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ВЫ СО КАЯ ЦА НА ДЫП ЛО МА

Пас ля эк за ме ну — 
у суд

Уво гу ле, у Ра сіі, на пэў на, не бы-

ло ні вод най кам па ніі па пра вя дзен-

ні адзі на га дзяр жаў на га эк за ме ну, 

якая б не су пра ва джа ла ся чут ка мі 

пра маш таб ную ўцеч ку эк за ме на-

цый ных ма тэ ры я лаў. У ін тэр нэ це 

ак тыў на аб мяр коў ва ец ца, хто і як 

«злі вае» за дан ні ў се ці ва. Вы пуск-

ні кі па цвяр джа юць, што ме на ві та 

тыя, якія гу ля юць па ін тэр нэ це, або 

вель мі па доб ныя на іх бы лі на адзі-

ным дзяр жаў ным эк за ме не. Ад нак 

Фе дэ раль ная служ ба па на гля дзе 

ў сфе ры аду ка цыі і на ву кі тра ды-

цый на фак ты ўцеч кі эк за ме на-

цый ных ма тэ ры я лаў ка тэ га рыч на 

аб вяр гае.

Між ін шым, сё лет няя пры ём ная 

кам па нія азна ме на ва ла ся ў Ра сіі 

яшчэ і зва ро там ад на го з удзель ні-

каў АДЭ ў суд. Вы пуск нік но ва сі бір-

скай гім на зіі Ар цём Ве ся лоў стаў 

пер шым школь ні кам, які вы ра шыў 

аспрэ чыць вы ні кі дзярж эк за ме ну ў 

су дзе. Да гэ та га апош ні раз гля даў 

толь кі спра вы аб па ру шэн ні рэг ла-

мен ту пра вя дзен ня АДЭ.

Хло пец не па га дзіў ся з ра-

шэн нем экс пер таў. У ад ным з 

за дан няў вы пуск нік па ві нен быў 

даць азна чэн не гі пер ін фля цыі, у 

ін шым — на пі саць мі ні-са чы нен не 

пра эка но мі ку. Ад каз на ад но з іх 

пры зна лі ня пра віль ным, та му што 

абі ту ры ент спа слаў ся на пад руч-

нік Вы шэй шай шко лы эка но мі кі, 

яко га ня ма ў пе ра лі ку афі цый на 

рэ ка мен да ва ных для вы ву чэн ня ў 

шко ле. У дру гім вы пад ку экс пер ты 

па лі чы лі не да стат ко вым уз ро вень 

яго ар гу мен та цыі.

Па вы ні ках АДЭ Ар цём Ве ся лоў 

атры маў 88 ба лаў. Агуль ная коль-

касць на бра ных ба лаў да зво лі ла 

яму па сту піць у Вы шэй шую шко-

лу эка но мі кі (ВШЭ), але вы пуск нік 

вы ра шыў пай сці да кан ца: па сло-

вах хлоп ца, яго мэ та — ства рыць 

прэ цэ дэнт, дзя ку ю чы яко му пра-

ві лы тэс ці ра ван ня бу дуць удас ка-

на ле ны. «Спа дзя ю ся, што яны або 

бу дуць скла даць пы тан ні, на якія 

мо жа быць да дзе ны толь кі ад на-

знач ны ад каз і якія не з'яў ля юц ца 

дыс ку сій ны мі, або ста нуць да ваць 

боль шую сва бо ду ў ацэн цы ад ка-

заў вы пуск ні коў», — рас тлу ма чыў 

ма ла ды ча ла век сваю прын цы по-

вую па зі цыю.

На чым «за сы па лі ся» 
вы пуск ні кі?

Не абы шло ся без уз ру шэн няў 

і ў Ка зах ста не, дзе На цы я наль ны 

цэнтр тэс ці ра ван ня Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі і на ву кі звяр нуў ся да 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў з 

прось бай ра за брац ца з сі ту а цы яй 

ва кол з'яў лен ня фа та гра фій тэс-

та вых за дан няў Адзі на га на цы я-

наль на га тэс ці ра ван ня 2018 го да 

ў са цы яль ных сет ках.

Ва Укра і не пры ём ная кам па нія 

сё ле та зве да ла шмат змя нен няў. 

У пры ват нас ці, бы ла ўста ноў ле-

на мі ні маль ная коль касць ба лаў 

для па ступ лен ня на ме ды цын скія 

спе цы яль нас ці, уні фі ка ва ны пе-

ра лік прад ме таў на ана ла гіч ных 

спе цы яль нас цях у роз ных ВНУ, 

пе ра гле джа ны рэ гі я наль ныя, га лі-

но выя і сель скія ка э фі цы ен ты, па 

якіх раз ліч ваў ся кон курс ны бал. 

Але ў цэнт ры ўсе агуль най ува гі 

ака за лі ся най перш не су ця шаль-

ныя вы ні кі знеш ня га не за леж на га 

тэс ці ра ван ня: кож ны сё мы абі ту-

ры ент гэ та га го да пра ва ліў яго, не 

на браў шы не аб ход на га мі ні му му 

ба лаў. Тэст па ўкра ін скай мо ве 

не зда лі 14,5 пра цэн та вы пуск ні-

коў (ка ля 47 ты сяч ча ла век). Тэст 

па гіс то рыі пра ва лі лі 23 ты ся чы 

ўча раш ніх школь ні каў. Ма тэ ма-

ты ку не зда лі ка ля 19 пра цэн таў 

удзель ні каў тэс ці ра ван ня — пры-

клад на 20 ты сяч ча ла век. Анг-

лій скую мо ву, на тэс ці ра ван ні па 

якой у гэ тым го дзе ўпер шы ню 

пры мя ня ла ся аў дзі ра ван не, не 

зда лі 11 ты сяч ча ла век (13 пра-

цэн таў удзель ні каў).

Мі ністр за меж ных спраў Украі-

ны Па вел Клім кін вы ка заў сваё не-

за да валь нен не з на го ды вы ні каў 

знеш ня га не за леж на га ацэнь ван ня 

па ма тэ ма ты цы ў «Фэй сбу ку». Ён 

пры знаў ся, што быў ша кі ра ва ны 

ўзроў нем пад рых тоў кі ўкра ін скіх 

абі ту ры ен таў. «Шчы ра ка жу чы, хо-

чац ца біць тры во гу. Гэ та ж та таль-

ная ка та стро фа!» — на пі саў ён.

48 пра цэн таў укра ін скіх абі ту-

ры ен таў не змаг лі ра шыць за да чу 

ўзроў ню вось ма га кла са. Па ло ва 

вы пуск ні коў не ары ен ту юц ца ў 

эле мен тар ных ма тэ ма тыч ных пра-

ві лах... «Вас гэ та не ша кі руе?» — 

за да ец ца пы тан нем дып ла мат.

Нуль на фі ні шы...
А што вя до ма пра вы ні кі ўдзель-

ні каў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван-

ня ў Бе ла ру сі? Шчы ра ка жу чы, з 

кож ным го дам ін фар ма цыя, якую 

агуч ва юць гра мад скас ці, ро біц ца 

ўсё больш ла ка ніч най.

У 2018 го дзе для ўдзе лу ў ЦТ 

за рэ гіст ра ва лі ся кры ху больш як 

82,4 ты ся чы абі ту ры ен таў. Ста-

баль ныя сер ты фі ка ты атры ма лі 

392 ча ла ве кі, з іх 16 ма юць най-

вы шэй шы бал па двух прад ме тах. 

Ся род ста баль ні каў ака за лі ся і вы-

пуск ні кі мі ну лых га доў (53 ча ла ве-

кі). Уз ні кае цал кам за ка на мер нае 

пы тан не: хто гэ тыя «шчас ліў цы»? 

Са праўд ныя абі ту ры ен ты, на цэ-

ле ныя на атры ман не аду ка цыі, ці 

на стаў ні кі і рэ пе ты та ры, якія ідуць 

на ЦТ зу сім для ін шых мэт? Ка лі 

раз мо ва ідзе пра пе да го гаў (а за-

ба ра ніць ім рэ гіст ра вац ца на ЦТ 

не маг чы ма), то гэ та азна чае, што 

на са мрэч коль касць ста баль ні каў 

ся род абі ту ры ен таў мен шая на 

паў сот ню.

Афі цый на за яў ле на, што мак-

сі маль ныя вы ні кі бы лі за рэ гіст ра-

ва ныя сё ле та па ўсіх прад ме тах, 

ка лі, ка неш не, раз гля даць за меж-

ную мо ву як адзін прад мет. 100 ба-

лаў на ЦТ па ма тэ ма ты цы на бра лі 

155 ча ла век — гэ та ўдвая больш, 

чым у па пя рэд нім го дзе (ле тась 

бы ло 69 аб са лют ных вы ні каў). Вы-

рас так са ма і ся рэд ні бал па ма тэ-

ма ты цы: у 2017 го дзе — 27,21 а ў 

гэ тым — 32,32. Нуль ба лаў на бра лі 

52 ча ла ве кі.

Мак сі маль ны вы нік на цэнт ра-

лі за ва ным тэс ці ра ван ні па бе ла-

рус кай мо ве атры маў 21 удзель нік 

эк за ме ну (ле тась бы ло 35). А з ну-

ля вым на фі ніш прый шлі тры ча ла-

ве кі. Тэс ці ра ван не па бе ла рус кай 

мо ве абі ту ры ен ты так са ма на пі са-

лі лепш, чым ле тась: ся рэд ні бал 

склаў 35,92 (у мі ну лым го дзе быў 

34,25). Акра мя та го, змен шы ла ся 

коль касць тых, хто не пе ра сяг нуў 

ніж няга па ро га вага зна чэн ня на 

ЦТ. Менш за 10 ба лаў па бе ла-

рус кай мо ве ў гэ тым го дзе на бра-

лі 1335 абі ту ры ен таў, што скла ла 

5,6 пра цэн та ад агуль най коль кас ці. 

У мі ну лым го дзе іх бы ло бо лей — 

2040 ча ла век (7,5 пра цэн та).

ЦТ па рус кай мо ве на 100 ба-

лаў зда лі 54 ча ла ве кі. На га да ем, 

што гэ ты прад мет быў са мым ма-

са вым: яго зда ва лі амаль 67 ты сяч 

ча ла век. Ле тась ста баль ні каў на 

ЦТ па рус кай мо ве бы ло 66. Менш 

за 10 ба лаў на тэс це па рус кай мо-

ве на бра лі сё ле та 4,5 пра цэн та ад 

агуль най коль кас ці ўдзель ні каў эк-

за ме ну (2906 абі ту ры ен таў), гэ та 

знач на менш, чым у па пя рэд нім 

го дзе, ка лі ніж ні па рог не пе ра адо-

ле лі 7,6 пра цэн та тых, хто па сту-

паў (5527 ча ла век). Ся рэд ні бал 

па прад ме це склаў 37,6 (у 2017 го-

дзе — 34,64). На нуль ба лаў рус-

кую мо ву на пі са лі шэсць ча ла век 

(ле тась та кіх бы ло аж 17).

На ЦТ па бія ло гіі бы ло вы да дзе-

на 11 ста баль ных сер ты фі ка таў 

(у 2017 го дзе — 18). Толь кі адзін 

удзель нік па ка заў ну ля вы вы нік. 

Ся рэд ні бал ЦТ па бія ло гіі ў гэ тым 

го дзе склаў 37,85 (у 2017 го дзе — 

33,31).

Тэст па гра ма да знаў стве на 

100 ба лаў на пі са лі 11 абі ту ры ен-

таў. У 2017 го дзе бы ло 16 ста-

баль ні каў па гэ тай дыс цып лі не. 

Нуль ба лаў атры ма лі 15 абі ту ры-

ен таў. У мі ну лым го дзе та кіх бы ло 

13 ча ла век. Ся рэд ні бал за тэст 

па гра ма да знаў стве склаў 43,73. 

Гэ ты па каз чык так са ма ака заў ся 

вы шэй шы за ле таш ні (41,76).

Па гіс то рыі Бе ла ру сі мак сі маль-

ны бал атры ма лі 10 абі ту ры ен таў 

(у 2017 го дзе — 19). Уся го адзін 

ча ла век здаў тэст на нуль ба лаў. 

Ся рэд ні бал — 36,93.

На анг лій скай мо ве 94 абі-

ту ры ен ты на бра лі 100 ба лаў, а 

12 ча ла век не спра ві лі ся ні з ад ным 

за дан нем і атры ма лі нуль. Ся рэд ні 

бал за гэ ты прад мет — 44.

Тра ды цый на са май праб лем-

най дыс цып лі най для абі ту ры ен-

таў за ста ец ца фі зі ка. За ха ва ла ся 

гэ та тра ды цыя і сё ле та. Пры чым 

ка лі па ін шых прад ме тах вы ні кі 

абі ту ры ен таў па леп шы лі ся, то 

па фі зі цы яны, у па раў на нні з 

2017 го дам, кры ху зні зі лі ся. Ся-

рэд ні па каз чык склаў 26,9 ба ла. 

Але ні коль касць ста баль ні каў, 

ні коль касць ну ля вых вы ні каў, 

ні коль касць абі ту ры ен таў, якія 

не пе ра адо ле лі ўста ноў ле ны па-

рог па гэ тай дыс цып лі не, ужо не 

пер шы год не на зы ва юц ца. І ні-

хто ў зва ны не б'е, быц цам бы 

праб лем з за сва ен нем фі зі кі ў 

шко ле не іс нуе. Між ін шым, гэ-

та тая дыс цып лі на, без якой не-

маг чы ма на ву чац ца на тэх ніч ных 

спе цы яль нас цях. Ме на ві та «фі зі-

ка» не мо жа ўкам плек та вац ца на 

пе да га гіч ных спе цы яль нас цях, 

а ка лі бюд жэт ныя мес цы ўсё ж 

та кі, хоць і не без праб лем, за-

паў ня юц ца, то пра хад ныя ба лы 

там склад ва юц ца вы ключ на сім-

ва ліч ныя. Час та абі ту ры ен там 

да стат ко ва прос та пе ра адо лець 

мі ні маль ны па рог, каб стаць пер-

ша курс ні кам. Та му жар ты на-

кшталт «Трэ ба фі зі ку ў шко лах 

прос та ад мя ніць» да во лі ак тыў на 

цыр ку лю юць у ін тэр нэ це.

Ва ўсім ві на ва тыя 
тэс ты?

Ба дай што га лоў най ад мет нас-

цю апош няй пры ём най кам па ніі ў 

Бе ла ру сі ста ла ма дэль ная апра ба-

цыя но вай ме то ды кі пад лі ку вы ні-

каў ЦТ. Ар га ні за та ры цэнт ра лі за-

ва на га тэс ці ра ван ня за пэў ні ва юць, 

што вы ні кі ўдзель ні каў тэс ці ра ван-

ня гэ та га го да ацэнь ва лі ся па ста-

рой ме то ды цы, якая за цвяр джа ла-

ся за га дам Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

і вы ка рыс тоў ва ла ся на пра ця гу 

больш чым 12 га доў. У мно гіх уз ні-

кае за ка на мер нае пы тан не, а ча му 

ра ней шая сіс тэ ма пад лі ку ба лаў 

пе ра ста ла за да валь няць? Быц цам 

бы на ра кан няў на яе з бо ку абі ту-

ры ен таў не бы ло...

— Ме то дык апра цоў кі вы ні каў 

тэс таў у све це шмат — ад вель-

мі прос тых да вель мі скла да ных. 

Мы збі ра ем ся знай сці за ла тую ся-

рэ дзі ну: каб для на шых гра ма дзян 

гэ ты па ды ход быў больш зра зу ме-

лы і каб ад на ча со ва вы кон ва лі ся 

дзве функ цыі — ран жы ра ван ня і 

ацэнь ван ня ве даў, — анан са ваў бу-

ду чыя змя нен ні яшчэ зімой ды рэк-

тар Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 

кант ро лю ве даў Юрый МІК СЮК.

Трэ ба за ўва жыць, што пра па но-

вы пе ра гле дзець сіс тэ му пад лі ку 

ба лаў удзель ні каў ЦТ гу ча лі ўжо 

даў но. Га лоў ны ар гу мент — баць-

кам не зра зу ме ла, ча му іх дзі ця 

атрым лі вае ў шко ле «вась мёр кі» 

па прад ме це, а на тэс ці ра ван ні на-

бі рае ўся го 30 ба лаў. Маў ляў, ка лі 

ся рэд ні бал атэс та та вы пуск ні коў 

па кра і не — 7 ба лаў, а па вы ні ках 

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

4,7, то ўзні ка юць пы тан ні. Або шко-

лы за вы ша юць ад зна кі, або ві на-

ва тыя тэс ты?

Рас тлу ма чым, што на сён няш ні 

дзень у асно ву ме то ды кі раз лі ку 

тэс та ва га ба ла на ЦТ па кла дзе-

на шка ла, якая да зва ляе не толь кі 

пры няць пад ува гу коль касць пра-

віль на вы ка на ных за дан няў тэс та, 

але і пад лі чыць ад нос ную скла да-

насць кож на га вы ка на на га ці ня вы-

ка на на га за дан ня, а яна за ле жыць 

ад та го, коль кі абі ту ры ен таў з ім 

спра ві лі ся. Гэ та ме то ды ка вель мі 

доб ра па ды хо дзіць для ран жы ра-

ван ня абі ту ры ен таў, асаб лі ва на 

спе цы яль нас цях, дзе пра хад ныя 

ба лы прос та за шкаль ва юць, як, 

на прык лад, на фа куль тэ це між на-

род ных ад но сін ці на ІТ-спе цы яль-

нас цях...

Но вая ме то ды ка, як абя ца юць, 

ста не больш праз рыс тая: кож на-

му тэс та ва му за дан ню бу дзе пры-

свой вац ца пер ша сны бал, яго абі-

ту ры ен ты бу дуць ве даць яшчэ да 

па чат ку ЦТ. Гэ ты бал за ле жыць 

ад не каль кіх па каз чы каў: уз роў ню 

скла да нас ці за дан ня, фор мы яго 

прад стаў лен ня, у якой част цы тэс-

та зна хо дзіц ца за дан не (у воб лас ці 

А ці В), ад кры тае яно ці за кры тае. 

За тым у пра цэ се пра вер кі ра бот 

бу дуць уве дзе ны ка э фі цы ен ты, а 

да лей бу дзе раз ліч вац ца вы ні ко вы 

тэс та вы бал.

Іні цы я та ры змя нен няў уба чы-

лі ў но вай шка ле шмат плю саў. 

Праў да, у чым яны за клю ча юц-

ца, не рас тлу ма чы лі. Ня цяж ка 

спраг на за ваць, што вя лі кая коль-

касць ста баль ных вы ні каў іс тот на 

ўсклад ніць за да чу ран жы ра ван ня. 

Та му чар го вы жарт у тэ му: «Каб 

не атры ма ла ся так, што пе рай шлі 

ад пя ці баль най да дзе ся ці баль най 

сіс тэ мы і ўсе на ву ча юц ца на «пя-

цёр кі»...».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Жар ты на кшталт 
«Трэ ба фі зі ку ў шко лах 
прос та ад мя ніць» 
да во лі ак тыў на цыр ку лю юць 
у ін тэр нэ це.

Кож на му тэс та ва му за дан ню 
бу дзе пры свой вац ца 
пер ша сны бал, яго 
абі ту ры ен ты бу дуць ве даць 
яшчэ да па чат ку ЦТ.
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