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Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

З ЭК ЗА МЕ НУ Ў ТУР МУ?
Трэ ба за ўва жыць, што вы ні ко-

выя і ўступ ныя іс пы ты ў роз ных 

сіс тэ мах аду ка цыі іс тот на ад роз-

ні ва юц ца. У боль шас ці кра ін све-

ту прак ты ку ец ца толь кі пісь мо вая 

фор ма, але дзе-ні дзе пра ду гледж-

ва юц ца і вус ныя ад ка зы эк за ме на-

та рам. Толь кі пісь мо выя эк за ме ны 

пра вод зяц ца ў Япо ніі, Паўд нё ва-

Аф ры кан скай Рэс пуб лі цы і Сін га-

пу ры. Ад каз ваць вус на мож на ў 

Гер ма ніі, Ка на дзе, Фран цыі, Іта ліі, 

кра і нах Скан ды на віі і ў Аў стрыі. 

А, на прык лад, швей цар скія школь-

ні кі мо гуць раз ліч ваць на вус ны 

эк за мен у вы пад ку пра ва лу на 

пісь мо вым.

У мно гіх кра і нах све ту вы пуск-

ні кі зда юць эк за ме ны толь кі адзін 

раз: іх вы ні кі мож на вы ка рыс тоў-

ваць і як вы ні ко вую атэс та цыю за 

шко лу, і пры па ступ лен ні ў ВНУ. 

Шмат дзе пра цэ ду ра зда чы эк за-

ме ну цал кам цэнт ра лі за ва ная. Іс-

пы ты пра вод зяц ца ва ўсіх рэ гі ё нах 

кра і ны ад на ча со ва па адзі ных эк-

за ме на цый ных ма тэ ры я лах.

Вель мі сур' ёз на ста вяц ца да 

агуль на дзяр жаў на га эк за ме ну — 

«га а каа» — у Кі таі. Тра ды цый на 

ён пра хо дзіць ва ўсіх кі тай скіх шко-

лах у адзін час. Школь ні кам мож на 

ўзяць з са бой толь кі руч ку, ало вак, 

гум ку, лі ней ку і цыр куль. На ват піт-

ную ва ду ў бу тэль ках пра но сіць не 

да зва ля ец ца. У эк за ме на цый ных 

па мяш кан нях зна хо дзяц ца дэ тэк-

та ры, ка ме ры і глу шыль ні кі ма-

біль ных сіг на лаў. За эк за ме на мі 

не мо гуць на зі раць на стаў ні кі, якія 

ву чы лі гэ тых дзя цей — іх за мя ня-

юць ста рон нія лю дзі. Іс пы ты зай-

ма юць два дні. Ра ні цай пер ша га 

2,5 га дзі ны ад во дзіц ца на ад ка зы 

на пы тан ні па лі та ра ту ры і кі тай-

скай мо ве, а пас ля абе ду — па 

за меж най мо ве і ма тэ ма ты цы. 

У дру гі дзень зда ец ца яшчэ адзін 

з аба вяз ко вых прад ме таў, а так-

са ма адзін з прад ме таў на вы бар, 

які за ле жыць ад вы бра най вуч нем 

ВНУ. Вы ні кі раз ліч вае кам п'ю тар-

ная пра гра ма — гэ та ро біц ца для 

вы клю чэн ня ча ла ве ча га фак та ру. 

А за спіс ван не на эк за ме не мож на 

тра піць у тур му...

У Гер ма ніі дзя цей да во лі ра на 

раз мяр коў ва юць па роз ных ты пах 

школ у за леж нас ці ад здоль нас-

цяў. Пас ля па чат ко вай шко лы мож-

на пай сці ў Hаuрtsсhulе (шко лу, у 

якой на ву ча юць сла бых вуч няў), 

Rеаlsсhulе (гэ та аду ка цыя больш 

вы со ка га ўзроў ню, якая да зва-

ляе за тым пе рай сці ў гім на зію) 

або ад ра зу ў гім на зію (па сту піць 

ва ўні вер сі тэт мож на толь кі пас-

ля за кан чэн ня та кой на ву чаль най 

уста но вы). Вар та ад зна чыць, што 

толь кі чвэрць ня мец кіх школь ні каў 

ву чац ца ў гім на зі ях і за тым ста но-

вяц ца абі ту ры ен та мі ВНУ.

Ка лі гім на зіс ты за вяр ша юць 

ву чо бу, яны зда юць Аbіtur — фі-

наль ны эк за мен (ад яго наз вы па-

хо дзіць сло ва «абі ту ры ент»). Для 

гэ та га вы бі ра юць ча ты ры-пяць 

прад ме таў з трох роз ных га лін: мо-

вы і лі та ра ту ра, са цы яль ныя на ву-

кі, ма тэ ма ты ка і пры ро да знаў чыя 

на ву кі або спорт. Як мі ні мум адзін 

з эк за ме наў пра хо дзіць у вус най 

фор ме. Цэнт ра лі за ва на гэ тыя эк-

за ме ны пра вод зяц ца толь кі ў шас ці 

ня мец кіх зем лях з 16. Ка лі ўсе вы-

пра ба ван ні прой дзе ны па спя хо ва, 

вы пуск нік атрым лі вае атэс тат, які 

да зва ляе па сту піць ва ўні вер сі тэт. 

Звы чай на вы ні каў Аbіtur да стат-

ко ва для па да чы за явы, ад нак не-

ка то рыя ВНУ ўсё ж прак ты ку юць 

да дат ко выя эк за ме ны.

А НА ПІ ШЫ ЦЕ НАМ 
ЭСЭ...

У Фран цыі для па ступ лен ня ў 

ВНУ не аб ход на за вяр шыць на ву-

чан не ў ака дэ міч ным лі цэі і атры-

маць дып лом ба ка лаў ра. Вы пуск-

ні кі зда юць тут так зва ны bас (ска-

ра чэн не ад сло ва «ба ка лаў ры ят»). 

Школь ні кі па він ны вы браць адзін 

з трох кі рун каў (на ву ко вы, лі та ра-

тур ны або са цы яль на-эка на міч ны) 

і зда ваць пэў ны на бор прад ме таў. 

Амаль на ўсіх гу ма ні тар ных іс пы-

тах ёсць эсэ. А вось пры зда чы ма-

тэ ма ты кі і пры ро да знаў чых на вук 

спат рэ біц ца ра шаць за да чы і ад-

каз ваць на пы тан ні з ва ры ян та мі 

ад ка зу. Зрэш ты, і ў іх ёсць свая 

спе цы фі ка: ска жам, на эк за ме не 

па фі зі цы мож на су стрэць за дан ні, 

якія па тра бу юць раз ва жан няў, а 

не по шу каў адзі на га пра віль на га 

ра шэн ня.

Ці ка ва, што ба лы, атры ма ныя 

на іс пы тах, не вы ра ша юць лёс 

вы пуск ні коў, бо ў фран цуз скіх уні-

вер сі тэ тах, за рэд кім вы клю чэн-

нем, ня ма кон кур су для гра ма дзян 

кра і ны. Ка лі абі ту ры ент па спя хо ва 

скон чыў шко лу, ён мо жа прос та 

за пі сац ца ў вы бра ную ВНУ. Але 

най больш прэ стыж ныя фран цуз-

скія ўні вер сі тэ ты і не ка то рыя фа-

куль тэ ты звы чай ных ВНУ па тра бу-

юць зда чы да дат ко вых эк за ме наў 

Соnсоurs.

Для па ступ лен ня ў ВНУ Із раі-

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 заў-

год 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. 

На пы тан ні пра па ну юц ца ча ты ры 

ва ры ян ты ад ка заў. Прак ты ка па-

ка за ла, што псі ха мет рыч ны эк за-

мен апраў даў ся бе: у боль шас ці 

вы пад каў абі ту ры ен ты, якія атры-

ма лі вы со кую ацэн ку, да ся га юць 

леп шых пос пе хаў у ву чо бе, чым 

тыя, хто атры маў ніз кую. Ад нак та-

кі тып эк за ме ну час та пад вяр га-

ец ца кры ты цы. Ёсць мер ка ван не, 

што ён дыс кры мі нуе лю дзей з пэў-

ным ты пам мыс лен ня, ад роз ным 

ад ты пу мыс лен ня скла даль ні каў 

эк за ме ну. Вы ні кі эк за ме ну пе ра да-

юц ца Ін сты ту там тэс таў абі ту ры ен-

ту і ва ўсе ВНУ, у якія ён звяр нуў ся 

з за явай аб пры ёме.

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 ў ВНУ. Гэ тыя эк-

за ме ны аба вяз ко выя пры па ступ-

лен ні 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 ВНУ.

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. Адзі-

ным 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 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.

ПРА ЦЯГ ВА ЕМ 
УГАД ВАЦЬ

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 апош ня га ча су 

ЦТ па зі цы я на ва ла ся ме на ві та як 

абі ту ры енц кае, асноў ныя мэ ты 

яко га — аца ніць ад роз нен ні ва 

ўзроў ні пад рых тоў кі абі ту ры ен та, 

па раў наць яго 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 ў ад па вед нас ці з уз роў нем яго 

пад рых тоў кі.

Але з 2019 го да бы ла ўве дзе на 

но вая ме то ды ка пад лі ку ба лаў на 

ЦТ, пры гэ тым ні чо га 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 абі ту ры ен ты 

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 сё ле та гэ та ста ла маг чы ма, 

і мі ні маль ны па рог ака заў ся пус той 

фар маль нас цю. На Рэс пуб лі кан скі 

ін сты тут кант ро лю ве даў (РІКВ) аб-

рынуў ся ма гут ны шквал кры ты кі. 

Пры чым пра тое, што 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 ця пер вель мі до ра га, 

ка за лі пас ля кож на га раў нда рэ пе-

ты цый на га тэс ці ра ван ня. Пас ля ЦТ 

ва ўсіх за ста лі ся тыя ж пы тан ні.

— Сён ня мно гія спра бу юць 

су праць пас та віць доб ра пад рых-

та ва ных і менш пад рых та ва ных 

абі ту ры ен таў, — тлу ма чыў жур-

на ліс там ды рэк тар РІКВ Юрый 

МІК СЮК. — Але мы на са мрэч 

спра вяд лі ва аца ні лі іх ве ды: ця пер 

20 тэс та вых ба лаў ад па вя да юць 

школь най «двой цы», 30 — «трой-

цы» і 40 — «чац вёр цы». А 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 і ад-

зна ка мі.

Нель га ска заць, што іс нуе лі-

ней ная за леж насць і на «дзя сят-

ку» трэ ба ве даць удвая больш, 

чым на «пя цёр ку», хоць, ка неш не, 

трэ ба ве даць знач на больш. Но вая 

ме то ды ка не ад ні мае ба лы, яна іх 

на ліч вае, і абі ту ры ент, які атры маў 

больш пяр віч ных ба лаў, аба вяз ко-

ва атры мае і боль шы тэс та вы бал. 

Ка лі ра ней шая ме то ды ка ран жы-

ра ва ла абі ту ры ен таў, а ве ды, якія 

дэ ман стра ва ла боль шасць удзель-

ні каў эк за ме ну, абяс цэнь ва лі ся, ба-

лы за іх на ліч ва лі ся мі ні маль ныя, то 

но вая ме то ды ка ацэнь вае ве ды ў 

аб са лют най ве лі чы ні. Тут дзей ні чае 

ін шая ло гі ка: абі ту ры ен там трэ ба 

ра шаць не су праць усіх, а па каз-

ваць мак сі маль ную паў на ту ве даў. 

За вы ка на ныя за дан ні, на ват ка лі 

іх адо ле юць усе ўдзель ні кі ЦТ, ба-

лы не ад ні ма юц ца. Ні хто не мо жа 

атры маць менш за пер ша сны бал. 

Ме то ды ка скі ра ва на 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.

Юрый Мік сюк не аб вяр гае, што 

праб ле ма ўгад ван ня іс нуе, але 

яны за раз пра цу юць над тым, каб 

звес ці яе да мі ні му му. На прык-

лад, тэс та выя за дан ні па не ка то-

рых прад ме тах утрым лі ва юць не 

пяць дыс трак та раў, а ча ты ры. Пры 

ўвя дзен ні пя та га дыс трак та ра ве-

ра год насць угад ван ня рэз ка змен-

шыц ца.

Ці ка ва, што пра цэнт абі ту рыен-

таў, якія на бра лі на ЦТ 70—75 

ба лаў і больш, за стаў ся сё ле та 

на ўзроў ні мі ну ла га го да, а вось 

ся рэд нія ба лы ўдзель ні каў ЦТ 

вы рас лі на роз ных дыс цып лі нах 

пры клад на на 20 пунк таў. Пе ра-

адо лець 50-баль ную план ку — ця-

пер не праб ле ма...

У снеж ні гэтага го да ста нуць вя-

до мыя вы ні кі РІSА-2018. Гэ та ад но 

з са мых аў та ры тэт ных да сле да-

ван няў якас ці аду ка цыі ў све це, 

якое за клі ка на даць ад каз на пы-

тан не: ці вы кон вае аду ка цыя сваю 

асноў ную функ цыю — пад рых тоў кі 

да са ма стой на га жыц ця? Пад час 

яго пра вя ра юц ца не столь кі ака-

дэ міч ныя да сяг нен ні на ву чэн цаў, 

коль кі іх умен не пра ца ваць з ін-

фар ма цы яй і рэ аль ныя жыц цё выя 

кам пе тэн цыі, здоль насць вуч няў 

уста наў лі ваць пры чын на-вы ні ко-

выя су вя зі, іх умен не су па стаў ляць 

фак ты і ана лі за ваць, хут ка пры-

маць ра шэн ні. Бе ла рус кія школь-

ні кі ўдзель ні ча лі ў між на род ным 

да сле да ван ні ўпер шы ню, у ад роз-

нен не ад сва іх укра ін скіх ці ра сій-

скіх ра вес ні каў.

А тым ча сам га лоў ны ку ра тар 

РІSА Анд рэ ас Шляй хер за явіў, што 

ўка ра нен не ў Ра сіі Адзі на га дзяр-

жаў на га эк за ме ну ака за ла ста ноў-

чы ўплыў на сіс тэ му аду ка цыі, у 

пры ват нас ці, стар ша клас ні кі ста лі 

лепш спраў ляц ца са скла да ны мі 

за дан ня мі, якія ідуць пас ля тэс та-

вай част кі АДЭ. Пры гэ тым, на яго 

дум ку, тэс ты з множ ным вы ба рам 

ва ры ян таў ад ка заў не вель мі да рэч-

ныя ў су час най сіс тэ ме аду ка цыі. 

Ап ты маль ным ва ры ян там Шляй хер 

лі чыць за дан ні, у якіх на ву чэн цам 

трэ ба да ваць эк за ме на та рам больш 

скла да ныя і раз гор ну тыя ад ка зы. 

А бе ла ру сам за ста ец ца толь кі да ча-

кац ца вы ні каў РІSА, каб зра зу мець, 

на коль кі на шы 15-га до выя пад лет кі 

кан ку рэн та здоль ныя, як і на ша сіс-

тэ ма аду ка цыі?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЦІ МО ЖА ЦТ СТАЦЬ «ГРА ДУС НІ КАМ» 
ДЛЯ ШКО ЛЫ?

 Да вед ка
Тэс ты РІSА змя шча юць 

тры асноў ныя бло кі: за дан ні 
на чы тац кую аду ка ва насць 
(ра зу мен не тэкс таў), ма тэ-
ма тыч ную і пры ро да знаў ча-
на ву ко вую. У іх шмат тэкс таў, 
якія трэ ба ўваж лі ва пра чы таць 
(а для су час ных школь ні каў, 
якія не лю бяць вя лі кія тэкс ты, 
гэ та, ба дай што, са мае скла да-
нае) і ад ка заць на шмат лі кія 
пы тан ні. Яны ідуць гру па мі, 
з пры вяз кай да кан крэт на га 
тэкс ту.
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Пе рад кож ным цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван нем бе ла рус кім абі ту ры ен там 
на гад ва юць, ча го ка тэ га рыч на нель га ра біць пад час эк за ме ну...

Вель мі сур' ёз на ста вяц ца да агуль на дзяр жаў на га эк за ме ну — 
«га а каа» — у Кі таі.


