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НО ВЫЯ 
ПА ДЫ ХО ДЫ

Ка лі ра ней вы пуск ны эк за мен 

пра во дзіў ся ў пісь мо вай і вус най 

фор мах ва ўста но вах аду ка цыі, то 

з 2023 го да вы ні ко вая атэс та цыя 

бу дзе пра хо дзіць у фор ме адзі на га 

цэнт ра лі за ва на га эк за ме ну. Гэ та 

тэс та вае за дан не, якое вы кон ва-

ец ца не ў шко ле, а на спе цы яль-

ных пля цоў ках — у пунк тах пра-

вя дзен ня ЦЭ. І пра вя ра ец ца яно 

не школь ны мі пе да го га мі.

Ар гу мен ты для змя нен ня фар-

ма ту вы ні ко вай атэс та цыі ві да-

воч ныя: гэ та змян шэн не на груз кі 

на вуч няў (бы ло ча ты ры эк за ме-

ны — за ста ло ся два); су мя шчэн не 

вы пуск ной і ўступ най кам па ніі (вы-

ні кі вы пуск ных эк за ме наў за ліч ва-

юц ца пры па ступ лен ні ва ўста но ву 

вы шэй шай аду ка цыі); уні фі ка цыя 

форм пра вя дзен ня вы пуск ных і 

ўступ ных іс пы таў (вы пуск ні кам не 

па тра бу ец ца да дат ко вая пад рых-

тоў ка); больш ма ты ва ва ны вы бар 

бу ду чай пра фе сіі (яшчэ на эта пе 

вы ба ру прад ме та для зда чы цэнт-

ра лі за ва на га эк за ме ну не аб ход на 

вы зна чыц ца з да лей шым про фі-

лем на ву чан ня); на стаў нік рых туе 

на ву чэн цаў ад на ча со ва да вы пуск-

ных і ўступ ных іс пы таў (не па тра-

бу юц ца да дат ко выя за ня ткі з рэ пе-

ты та рам); па вы шэн не ад каз нас ці 

на стаў ні ка за вы ні кі сва ёй пра цы 

і, як наступства, па вы шэн не якас ці 

ве даў вы пуск ні коў.

КА МУ МОЖ НА 
НЕ ЗДА ВАЦЬ ЦЭ?

Цэнт ра лі за ва ны эк за мен па 

дзяр жаў най мо ве аба вяз ко вы для 

ўсіх. Адзі нац ца ці клас нік вы бі рае, 

якую мо ву бу дзе зда ваць: бе ла рус-

кую ці рус кую. Дру гі прад мет для 

ЦЭ вы пуск нік 11 кла са вы бі рае з 

пе ра лі ку прад ме таў, якія зда юц ца 

на цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван-

ні, каб у да лей шым з яго вы ні кам 

мож на бы ло па сту піць у ВНУ.

У ад па вед нас ці з Ін струк цы яй 

па ар га ні за цыі і пра вя дзен ні цэнт-

ра лі за ва на га эк за ме ну, да 1 лю-

та га 2023 го да ва ўста но вах аду-

ка цыі па він ны быць за цвер джа ны 

ка мі сіі па рэ гіст ра цыі і за бес пя-

чэн ні ўдзе лу ў цэнт ра лі за ва ным 

эк за ме не.

Адзі нац ца ці клас ні кам трэба 

вы зна чыц ца з на ву чаль ным прад-

ме там, які яны бу дуць зда ваць на 

ЦЭ, да 1 са ка ві ка. Та кім чы нам, 

кан чат ко вы вы бар не аб ход на зра-

біць у лю тым.

За рэ гіст руе на ву чэн цаў на 

цэнт ра лі за ва ны эк за мен у сіс тэ ме 

рэ гіст ра цыі ка мі сія ўста но вы аду-

ка цыі. Ні ку ды ез дзіць для гэ та га 

не трэ ба. Рэ гіст ра цыя для ўдзе-

лу ў асноў ны тэр мін пра вя дзен ня 

цэнт ра лі за ва на га іс пы ту бу дзе 

пра во дзіц ца з 1 да 20 кра са ві ка 

2023 го да.

Змя нен не звес так ад нос на вы-

бра ных ву чэб ных прад ме таў і мо-

вы эк за ме на цый ных ма тэ ры я лаў 

(бе ла рус кай ці рус кай) пас ля рэ-

гіст ра цыі не маг чы мае.

Усе па зі цыі до пус ку да ЦЭ дак-

лад на пра пі са ны ў пра ві лах атэс-

та цыі на ву чэн цаў.

Ад зда чы цэнт ра лі за ва на га эк-

за ме ну мо гуць быць вы зва ле ны 

толь кі пе ра мож цы трэ ця га (аб-

лас но га, Мінск ага га рад ско га) і 

за ключ на га эта паў рэс пуб лі кан-

скай алім пі я ды па на ву чаль ных 

прад ме тах.

Пе ра мож цы трэ ця га (аб лас но га 

і Мінск ага га рад ско га) эта пу рэс-

пуб лі кан скай алім пі я ды па ву чэб-

ных прад ме тах вы зва ля юц ца ад 

ад на го цэнт ра лі за ва на га эк за ме-

ну — па ву чэб ным прад ме це, па 

якім на ву чэ нец стаў пе ра мож цам. 

У атэс тат аб агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі па гэ тым прад ме це вы-

стаў ля ец ца 10 ба лаў.

Пе ра мож цы за ключ на га эта-

пу рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па 

на ву чаль ных прад ме тах вы зва-

ля юц ца ад усіх цэнт ра лі за ва ных 

эк за ме наў. У атэс тат аб агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі па ву чэб ных 

прад ме тах, па якіх ву чань стаў пе-

ра мож цам, вы стаў ля ец ца 10 ба-

 лаў; па ас тат ніх прад ме тах — га-

да вая ад зна ка.

Што да ты чыц ца ўні вер сі тэц кіх 

алім пі яд, якія дэ бю та ва лі сё ле та, 

то на ват ула даль ні кі дып ло маў 

І, ІІ і ІІІ сту пе няў бу дуць зда ваць 

два ЦЭ. Хоць ужо ў са ка ві ку яны 

афі цый на ста нуць сту дэн та мі-

пер ша курс ні ка мі (іх за лі чаць у 

тыя аль ма-ма тар, дзе яны рэ гіст-

ра ва лі ся і пра хо дзі лі алім пі яд ныя 

вы пра ба ван ні). Гэ та тлу ма чыц ца 

тым, што цэнт ра лі за ва ныя эк за ме-

ны — фор ма вы ні ко вай атэс та цыі 

за курс ся рэд няй шко лы.

Вы пуск ні кі па пя рэд ніх га доў, 

вы пуск ні кі ся рэд ніх спе цы яль-

ных і пра фе сій на-тэх ніч ных на-

ву чаль ных уста ноў зда юць не 

цэнт ра лі за ва ны эк за мен, а ЦТ. 

Яны ма юць пра ва здаць на цэнт-

ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні тры 

дыс цып лі ны.

Як і ра ней, пе ра мож цы за-

ключ на га эта пу рэс пуб лі кан скай 

алім пі я ды па ву чэб ных прад ме тах 

за ліч ва юц ца без эк за ме наў ва 

ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі на 

спе цы яль нас ці, па якіх гэ ты прад-

мет з'яў ля ец ца ад ным з про філь-

ных пры па ступ лен ні (на прык лад, 

пе ра мож ца алім пі я ды па фі зі цы не 

мо жа па сту піць без эк за ме наў у 

лінг віс тыч ны ўні вер сі тэт).

Пе ра мож цы трэ ця га (аб лас-

но га, Мінск ага га рад ско га) эта пу 

рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па 

ву чэб ных прад ме тах, як і ра ней, 

ма юць пра ва па сту піць у лю бую 

ўста но ву вы шэй шай аду ка цыі на 

пе да га гіч ныя і най больш за па тра-

ба ва ныя эка но мі кай спе цы яль нас-

ці, а з 2023 го да — і ў рэ гі я наль ныя 

ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі на 

спе цы яль нас ці, па якіх гэ ты прад-

мет з'яў ля ец ца ад ным з про філь-

ных пры па ступ лен ні.

Та кім чы нам, іль го ты для пе-

ра мож цаў рэс пуб лі кан скай алім-

пі я ды па ву чэб ных прад ме тах не 

толь кі за ха ва лі ся, але і бы лі па-

шы ра ны.

НА ІС ПЫТ — 
У ВЫ ХАД НЫ ДЗЕНЬ

Га лоў ная ад мет насць ЦЭ — яго 

вы ні кі афарм ля юц ца сер ты фі ка-

там, як і вы ні кі цэнт ра лі за ва на га 

тэс ці ра ван ня. Ацэнь ва юц ца яны 

па ста баль най шка ле, за тым пе-

ра вод зяц ца ў 10-баль ную шка лу, і 

ся рэд няе арыф ме тыч нае га да вой 

ад зна кі і вы ні каў ЦЭ вы стаў ля ец ца 

ў атэс тат, а сам сер ты фі кат за ліч-

ва ец ца пры па ступ лен ні ва ўста но-

ву вы шэй шай аду ка цыі.

Афі цый ныя шка лы пе ра во ду 

ў 10-баль ную ад зна ку рас пра ца-

ва ны Рэс пуб лі кан скім ін сты ту там 

кант ро лю ве даў па ўсіх прад ме тах. 

У най блі жэй шы час іх за цвер дзяць 

і прад ста вяць гра мад скас ці. Але 

гэ та не прос та лі ней ны пе ра вод. 

Пры скла дан ні шка лы бра лі пад 

ува гу шэ раг па ра мет раў за не-

каль кі га доў. На прык лад, дзе сяць 

па рус кай мо ве мож на бу дзе атры-

маць, на браў шы на ЦЭ ад 82 да 

100 ба лаў.

Сер ты фі кат цэнт ра лі за ва на га 

эк за ме ну, як і сер ты фі кат ЦТ, бу-

дзе дзей ні чаць два га ды.

Змя нен ні, якія за кра нуць фар-

мат пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва на-

га эк за ме ну ў пунк тах яго зда чы, 

за клю ча юц ца ў тым, што мяс цо-

выя ор га ны вы зна ча юць ба зы 

пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва ных 

эк за ме наў. Пунк таў зда чы ЦЭ бу-

дзе знач на больш, чым пунк таў 

ЦТ. Пла ну ец ца ад крыць больш 

за 150 та кіх пунк таў. І за да ча 

ўста но вы аду ка цыі — вы ра шыць 

усе ар га ні за цый ныя пы тан ні, якія 

да ты чац ца да стаў кі вы пуск ні-

коў, зна хо джан ня іх у пунк це ЦЭ, 

хар ча ван ня і су пра ва джэн ня на-

ву чэн цаў. Акра мя та го, уста но-

ва агуль най ся рэд няй аду ка цыі 

бя рэ на ся бе функ цыю вы ка нан ня 

та кіх эта паў, як рэ гіст ра цыя на ЦЭ 

і фар мі ра ван не спі саў удзель ні каў 

па ўсіх прад ме тах.

Усе эк за ме на цый ныя ма тэ ры-

я лы ў пунк ты пра вя дзен ня ЦЭ і 

на зад — у Рэс пуб лі кан скі ін сты-

тут кант ро лю ве даў — бу дуць 

да стаў ляц ца ў аплам ба ва ных 

ва лі зах дзяр жаў най фельд' егер-

скай служ бай (як і на ЦТ). Адзі-

нац ца ці клас ні кі бу дуць раз мяр-

коў вац ца па аў ды то ры ях пунк та 

пра вя дзен ня ЦЭ ме та дам лё са-

ван ня.

Усе ар га ні за цый ныя пы тан ні 

бы лі ад пра ца ва ны пад час рэ пе-

ты цый на га ЦЭ, якое прай шло на 

ба зе вась мі ад мі ніст ра цый ных тэ-

ры то рый. У да лей шым яно бу дзе 

пра ве дзе на ва ўсіх рэ гі ё нах на шай 

кра і ны. За пла на ва ная да та «рэ-

пе ты цыі» — 28 сту дзе ня.

Ра ней школь ні кі пі са лі і зда-

ва лі ўсе іс пы ты ў вус най фор ме 

ў буд нія дні. Ця пер пад эк за ме-

ны ад во дзіц ца ня дзе ля. Асноў-

ныя да ты пра вя дзен ня цэнт ра лі-

за ва ных эк за ме наў — 14 мая (па 

рус кай або бе ла рус кай мо ве) і 21 

мая (прад мет на вы бар) — гэ та 

ня дзе лі.

ЯК БУ ДУЦЬ 
АЦЭНЬ ВАЦ ЦА ВЫ НІ КІ?

Цэнт ра лі за ва ны эк за мен дае 

маг чы масць атры маць аб' ек-

тыў ны зрэз па ўсіх на ву чаль ных 

прад ме тах за курс агуль на аду ка-

цый най шко лы. Струк ту ра тэс таў 

зве да ла зме ны. У прыватнасці,  

былі зме не ны пра цэнт ныя су ад-

но сі ны за дан няў уз роў ню А і Б. 

Што гэ та нам дае? Вы клю ча ец ца 

маг чы масць ад ка зу на ўзда гад, 

ка лі мож на прос та вы пад ко ва па-

ста віць ней кі зна чок, і ака жац ца, 

што гэ та пра віль на. У тэс тах, якія 

рас пра ца ва ны Рэс пуб лі кан скім ін-

сты ту там кант ро лю ве даў у гэ тым 

го дзе, коль касць за дан няў част кі 

А змен ша на. Ад па вед на па вя ліч-

ва ец ца коль касць за дан няў гру пы 

B. Для та го каб ад ка заць на пы-

тан ні гэ тых за дан няў, трэ ба ва ло-

даць пэў ным ба га жом ве даў.

Каб за бяс пе чыць аб' ек тыў насць 

ацэнь ван ня, Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі сфар мі ра ва ла гру пу экс пер таў 

для пра вя дзен ня экс пер ты зы за-

дан няў для ЦЭ па ўсіх прад ме тах. 

У яе склад увай шлі спе цы я ліс ты 

На цы я наль на га ін сты ту та аду ка-

цыі, Ака дэ міі пас ля дып лом най 

аду ка цыі і най леп шыя пе да го гі-

прад мет ні кі з усёй кра і ны. Тэс та-

выя за дан ні апра ба ва лі пад час рэ-

пе ты цый ЦЭ, і пра вер ка па ка за ла, 

што яны да юць маг чы масць вуч ню 

пра дэ ман стра ваць ве ды, атры ма-

ныя за курс шко лы.

На ву чэн цы, да рэ чы, мо гуць не 

пе ра жы ваць, ка лі бу дуць вы зна-

чац ца з фор май зда чы іс пы ту, што 

ўзро вень скла да нас ці ЦЭ і ЦТ мо-

жа ад роз ні вац ца. За дан ні і там, і 

там бу дуць раў на цэн ныя і рас пра-

цоў ва юц ца вы ключ на на асно ве 

ба за ва га ўзроў ню асва ен ня на ву-

чаль ных пра грам.

Асоб най ува гі за слу гоў вае 

пы тан не вы ні ко вай атэс та цыі 

на ву чэн цаў са сла бым слы хам, 

сла бым зро кам і на ву чэн цаў, 

якія ма юць па ру шэн ні апор на-

ру халь на га апа ра ту. Для іх пра-

ду гле джа на пра ва вы ба ру: або 

зда ваць цэнт ра лі за ва ны эк за мен 

і, ад па вед на, цэнт ра лі за ва нае 

тэс ці ра ван не пры па ступ лен ні 

ва ўста но ву вы шэй шай аду ка цыі, 

або зда ваць вы пуск ны эк за мен 

у шко ле, а паз ней — унут ра ны 

эк за мен ва ўста но ве вы шэй шай 

аду ка цыі. Пры гэ тым яны му сяць 

аца ніць свае маг чы мас ці па за-

паў нен ні блан ка ад ка заў. Гэ та 

не аб ход на рас тлу ма чыць і на ву-

чэн цам, і баць кам.

«ЗА ПА СНЫЯ» ДНІ
Цэнт ра лі за ва ныя эк за ме ны 

мож на зда ваць у асноў ныя тэр мі-

ны і ў рэ зер во выя дні. Рэ зер во выя 

эк за ме ны бу дуць ар га ні за ва ны не-

каль кі ра зоў — у маі, лі пе ні (гэ тыя 

да ты су па дуць з рэ зер во вы мі дня-

мі ЦТ), а так са ма ў жніў ні.

Асноў ныя дні: 14 мая — «Рус-

кая мо ва», «Бе ла рус кая мо ва»; 

21 мая — прад мет па вы ба ры.

Пра ду гле джа ны рэ зер во выя 

дні і ін шыя тэр мі ны для тых, хто не 

змог узяць удзел у цэнт ра лі за ва-

ным эк за ме не па ўваж лі вай пры-

чы не ва ўста ноў ле ныя да ты. Яны 

так са ма вы зна ча ны. Рэ зер во выя 

дні: 23 мая — «Рус кая мо ва», «Бе-

ла рус кая мо ва» і 25 мая — прад мет 

па вы ба ры. У лі пе ні рэ зер во выя дні 

для тых, хто здае ЦЭ, су па дуць з 

рэ зер во вы мі дня мі для цэнт ра лі-

за ва на га тэс ці ра ван ня. Апош няя 

маг чы масць бу дзе ў жніў ні: 21 

жніў ня — «Рус кая мо ва» і «Бе ла-

рус кая мо ва»; 23 жніў ня — прад мет 

па вы ба ры.

Тыя, хто здасць цэнт ра лі за ва-

ныя эк за ме ны ў асноў ныя тэр мі-

ны, у пер шыя рэ зер во выя дні (у 

маі) або ў лі пе ні, за хоў ва юць маг-

чы масць па ступ лен ня ў ВНУ, яны 

па спя ва юць па даць да ку мен ты ў 

пры ём ную ка мі сію для ўдзе лу ў 

кон кур се.

Пра ве дзе ная пад рых тоў чая ра-

бо та, уклю ча ю чы рэ пе ты цый ныя 

эк за ме ны, свед чыць, што і пе да го-

гі, і на ву чэн цы, і спе цы я ліс ты, што 

бы лі за дзей ні ча ныя ў пра вя дзен ні 

ЦЭ на мес цах, га то вы да рэа лі за-

цыі та кіх па ды хо даў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЦЭНТ РА ЛІ ЗА ВА НЫ ЭК ЗА МЕН: 
АД «А» ДА «Я»...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Што да ты чыц ца 
ўні вер сі тэц кіх алім пі яд, 
то на ват ула даль ні кі 
дып ло маў І, ІІ і ІІІ сту пе няў 
бу дуць зда ваць два ЦЭ.

Ра ней школь ні кі пі са лі 
і зда ва лі ўсе іс пы ты 
ў вус най фор ме 
ў буд нія дні. Ця пер 
пад эк за ме ны ад во дзіц ца 
ня дзе ля.

Фо
 та

 Л
і за

 ве
 ты

 Г
О Л

АД
.

Пунк таў зда чы ЦЭ 
бу дзе знач на больш, 
чым пунк таў ЦТ. 


