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Глава 3
НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ НА II, III СТУПЕНЯХ
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.2. Ацэнка вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў 
па вучэбным прадмеце "Беларуская лiтаратура"

Плануемыя вынiкi навучання ў прадметна-дзейнаснай форме вызначаны вучэбнымi праграмамi ў адпаведнасцi з патрабаваннямi адукацыйнага стандарта па вучэбным прадмеце "Беларуская лiтаратура". Падрыхтоўка вучняў прадугледжвае фармiраванне: тэарэтыка-лiтаратурных i гiсторыка-лiтаратурных ведаў; чытацкiх уменняў; сiстэмы эмацыянальна-каштоўнасных адносiн; вопыту лiтаратурна-творчай дзейнасцi.
Вынiкi вучэбнай дзейнасцi вучняў па беларускай лiтаратуры ацэньваюцца па наступных параметрах:
змястоўнасць i глыбiня вуснага i пiсьмовага выказвання, якiя адлюстроўваюць якасць успрымання i разумення мастацкага твора, сфармiраванасць аналiтычных i маўленчых уменняў, здольнасць выкарыстоўваць iх на практыцы, самастойнасць ацэнак падзей i характараў у мастацкiх творах, iх аргументаванасць;
выразнасць чытання на памяць;
тэхнiка чытання незнаёмага тэксту.
Паўрочны кантроль вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў ажыццяўляецца ў вуснай i пiсьмовай формах цi ў iх спалучэннi шляхам правядзення iндывiдуальнага, групавога, франтальнага апытанняў з выкарыстаннем пытанняў i заданняў, змешчаных у падручнiках, вучэбных, вучэбна-метадычных дапаможнiках, а таксама iншых спосабаў кантролю.
Працуючы над тэкстам мастацкага твора згодна з пытаннямi i заданнямi падручнiка, настаўнiк выпраўляе сэнсавыя, а таксама маўленчыя i граматычныя памылкi ў адказе вучня. Аналiтычныя пытаннi падручнiка могуць быць прапанаваны для пiсьмовага адказу пасля абмеркавання iх на папярэднiх уроках.
Пры ацэньваннi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў улiчваюцца iх узроставыя асаблiвасцi i магчымасцi.
Тэматычны кантроль вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў ажыццяўляецца ў вуснай i пiсьмовай формах цi ў iх спалучэннi.
Пры ацэнцы вусных адказаў i пiсьмовых работ вучняў (разгорнуты адказ на пытанне, пераказ, аповед пра героя i iнш.) улiчваюцца:
разуменне ўзаемасувязi падзей, учынкаў, характараў персанажаў i важнейшых сродкаў iх паказу (у адпаведнасцi з патрабаваннямi праграмы);
правiльнасць i матываванасць адбору эпiзодаў, малюнкаў, дэталяў для вырашэння пастаўленай настаўнiкам задачы;
кампазiцыйная стройнасць i логiка пабудовы адказу;
моўная пiсьменнасць, культура вымаўлення (захаванне арфаэпiчных i акцэнталагiчных нормаў; правiльнае iнтанаванне).
Заахвочваюцца самастойнасць думкi вучняў, аргументаванасць i пераканаўчасць довадаў, арыгiнальнасць падыходаў да вырашэння задачы, эмацыянальнасць адказу, выразнасць i вобразнасць мовы.
Ацэнкай вусных адказаў i пiсьмовых работ па лiтаратуры неабходна заахвочваць глыбокае, iндывiдуальна-асобаснае ўспрыманне лiтаратуры як мастацтва слова.



Ацэнка вуснага i пiсьмовага выказвання

Бал
             Паказчыкi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi             
 1 
Тэкст лiтаратурнага твора прачытаны часткова. Вучань мае вельмi      
прыблизнае ўяўленне пра яго змест. Пастаўленыя пытаннi не асэн-      
соўваюцца. Вiдавочная абмежаванасць слоўнiкавага запасу, неразвiтасць
мовы, наяўнасць шматлiкiх граматычных, лексiчных, арфаэпiчных памылак
(больш за 8)                                                         
 2 
Тэкст прачытаны фрагментарна, спасцiгнуты на элементарным узроўнi.   
Навыкi пераказу тэксту адсутнiчаюць. Мова неразвитая, са шматлiкiмi  
маўленчымi памылкамi (7 - 8)                                         
 3 
Твор прачытаны, эмацыянальна ўспрыняты, але ўзнаўленне зместу        
неўсвядомленае, фрагментарнае: вучань не бачыць сувязi памiж эпiзодам
i характарам героя, не разумее агульнага пафасу твора. Мова          
невыразная, з вялiкай колькасцю маўленчых памылак (6 - 7)            
 4 
Лiтаратурны твор эмацыянальна перажываецца, эмацыянальна ацэньваецца 
на ўзроўнi "падабаецца - не падабаецца". Вучэбны матэрыял узнаўляецца
неўсвядомлена. Мова аднастайная, са значнай колькасцю памылак (5 - 6)
 5 
Твор эмацыянальна перажываецца i асэнсоўваецца са спробай ацанiць    
характары i сiтуацыi па маральных крытэрыях. Цiкавасць да маральнага 
аспекту ўчынкаў i паводзiн герояў. Спроба спасцiгнуць вобразны лад   
твора, аўтарскiя адносiны да герояў i падзей пры адсутнасцi          
аналiтычных уменняў. Змест твора пераказваецца ўсвядомлена. Мова     
невыразная, з памылкамi (4 - 5)                                      
 6 
Дастаткова поўнае разуменне i асэнсаванне лiтаратурнага твора на фоне
эмацыянальнага перажывання сiтуацыi са спробай абгрунтаванай ацэнкi  
падзей i характараў па маральных крытэрыях. Сустракаюцца 3 - 4       
маўленчыя памылкi                                                    
 7 
Валоданне тэкстам, эмацыянальна-маральныя ацэнкi характараў i        
сiтуацый з улiкам кампазiцыйнай будовы твора (роля пейзажу, партрэта,
моўнай характарыстыкi i iнш.). Дапускаюцца 2 - 3 маўленчыя памылкi   
 8 
Разуменне праблематыкi лiтаратурнага твора. Свабоднае валоданне      
тэкстам, ужыванне цытат з яго для падмацавання сваiх меркаванняў.    
Самастойнасць ацэнкi стандартных сiтуацый па маральных крытэрыях з   
улiкам кампазiцыйнай будовы твора (асэнсаванне iдэйна-кампазiцыйнай  
ролi эпiзоду). Дапускаюцца 1 - 2 маўленчыя памылкi                   
 9 
Уменне аналiзаваць характар лiтаратурнага героя ў святле пастаўленай 
аўтарам праблемы, з улiкам жанравай i стылёвай спецыфiкi мастацкага  
твора. Самастойнасць у ацэнцы нестандартных сiтуацый, характараў,    
абгрунтаванасць меркаванняў. Дапускаюцца 1 - 2 маўленчыя памылкi,    
якiя выпраўляюцца самiм вучнем                                       
10 
Уменне аналiзаваць лiтаратурны твор, выяўляць яго праблематыку,      
iдэйны сэнс; уменне праводзiць лiтаратурныя аналогii i супастаўленнi.
Уменне бачыць сувязь памiж характарамi ў вобразнай сiстэме твора,    
памiж сiстэмай вобразаў i кампазiцыйнай пабудовай твора з мэтай      
высвятлення аўтарскай канцэпцыi жыцця i асобы. Адсутнасць маўленчых  
памылак. Творчы падыход пры выкананнi задання                        

Ацэнка выразнага чытання на памяць

Бал
             Паказчыкi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi             
 1 
Фрагментарнае ўзнаўленне тэксту, са шматлiкiмi арфаэпiчнымi памылкамi
(больш за 7)                                                         
 2 
Фрагментарнае ўзнаўленне тэксту. Чытанне манатоннае, з арфаэпiчнымi  
памылкамi (6 - 7)                                                    
 3 
Няпоўнае ўзнаўленне тэксту. Узнаўленне тэксту са шматлiкiмi памылкамi
(5 - 6). Слабае iнтанаванне, без адчування аўтарскага настрою        
 4 
Няпоўнае ўзнаўленне тэксту. Чытанне з 4 - 5 памылкамi. Спробы        
эмацыянальна адгукацца на перажываннi, увасобленыя ў мастацкiм тэксце
 5 
Чытанне з 2 - 3 памылкамi. Спробы эмацыянальна ўключыцца ў маральна- 
этычную сiтуацыю перажывання i перадаць голасам настрой              
 6 
Чытанне з 1 - 2 памылкамi. Спробы ўзнавiць голасам i iнтанацыяй      
перажываннi лiрычнага героя                                          
 7 
Выразная дыкцыя пры добрым веданнi тэксту (1 - 2 запiнкi). Спроба    
ўзнаўлення эмацыянальнага напружання тэксту                          
 8 
Добрае веданне тэксту. Аўтарская iнтанацыя перададзена правiльна.    
Узнаўленне эмацыянальнага напружання тэксту                          
 9 
Поўнае веданне тэксту. Спробы самастойнай iнтэрпрэтацыi аўтарскай    
пазiцыi                                                              
10 
Бездакорнае веданне тэксту. Выразнае чытанне на аснове самастойнай   
iнтэрпрэтацыi аўтарскай пазiцыi                                      

Ацэнка тэхнiкi чытання (для V - VIII класаў) <*>

--------------------------------
<*> Хуткасць чытання не ўлiчваецца.

Пры ацэнцы вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў улiчваецца характар дапушчаных iстотных i неiстотных памылак.

Бал
             Паказчыкi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi             
 1 
Чытанне па складах або чытанне паасобных слоў без захавання iнтанацыi
сказа i без улiку знакаў прыпынку                                    
 2 
Чытанне па словах, з памылкамi ў канчатках, без захавання iнтанацыi  
сказа i без улiку знакаў прыпынку (неасэнсаванае чытанне)            
 3 
Чытанне па словазлучэннях, з памылкамi ў нацiсках слоў i няправiльным
лагiчным нацiскам                                                    
 4 
Чытанне па словазлучэннях. Слабае асэнсаванне тэксту, невыразная     
iнтанацыя                                                            
 5 
Недастаткова асэнсаванае чытанне па фразах без неабходнай iнтанацыi  
 6 
Асэнсаванае фразавае чытанне з захаваннем сэнсавых паўз. Наяўнасць 2 
- 3 нязначных арфаэпiчных памылак                                    
 7 
Беглае фразавае чытанне, асэнсаванае, з захаваннем сэнсавых паўз i   
iнтанацыi сказа. Наяўнасць 1 - 2 нязначных арфаэпiчных памылак       
 8 
Свабоднае чытанне з захаваннем арфаэпiчных норм. Дапускаецца 1       
арфаэпiчная памылка, якая самастойна выпраўляецца вучнем             
 9 
Чытанне выразнае. Арфаэпiчныя памылкi адсутнiчаюць                   
10 
Выразнае, iнтанацыйна багатае чытанне тэксту з захаваннем арфаэпiчных
норм                                                                 

Апiсанне характару памылак

 Характар  
  памылак  
   Тэхнiка    
   чытання    
Выразнае чытанне на 
       памяць       
   Вуснае i пiсьмовае    
       выказванне        
Неiстотныя 
памылкi    
(адзнака   
можа быць  
знiжана на 
1 бал)     
Адзiнкавыя    
памылкi ў     
нацiсках i    
вымаўленнi    
асобных слоў  
пры беглым    
асэнсаваным   
чытаннi       
Няправiльна         
пастаўлены лагiчны  
нацiск пры агульным 
правiльным          
iнтанаваннi i добрым
веданнi тэксту      
Недастатковая            
аргументацыя свайго      
пункта гледжання на      
сiтуацыю i характар у    
лiтаратурным творы       
Iстотныя   
памылкi    
(адзнака   
можа быць  
знiжана на 
2 - 3 балы)
Абцяжаранае   
пафразавае    
чытанне, калi 
не            
асэнсоўваецца 
сувязь памiж  
сказамi       
Манатоннасць.       
Адсутнасць          
неабходнага ўзроўню 
дыкцыi i невыразнае 
вымаўленне          
канчаткаў.          
Недарэчныя паўзы цi 
паскарэнне тэмпу    
чытання.            
Неадэкватная        
iнтанацыя пры       
перадачы знакаў     
прыпынку            
1. Кепскае веданне       
тэксту мастацкага        
твора (з чужых слоў      
цi пераказаў, неразуменне
прачытанага),            
што выяўляецца:          
а) у блытаннi iмёнаў     
герояў, падобных         
сiтуацый, месца дзеяння  
i да т.п.;               
б) у прыпiсваннi слоў    
цi ўчынкаў iншаму        
лiтаратурнаму герою;     
в) у зруху падзей па     
часе;                    
г) у неразуменнi         
прычынна-вынiковых       
сувязей.                 
2. Замена аналiзу        
тэксту яго пераказам.    
3. Няўменне асэнсаваць   
сувязь характараў з      
сюжэтам i кампазiцыяй    
лiтаратурнага твора      

Пры правядзеннi выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце "Беларуская лiтаратура" адказ вучня на кожнае пытанне экзаменацыйнага бiлета ацэньваецца асобна.
Вынiковая адзнака вызначаецца як сярэдняе арыфметычнае адзнак, выстаўленых за адказ на кожнае з пытанняў экзаменацыйнага бiлета.


