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Ад аўтара

Як павысіць якасць адукацыі? Пытанне, якому не адзін год  
і над якім «б’ецца» не адно пакаленне педагогаў. Адказ жа 
на самой справе вельмі просты і вядомы ўсім. Для гэтага 
трэба зацікавіць вучня прадметам, выпрацаваць матывацыю  
ў неабходнасці набываць пастаянна новыя веды, жаданне з ах-
вотаю наведваць кожны ўрок, штодзённа павышаць свой аду-
кацыйны ўзровень. Каб на працягу 45 хвілін на вучэбным за-
нятку было цікава, трэба не толькі педагагічны такт настаўніка, 
уменне данесці матэрыял да свядомасці кожнага вучня, тлума-
чыць яго лагічна, паслядоўна, але і адпаведныя заданні.

У кожнага педагога ў метадычнай скарбонцы ёсць, напэўна, 
не адзін эфектыўны метад, прыём, сродак навучання, які вя- 
дзе да ўстойлівага засваення вучнямі зместу прадмета. Выбар 
заданняў, вядома ж, залежыць ад узросту, тыпу ўрока, узроўню 
здольнасцей вучняў, жыццёвага вопыту, іх схільнасцей да 
прадмета. Аднак неабходна памятаць, што на кожным уро-
ку вучню павінна быць цікава, а па магчымасці і займальна.  
«А цікава — значыць, не цяжка, — піша Ванда Паўлоўская  
ў сваёй кнізе “Мова: цікава і займальна”. — Цікавае абвастрае 
зрок, актывізуе думку, абуджае творчасць…»

У школе працую амал 20 гадоў. Праведзена многа ўрокаў. 
Сярод іх ёсць і такія, што ўдаліся, прайшлі як бы на адным 
дыханні. Аналізуючы іх, атрымліваеш задавальненне ад зро-
бленага. Аднак такія ўрокі патрабуюць сур’ёзнай, грунтоўнай 
падрыхтоўкі, удумлівай і пакрокавай прапрацоўкі кожнага эта-
пу ўрока. Іншым разам, каб напісаць яго падрабязны сцэнарый, 
неабходна намнога больш часу, чым на само правядзенне.

Сярод мноства існуючых прыёмаў, метадаў, сродкаў наву-
чання актыўна прымяняю тыя, што з’яўляюцца эфектыўнымі  
ў маёй педагагічнай практыцы. Гэта пацвярджаецца дасягнутымі 
вынікамі. Спрыяе таму і выкарыстанне тэставага кантролю. Тэста-
выя тэхналогіі актыўна прымяняю і на ўроках літаратуры.

Сёння іх выкарыстанне для мяне — надзённы, акту-
альны і неабходны элемент педагагічнай дзейнасці, які  
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дапамагае найперш у пошуку шляхоў фарміравання ў вучняў 
станоўчай матывацыі, унутранага імкнення да вывучэння бе-
ларускай мовы і літаратуры. Тэсціраванне аб’ектыўна паказ-
вае на ўзровень ведаў і ўменняў, інтэлектуальнага развіцця 
школьнікаў у адпаведнасці з мэтамі адукацыі. Прымяненне 
тэставых заданняў на ўроках роднай літаратуры дапамагае 
ўстанавіць узровень якасці адукацыі: чытацкай (рознабако-
васць і сістэматычнасць чытання, сфарміраванасць эстэтыч-
нага густу), літаратуразнаўчай і інтэрпрэтацыйнай (глыбіня 
і шырыня ўсведамлення ідэйна-мастацкага зместу твораў і іх 
формы, асобасны характар успрымання, абгрунтаванасць і са-
мастойнасць ацэнкі).

Аднак напачатку маёй педагагічнай дзейнасці неабходных 
тэстаў па беларускай літаратуры ў дастатковай колькасці не 
было. Першыя з іх асобным выданнем з’явіліся пазней. Па 
гэтай прычыне ўзяўся сам за распрацоўку тэстаў. Іх на ўроках 
літаратуры цяпер пастаянна выкарыстоўваю пры вывучэнні 
аглядавых і манаграфічных тэм (у старэйшых класах), знаём-
стве з біяграфічнымі звесткамі пісьменніка, праверцы зместу 
твора, для выяўлення яго чытацкага ўспрыняцця, праверцы 
асноў тэорыі літаратуры… У тэстах па літаратуры прадугле- 
джваю наступныя заданні: з выбарам аднаго або некалькіх 
правільных адказаў з ліку прапанаваных, адкрытай формы, 
дзе адказ дапісвае сам вучань, на ўстанаўленне адпаведнасці 
ці правільнай паслядоўнасці сюжэту і інш.

Прымяняючы тэсты, заўважыў, што ў вучняў 5—7 класаў 
незаўсёды ёсць цікавасць іх выконваць. Некаторы час шукаў 
новыя формы. Лічу ўдалым варыянтам тэсты-лініі (тэсты-
малюнкі). Іх сутнасць і навізна заключаецца ў наступным.  
У кожным пытанні неабходна выбраць адзін правільны адказ 
і злучыць кропкі-лічбы, якія пазначаны ў дужках пасля яго, 
паслядоўна на картцы адказаў. Калі правільна будзе выканана 
заданне, то атрымаецца выява аднаго з герояў твора. Звычай-
на на бланку адказаў кропак-лічбаў больш, чым іх неабход-
на, каб «выйшаў» малюнак. Так раблю для таго, каб вучань 
выконваў заданні, а не спрабаваў адгадаць малюнак. Пяці-
сямікласнікам такія тэсты падабаюцца. Вучні іх выконваюць 
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з задавальненнем і радасцю. Не раз бачыў, як ззяюць іх вочы 
ад таго, што на бланку адказаў атрымаўся любімы герой тво-
ра. Колькі станоўчых эмоцый і радасці!

Да тэстаў-ліній (тэстаў-малюнкаў) прад’яўляю тыя ж са-
мыя патрабаванні, што і да іншых іх відаў. У такія тэсты 
ўключаю пытанні, якія правяраюць найперш веданне сюжэта 
твора, вобразна-выяўленчых сродкаў, элементаў кампазіцыі, 
уменне правільна вызначаць тэму, ідэю, узнятых аўтарам  
у творы. Прапаную таксама і пытанні, якія патрабуюць па ха-
рактэрных кароткіх апісаннях пазнаць героя твора.

Падрыхтоўка такіх тэстаў займае шмат часу. Неабходна 
не толькі прыдумаць заданні, улічваючы ўзрост вучняў, але  
і стварыць пэўны малюнак. На напісанне кожнага з іх затрач-
ваецца тыдзень, а то і два-тры. Тэсты-лініі (тэсты-малюнкі) 
лічу ўдалым варыянтам тэставых заданняў, якія можна і, пе-
ракананы, неабходна выкарыстоўваць на ўроках беларускай 
літаратуры. 

Тэсты-лініі (тэсты-малюнкі) звычайна выкарыстоўваю пры 
правядзенні падагульняльных урокаў, урокаў-паўтарэнняў. Ра-
боту разлічваю на 45 хвілін. Перавага такіх тэставых заданняў 
яшчэ і ў тым, што на праверку настаўнікам затрачваецца зусім 
мала часу. Можна іх прапанаваць вучням і ў якасці дамашня-
га задання. 

Праводзячы ў класе тэсціраванне, прытрымліваюся на-
ступнага: прадугледжваю час (2—4 урокі ў раскладзе) і пра-
цягласць (не больш за адзін урок), характар дзейнасці вучняў 
да пачатку работы; улічваю ўзровень падрыхтоўкі класа, 
узрост дзяцей; прагназую магчымыя вынікі тэсціравання; 
аператыўна праводжу іх аналіз. Вынікі звычайна маюць ды-
ягнастычны характар, раскрываюць прычыны ўзнікнення па-
мылак, з’яўляюцца эфектыўным сродкам карэкціроўкі.

Распрацаваныя тэставыя заданні можна выкарыстоўваць 
на ўроках сістэматызацыі, падагульнення і кантролю ведаў.
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