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Ан ге лі на адзі ная з кам па ніі, хто 

бу дзе зда ваць на ЦТ ча ты ры дыс-

цып лі ны: вы ра шы ла здаць яшчэ і 

анг лій скую мо ву. «Але спа дзя ю ся, 

што ўсё бу дзе доб ра, і я на цэ ле на 

ў пер шую чар гу на фі зі ку і ма тэ-

ма ты ку», — кан ста туе дзяў чы-

на. Фі зі ка — тра ды цый на са мая 

скла да ная для ўсіх абі ту ры ен таў 

дыс цып лі на. У адзі нац ца ці клас ні-

каў пер шай жо дзін скай гім на зіі яе 

вы кла да ла Эла Мі ка ла еў на Яку-

боў ская, та му мож на за мах нуц ца 

і на ФКСіС.

Та кое не ўскры еш 
не пры кмет на

За пус каць абі ту ры ен таў у кор-

пус рас па ча лі ра на. І ў 10.00 аў ды-

то рыі ўжо па ча лі за паў няц ца. На 

ўва хо дзе ў пунк ты пра вя дзен ня ЦТ 

усе абі ту ры ен ты пра хо дзяць стро гі 

фэйскант роль: ар га ні за та ры су па-

стаў ля юць фо та ў да ку мен тах, так 

бы мо віць, з «ары гі на лам». Пе рад 

аў ды то ры яй абі ту ры ен ты пра хо-

дзяць яшчэ адзін паш парт ны кант-

роль і цяг нуць ну мар свай го мес ца. 

Ад яго бу дзе за ле жаць і ва ры янт 

тэс та.

Каб аса біс та пе ра ка нац ца ў 

тым, што ўсё ар га ні за ва на на леж-

ным чы нам, у Бе ла рус кі дзяр жаў-

ны ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і ра-

дыё элект ро ні кі за ві таў стар шы ня 

Дзяр жаў най ка мі сіі па кант ро лі 

за хо дам пад рых тоў кі і пра вя-

дзен ня ўступ ных іс пы таў у вы-

шэй шых і ся рэд ніх спе цы яль-

ных на ву чаль ных уста но вах, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ва-

сіль ЖАР КО.

Пры клад на ў 10.40 на ва чах у 

жур на ліс таў ар га ні за цый ная ка мі-

сія ра зам з прад стаў ні ка мі Ка мі-

тэ та дзярж кант ро лю ад чы ні ла за-

пя ча та ны сейф, ку ды ў сем га дзін 

ра ні цы бы лі зме шча ны ма тэ ры я лы 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня. 

Гэ та зна чыць, што чле ны дзярж ка-

мі сіі за сту пі лі на сваё дзя жур ства 

сён ня яшчэ ра ней — усё ро біц ца 

толь кі ў іх пры сут нас ці. Да стаў кай 

усіх эк за ме на цый ных ма тэ ры я-

лаў па кра і не зай ма юц ца кур' е ры 

фельд' егер скай служ бы, якой да-

вя ра юць дып ла ма тыч ную пе ра піс-

ку і дзяр жаў ныя сак рэ ты. Для гэ та-

га вы ка рыс тоў ва юць аплам ба ва-

ныя сум кі на кшталт ін ка са тар скіх. 

Усім пры сут ным дэ ман стру ец ца 

за ха ван не на па ке тах з блан ка мі 

ад ка заў і пе да га гіч ны мі тэс та мі 

цэ лас нас ці ахоў най стуж кі. Та кія 

па ке ты прос та не маг чы ма ўскрыць 

не пры кмет на, ска жам, на шля ху 

ад сей фа да аў ды то рыі. Як толь кі 

цэ лас насць стуж кі па ру ша ец ца, на 

ёй пра сту па юць сха ва ныя ад ва-

чэй сім ва лы. Да та го ж на кож ным 

па ке це ёсць яр лы чок, дзе на не се-

ныя ну мар і штрых-код, што да зва-

ляе ідэн ты фі ка ваць па ке ты пры іх 

вяр тан ні з пунк таў тэс ці ра ван ня ў 

Рэс пуб лі кан скі ін сты тут кант ро лю 

ве даў. Блан кі ад ка заў вы раб ля-

юц ца на фаб ры цы Дзярж зна ка, 

ма юць сту пе ні ахо вы та кія, як на 

гра шо вых зна ках, і з'яў ля юц ца 

да ку мен та мі стро гай спра ва здач-

нас ці, та му цал кам вы клю ча ец ца 

маг чы масць іх фаль сі фі ка цыі.

На кож ную аў ды то рыю за паў ня-

ец ца акт, у якім па зна ча на не толь-

кі коль касць блан каў, але і іх ну ма-

ры, та му чу жыя блан кі апы нуц ца 

ў па ке це не мо гуць. Да та го ж і 

ар га ні за та ры ЦТ у аў ды то рыі па-

цвяр джа юць сва ім под пі сам, што 

ме на ві та гэ ты бланк зна хо дзіў ся ў 

эк за ме на цый най аў ды то рыі.

Ма біль ныя — здаць!
Усім абі ту ры ен там яшчэ не-

каль кі ра зоў на гад ва юць пра не-

аб ход насць здаць ма біль ныя тэ-

ле фо ны і лю быя ін шыя элек трон-

ныя пры ста са ван ні, якія мо гуць 

пры маць, пе ра да ваць і за хоў ваць 

ін фар ма цыю. Як свед чыць прак-

ты ка па пя рэд ніх га доў, усё роў на 

аба вяз ко ва зна хо дзяц ца абі ту ры-

ен ты, якія гэ та га не ро бяць. Ле тась 

та кіх на збі ра ла ся ка ля 30 ча ла век 

на ўсіх прад ме тах. Між ін шым, за 

вы яў лен не ма біль на га тэ ле фо на 

ў аў ды то рыі яго гас па дар па збаў-

ля ец ца маг чы мас ці пе ра здаць ЦТ 

і аказ ва ец ца за бор там пры ём най 

кам па ніі. Аб скар дзіць та кое ра-

шэн не не маг чы ма. Дзе ля спра-

вяд лі вас ці трэ ба да даць, што ма-

біль ныя тэ ле фо ны за ба ра ня ец ца 

мець у эк за ме на цый най аўдыторыі 

не толь кі абі ту ры ен там, але і ар-

га ні за та рам ЦТ. Апош нім нель га 

браць з са бой так са ма і чор ныя 

руч кі — гэ та яшчэ ад на да дат ко вая 

стра хоў ка ад ста рон ня га ўмя шан-

ня, каб на ват па да зрэн няў ні ў ко га 

не ўзнік ла. Уво гу ле, у па раў на нні 

з па пя рэд ні мі га да мі коль касць 

па ру шаль ні каў пра віл пра вя дзен-

ня ЦТ іс тот на змен шы ла ся, хоць 

ра ней, на прык лад, у БДУ І Ры бы-

лі вы пад кі, ка лі ў абі ту ры ен таў 

вы яў ля лі мік ра на вуш ні кі. А вось 

ама та раў «рас ста віць кры жы кі» 

ў блан ку ад ка заў на ўзда гад заў-

сё ды ха пае. Не ка то рыя ўдзель ні кі 

ЦТ па фі зі цы і ма тэ ма ты цы зда юць 

свой бланк ужо праз 10 хві лін пас-

ля па чат ку эк за ме ну. На пы тан не 

«А па ду маць не хо чаш? На вош та 

та ды прый шоў на ЦТ?» ар га ні за-

та ры чу юць у ад каз: «Так мая ма ці 

за ха це ла»...

Уліч ва ю чы, як раз ві ва ец ца су-

час ная тэх ні ка, у мно гіх кра і нах на 

іс пы тах ужо за ба ра ня юць на руч-

ныя га дзін ні кі. У нас па куль гэ та га 

не ро бяць. Але ў кож най эк за ме-

на цый най аў ды то рыі на сця не ві-

сіць вя лі кі га дзін нік. Гэ та агуль нае 

па тра ба ван не для ўсіх аў ды то рый, 

дзе пра хо дзіць цэнт ра лі за ва нае 

тэс ці ра ван не, та му асаб лі вай па-

трэ бы ў на руч ных га дзін ні ках ня-

ма, і, ка лі ў ар га ні за та раў уз нік не 

па да зрэн не, яны мо гуць пра па на-

ваць абі ту ры ен ту здаць сваё пры-

ста са ван не на час эк за ме ну.

Аба вяз ко ва ва ўсіх пунк тах 

пра вя дзен ня ЦТ пра ду гле джа на 

дзя жур ства ўра ча. Улад лен Ма-

шо шын, урач спар тыў на-азда раў-

лен ча га цэнт ра БДУ ІР, ужо шмат 

га доў вы кон вае на ЦТ функ цыі хут-

кай ме ды цын скай да па мо гі.

— Вось стаю і ацэнь ваю, ці ёсць 

ся род тых, хто за хо дзіць у наш кор-

пус, мае «па тэн цый ныя клі ен ты», — 

жар туе ён. — Сён ня быц цам бы ўсе 

жы выя і зда ро выя. Але ра ней ЦТ 

зда ва лі абі ту ры ен ты на ка ляс ках, 

пры хо дзі лі да нас і абі ту ры ен ты на 

мы лі цах. Сур' ёз ных вы пад каў, на 

шчас це, не бы ло. Хло пец над зеў 

на эк за мен но выя кра соў кі, сцёр 

но гі, прый шоў да мя не па плас тыр. 

У ка гось ці жы вот ба ліць, про сяць 

таб лет ку. А хтось ці са ро ме ец ца 

пры знац ца, што ў яго рас строй ства 

кі шэч ні ка. Але так мо жа зда рыц ца, 

ка лі ча ла век пе ра хва ля ваў ся пе рад 

эк за ме нам. Спа дзя ю ся, што ўсё і 

сён ня прой дзе спа кой на.

Што та кое 
«да ступ ныя тэс ты»?

У 10.45 па ке ты з блан ка мі ад ка-

заў і тэс та вы мі за дан ня мі да стаў-

ля юц ца ў эк за ме на цый ныя аў ды-

то рыі. Гра дус на пру жан ня рас це. 

Абі ту ры ен там да юць апош нія 

кан суль та цыі: як пра віль на за паў-

няць воб ласць рэ гіст ра цыі і блан кі 

ад ка заў (бланк ад ка заў за мя ніць 

не маг чы ма!), што ра біць, ка лі 

скон чыц ца па пе ра для чар на ві ка. 

Про сяць яшчэ раз пра ве рыць сваё 

ра бо чае мес ца на прад мет пры-

сут нас ці там за ба ро не ных рэ чаў. 

На гад ва юць, што нель га мя няц ца 

мес ца мі, вы ка рыс тоў ваць чу жую 

да па мо гу пры вы ка нан ні тэс та вых 

за дан няў, раз маў ляць з ін шы мі 

ўдзель ні ка мі ЦТ...

Блі жэй да 11.00 амаль усе абі-

ту ры ен ты ўжо на сва іх мес цах, але 

па тра ды цыі зна хо дзяц ца ма ла дыя 

лю дзі, якія па спя ва юць ус ко чыць 

у апош ні ва гон — за бя га юць у аў-

ды то рыю за не каль кі хві лін, хоць 

усім рэ ка мен ду ец ца быць там за 

паў га дзі ны да стар ту. Жа лез ныя, 

на пэў на, у іх нер вы! А 13 ча ла век, 

як вы свят ля ец ца кры шач ку паз-

ней, якія за рэ гіст ра ва лі ся для зда-

чы бе ла рус кай мо вы ў БДУ ІРы, да 

пунк та тэс ці ра ван ня так і не дай-

шлі. Ка лі пры чы на бу дзе ўваж лі-

вай, то яны змо гуць здаць гэ ты 

прад мет у рэ зер во вы дзень. Але 

сур' ёз насць пры чы ны яшчэ трэ ба 

бу дзе да ка заць!

— Будзь це спа кой ныя, упэў не-

ныя, не спя шай це ся. Мы зра бі лі 

ўсё, каб змест тэс таў быў да ступ-

ны для ўсіх, — звяр та ец ца да абі-

ту ры ен таў Ва сіль Жар ко. — І ка лі 

вы доб ра ву чы лі ся, рых та ва лі ся да 

ЦТ, то ўпэў не ны, што скла да нас-

цяў у вас не бу дзе. Жа даю вам 

стаць сту дэн та мі тых ВНУ, ку ды 

вы хо ча це па сту піць. Але пра шу 

ўсіх: не за бы вай це ся зда ваць ма-

біль ныя тэ ле фо ны...

У раз мо ве з жур на ліс та мі стар-

шы ня дзярж ка мі сіі рас тлу ма чыў, 

што зна чыць «да ступ ныя тэс ты»:

— Згод на з да ру чэн нем бы лі 

ство ра ны ра бо чыя гру пы па кож ным 

прад ме це ЦТ. У іх увай шлі во пыт-

ныя пе да го гі з ся рэд ніх школ і гім на-

зій. Мы не пры цяг ва лі вы клад чы каў 

з вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, 

а толь кі пе да го гаў, якія не па срэд на 

за дзей ні ча ны ў на ву чаль ным пра-

цэ се ў шко ле. Бы ла па стаў ле ная 

за да ча: каб кож ны тэст ад па вя даў 

ву чэб най пра гра ме ся рэд няй шко-

лы. І яна, спа дзя ю ся, вы ка на на. Ця-

пер па гля дзім на вы ні кі.

Па ці ка ві лі ся жур на ліс ты і маг-

чы мас цю пры ха піць з са бой на эк-

за мен піт ную ва ду.

— Ні хто не па ві нен за ба ра ніць 

узяць з са бой бу тэ ля ва ную ва-

ду, — за пэў ніў Ва сіль Жар ко. — На 

ву лі цы спё ка. У аў ды то рыі мо жа 

быць го ра ча. Усе мы лю дзі. Абі ту-

ры ен ту мо жа спат рэ біц ца за піць 

таб лет ку, та му ва да ў аў ды то рыі 

аба вяз ко ва па він на быць. Уво гу-

ле, эк за мен па ві нен пра хо дзіць у 

доб ра зыч лі вай ат мас фе ры. І так 

па він на быць у кож най аў ды то рыі, 

дзе зда юць ЦТ. Цэнт ра лі за ва нае 

тэс ці ра ван не — аб' ек тыў ная пра-

цэ ду ра, якая вы клю чае ўсе ма ні пу-

ля цыі з вы ні ка мі. За сем апош ніх 

га доў фак таў ка руп цыі вы яў ле на 

не бы ло. У кож ным з пунк таў пра-

вя дзен ня ЦТ ёсць прад стаў ні кі 

дзяр жаў най ка мі сіі. І да іх мож на 

звяр нуц ца з лю бы мі пы тан ня мі.

Так са ма да пры ём най кам па ніі 

пры цяг ну ты па кра і не 160 су пра-

цоў ні каў Ка мі тэ та дзяр жаў на га 

кант ро лю, якія па він ны ад соч ваць 

усе яе клю ча выя мо ман ты: ад пра-

вя дзен ня тэс та вых вы пра ба ван няў 

да па да чы да ку мен таў у пры ём ныя 

ка мі сіі і за лі чэн ня. Іх «вах та» за-

кон чыц ца толь кі пас ля за вяр шэн ня 

за лі чэн ня ў ся рэд нія спе цы яль ныя 

на ву чаль ныя ўста но вы.

У 11.05 ка мі сія рас пя чат вае 

кан верт з блан ка мі ад ка заў, а за-

тым і з тэс та вы мі за дан ня мі. Пас ля 

ўскрыц ця па ке та з пе да га гіч ны мі 

тэс та мі абі ту ры ен ты ў аў ды то рыю 

ўжо не да пус ка юц ца. Жур на ліс таў 

про сяць па кі нуць па мяш кан не. Ад-

лік ча су пай шоў...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Што трэ ба ве даць Што трэ ба ве даць 
абі ту ры ен туабі ту ры ен ту

У тым вы пад ку, ка лі са ма ад чу ван не рэз ка па-
гор шыц ца, гэ ты факт аба вяз ко ва па ві нен за свед-
чыць ме ды цын скі ра бот нік. З ме ды цын скай да-
вед кай абі ту ры ен ту бу дзе да дзе на маг чы масць 
пе ра здаць гэ ту дыс цып лі ну ў рэ зер во вы дзень. 
Але па доў жыць тэр мін вы ка нан ня тэс та вай ра-
бо ты ар га ні за та ры, якія пры сут ні ча юць у аў ды-
то рыі, не ма юць пра ва.

Ці мож на ў эк стран ным вы пад ку вый сці з эк-
за ме на цый най аў ды то рыі ў пры бі раль ню? Ні хто 
гэ та му пе ра шка джаць не бу дзе. Абі ту ры ент здае 
сваю эк за ме на цый ную ра бо ту ар га ні за та рам, 
за тым у су пра ва джэн ні су пра цоў ні ка ён мо жа 
па кі нуць аў ды то рыю, вяр нуц ца і пра доў жыць вы-
пра ба ван не. Ад нак абі ту ры ент пры гэ тым губ ляе 
час, які да ец ца для вы ка нан ня тэс та.

Па чат кам ад лі ку ча су, ад ве дзе на га на ЦТ, з'яў-
ля ец ца час атры ман ня апош ня га эк зэмп ля ра пе да-
га гіч на га тэс та. Хто спра віц ца з тэс там ра ней, мо жа 
здаць яго ра ней. Але за 15 хві лін да за кан чэн ня ЦТ 
да тэр мі но вая зда ча за кан чва ец ца. Усё, што раз да-
лі ар га ні за та ры ў аў ды то рыі, вяр та ец ца ім на зад. 
У тым лі ку і чар на ві кі. Яны па він ны вы да вац ца ў 
той коль кас ці, якая спат рэ біц ца абі ту ры ен ту.

Пра цэ ду ра апе ля цыі на цэнт ра лі за ва ным тэс-
ці ра ван ні не пра ду гле джа на, ад нак абі ту ры ент 
мае пра ва ў пра цэ се тэс ці ра ван ня за явіць ар-
га ні за та рам, што ней кае за дан не, на яго дум ку, 
скла дзе на не ка рэкт на, у ім ёсць па мыл ка ці не 
пры ве дзе на пра віль ных ад ка заў. Усе прэ тэн-
зіі за но сяц ца ў пра та кол з ука зан нем ну ма ра 
ва ры ян та пе да га гіч на га тэс та, ну ма ра за дан ня 
і змес ту за ўва гі. Пы тан ні абі ту ры ен таў на конт 
змес ту пе да га гіч ных тэс таў у эк за ме на цый най 
аў ды то рыі не раз гля да юц ца.
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