мінімальна дапушчальнага 
ўзроўню ведаў і сфарміраванасці навыкаў. Яшчэ некалькі год таму наймен
шы аб’ём працы на здавальняючую адзнаку 4 складаў 60 %, але зза нізкай 
паспяховасці студэнтаў ён быў зніжаны да 50 %. На балы 4 і 5 прапану
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ецца выдзеліць сем і восем пунктаў адпаведна, каб адзнакі групы «доб ра» 
пачыналіся як мінімум ад 65 % паспяховасці. На балы 6, 7 і 8 варта 
выдзеліць адпаведна сем, восем і восем пунктаў. такое пераразмеркаван
не выглядае дастаткова абгрунтаваным, бо адна з задач сістэмы ацэнь
вання – матываваць студэнтаў прыкладаць больш намаганняў у працэсе 
навучання. Акрамя таго, гэта надае шкале большую сістэматычнасць. 
Размеркаванне працэнтных пунктаў па балах 1, 2, 3 не пераглядаецца, 
бо ранжыраванне нездавальняючых вынікаў не ўяўляецца рэлевантным. 
У табл. 2 падаецца новая шкала ацэньвання (паўтлустым курсівам вы
лучаны змененыя паказчыкі).

Табліца 2
новая шкала ацэньвання кампетэнцый студэнтаў 

па дысцыпліне «замежная мова»

Бал/
адзнака

Аб’ём працы 
ў працэнтах

Колькасць працэнтаў 
на адзнаку

Славесная 
характарыстыка

10 95–100 6
13 Выдатна

9 88–94 7

8 80–87 8

23 Добра7 72–79 8

6 65–71 7

5 57–64 8
15 Здавальняюча

4 50–56 7

3 40–49 9

Нездавальняюча2 30–39 9

1 менш за 30 29

У табл. 3 для большай нагляднасці прыведзены новая і папярэдняя 
шкалы. Паўтлустым курсівам вылучаны паказальнікі, якія ў новай шка
ле адрозніваюцца ад папярэдняй.

Табліца 3

параўнанне новай і папярэдняй шкал ацэньвання кампетэнцый студэнтаў 
па дысцыпліне «замежная мова» на факультэце журналістыкі

Бал/
адзнака

Аб’ём працы 
ў працэнтах

Колькасць працэнтаў 
на адзнаку

Шкала Шкала

папярэдняя новая папярэдняя новая

10 95–100 95–100 6
16

6
13

9 85–94 88–94 10 7
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Бал/
адзнака

Аб’ём працы 
ў працэнтах

Колькасць працэнтаў 
на адзнаку

Шкала Шкала

папярэдняя новая папярэдняя новая

8 78–87 80–87 7

22

8

237 70–77 72–79 8 8

6 63–69 65–71 7 7

5 55–62 57–64 8
13

8
15

4 50–54 50–56 5 7

3 40–49 40–49 9 9

2 30–39 30–39 9 9

1 менш за 30 менш за 30 29 29

Удакладненыя крытэрыі ацэньвання пісьмовых работ і перакладаў. На ка
федры англійскай мовы і маўленчай камунікацыі Інстытута журналістыкі 
БДУ распрацаваны крытэрыі ацэньвання ўсіх відаў навыкаў студэнтаў 
па дысцыпліне «Замежная мова» па 10бальнай шкале: тэарэтычных 
і практычных ведаў; пісьма; маўлення; аналізу і рэферыравання ар
тыкулаў; напісання перакладаў і выканання тэстаў. У гэтым артыкуле мы 
спынімся на пісьме і перакладзе, бо кампетэнцыя выканання пісьмовых 
заданняў у выглядзе эсэ з’яўляецца адным з найважнейшых элементаў 
падрыхтоўкі спецыялістаў на факультэце журналістыкі, а пісьмовыя 
пераклады ўваходзяць у экзаменацыйную частку рэйтынгавай адзнакі 
і ў заданні алімпіяды па англійскай мове. таму аптымізацыя крытэрыяў 
іх ацэньвання падаецца вельмі актуальнай задачай. Ніжэй прыведзены 
дзве табліцы, у якіх параўноўваюцца папярэднія і новыя крытэрыі (мо
вай табліцы з’яўляецца руская, што адпавядае крыніцы). Як і ў выпад
ку са шкалой ацэньвання, крытэрыі на нездавальняючыя адзнакі 1, 2, 3 
не пераглядаліся і ў артыкул не ўключаліся.

Табліца 4
параўнанне крытэрыяў ацэньвання пісьмовых заданняў

Бал
Папярэднія крытэрыі Новыя крытэрыі

Письменная речь
(сочинение, эссе, отчет, резюме и др.)

творческие 
письменные работы

10 Умение писать в требуемом фор
мате; выполнять письменные за
дания к прослушанному, увиден
ному, прочитанному, логично 
и аргументированно письменно

Соблюдены все требования жанра 
и формата текста.
текст полный и логичный, стили
стически, лексически и граммати
чески правильный

Заканчэнне табл. 3
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Бал
Папярэднія крытэрыі Новыя крытэрыі

Письменная речь
(сочинение, эссе, отчет, резюме и др.)

творческие 
письменные работы

излагать свои мысли, соблюдая 
стилистические и жанровые осо
бенности;
умение реферировать и аннотиро
вать профессионально ориенти
рованные и общенаучные тексты; 
творчески выполнять задания 
различной степени сложности 
с привлечением сведений из дру
гих учебных курсов. Безупречное 
грамматическое, лексическое 
и стилистическое оформление 
работы

Употреблены сложные грамматиче
ские конструкции (сложные пред
ложения, дее и причастные оборо
ты, страдательный залог, условное 
наклонение).
Лексика сложная, идиоматичная, 
употреблены фигуры речи (метафо
ры, сравнения, эпитеты и т. д.).
Выполнены все требования к оформ
лению (наличие даты, полей, заго
ловков, деление на абзацы).
текст читабельный, опрятный, 
если он выполнялся от руки

9 Умение писать в требуемом форма
те; четко и логично выражать мыс
ли в письменной форме, используя 
соответствующий языковой стиль; 
творчески выполнять задания при 
свободном владении языком; до
пущены две ошибки (лексические, 
грамматические); допущены не
значительные стилистические 
и лексические неточности

Все требования, что и в пункте 
на оценку 10, соблюдены, но допу
щены стилистические, лексиче ские,
грамматические, пунктуационные 
или орфографические ошибки:
zzzzне более двух для текста объемом

200–250 слов;
zzzzzне более одной для текста объемом

100–150 слов

8 Умение писать в требуемом фор
мате; письменно реализовать 
ком муникативные намерения 
в полном объеме с редкими не
систематическими ошибками; за
полнить бланк, анкету. Допущены 
четыре лексические и граммати
ческие ошибки

Все требования, что и в пункте на 
оценку 10, соблюдены, но наруше
ны требования к оформлению 
(отсутствует какойлибо элемент: 
дата, заголовок или нет разбиения 
на абзацы; текст неопрятный или 
нечитабельный) или допущены 
стилистические, лексические, 
грамматические, пунктуационные 
или орфографические ошибки:
zzzzне более пяти для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более трех для текста объемом 

100–150 слов

7 Умение писать в требуемом фор
мате простые связные тексты на
заданную тематику; в достаточном
объеме описывать впечатления, 

Соблюдены все требования жанра 
и формата текста. Все основные 
элементы текста (вступление,
основная часть, заключение) 

Працяг табл. 4
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Бал
Папярэднія крытэрыі Новыя крытэрыі

Письменная речь
(сочинение, эссе, отчет, резюме и др.)

творческие 
письменные работы

личные переживания по извест
ным алгоритмам в знакомой
ситуации.
Допущено пять лексических 
и грамматических ошибок

присутствуют, но отсутствуют 
некоторые второстепенные эле
менты, например приведено недо
статочно аргументов в поддержку 
тезиса в аргументативном эссе или 
грубо нарушена связность текста, 
отсутствуют связующие элементы 
(ввод ные слова и конструкции, 
структурирующие элементы), или 
грубо нарушены правила оформ
ления (отсутствуют поля и под
заголовки либо заголовок), или 
в эссе присутствуют неуместные 
сокращения (I’ll вместо I will, isn’t 
вместо is not, и т. д.), или допуще
ны стилистические, лексические, 
грамматические, пунктуационные 
или орфографические ошибки:
zzzzне более девяти для текста объемом

200–250 слов;
zzzzне более пяти для текста объемом 

100–150 слов

6 Умение писать в требуемом 
формате, однако допущено на
рушение формата; развернуть 
ключевое слово в предложении; 
использовать только простые ре
чевые конструкции; нарушение 
порядка слов. Допущено шесть 
орфографических, лексических 
и грамматических ошибок

Грубо нарушена структура текста 
(например, отсутствует ключевое 
предложение (topic sentence) или 
заключение), или наблюдается 
стилистическая неадекватность 
лексических элементов и грамма
тических структур жанру и формату 
(например, употреблено слово cool 
вместо wonderful, amazing и т. д.), 
или вступление и заключение от
носятся к одной теме, а основная 
часть развивает другую тему, или
допущены стилистические, лекси
ческие, грамматические, пункту
ационные или орфографические 
ошибки:
zzzzне более 12 для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более восьми для текста объ

емом 100–150 слов

Працяг табл. 4
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Бал
Папярэднія крытэрыі Новыя крытэрыі

Письменная речь
(сочинение, эссе, отчет, резюме и др.)

творческие 
письменные работы

5 Умение писать в требуемом фор
мате; использование только про
стых речевых конструкций;
нарушение логической связи 
между предложениями; неполное 
изложение материала. Допущено 
семь орфографических, лексиче
ских и грамматических ошибок

Формат текста идентифицируется, 
но структура текста не прослежива
ются.
текст выполнен в требуемом объеме.
Предложения осмысленные, хотя 
и довольно элементарные. Количе
ство лексических, грамматических 
и орфографических ошибок – не 
более двух на предложение. Или 
допущены стилистические, лекси
ческие, грамматические, пункту
ационные или орфографические 
ошибки:
zzzzне более 15 для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более 11 для текста объемом 

100–150 слов

4 Отсутствие умения писать работу 
в требуемом формате; умение соз
давать самые простые предложе
ния, короткие тексты.
Умение писать по образцу. Допу
щено восемь грубых орфографи
ческих, лексических и граммати
ческих ошибок

Формат и структура текста не про
слеживаются, но текст выполнен 
приблизительно в требуемом объеме.
Предложения элементарные, но 
осмысленные. Количество лекси
ческих и грамматических ошибок 
не затрудняет понимание текста

Падобна да шкалы і крытэрыяў ацэньвання творчых пісьмовых ра
бот у крытэрыях ацэньвання перакладаў нездавальняючыя адзнакі 1, 2 
і 3 пакінуты без змяненняў (табл. 5).

Табліца 5
параўнанне крытэрыяў ацэньвання перакладаў

Бал
Папярэднія крытэрыі Новыя крытэрыі

Перевод Перевод

10 Полный, безошибочный литера
турный перевод. Отсутствие смыс
ловых искажений. Адекватная пе-
редача характерных особенностей 
стиля автора средствами родного 
языка

Выполнен перевод 100 % текста.
Перевод адекватный, полный.
Отсутствуют как смысловые, так 
и грамматические, лексические 
или морфологические искажения 
(например, cмысловое искажение: 

Заканчэнне табл. 4
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Бал
Папярэднія крытэрыі Новыя крытэрыі

Перевод Перевод

to question the power переведено как 
вопросы власти). Соблюдена пун
ктуация языка перевода

9 Полный, безошибочный литера
турный перевод. Отсутствие смыс
ловых искажений. Соблюдается 
адекватная передача характерных 
особенностей стиля автора сред
ствами родного языка Допущены 
стилистические погрешности

Выполнен перевод 100 % текста.
Перевод адекватный, полный.
Отсутствуют смысловые искаже
ния, но допущены грамматиче
ские, лексические или морфоло
гические искажения (например, 
Journalism переведено как журна-
лизм):
zzzzне более трех для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более одной для текста объ

емом 100–150 слов.
Соблюдена пунктуация языка 
перевода

8 текст переведен полностью. От
сутствие смысловых искажений. 
В основном соблюдается правильная 
передача характерных особенно
стей стиля переводимого текста. 
Допущены незначительные по
грешности в выборе средств род
ного языка

Выполнен перевод 100 % текста.
Перевод адекватный, полный.
Допущены смысловые искажения:
zzzzне более двух для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более одного для текста объемом

100–150 слов и допущены грам
матические, лексические или
морфологические искажения:

zzzzне более трех для текста объемом 
200–250 слов;

zzzzне более одного для текста объемом
100–150 слов.

Соблюдена пунктуация языка 
перевода

7 текст переведен полностью. От
сутствуют смысловые искажения. 
Допускаются незначительные на-
рушения в переводе языковых особен-
ностей текста

Выполнен перевод 100 % текста.
Перевод адекватный, полный.
Допущены смысловые искажения:
zzzzне более четырех для текста объ

емом 200–250 слов;
zzzzне более трех для текста объемом 

100–150 слов.
Допущены грамматические, лек
сические или морфологические 
искажения:

Працяг табл. 5
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Бал
Папярэднія крытэрыі Новыя крытэрыі

Перевод Перевод

zzzzне более пяти для текста объемом 
200–250 слов;

zzzzне более трех для текста объемом 
100–150 слов.

Допущены нарушения пунктуации 
языка перевода

6 текст переведен полностью. Допу
скаются незначительные искажения 
смысла. Нарушается правильность 
передачи языковых особенностей 
текста.
Лексические и грамматические не
соответствия (не более трех)

Выполнен перевод 100 % текста.
Допущены смысловые искажения:
zzzzне более семи для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более пяти для текста объемом 

100–150 слов.
Допущены грамматические, лек
сические или морфологические 
искажения:
zzzzне более семи для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более четырех для текста объ

емом 100–150 слов.
Допущены нарушения пунктуации 
языка перевода

5 текст переведен полностью. Допу
скаются однодва смысловых иска-
жения. Нарушается правильность 
передачи языковых особенностей 
переводимого текста.
Лексические и грамматические не
соответствия (более трех)

Выполнен перевод 75 % текста.
Допущены смысловые искажения:
zzzzне более семи для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более пяти для текста объемом 

100–150 слов.
Допущены грамматические, лек
сические или морфологические 
искажения:
zzzzне более семи для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более четырех для текста объ

емом 100–150 слов.
Допущены нарушения пунктуации 
языка перевода

4 Текст переведен (75 %). Допуска
ются тричетыре грубых смысловых 
искажения. Нарушается правиль-
ность передачи языковых особенно-
стей переводимого текста. Имеют-
ся стилистические ошибки

Выполнен перевод 60 % текста.
Допущены смысловые искажения:
zzzzне более пяти для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более трех для текста объемом 

100–150 слов

Працяг табл. 5
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Бал
Папярэднія крытэрыі Новыя крытэрыі

Перевод Перевод

Допущены грамматические, лек
сические или морфологические 
искажения:
zzzzне более пяти для текста объемом 

200–250 слов;
zzzzне более трех для текста объемом 

100–150 слов.
Допущены нарушения пунктуации 
языка перевода

У табл. 6 прапануецца сістэма літарных абазначэнняў на палях, якія 
выкладчык выкарыстоўвае падчас праверкі пісьмовых работ і перакла
даў. Яны могуць прымяняцца як дадатковае заданне для студэнта пасля 
праверкі работы выкладчыкам (followup). У гэтым выпадку выкладчык 
не выпраўляе памылку на правільны варыянт, а пазначае праблемнае 
месца і тып памылкі, напрыклад F (марфалагічная памылка). Студэн ту 
прапануецца самому выправіць недакладнасці, што потым можа быць 
ацэнена як асобная работа. Спіс не вычарпальны, кожны выкладчык 
можа яго дапрацоўваць і прапаноўваць свой варыянт групе, з якой працуе.

Табліца 6
спіс абазначэнняў для ацэньвання пісьмовых работ і перакладаў

S Sense Скажэнне сэнсу пры перакладзе

W Word Няправільнае слова

W mis Missing word Апушчана слова, што прывяло да страты сэнсу

W extra Extra word Дададзена слова, якога няма ў зыходным тэксце

F Form Марфалагічная памылка (некарэктна ўжыты 2я і 3я фор
мы няправільных дзеясловаў (participle III), 3я ас. адз. л. 
цяперашняга простага часу дзеяслова (3rd p. Sg. in Pres. 
Simple), формы адз/мн. л., суфікс, прыстаўка і г. д.)

Gr Grammar 
mistake

Граматычная памылка (парушэнне дапасавання 
дзейніка і выказніка, няправільна ўжыты час дзеяслова, 
некарэктна выбраны прыназоўнік)

P Punctuation Пунктуацыйная памылка

WO Word order Парушаны парадак слоў

Str Structural 
element

Няправільна сфармуляваны структурны элемент тэксту 
(напрыклад, уводзіны ці заключэнне)

Style Слова ці граматычная канструкцыя не адпавядае стылю 
тэксту

Заканчэнне табл. 5
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аўтаматызацыя падліку бягучай паспяховасці студэнтаў з дапамогай да-
датку Excel пакета MS Office. Нашы назіранні заснаваны на выніках экс
перымента, праведзенага ў групе № 2 другога курса аддзялення «Сацы
яльная камунікацыя» факультэта філасофіі і сацыяльных навук БДУ. Ён 
заключаўся ў распрацоўцы і прымяненні праграмы аўтаматычнага падліку 
бягучай адзнакі з дапамогай дадатку Excel пакета MS Office на аснове 
размеркавання вагі відаў дзейнасці ў адзнацы бягучай паспяховасці наву
чэнца, уключаных у «Крытэрыі і прынцыпы ацэньвання ведаў студэнтаў 
па дысцыпліне “Англійская мова”».

Калі прыняць максімальныя 10 балаў за 100 %, то віды дзейнасці 
студэнтаў на працягу семестра ацэньваюцца наступным чынам:

1)  наведвальнасць заняткаў – 20 %;
2)  актыўная праца на занятках – 20 %;
3)  выкананне пісьмовых/творчых/праектных заданняў (партфо

ліа) – 45 %;
4)  напісанне тэставых заданняў (перакладаў, лексікаграматычных 

тэстаў) – 15 %.
Безумоўна, самую вялікую вагу ў бягучай адзнацы мае выкананне 

студэнтамі заданняў у вуснай і пісьмовай форме, што матэрыяльна дэ
манструе іх дыскурсіўныя здольнасці. тэставыя заданні напрыканцы 
семестра даюць карціну сфарміраванасці ў навучэнцаў дыскурснай 
кампетэнцыі за бягучы вучэбны перыяд.

Уключэнне наведвальнасці і актыўнасці на занятках (п. 1) і 2)) 
у ацэньванне бягучай паспяховасці студэнтаў грунтуецца на пасылцы, 
што пры метадычна правільнай арганізацыі занятка і дастатковым 
узроўні матывацыі студэнтаў яны прымаюць актыўны ўдзел у аўды
торных занятках, г. зн. працуюць над фарміраваннем і развіц цём сва
ёй дыскурснай кампетэнцыі на замежнай мове – галоўнай мэ тай на
вучання анг лійскай мове з гледзішча дыскурснага падыходу. Сумарна 
наведвальнасць і актыўная праца на аўдыторным занятку даюць 40 % 
бягучай адзнакі, або 4 балы. Гэта складае неабходны мінімум для 
допуска студэнта да заліковай і экзаменацыйнай сесій. такім чы нам, 
пры аб салютнай наведвальнасці і пастаяннай актыўнай працы на за
нятках сту дэнты могуць атрымаць 4 балы. Узнікаюць сумненні, наколь кі 
гэта мэ тазгодна і аб’ектыўна, бо на адзнаку не ўплывае факт здачы ці 
нязда чы прамежкавых залікаў і пісьмовых работ/праектаў. Але выні кі 
эксперымента былі атрыманы ў адпаведнасці з існай сістэмай размер
кавання відаў працы ў бягучай адзнацы. Іх перагляд і эксперымен  таль
ная праверка могуць быць прадметам далейшага даследавання ў гэ тым 
напрамку.
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Табліца 7
агульны выгляд праграмы для аднаго студэнта за 4-ы семестр

Колькасць пар у семестры – 29
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Разгледзім логіку складання праграмы і формулы, па якіх разлічваліся 
балы. Паспяховасць кожнага студэнта ацэньвалася па чатырох відах 
дзейнасці, пералічаных вышэй, якія ў табл. 7 пазначаны як наведвальнасць, 
актыўнасць, семестр і фінальныя тэст і пераклад. Кожнаму віду дзей насці 
быў прысвоены каэфіцыент 0,2, 0,2, 0,45 і 0,15 адпаведна яго ва зе ў адз
нацы. Ключавой для ацэньвання наведвальнасці і актыўнасці сту дэнта 
(п. 1) і 2)) з’яўляецца колькасць заняткаў (у нашым выпадку – 29, што ад
павядае 58 гадзінам аўдыторных заняткаў паводле рабочай прагра мы для 
чацвёртага семестра). таму гэты паказчык таксама ўключаны ў праграму.

У табліцы падаецца агульны выгляд праграмы для аднаго студэн
та па ўсіх відах дзейнасці, з адзнакамі за пісьмовыя і вусныя работы, 
фінальныя тэст і пераклад, з бягучай і выніковай адзнакамі за семестр.

Разгледзім матэматычныя выражэнні, формулы, па якіх вылічваліся 
пункты і балы па кожным аспекце, і прынцыпы ацэньвання (табл. 8). 
Разгорнутае тлумачэнне апошніх даецца пасля табліцы.

Табліца 8
Матэматычная база падліку бягучай і семестравай адзнак

А
сп

ек
т Матэматычнае 

выражэнне 
ацэньвання і яго 

абгрунтаванне

Каэфіцыент
Максімальная 

колькасць 
пунктаў (Ф1)

Формула падліку 
пунктаў

Максімальны 
бал

Н
ав

ед
ва

ль
н

ас
ц

ь

0, 0,5 і 1
1: прысутнасць 
на занятку
0,5: пропуск па 
хваробе ці да
зволе дэканата
0: пропуск без
уважлівай пры
чыны

0,2 29 (роўная 
колькасці 
аўдыторных 
заняткаў)

=SUM(D21:AF21)
(сума значэнняў)
D21 – першы за
нятак у семестры 
10.02 (10 лютага)
AF21 – апошні за
нятак у семестры 
26.05 (26 мая)
у табл. 7

2

А
кт

ы
ўн

ас
ц

ь

0, 0,5 і 1
1: актыўная 
праца на занят
ку + выкананае
хатняе заданне
0,5: актыўная 
праца на занят
ку або выкана
нае хатняе за
данне
0: пасіўнасць 
на занятку
і нявыкананае
хатняе заданне

0,2 29 (роўная 
колькасці 
аўдыторных 
заняткаў)

=SUM(D22:AF22)
(сума значэнняў)
D22 – першы за
нятак у семестры 
10.02 (10 лютага)
AF22 – апошні за
нятак у семестры 
26.05 (26 мая)
у табл. 7

2
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А
сп

ек
т Матэматычнае 

выражэнне 
ацэньвання і яго 

абгрунтаванне

Каэфіцыент
Максімальная 

колькасць 
пунктаў (Ф1)

Формула падліку 
пунктаў

Максімальны 
бал

С
ем

ес
тр

Адзнакі ад 1 
да 10 паводле 
шкалы ацэнь
вання кампе
тэнцый па 
дысцыпліне 
«Замежная 
мова»

0,45 10 (пры ўмо
ве атрыман
ня 10 балаў
па кожнай
рабоце –
кантроль
ным пункце)

=AVERAGE
(D23:AF23)
(сярэдняе зна
чэнне)
D23:AF23

4,5

К
ан

тр
ол

ьн
ы

я 
тэ

ст
 і 

п
ер

ак
ла

д Адзнакі ад 1 
да 10 паводле 
шкалы ацэнь
вання кампе
тэнцый па 
дысцыпліне 
«Замежная 
мова»

0,15 10 (пры ўмо
ве атрыман
ня 10 балаў
па тэсце і пе
ракладзе)

=AVERAG
(AG24:AH24)

1,5

наведвальнасць. Напрыклад, студэнт наведаў 28 заняткаў з 29 маг
чымых, адзін прапусціў па няўважлівай прычыне. Колькасць пунктаў 
за наведвальнасць склала 28, і з улікам каэфіцыента ён зарабіў 1,9 бала 
з двух магчымых.

актыўнасць. Ацэньвалася як актыўная праца студэнта на занятку, 
так і выкананне ім хатняга задання, бо часта яго невыкананне вядзе да 
таго, што студэнт не можа браць актыўнага ўдзелу ў занятку – напры
клад, не робіць даклад, не абмяркоўвае пытанне ў групе, не можа пра
цаваць у пары і г. д. Ужываючы прафесійны слэнг, можна сказаць, што 
студэнт «сядзіць».

Прыклад: студэнт адносна актыўна працаваў на занятках і амаль 
заўжды выконваў хатнія заданні. Матэматычна гэта выражаецца 
ў 21,5 пункта з 29 магчымых, што склала 1,5 бала. такім чынам, за на
ведванне, актыўную працу на занятках і выкананне хатніх заданняў сту
дэнт атрымаў 3,4 бала з магчымых чатырох.

семестр. Назвы работ – кантрольных пунктаў падаюцца ў табл. 7 
на зялёным фоне. Для падліку бягучай адзнакі нам патрэбна іх сярэдняе 

Заканчэнне табл. 8
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значэнне. Студэнт набраў шэсць пунктаў з дзесяці магчымых і атрымаў 
2,7 бала з 4,5 магчымых.

Кантрольныя тэст і пераклад. Вынікі па гэтых відах дзейнасці выне
сены ў асобныя слупкі, таму што работы з’яўляюцца экзаменацыйнымі 
і ўлічваюцца пры падліку не толькі адзнакі за семестр, але і экзамена
цыйнай адзнакі.

У табл. 9 вынесены апісаныя сумы і сярэднія значэнні па кожным 
з чатырох відаў дзейнасці, колькасць пунктаў, набраная па іх студэнтам, 
колькасць балаў з улікам каэфіцыента, бягучая адзнака за семестр без 
уліку кантрольных тэста і перакладу і семестравая адзнака.

Табліца 9
падлік балаў па кожным відзе працы і адзнакі за семестр

тэст Пераклад Ф1 Каэфіцыент
Пункт Ф1 × 

× каэфіцыент
Бягучая
адзнака

Семестравая
адзнака

28
(макс. 29)

0,2
1,9

(макс. 2)

6,1 7,2

21,5
(макс. 29)

0,2
1,5

(макс. 2)

6
(макс. 10)

0,45
2,7

(макс. 4,5)

7 8
7,5

(макс. 10)
0,15

1,1
(макс. 1,5)

асаблівасці выкарыстання прынцыпаў і праграмы на семінарскіх занят-
ках. традыцыйна семінарскія заняткі будуюцца па прынцыпе чытання 
дакладаў па загадзя абраных пытаннях. У гэтым выпадку актыўнасць 
студэнтаў цяжка ацаніць, бо большасць з іх з’яўляюцца слухачамі. таму 
ў пытанні для абмеркавання на семінарскіх занятках варта ўключаць 
рэкамендацыі студэнтам рыхтаваць практычныя заданні для ўсёй гру
пы, а таксама ўводзіць у заняткі групавую работу над заданнямі з на
ступнай прэзентацыяй вынікаў працы.

вынік эксперымента. Прапанаваная праграма з’яўляецца найбольш 
празрыстым і аб’ектыўным спосабам выстаўлення адзнакі бягучай 
паспяховасці студэнта. Яна дазваляе максімальна наглядна прадэман
страваць навучэнцам, паводле якіх крытэрыяў выкладчык выстаўляе 
адзнаку, павышае матывацыю студэнтаў і робіць іх больш адказнымі за 
вынік навучання. Прынцыпы і формулы праграмы могуць быць выка
рыстаны ў працэсе інфарматызацыі ўсіх форм справаздачы ў Інстытуце 
журналістыкі праз стварэнне партала, да якога будуць мець доступ 
выкладчыкі, студэнты і іх бацькі.
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заключэнне. У артыкуле была прапанавана аптымізаваная шкала 
ацэньвання кампетэнцый студэнтаў па дысцыпліне «Замежная мова» 
на факультэце журналістыкі і факультэце філасофіі і сацыяльных навук 
БДУ, дакладна апісаны крытэрыі ацэньвання творчых пісьмовых работ 
і перакладаў і прыведзены спіс літарных абазначэнняў для іх праверкі. 
Былі дэталізаваны прынцыпы ацэньвання відаў работ на працягу се
местра. Усё гэта з’явілася базай для распрацоўкі і эксперыментальнага 
прымянення праграмы аўтаматызаванага падліку бягучых і прамежка
вых адзнак з дапамогай дадатку Excel пакета MS Office, што дазволіла 
зрабіць працэс выстаўлення бягучай адзнакі максімальна аб’ектыўным 
і празрыстым, стымулявала студэнтаў больш адказна падыходзіць да пра
цы на працягу семестра. Прынцыпы функцыянавання праграмы могуць 
быць выкарыстаны ў будучым пры інфарматызацыі форм справаздачы 
ў Інстытуце журналістыкі БДУ.


