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НАВУМЧЫК Мікалай Іванавіч

Тэставыя заданні, распрацаваныя ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай, 
дазваляюць праверыць вучняў па ўзроўнях засваення, замацавання і абагуль-
нення матэрыялу, уключаюць часткі А, В і С. У частцы А прапаноўваюцца 
заданні з адным ці некалькімі правільнымі варыянтамі адказу, у частцы 
В — заданні, у якіх адказам з'яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы 
С — поўны (разгорнуты) адказ на адно ці некалькі пытанняў.

Рэкамендуюцца вучням, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ўста- 
ноў агульнай сярэдняй адукацыі.
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Ад аўтара

У сучаснай педагагічнай практыцы тэсціраванне ўсё больш шырока 
выкарыстоўваецца ў навучальным працэсе. Гэта — адзін з найбольш 
аператыўных і зручных сродкаў кантролю для праверкі ўзроўню ведаў 
вучняў па многіх прадметах, у тым ліку і беларускай літаратуры. Яно 
дазваляе не толькі хутка праверыць якасць і ўзровень засваення ведаў, 
авалодання спосабамі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці, але і выконвае 
важную дыягнастычную функцыю.

Тэставыя заданні на ўроках літаратуры пастаянна выкарыстоўваю 
пры вывучэнні аглядавых і манаграфічных тэм (у старэйшых класах), 
знаёмстве з біяграфічнымі звесткамі пісьменніка, праверцы зместу тво-
ра, для выяўлення яго чытацкага ўспрыняцця, праверцы асноў тэорыі 
літаратуры… У тэстах па літаратуры прадугледжваю наступныя заданні: 
з выбарам аднаго або некалькіх правільных адказаў з ліку прапанава-
ных; адкрытай формы, дзе адказ дапісвае сам вучань; на ўстанаўленне 
адпаведнасці ці правільнай паслядоўнасці сюжэту.

У тэставыя заданні ўключаю часткі А, В і С, якія, аднак, незаўсёды 
асобна выдзяляю. Зыходзячы з мэты кантролю, усе тры часткі ёсць не 
ва ўсіх тэстах. У частцы А прапаноўваю заданні з адным ці некалькімі 
правільнымі варыянтамі адказу, у частцы В — заданні, у якіх адка-
зам з'яўляецца слова або некалькі слоў, у частцы С — поўны (разгор-
нуты) адказ на адно ці некалькі пытанняў. Гэта дазваляе праверыць, 
ці ёсць у вучняў цэласнае ўяўленне пра твор, які вывучаецца. Тэста-
выя заданні часткі А даюць магчымасць праверыць тэарэтычныя веды 
(асноўныя даты жыцця і творчасці пісьменніка, час напісання твора, 
яго структуру, жанрава-стылявыя адметнасці, асноўныя тэарэтычныя 
паняцці літаратуры…). Тут змяшчаюцца заданні рэпрадуктыўнага  
і аналітычнага характару (вызначыць тэматыку, праблематыку тво-
ра, яго ідэйны змест, эстэтычны пафас, маральна-этычны канфлікт). 
Заданні часткі А часта ўяўляюць сабой спалучэнне знаёмага і незнаё-
мага матэрыялу, што зацікаўлівае вучня, стымулюе да ацэначных актаў  
у пазнавальнай дзейнасці. 

Тэставыя заданні могуць мець «невялічкі ўступ», сказ ці два, якія 
ўводзяць у сутнасць справы, служаць напамінаннем пра пэўнае тэарэ-
тычнае і літаратурнае паняцце, пра асаблівасць кампазіцыі ці будо-
вы, рысы характару героя. У іх традыцыйна правільных адказаў можа 
быць ад 2 да 4. Аднак у некаторых — нават усе 5 з 5. У такіх тэстах для 
вучняў абавязкова пазначаю, што ў іх ёсць заданні (звычайна 2—3), 
дзе правільнымі адказамі з’яўляюцца ўсе прапанаваныя варыянты. 
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Гэта лічу апраўданым, бо яно спрыяе большай пільнасці і ўважлівасці 
вучняў пры выкананні тэстаў.

У тэставых заданнях часткі В правяраецца веданне тэксту тво-
ра. Ва ўмове да іх пазначаю: «Упішыце словы (словазлучэнні), якія 
адсутнічаюць у прапанаваных урыўках». Адказ залічваю як правільны 
нават тады, калі вучань упісаў не тое слова (словазлучэнне) пры ўмове, 
што яго сэнс набліжаны да аўтарскага. 

Заданні часткі С (іх можа быць ад 2 да 5) патрабуюць звычай-
на напісання звязнага тэксту (адказу) аб’ёмам прыкладна ад 4—5 да 
7—8 сказаў. У некаторых тэстах яе вылучаю асобна. Выкананне такіх 
заданняў дазваляе вучням паказаць месца і ролю эпізоду (сцэны)  
у агульнай структуры твора (аналіз фрагмента), раскрыць сюжэтна-
кампазіцыйныя, вобразна-тэматычныя і стылістычныя асаблівасці 
тэксту, які аналізуецца, абагульніць свае назіранні, выказаць уласныя 
думкі на пытанні (праблемы), якія ўзняты на старонках твора, правесці 
паралелі паміж творамі аднаго аўтара і рознымі. У некаторых тэстах 
частка В адсутнічае, а частка С асобна не выдзяляецца. Такая разна-
стайнасць тэставых заданняў дазваляе мне працаваць больш эфектыўна, 
арыентуючыся на высокі вынік.

Распрацаваныя тэставыя заданні можна выкарыстоўваць на ўроках 
сістэматызацыі, падагульнення і кантролю ведаў. Тэставыя заданні 
можна выкарыстоўваць як выбарачна, так і ў комплексе.
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