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Больш як 45 ты сяч ча ла век прый дуць у па ня дзе лак 

у пунк ты пра вя дзен ня тэс ці ра ван ня, каб здаць эк за-

мен па ма тэ ма ты цы. А на тэс ты па фі зі цы за пі са лі ся 

25,5 ты ся чы ча ла век. Гэ тыя дзве дыс цып лі ны для 

абі ту ры ен таў тра ды цый на са мыя скла да ныя, та му 

і ся рэд ні бал па іх са мы ніз кі. Між ін шым, пос пех на 

эк за ме не за ле жыць ад мно гіх фак та раў, у тым лі-

ку і ад псі ха ла гіч на га ста ну са мо га абі ту ры ен та, яго 

на цэ ле нас ці на вы нік. Каб па вы сіць шан цы на ЦТ, 

мы да дзім абі ту ры ен там не каль кі па рад, якія мо гуць 

ака зац ца ка рыс ны мі.

У час пад рых тоў кі да іс пы таў на ле жыць пра ца ваць з тэс-

та вым ма тэ ры я лам, роз ным па фор ме па да чы, каб на тэс ці-

ра ван ні не пра пус ціць клю ча вой ін фар ма цыі. Прый шоў шы 

на цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не, абі ту ры ент спа дзя ец ца 

ўба чыць ужо зна ё мыя і ад пра ца ва ныя ты пы за дан няў, якія ён 

не ад ной чы ра шаў з на стаў ні ка мі ці са ма стой на. Але ча сам 

на ват ня знач нае змя нен не фар му лёў кі збі вае яго з тол ку і 

пры му шае ўсу мніц ца ва ўлас ных ве дах.

Ал га рытм ра шэн ня за да чы па ві нен уз ні каць ужо ў пра цэ-

се чы тан ня ўмо вы. Пер шыя за дан ні ўво гу ле мож на ра шаць 

вус на, але для гэ та га трэ ба, як ка жуць, на біць ру ку. Ад на 

з са мых рас паў сю джа ных па мы лак — гэ та ўспры ман не па-

ме раў за да чы: абі ту ры ен там зда ец ца, што чым боль шая па 

аб' ёме за да ча, тым больш скла да на яна ра ша ец ца. На прак-

ты цы ў боль шас ці вы пад каў гэ та не так. Чым больш аб' ём ная 

ўмо ва за да чы, тым больш яна змя шчае зы ход ных да ных. 

Да во лі час та ўка зан не на пра віль ны ал га рытм ра шэн ня 

змя шча ец ца ў са мой умо ве за да чы і кан цэнт ра цыя ўва гі на 

ёй да па ма гае гэ ты ал га рытм рас па знаць. Не ка то рыя за дан ні 

мож на ра шаць больш хут ка, ка лі не шу каць ад ра зу пра віль-

ны ад каз, а пас ля доў на вы клю чаць тыя, якія яў на не па ды хо-

дзяць. Ме тад вы клю чэн ня да зва ляе кан цэнт ра ваць ува гу на 

ад ным-двух ва ры ян тах, што знач на спра шчае за да чу. 

Ня рэд ка пры чы най да пу шча ных на тэс ці ра ван ні па фі зі цы 

і хі міі пра лі каў ста но віц ца ма тэ ма тыч ная пад рых тоў ка: гэ та 

зна чыць, што, пра віль на ра шыў шы за да чу «фі зіч на», абі ту-

ры ен ты да пус ка юць па мыл кі ў ра шэн ні сіс тэ мы ўраў нен няў, 

у ма тэ ма тыч ных пе ра ўтва рэн нях фор мул, пры вы ка нан ні 

дзе ян няў з век та ра мі, тры га на мет рыч ны мі функ цы я мі і гэ так 

да лей. Не ка то рыя абі ту ры ен ты па мы ля юц ца пры ана лі зе 

гра фі каў, не мо гуць пры мя ніць пра ві лы пры бліз ных вы лі-

чэн няў, пра віль на акруг ліць кан чат ко вы ад каз, не ўліч ва юць 

век тар ны ха рак тар фі зіч ных ве лі чынь.

Па мыл кі на ЦТ па фі зі цы могуць быць звя за ны з ня ўмен-

нем пры мя няць за ко ны фі зі кі ў кан крэт ных сі ту а цы ях. Мно гія 

абі ту ры ен ты ня пра віль на ра ша юць за да чы з пры чы ны фар-

маль на га ве дан ня фар му лё вак асноў ных фі зіч ных за ко наў, 

іх ма тэ ма тыч ных вы ра жэн няў, ня ўваж лі ва га пра чы тан ня 

ўмоў за дач і ма люн каў, што іх су пра ва джа юць. За мест уваж-

лі ва га ана лі зу ўмоў за да чы ўдзель ні кі тэс ці ра ван ня спра-

бу юць прос та «па да браць» фор му лу, якая, на іх по гляд, 

па ды хо дзіць, і «пад ста віць» зна чэн ні за да дзе ных ве лі чынь 

(ад на з най больш рас паў сю джа ных па мы лак).

Ка лі ліч ба вы ад каз атрым лі ва ец ца ў вы гля дзе дро бу, то 

яго трэ ба акруг ліць да цэ лай ліч бы па пра ві лах ма тэ ма тыч-

на га акруг лен ня. Нель га за піс ваць ад каз у вы гля дзе ма тэ-

ма тыч най фор му лы ці вы ра зу. Нель га ўказ ваць так са ма і 

адзін кі вы мя рэн ня (гра ду сы, пра цэн ты, мет ры, то ны), ра біць 

ка мен та рыі да ліч бы.

Пра віль ная са ма ар га ні за цыя — за лог пос пе ху на ЦТ. 

Пе да га гіч ныя тэс ты — не школь ная кант роль ная 

ра бо та, і дэ фі цыт ча су — ад на з умоў вы ка нан ня тэс та, 

якая да зва ляе ды фе рэн ца ваць абі ту ры ен таў па ўзроў ні 

іх пад рых тоў кі. Трэ ба ву чыц ца пе ра раз мяр коў ваць 

час: вы ка нан не за дан няў 1-2 уз роў няў скла да нас ці 

трэ ба да во дзіць да аў та ма тыз му, каб больш ча су 

за ста ло ся для ра шэн ня раз лі ко вых за дач і лан цуж коў 

пе ра ўтва рэн няў. Апош нія 10—15 хві лін пры свя ці це 

пра вер цы пра віль нас ці за паў нен ня блан ка ад ка заў, 

бо кож ная па мыл ка ў ад ка зе, у тым лі ку апіс ка, 

да пу шча ная ў мо мант за паў нен ня блан ка, пры во дзіць 

да та го, што за да ча лі чыц ца ня рэ ша най, та му не 

спя шай це ся за паў няць бланк ад ка заў. Па мя тай це, 

што вы пра віць мож на толь кі шэсць па мыл ко вых 

ад ка заў у част цы «А». Рэ ка мен ду ец ца ўсе атры ма ныя 

ад ка зы па зна чаць спа чат ку не ў блан ку, а ў чар на ві ку, 

і толь кі пад ка нец эк за ме ну, ка лі ўсё ад но на ўрад ці вы 

змо жа це ра шыць яшчэ хоць ад но за дан не, за паў няць 

бланк ад ка заў.
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— Ліч ба вая транс фар ма цыя — 

не мо да і не ча со вая з'я ва, а пра-

цэс, у які трэ ба па гру зіц ца як ма га 

хут чэй, каб атры маць мак сі маль-

ную ка рысць, — па дзя ліў ся сва і мі 

дум ка мі ды рэк тар Га лоў на га ін-

фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт-

ра (ГІ АЦ) Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Па вел ЛІС. — Аду ка цыя — гэ та 

пад му рак для эка но мі кі, тым больш 

іна ва цый най. Ад па вед на, ліч ба вая 

транс фар ма цыя аду ка цыі — пра-

цэс, які па ві нен ад бы вац ца не па-

 срэд на ў гэ ту хві лі ну. Нель га яго 

іг на ра ваць ці ча каць, што ён прой дзе 

мі ма. Лі чу, што мы, як прад стаў ні кі 

аду ка цыі, па він ны быць на ва та ра мі 

і іні цы я та ра мі пе ра мен. У нас ёсць 

усе шан цы стаць ла ка ма ты вам, які 

бу дзе ру хаць на пе рад эка но мі ку. 

Але ёсць і шэ раг праб лем, ад на з 

га лоў ных — гэ та ма ты ва цыя пе да-

га гіч ных ра бот ні каў.

Час та да во дзіц ца чуць, што 

ўка ра нен не но вых тэх на ло гій, як 

пра грам ных, так і тэх ніч ных, гэ та 

скла да на: маў ляў, у пе да го гаў не 

той уз рост, не тыя кам пе тэн цыі, 

але на са мрэч у мно гіх уста но вах 

аду ка цыі Гро дзен скай, Брэсц кай, 

Го мель скай аб лас цей і Мін ска ёсць 

вель мі ці ка выя па ды хо ды і сур' ёз-

ныя пунк ты рос ту ў гэ тым кі рун ку, і 

мы ба чым, як пе да го гі з 30-га до вым 

во пы там ра бо ты спа кой на асвой ва -

юць но выя тэх ніч ныя ра шэн ні: тыя ж 

ін тэр ак тыў ныя па нэ лі, элект рон -

ныя срод кі на ву чан ня... Та му ўзні-

кае за ка на мер нае пы тан не: ча му 

ад ны ма ты ва ва ныя і ў ста не гэ та 

зра біць, а ін шыя не за ці каў ле ны?

Сён ня на па рад ку дня ста іць 

ства рэн не рэс пуб лі кан ска га ін фар-

ма цый на-аду ка цый на га ася род дзя 

(упер шы ню гэ та ідэя бы ла агу ча на ў 

2016 го дзе). Спе цы я ліс ты Га лоў на га 

ін фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра 

зай ма лі ся вы ву чэн нем ана ла гіч ных 

сіс тэм у Паў ноч най Аме ры цы, Азіі 

і Еў ро пе. Іх ува гу пры цяг ну лі пры-

кла ды, ка лі дзяр жа ва і пе да га гіч нае 

гра мад ства пад трым лі ва юць та кія 

плат фор мен ныя ра шэн ні, дзе пункт 

ува хо ду ў сіс тэ му — адзі ны. Гэ та 

зна чыць, што з яго мож на тра піць 

на ін фар ма цыю лю бо га ўзроў ню: 

ад прос та га да ве дач на га тэкс ту да 

скла да ных сэр ві саў. Пры чым гэ та 

мо жа зра біць лю бы ўдзель нік аду-

ка цый на га пра цэ су: ад школь ні ка 

да прад стаў ні ка вы шэй ша га ме-

недж мен ту ў аду ка цыі.

— Мы так са ма пой дзем гэ тым 

шля хам. Усе на шы раз роз не ныя 

рэ сур сы бу дуць аб' яд ноў вац ца на 

адзі най плат фор ме, — па ве да міў 

Па вел Ліс. — Пры чым рэг ла мен ты 

дзе ян ня па доб на га ася род дзя бу-

дуць ад кры ты і для дзяр жаў ных, і 

для пры ват ных парт нё раў. Уся інф-

ра струк ту ра па він на быць праз рыс-

тай і зра зу ме лай як нам (тым, хто 

ёй кі руе), так і тым, хто ёй ка рыс-

та ец ца. Які па ток ін фар ма цыі мы 

збі ра ем ся аку му ля ваць на адзі най 

плат фор ме? За раз рас пра цоў ва ец-

ца рэ гістр на ву чэн цаў. У пер шую 

чар гу ён важ ны для між ве да мас-

на га ўза е ма дзе ян ня, а так са ма для 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі, каб мы маг лі

ба чыць про філь кож на га на ву чэн-

 ца — ад яго за лі чэн ня ў дзі ця чы 

са док да за кан чэн ня ўні вер сі тэ та 

(ад па вед на аб наў лен не бу дзе ад-

бы вац ца па ста ян на). Менш ды на-

міч ны — рэ гістр уста ноў аду ка цыі 

(ён ужо га то вы). Так са ма на плат-

фор ме бу дуць прад стаў ле ны рэ гістр 

пе да га гіч ных ра бот ні каў і ста тыс-

тыч ныя сіс тэ мы ГІ АЦ. У най блі жэй-

шай перс пек ты ве больш ак тыў на 

бу дуць ука ра няц ца сіс тэ ма ма ні то-

рын гу па спя хо вас ці, воб лач ная бух-

гал тэ рыя, бес па пя ро вы да ку мен та-

а ба рот, адзі ны кар па ра цый ны паш-

то вы сэр віс, офіс ны па кет, элект-

рон ныя пла ця жы, дыс тан цый нае 

на ву чан не. Адзі ны кар па ра цый ны 

паш то вы сэр віс над звы чай важ ны, 

па коль кі сён ня боль шасць уста ноў 

аду ка цыі ка рыс та ец ца бяс плат ны мі 

паш то вы мі сэр ві са мі, якія не га ран-

ту юць ні я кай аба ро ны ін фар ма цыі.

Так са ма для эфек тыў най транс-

фар ма цыі ў аду ка цый ны пра цэс па-

він ны ўка ра няц ца су час ныя тэх на ло-

гіі: штуч ны ін тэ лект і ней рон ныя сет кі, 

вір ту а лі за цыя аду ка цый на га пра цэ су 

(да поў не ная рэ аль насць), блок чэйн. 

У сіс тэ ме аду ка цыі тэх на ло гія блок-

чэй ну мо жа вы ка рыс тоў вац ца для 

па цвяр джэн ня сапраўднасці элект-

рон ных да ку мен таў.

Чу жыя тут не хо дзяць
— Штуч ны ін тэ лект — гэ та не кі-

барг, а на бор тэх на ло гій, аб' яд на ных 

агуль най наз вай, якія мо гуць па леп-

шыць на ша жыц цё, — тлу ма чыць 

ды рэк тар ТАА «Сі не зіс Стра тус» 

Сяр гей ПА БЛА ГУ ЕЎ. — На прык-

лад, у шко ле ёсць шмат пра цэ саў, 

якія мож на спрас ціць: я маю на 

ўва зе бяс пе ку, ар га ні за цыю на яе 

тэ ры то рыі пра пуск но га рэ жы му ці 

пра цэ сы, якія па тра бу юць ідэн ты фі-

ка цыі асо бы, ска жам, пры атры ман-

ні хар ча ван ня. Гэ та мож на ра біць з 

вы ка ры стан нем ужо да ступ ных ін-

стру мен таў, якія ёсць на ўзбра ен ні 

на шай кам па ніі. У пры ват нас ці, я ка-

жу пра сіс тэ му ві дэа ана лі ты кі Kіроd, 

якая ўмее рас па зна ваць асо бу.

У ад ной са ста ліч ных школ ужо 

рас па ча лі ся вы пра ба ван ні сіс тэ мы 

бяс пе кі на асно ве штуч на га ін тэ-

ле кту: у бу дын ку і на яе тэ ры то рыі 

ўста ноў ле ны ка ме ры, здоль ныя ў 

рэ жы ме рэ аль на га ча су ідэн ты фі ка-

ваць усіх на вед валь ні каў па прын-

цы пе «свой—чу жы».

Сіс тэ ма здоль ная не толь кі рас-

па зна ваць (з дак лад нас цю 95—98 

пра цэн таў) і вес ці ўлік вуч няў, але 

і ад праў ляць праз ме сен джа ры ін-

фар ма цыю іх баць кам (ка лі дзі ця 

прый шло ці па кі ну ла тэ ры то рыю 

шко лы). Яна больш на дзей ная, 

чым карт ка вая, якой ка рыс та юц-

ца за раз паў сюд на. Коль касць лю-

дзей у кад ры не аб ме жа ва ная плюс 

плат фор ма ім гнен на вы зна чае, хто 

пе рад ка ме рай — свой ву чань або 

ста рон нія да рос лыя ці дзе ці. Для 

но вых на вед валь ні каў шко лы пра-

ду гле джа на хут кая рэ гіст ра цыя 

праз ме сен джар. А ін фар ма цыя аб 

не за рэ гіст ра ва ных «гас цях» ад ра зу 

па сту пае ў служ бу бяс пе кі. 

Па ста ян ных вуч няў і пер са нал 

ўклю ча юць у ба зу да ных

(для гэ та га ха пае ад на го 

ра бо ча га дня). Да лей штуч ны 

ін тэ лект сам збі рае і за па мі нае 

ін фар ма цыю аб іх адзен ні, 

пры чос цы, уз рос та вых 

змя нен нях, што ад бы ва юц ца. 

Гэ та па вя ліч вае дак лад насць 

рас па зна ван ня. Дзя ку ю чы 

но вай тэх на ло гіі не трэ ба 

пра вя раць на вед валь насць 

па спі се, сіс тэ ма ро біць гэ та 

са ма.

Kіроd ужо пра цуе ў мас коў скім 

і мін скім мет ро, Генш та бе ўзбро-

е ных сіл у Ра сіі, сістэму вы ка рыс-

тоў ва юць Мі ніс тэр ства аба ро ны, 

Дзяр жаў ны мыт ны ка мі тэт і МУС 

Бе ла ру сі і Азер бай джа на. Год та му 

кі раў ні ком на шай дзяр жа вы бы ло 

пры ня та ра шэн не аб ства рэн ні рэс-

пуб лі кан скай сіс тэ мы ма ні то рын гу 

гра мад скай бяс пе кі. Ужо аб ве шча ны 

кон курс на вы бар тэх ніч на га апе ра-

та ра плат фор мы ма ні то рын гу. «Я 

лі чу, што ін тэ гра цыя школ у гэ ту 

сіс тэ му вель мі важ ная, — пад крэс-

лі вае Сяр гей Па бла гу еў, — ім трэ-

ба толь кі ўбу да вац ца ў сіс тэ му, на 

якую збі ра юц ца вы дат ка ваць сот ні 

міль ё наў до ла раў. Хтось ці мо жа мне 

за пя рэ чыць і ска заць, што сён ня для 

мно гіх кі раў ні коў больш ак ту аль ны 

ра монт кла са, але ка лі мы не па гру-

зім ся ў ліч ба вую транс фар ма цыю і 

не пач нём ёй кі ра ваць, то заўт ра ўжо 

яна пач не кі ра ваць на мі».

Хто спіць на ўро ку?
Яшчэ ад на маг чы масць — вы-

зна чэн не ін тэ ле кту аль ны мі сіс тэ-

ма мі эмо цый лю дзей і атры ман не 

зва рот най су вя зі. Як за пэў ні вае 

Сяр гей Па бла гу еў, рас па зна ван-

не — рэ аль на скла да ная ма тэ ма-

тыч ная за да ча, але для су час ных 

сіс тэм ана лі ты кі яна цал кам вы ра-

шаль ная. Ад та го, што рас каз ва юць 

спе цы я ліс ты, прос та зай мае дух. 

Атрым лі ва ю чы да ныя са шмат лі кіх 

кры ніц, мож на «ўба чыць» не толь кі, 

што дзе ці па ўсёй кра і не «спяць» на 

пэў ных уро ках (ска жам, на гіс то рыі 

пас ля ма тэ ма ты кі ці фіз куль ту ры), 

а як ус пры ма ец ца на ву чэн ца мі той

ці ін шы ву чэб ны ма тэ ры ял (не ўсё ж, 

у рэш це рэшт, за ле жыць ад на-

 стаў ні ка). Якая тэ ма «куль гае»? 

Толь кі ў ад ным рэ гі ё не ці па ўсёй 

кра і не? Гэ та ін фар ма цыя бу дзе ка-

рыс най тым, хто ства рае ву чэб ныя 

пра гра мы і пі ша пад руч ні кі, скла дае 

школь ны рас клад. У які час лепш 

рас па чы наць за ня ткі? Гэ та так са ма 

мож на пра ана лі за ваць. На прык лад, 

мож на са браць з усёй кра і ны ін фар-

ма цыю па па спя хо вас ці дзя цей па 

пэў ным прад ме це па кан крэт най тэ-

ме ў кан крэт ны ад рэ зак ча су. Рэ ак-

цыя, за фік са ва ная ў ад ным кла се, 

ка неш не, не рэ прэ зен та тыў ная, але 

ка лі та кіх рэ ак цый ты ся чы па ўсёй 

кра і не! Абы яка васць, са мо та, раз-

драж нен не, агрэ сія — усе эмо цыі 

фік су юц ца, і на пад ста ве іх ана лі зу 

ро бяц ца ад па вед ныя вы сно вы. Гэ-

та мо жа стаць да дат ко вым ін стру-

мен там для спе цы я ліс таў. Мож на 

апе ра тыў на ўнес ці змя нен ні ў пра-

гра му, ад ка рэк та ваць пэў ныя ню ан-

сы, бо, на прык лад, тэ ма мо жа быць 

вы кла дзе на так, што да рос лым яна 

зра зу ме лая, а дзе цям — не. Уз ні-

кае пы тан не, а ці пад тры ма юць 

пры сут насць штуч на га ін тэ ле кту ў 

ву чэб ных аў ды то ры ях на стаў ні кі, 

бо мно гія мо гуць раз гля даць ука -

ра нен не та кой сіс тэ мы, як кант роль 

за іх пра цай?

— Я лі чу, што трэ ба вы хо дзіць 

з зо ны кам фор ту і спра ба ваць 

штось ці змя ніць, — ка жа Сяр гей 

Па бла гу еў.

— У нас ёсць шанц стаць ла ка-

ма ты вам, які бу дзе ру хаць не толь кі 

ўсю сіс тэ му аду ка цыі, але і эка но мі-

ку ў цэ лым, — лі чыць Па вел Ліс. — 

Хут касць пры няц ца ра шэн няў над-

звы чай важ ная. Мы бу дзем або пер-

шыя, або ўжо не мае сэн су, якія мы 

бу дзем...

НЕ ПРОС ТА МО ДА

ЯК ПА ВЫ СІЦЬ СВАЕ ШАН ЦЫ НА ЦТ?ЯК ПА ВЫ СІЦЬ СВАЕ ШАН ЦЫ НА ЦТ?

Падрыхтавала Надзея НІКАЛАЕВА.

Сяр гей ПА БЛА ГУ ЕЎ: 

«Трэ ба вы хо дзіць з зо ны 

кам фор ту і спра ба ваць штось ці 

змя ніць...»

Па вел ЛІС: «Мы бу дзем 

або пер шыя, або ўжо не мае 

сэн су, якія мы бу дзем...»


