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РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Пас ля за кан чэн ня шко лы ён 

атры мае на ру кі сер ты фі ка ты 

ЦТ (на бра ныя на цэнт ра лі за ва-

ным тэс ці ра ван ні ба лы па гэ тых 

прад ме тах бу дуць уліч вац ца пры 

вы стаў лен ні ад знак у атэс тат) 

і атэс тат аб агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі з пад лі ча ным у ім ся-

рэд нім ба лам.

Абі ту ры ен ты, якія скон чы лі 

шко лу ў бя гу чым го дзе, па жа-

дан ні змо гуць здаць да дат ко ва 

ЦТ па ад ным про філь ным прад-

ме це (ма тэ ма ты ку, фі зі ку, за меж-

ную мо ву і ін шыя) для па шы рэн ня 

маг чы мас ці вы ба ру спе цы яль нас-

цяў пры па ступ лен ні.

Абі ту ры ен ты, якія скон чы лі 

шко лу ў па пя рэд нія га ды, зда юць 

ЦТ па рус кай/бе ла рус кай мо ве (па 

вы ба ры) і ў аба вяз ко вым па рад ку 

па дру гім про філь ным прад ме це 

для спе цы яль нас ці, на якую пла-

ну ец ца па ступ лен не. Так са ма яны 

мо гуць здаць ЦТ да дат ко ва па 

лю бым прад ме це для па шы рэн-

ня маг чы мас ці вы ба ру спе цы яль-

нас цяў для па ступ лен ня.

Але ўсе абі ту ры ен ты, як пра-

па ну ец ца, бу дуць зда ваць унут-

ра ны эк за мен у ВНУ па пер шым 

про філь ным прад ме це па ўсіх 

спе цыяль нас цях. Што та кое ўнут-

ра ныя эк за ме ны і кан так ты з эк-

за ме на та ра мі сам-на сам, з цяж-

кас цю пры га да юць на ват баць кі 

ця пе раш ніх школь ні каў. А ка лі 

і здо ле юць, то на ўрад ці гэ тыя 

ўспа мі ны бу дуць звя за ны ў мно гіх 

з іх са ста ноў чы мі эмо цы я мі.

Вы со кія ба лы 
пры сціп лых ве дах

Доў гі час ад ной з га лоў ных 

пе ра ваг пра вя дзен ня ў на шай 

кра і не ўступ най кам па ніі ў фор-

ме цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван-

ня лі чы ла ся яе праз рыс тасць, 

аба ро на ад ка руп цый ных пра яў 

і ства рэн не роў ных умоў для па-

ступ лен ня для ўсіх: і для вы пуск-

ні коў прэ стыж ных га рад скіх лі-

цэ яў і гім на зій, і для вы ха ван цаў 

звы чай ных ма ла кам плект ных 

сель скіх школ.

У цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра-

ван ня ў Бе ла ру сі ёсць свая ад-

мет насць — у на шай кра і не яно 

вы ка рыс тоў ва ец ца вы ключ на для 

ад бо ру прэ тэн дэн таў на сту дэнц кі 

бі лет. І да ня даў ня га ча су ЦТ па-

зі цы я на ва ла ся ме на ві та як абі ту-

ры енц кае, мэ та яко га — аца ніць 

ад роз нен ні ва ўзроў ні пад рых-

тоў кі абі ту ры ен таў, па раў наць 

ін ды ві ду аль ныя вы ні кі з вы ні ка мі 

ін шых удзель ні каў і вы зна чыць 

ад нос ную па зі цыю ў гру пе тых, 

хто тры мае іс пыт. Вы ні кі та кіх 

эк за ме наў да зва ля лі вы зна чыць 

рэй тынг кож на га абі ту ры ен та 

ся род прэ тэн дэн таў на сту дэнц кі 

бі лет у ад па вед нас ці з уз роў нем 

яго пад рых тоў кі.

Але з 2019 го да ад мо ві лі ся ад 

рэй тын га вай шка лы: бы ла ўве-

дзе на но вая ме то ды ка пад лі ку 

ба лаў на ЦТ, пры гэ тым ні чо га 

прын цы по ва ў змес це тэс таў 

не змя ні ла ся. Па-ра ней ша му ў іх 

пе ра ва жа юць за дан ні з ва ры ян-

та мі ад ка заў, а та му не ка то рыя 

абі ту ры ен ты прос та пра цяг ва юць 

угад ваць пра віль ны. Ад нак ка лі 

ра ней нель га бы ло ме та дам 

вы пад ко ва га вы ба ру ад ка заў 

на браць мі ні маль ны пра хад ны 

бал, то ця пер гэ та ста ла маг чы-

ма, і мі ні маль ны па рог ака заў ся 

пус той фар мальнас цю.

Ка лі ра ней з усіх ба коў га ла сі-

лі, аба пі ра ю чы ся на ба лы ЦТ, што 

ўзро вень пад рых тоў кі вы пуск ні-

коў зні зіў ся ўжо да кры тыч най 

ад зна кі, то ця пер абі ту ры ен ты і 

пе да го гі не ра зу ме юць, ад куль 

бя руц ца вы со кія ба лы пры вель мі 

сціп лых ве дах, і ча му для тых, хто 

прэ тэн дуе на мак сі мум, лю бая па-

мыл ка каш туе вель мі до ра га.

— Ёсць дум ка, што но вая ме-

то ды ка не да ацэнь вае доб ра пад-

рых та ва ных абі ту ры ен таў. Лі чу, 

што та кое мер ка ван не не ка рэкт-

нае, — ад каз ваў на па про кі ды-

рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін-

сты ту та кант ро лю ве даў Юрый 

МІК СЮК. — Ра ней чым больш 

абі ту ры ен таў ве да лі ней кі раз дзел 

ву чэб най пра гра мы і, ад па вед на, 

ра ша лі за да чу з яго, тым мен шы 

ўклад у агуль ны тэс та вы бал уно-

сі ла та кая за да ча, а каш тоў насць 

за дан няў, з які мі спраў ля лі ся ўсе, 

на блі жа ла ся да ну ля, і фак тыч-

на гэ тыя ве ды не ацэнь ва лі ся і 

не ўліч ва лі ся. Ця пер кож на му за-

дан ню пры свой вац ца пер ша сны 

бал, які вя до мы за га дзя. Той, хто 

атрым лі вае больш пер ша сных ба-

лаў, мае і больш тэс та вых.

Ства раль ні кі но вай сіс тэ мы 

пад лі ку ба лаў вы ра ша лі ад на ча-

со ва дзве праб ле мы. Пер шая — 

ука ра нен не ме то ды кі, якая да ва-

ла б ацэн ку ве даў у аб са лют най 

ве лі чы ні, гэ та зна чыць, ста ла б 

больш аб' ек тыў най. Ра ней шая 

рэй тын га вая ме то ды ка не да зва-

ля ла су па ста віць уз ро вень ве даў, 

пра дэ ман стра ва ных абі ту ры ен-

там на ЦТ, з яго школь ны мі ве да-

мі. А но вая ме то ды ка, на іх дум-

ку, да зва ляе зняць псі ха ла гіч ны 

бар' ер, які ўзні каў у абі ту ры ен таў 

пас ля атры ман ня ніз кіх ба лаў. 

Ра ней 20—30 ба лаў, атры ма ных 

на ЦТ, бы лі рэй тын га вай ацэн кай 

за вы ка нан не тэс та і не ад люст-

роў ва лі рэ аль ны ўзро вень ве даў 

абі ту ры ен та.

Ця пер ні хто не мо жа атры маць 

менш за пер ша сны бал. Ме то ды-

ка скі ра ва ная на тое, каб аца ніць 

паў на ту ве даў: чым больш за дан-

няў вы кон вае абі ту ры ент, тым 

больш ба лаў ён на бі рае.

— Трэ ба ад зна чыць, што шка-

ла пад лі ку ба лаў не з'яў ля ец ца 

лі ней най, — тлу ма чыць Юрый 

Мік сюк. — Мож на трак та ваць 

гэ та з пунк ту гле джан ня спор ту: 

апош нія мет ры пе рад фі ні шам са-

мыя каш тоў ныя.

Кры ты ку на конт маг чы мас ці 

ўгад ван ня пра віль ных ад ка заў 

ар га ні за та ры ЦТ лі чаць не зу сім 

аб' ек тыў най, хоць і па га джа юц ца, 

што та кая іма вер насць усё яшчэ 

за хоў ва ец ца.

— Мы пра во дзім пэў ную ра-

бо ту, каб змен шыць та кую маг-

чы масць, — ка заў жур на ліс там 

Юрый Мік сюк. — Так, у част цы А, 

дзе пра па ну юц ца за дан ні за кры-

та га ты пу з ва ры ян та мі ад ка заў, 

па вя лі чы лі коль касць дыс трак-

та раў з ча ты рох да пя ці па шэ-

ра гу прад ме таў. Але ад мо віц ца 

цал кам ад за кры тых за дан няў 

мы не мо жам: яны вы ка рыс тоў-

ва юц ца ў мно гіх кра і нах све ту і 

да юць маг чы масць за ка рот кі час 

пра ве рыць ве ды абі ту ры ен та па 

шы ро кім ко ле пы тан няў і тэм. Але 

на браць вя лі кую коль касць ба лаў 

за та кія за дан ні не маг чы ма.

Тэс ты 
і функ цы я наль ная 
аду ка ва насць

Трэ ба за ўва жыць, што пас ля рас-

па ду Са вец ка га Са ю за ўсе яго ко-

ліш нія рэс пуб лі кі па ча лі ўка ра няць 

не за леж ныя пра цэ ду ры эк за ме наў. 

Пры чы най ста лі не праз рыс тая сіс тэ-

ма ўступ ных іс пы таў у ВНУ, суб' ек-

тыў насць пры пра вя дзен ні вы пуск-

ных эк за ме наў у шко ле і ўступ ных 

у ВНУ, ка руп цыя і «шэ рыя схе мы» 

для па ступ лен ня... Усе бы лі на цэ ле-

ны на аб' ек тыў ную сер ты фі ка цыю 

да сяг нен няў. Праў да, для та го каб 

за бяс пе чыць ін фар ма цый ную бяс-

пе ку, кож ная кра і на рас пра цоў вае 

свае па ды хо ды і пры мя няе свае ар-

га ні за цый на-тэх на ла гіч ныя пры ёмы 

пры пра вя дзен ні на цы я наль ных эк-

за ме наў.

У Ра сіі з 2009 го да асноў най 

фор май вы ні ко вай атэс та цыі вы-

пуск ні коў школ і ўступ ных іс пы таў 

у ВНУ з'яў ля ец ца Адзі ны дзяр жаў-

ны эк за мен (АДЭ). Для ра сій скіх 

вы пуск ні коў АДЭ па рус кай мо ве і 

ма тэ ма ты цы — аба вяз ко вы, ас тат-

нія прад ме ты зда юц ца па жа дан ні ў 

не аб ме жа ва най коль кас ці.

На вы ха дзе са шко лы ма тэ ма-

ты ку на АДЭ мож на зда ваць на ба-

за вым і про філь ным уз роў нях. Ка лі 

абі ту ры ент збі ра ец ца па сту паць на 

спе цы яль насць, дзе ма тэ ма ты ка — 

га лоў ны прад мет, ён па ві нен асі-

ліць про філь ны тэст.

Адзі ны дзяр жаў ны эк за мен, як 

і ЦТ, скла да ец ца з дзвюх час так. 

Пер шая змя шчае заданні за кры та-

га ты пу, дзе трэ ба ўка заць ліч бу ці 

за пі саць ка рот кі ад каз (за дан няў з 

вы ба рам ад ка зу ня ма). А ў дру гой 

част цы трэ ба даць раз гор ну ты ад-

каз. Па рус кай мо ве і лі та ра ту ры 

пі шац ца са чы нен не. У тэс тах па 

ма тэ ма ты цы, ін фар ма ты цы, хі міі, 

бія ло гіі, геа гра фіі і фі зі цы рас піс-

ва ец ца ра шэн не за дач. У АДЭ па 

гіс то рыі і гра ма да знаў стве абі ту-

ры ен ты пад ра бяз на ад каз ва юць 

на пы тан ні. Дру гая част ка ў тэс-

тах па за меж ных мо вах — гэ та 

пра вер ка маў лен ня. Зда ец ца па 

жа дан ні. Пад час ад ка зу вя дзец ца 

аў дыя- і відэа за піс.

Увесь пра цэс зда чы іс пы ту — 

ад мо ман ту пры хо ду дзя цей у аў-

ды то рыю да іх вы ха ду — фік су юць 

ка ме ры, якія да зва ля юць ад соч-

ваць усе маг чы мыя па ру шэн ні.

За дан ні з раз гор ну тым ад ка зам 

пра вя ра юць двое экс пер таў: ка лі 

іх ацэн ка за дан ня не сы хо дзіц ца, 

то яны ста вяць бал на ка рысць 

удзель ні ка эк за ме на. Ка лі ра зы хо-

джан не ў ацэн цы сур' ёз нае, то ра-

бо ту пра вя рае трэ ці экс перт.

На тэс ці ра ван не ро бяць стаў ку 

Літ ва, Укра і на, Мал до ва, Ар ме нія, 

Ка зах стан, Кыр гыз стан, Азер бай-

джан, Та джы кі стан.

У Ар ме ніі на ву чэн цы пас ля за-

кан чэн ня шко лы для па ступ лен ня ў 

ВНУ зда юць тэс ты на кшталт Адзі-

на га дзяр жаў на га эк за ме на ў Ра сіі. 

Прад ме ты ма юць два ўзроў ні — 

А і Б. Ка лі для па ступ лен ня не па-

трэб на пэў ная ву чэб ная дыс цып лі-

на, прай сці школь нае вы пра ба ван не 

па ёй да зва ля ец ца на ўзроў ні А. Але 

ка лі яна не аб ход ная, прый дзец ца 

адо лець абод ва ўзроў ні. У боль шас-

ці вы пад каў вы пуск ні кі зда юць тры 

іс пы ты, ча сам — два. Абі ту ры ен ты 

філ фа ка, на прык лад, пе ра адоль ва-

юць два адзі ныя дзяр жаў ныя эк за-

ме ны, а ўжо ва ўні вер сі тэ це вус на 

пра вя ра юць іх ве ды па лі та ра ту ры.

У тэс тах вы ка рыс тоў ва юц ца 

толь кі тэх на ла гіч ныя за дан ні, якія 

пра вя ра юц ца ска ні ра ван нем блан-

каў ад ка заў: за дан ні на вы бар з 

ча ты рох пры ве дзе ных ва ры ян таў, 

за дан ні з ка рот кім ад на знач ным 

ад ка зам (ліч бай) і так зва ны бу кет 

сцвяр джэн няў (з іх трэ ба вы браць 

адзін з ва ры ян таў «дак лад на», «ня-

пра віль на», «не ве даю»).

Ня гле дзя чы на тое, што част-

ка А тэс таў эк ві ва лент ная тэс ту 

вы пуск ных эк за ме наў, гэ та зна-

чыць, аб слу гоў вае сер ты фі ка цый-

ныя мэ ты ся рэд няй шко лы, увесь 

тэст (уз роў ні А+Б ) скі ра ва ны на 

се лек цыю і пры зна ча ны ў пер шую 

чар гу для пра вя дзен ня ад бо ру ў 

ВНУ. Та му для част кі Б вы бі ра юцца 

заданні з боль шай здоль нас цю да 

ран жы ра ван ня. Эк за мен доў жыц-

ца 2,5-3 га дзі ны ў за леж нас ці ад 

прад ме та.

У Ка зах ста не да 2016 го да вы-

ні кі Адзі на га на цы я наль на га тэс ці-

ра ван ня (АНТ) вы ка рыс тоў ва лі ся 

для вы ні ко вай атэс та цыі ў ся рэд-

ніх шко лах, але з 2017 го да ста лі 

пры мя няц ца толь кі для па ступ лен-

ня ў ВНУ. Да 2016 го да ў рам ках 

Адзі на га на цы я наль на га тэс ці ра-

ван ня ацэнь ва лі ся толь кі прад-

мет ныя ве ды абі ту ры ен таў. Але 

ў 2017 го дзе ад бы ло ся не каль кі 

важ ных зме наў — ад на ча со ва з 

прад мет ны мі ве да мі ста лі ацэнь-

вац ца ма тэ ма тыч ная аду ка ва насць 

і ра зу мен не тэкс таў. Уклю чэн не ў 

змест тэс таў за дан няў на пра верку 

функ цыяналь най аду ка ва нас ці бы-

ло звя за на з агуль най па лі ты кай 

ма дэр ні за цыі шко лы.

А што ў вас... 
з вер баль ным 
мыс лен нем?

А як ад бі ра юць мо ладзь для на-

ву чан ня ў ВНУ ў да лё кім за меж-

жы?

У Япо ніі для па ступ лен ня ў 

ВНУ вы пуск нік па ві нен прай сці 

два ту ры вы пра ба ван няў. Пер-

шы — (Unіvеrsіtу Еntrаnсе Сеntеr 

Ехаmіnаtіоn, UЕСЕ) — цэнт ра лі за-

ва ны, зда ец ца амаль за паў го да да 

па ступ лен ня. Гэ тыя эк за ме ны аба-

вяз ко выя ва ўсе дзяр жаў ныя ВНУ. 

Яны ўяў ля юць са бой тэс ці ра ван не 

і пра вод зяц ца па 12 прад ме тах. 

Коль касць эк за ме наў вы зна ча ец-

ца па тра ба ван ня мі абра най ВНУ. 

Дру гі тур эк за ме наў пра во дзіц ца 

ўні вер сі тэ та мі. Яны больш скла да-

ныя за на цы я наль ныя і рас пра цоў-

ва юц ца спе цы я ліс та мі вы шэй шай 

на ву чаль най уста но вы.

Для па ступ лен ня ў ВНУ Із ра і ля 

вуч ні зда юць псі ха мет рыч ны эк за-

мен, вы ні кі яко га лі чац ца са праўд-

ны мі яшчэ сем га доў! Пры маць у 

ім удзел мож на коль кі за ўгод на 

ра зоў, але па між спро ба мі яго 

здаць па він на прай сці не менш 

за паў го да. Эк за мен уяў ляе са-

бой тэс ты па трох кі рун ках: вер-

баль нае мыс лен не, коль кас нае 

мыс лен не (ацэнь ва юц ца ма тэ ма-

тыч ныя здоль нас ці) і анг лій ская 

мо ва

Ад на з са мых скла да ных сіс-

тэм ад бо ру вы пуск ні коў школ у 

ка ле джы і ўні вер сі тэ ты — у ЗША. 

Там ня ма адзі ных пра грам на ву-

чан ня і на цы я наль ных эк за ме наў, 

а вы мя раль ні кам змес ту аду ка цыі 

вы пуск ні коў стар шай ся рэд няй 

шко лы з'яў ля ец ца коль касць вы-

ву ча ных кур саў, ары ен та ва ных на 

пад рых тоў ку ва ўні вер сі тэт. Са мыя 

вя до мыя і рас паў сю джа ныя іс пы ты 

ў ЗША, якія мо гуць уліч вац ца пры 

па ступ лен ні ў ВНУ, — гэ та тэс ты 

SАT (Sсhоlаstіс Асhіеvеmеnt Tеst) 

і АСT (Аmеrісаn Соllеgе Tеstіng). 

У іх ува хо дзяць за дан ні з не каль кіх 

аб лас цей ве даў.

У боль шас ці кра ін на іс пы тах 

пры мя ня юц ца роз ныя фор мы пра-

вер кі ве даў: за дан ні з вы ба рам ад-

ка зу, з ка рот кім ад ка зам (за паў-

нен нем фор мы) і з раз гор ну тым 

ад ка зам. У еў ра пей скіх кра і нах 

пе ра важ на вы ка рыс тоў ва юц ца 

апош нія дзве фор мы. Толь кі ў 

ЗША за дан ні з вы ба рам ад ка зу 

скла да юць больш за па ло ву эк за-

ме на цый най ра бо ты.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Да ча го рых та вац ца абі ту ры ен там 
2022 го да?

За ўва гі і пра па но вы на конт 

змя нен ня пра ві лаў па ступ-

лен ня ў ВНУ мож на ад праў-

ляць на элект рон ны ад рас 

іnfomіnedu@unіbel.by з па-

зна кай «змя нен не фар ма ту 

ўступ най кам па ніі», а так са-

ма пры да па мо зе спе цы яль на 

ство ра на га бо та ў Telegram.

Але ад ка заў на за ўва гі і пра-

па но вы не бу дзе, па пя рэдж-

ваюць у Мі ніс тэр стве аду ка цыі. 

Яны бу дуць раз гле джа ны між-

ве да мас най ра бо чай гру пай па 

рас пра цоў цы но вай рэ дак цыі 

пра ві лаў пры ёму ва ўста но-

вы вы шэй шай і ся рэд няй спе-

цыяль най аду ка цыі.

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.
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