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ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДУ АКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ 

НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

НА ПРЫКЛАДЗЕ ТЭМЫ 

«АЗНАЧЭННЕ, ЯГО ГРАМАТЫЧНАЕ ЗНАЧЭННЕ,  

ВІДЫ І РОЛЯ Ў СКАЗЕ» 

Д. М. Драздоўская 

Тэрмін «актыўная ацэнка» ўсѐ часцей сустракаецца на старонках 

газет і ў Інтэрнэце. Гэта сведчыць пра тое, што новая методыка 

паступова ўкараняецца ў працэс навучання. Для гэтага ѐсць аб‟ектыўныя 

прычыны: сучаснае грамадства і дзяржава маюць патрэбу ў навучанні і 

выхаванні рознабакова развітай, актыўнай, самастойнай, індывідуальнай 

асобы навучэнца. Вялікая ўвага надаецца якасці ведаў. Для таго, каб 

вучань быў дзейным і самастойным, ѐн павінен не толькі ўмець хутка 

чытаць, правільна лічыць, быць пісьменным, але і самастойна ацэньваць 

свае вучэбныя дасягненні, свае здольнасці, набытыя ўменні, не чакаючы 

гатовай адзнакі ад настаўніка, з якой ѐн часта не пагаджаецца. 

Фарміраванню гэтых уменняў і навыкаў і спрыяе актыўная ацэнка (АА; 

англ. Formative assessment). 

Польскі педагог Д. Стэрна, якая займаецца вывучэннем дадзенай тэмы, 

адзначае, што «актыўная ацэнка – гэта перадача вучням інфармацыі, якая 

дапамагае ім вучыцца» [1, с. 11]. Актыўная ацэнка развівае ў школьнікаў 

здольнасць да самаацэнкі і дазваляе «набываць новыя веды і ўменні, 

задумвацца пра тое, як ѐн што робіць і чаго дасягае, і планаваць 

далейшыя крокі па паляпшэнні сваіх вынікаў» [1, с. 21]. 

У Беларусі метад актыўнай ацэнкі пачаў папулярызавацца толькі ў 

2009 годзе, хоць асобныя методыкі гэтай сістэмы беларускія настаўнікі 

выкарыстоўвалі і раней. Актыўная ацэнка ў Беларусі мае падтрымку з 

боку Акадэміі паслядыпломнай адукацыі і грамадскага аб‟яднання «Та-

варыства беларускай школы». Для беларускіх настаўнікаў і метадыстаў 

пачалі праводзіцца курсы дыстанцыйнага навучання «Актыўная ацэнка». 

Лепшыя ўдзельнікі маюць магчымасць праходзіць стажыроўку для азна-

ямлення з практыкай ужывання актыўнай ацэнкі ў польскіх школах, дзе 

сістэма АА распрацавана вельмі добра. 

У Беларусі адным з вядучых спецыялістаў па тэме актыўнай ацэнкі 

з‟яўляецца М. І. Запрудскі, загадчык кафедры педагогікі і філасофіі аду-

кацыі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі. У 2010 годзе выдадзена яго 

кніга «Сучасныя школьныя тэхналогіі-2», у 2012 годзе – «Кантрольна-

ацэначная дзейнасць настаўніка і навучэнцаў». Педагог М. В. Кудзейка 

даследуе метады актыўнай ацэнкі ў дачыненні да малодшых школьнікаў. 

Урокі беларускай мовы і літаратуры па прынцыпах АА праводзяць такія 
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настаўнікі, як Г. Сухава з Віцебска, Т. Батура ‒ метадыст ДУА «Акад-

эмія паслядыпломнай адукацыі», Ю. Паўлава ‒ «Настаўнік года-2012» 

горада Барысава і Барысаўскага раѐна, Г. Піскуновіч, Т. Барткевіч, 

А. Буцько з Глыбокага і іншыя. 

Метады і тэхнікі АА могуць выкарыстоўвацца на ўсіх этапах 

традыцыйнага ўрока (пры праверцы дамашняга задання, актуалізацыі 

апорных ведаў, тлумачэнні новага матэрыялу, замацаванні ведаў, 

рэфлексіі, задаванні дамашняга задання). Урок з выкарыстаннем метаду 

актыўнай ацэнкі мае свой адметны план, які ўключае своеасаблівыя 

метады і прынцыпы АА. 

Разгледзім падрабязна планаванне ўрока, яго этапы, якія прапануе 

методыка актыўнай ацэнкі на прыкладзе канкрэтнага ўрока. 

Этап І. Мэтапастаноўка. Філосаф Сенека справядліва адзначаў: 

«Для таго, хто не ведае, да якой прыстані ѐн трымае шлях, ніводзін 

вецер не будзе спадарожным». Маецца на ўвазе тое, што, наколькі б ні 

былі спрыяльнымі ўмовы для працы на ўроку, без канкрэтных мэт 

нельга дабіцца добрых вынікаў. 

Методыка актыўнай ацэнкі, акрамя традыцыйнай мэты ўрока, якая 

змяшчае планаваны вынік навучання, уводзіць тую ж мэту, але ўжо не 

мовай настаўніка, складанай для вучняў, а больш простай мовай саміх 

навучэнцаў. Калі вучань будзе ведаць мэты ўрока, то ѐн будзе імкнуцца 

засвоіць матэрыял, а настаўнік зможа наладзіць супрацу з класам. 

Тэма: Азначэнне, яго граматычнае значэнне, роля ў сказе і віды 

(дапасаванае і недапасаванае). 

Мэты на мове настаўніка: 1. Садзейнічаць сістэматызацыі 

вывучанага пра азначэнне ў папярэдніх класах. 2. Выпрацаваць уменне 

знаходзіць у тэксце азначэнні і адрозніваць іх ад іншых членаў сказа, 

размяжоўваць дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні. 3. Садзейнічаць 

выхаванню культуры ўзаемаадносін, культуры маўлення, развіць 

патрыятычныя пачуцці ў вучняў. 

Методыка правядзення. Настаўнік запісвае мэты на мове вучняў на 

дошцы і закрывае яе, пасля таго, як вучні самі паспрабуюць паставіць 

мэты на аснове тэмы ўрока, адкрывае дошку і дапаўняе адказы 

навучэнцаў. 

Мэты на мове вучняў: 1. Я  ў с п о м н ю, што такое азначэнне. 2. Я  

д а в е д а ю с я, што такое дапасаванае і недапасаванае азначэнні. 3. Я  

д а в е д а ю с я, чым выражаюцца азначэнні. 

Этап ІІ. Актуалізацыя раней набытых ведаў. Настаўнік: «Давайце 

ўспомнім, што такое азначэнне». (Азначэнне – гэта даданы член сказа, 

які адказвае на пытанні які? чый? каторы? і абазначае прымету 

прадмета, прыналежнасць, парадак прадметаў пры лічэнні.) 
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Методыка правядзення. Методыка АА выкарыстоўвае разнастайныя 

тэхнікі і прыѐмы, якія дапамагаюць вучням вучыцца. Адзін з такіх 

метадаў – гэта метад задавання пытанняў: для таго, каб уключыць у 

працу ўсіх вучняў, патрэбна даць для раздумвання аптымальны час, 

суразмерны са складанасцю пытання. Пошук адказу ў парах: пасля таго, 

як настаўнік задаў пытанне і даў час падумаць над ім, вучні могуць 

разважаць індывідуальна, а могуць дзяліцца думкамі ў парах ці групах. 

Важна, каб кожны вучань выказаў сваѐ меркаванне суседу. Такім чынам, 

вучні, абменьваючыся думкамі, будуць вучыцца адзін у аднаго. 

Этап ІІІ. Тлумачэнне новага матэрыялу. 

Этап ІV. Замацаванне ведаў. 

Практ. 119. Спісаць, падкрэсліць граматычныя асновы і дапасаваныя 

азначэнні, указаць, якой часцінай мовы яны выражаны. 

Методыка правядзення. Самаацэнка – адзін з асноўных этапаў АА. 

Гэта кантроль, пры якім вучні ацэньваюць свае працы згодна з 

вызначанымі крытэрыямі. Вучань выконвае працу, папраўляе заданне 

разам з настаўнікам ці па гатовых адказах, а пасля ўжо ѐн сам можа даць 

сабе ацэнку і вызначыць, з чым справіўся, а з чым не справіўся. 

«Пакаштаваўшы вельмі смачны пірог з клапатлівых і ўмелых 

маміных рук, дзіця навучыцца есці і разбірацца ў смакавых якасцях, але 

застанецца несамастойным у прыгатаванні гэтага пірага і не зможа 

згатаваць яго ні для сябе, ні для іншых» [2]. 

Практ. 121. Спісаць. Вызначыць дапасаваныя і недапасаваныя 

азначэнні. 

Методыка правядзення. Вучні працуюць самастойна. Пасля 

абменьвацца сшыткамі, знаходзяць памылкі. Пішуць кароткія 

каментарыі да працы суседа (зваротную інфармацыю ад вучня вучню). 

Узаемаправерка разам з самаацэнкай з‟яўляецца вельмі важным 

складнікам методыкі АА. Дадзены від ацэнкі «мае дваякае значэнне: з 

аднаго боку, вучань добра разумее таварыша, чыю працу правярае, таму 

што сам толькі што вырашаў тую ж задачу, а з другога боку – вучыцца 

ад яго» [1, с. 14]. Такім чынам, вучань становіцца актыўным удзельнікам 

адукацыйнага працэсу. 

Практ. 122. Замяніць дапасаваныя азначэнні недапасаванымі. 

Растлумачыць напісанне вялікай і малой літары. 

Методыка правядзення. Настаўнік выкарыстоўвае прынцып 

неўздымання рук, які карысны ў тым выпадку, калі ў класе шмат вучняў, 

і настаўнік можа не запомніць, каго выклікаў, а каго не, і некаторыя 

вучні ўсѐ роўна могуць быць абдзелены ўвагай. Каб гэтага пазбегнуць, 

можна выкарыстоўваць латарэю: на невялічкіх картках-палачках 

напісаць імѐны вучняў і пасля задавання пытання выцягваць адну з іх. 
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Дзякуючы гэтаму, вучні не будуць крыўдзіцца ні на настаўніка, ні адзін 

на аднаго, бо справу вырашае лѐс. 

Этап V. Рэфлексія. 

Этап VI. Дамашняе заданне. 

Практ. 120. Вызначыць, у якіх сказах прыметнікі і парадкавыя 

лічэбнікі з‟яўляюцца азначэннямі, а ў якіх уваходзяць у іменную частку 

выказніка. Падкрэсліць галоўныя члены сказа і азначэнні. 

Да дамашняга задання настаўнік складае «НаШтоБуЗУ»: «1. Я звярну 

ўвагу на тое, ці правільна вы вызначылі азначэнні, выражаныя 

прыметнікамі і парадкавымі лічэбнікамі. 2. Звярну ўвагу, ці знайшлі вы 

састаўныя іменныя выказнікі. 3. Звярну ўвагу на тое, ці ўмееце вы 

адрозніваць састаўныя іменныя выказнікі ад азначэнняў. 4. Буду 

звяртаць увагу на паўнату і акуратнасць выкананага задання». 

Методыка правядзення. Метад «НаШтоБуЗУ» дае магчымасць па 

завяршэнні практычнай дзейнасці аб‟ектыўна ацаніць вучню сваю 

працу, працу таварыша, групы і атрымаць кампетэнтныя, абгрунтаваныя 

заўвагі. Настаўнік, маючы на ўроку спіс крытэрыяў, з лѐгкасцю зможа 

правесці ацэнку работы навучэнцаў або наладзіць самаацэнку. 

Такім чынам, актыўная ацэнка – гэта не проста спосаб ацэнкі 

паспяховасці вучняў, гэта сукупнасць метадаў, непасрэдна звязаных з 

навучаннем. Яна складаецца з разнастайных тэхнік, якія дапамагаюць 

настаўнікам наладзіць сумеснае навучанне з вучнямі. 
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ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО В АНТИУТОПИИ А. ЗИНОВЬЕВА 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЙНИК» 

Е. А. Замбрижицкая 

Уродливое и искалеченное общество в произведениях А. Зиновьева – 

ученого-логика, социолога, писателя, – вполне реально, поскольку, 

наверное, только его художественные произведения основываются на 

собственных исследованиях в области логики и социологии. А. Зиновье-

ву принадлежит понятие «человейник», которым характеризуются чело-

веческие объединения определенного типа. В одной из своих работ – 

«Фактор понимания» он акцентирует внимание на том, что не всякое че-

ловеческое объединение есть «человейник», предполагающий сращива-

ние «человека» и «муравейника». В социологически-футурологическом 


