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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».) 
Трэ ба мець на ўва зе так са ма і тую 

ака ліч насць, што сі ту а цыя кож ны год 
змя ня ец ца. Па-пер шае, аб наў ля ец ца 
склад удзель ні каў цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня. Па-дру гое, з кож ным го-
дам змян ша ец ца і агуль ная коль касць 
абі ту ры ен таў, і, ад па вед на, коль касць 
са май пад рых та ва най яе част кі — вы-
пуск ні коў агуль на аду ка цый ных школ 
гэ та га го да. На прык лад, сё ле та ўча-
раш нія адзі нац ца ці клас ні кі скла лі 
толь кі 45% ад агуль най коль кас ці тых, 
хто ўдзель ні чаў у зда чы тэс ці ра ван ня. 
А ўсе ас тат нія абі ту ры ен ты бы лі або 
вы пуск ні ка мі праф тэх уста ноў і ся рэд-
ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста-
ноў, або за кон чы лі ся рэд нюю шко лу 
ў па пя рэд нія га ды.

Па-трэ цяе, што год ад бы ва ец ца 
аб наў лен не змес ту тэс таў. Та му па-
раў на нне ўзроў няў пад рых тоў кі абі-
ту ры ен таў па вы ні ках цэнт ра лі за ва-
на га тэс ці ра ван ня за шэ раг га доў не 
зу сім ка рэкт нае і ра біць вы сно вы пра 
зні жэн не якас ці пад рых тоў кі вы пуск-
ні коў агуль на аду ка цый ных уста ноў 
толь кі па вы ні ках ЦТ я не стаў бы.
Ма са васць — 
не сі но нім якас ці

— Ёсць мер ка ван не, што за-
дан ні на тэс ці ра ван ні з го да ў 
год спра шча юц ца. У той жа час 
заў сё ды ёсць абі ту ры ен ты, якія 
спра бу юць усіх пе ра ка наць, што 
тэс ты бы лі вель мі скла да ныя. 
Ска жы це, вя лі кая коль касць вы-
са ка баль ных ра бот у гэ тым го дзе 
па ра да ва ла ці за сму ці ла ар га ні-
за та раў цэнт ра лі за ва на га тэс ці-
ра ван ня?

— Па ля ры за цыя вы ні каў абі ту-
ры ен таў пра соч ва ла ся заў сё ды, 
але асаб лі ва вы раз на — у апош-
нія га ды, ка лі вы шэй шая аду ка цыя 
ста ла ў на шай кра і не ма са вай. 
Так, ка лі 20-30 га доў та му за явы ў 
пры ём ныя ка мі сіі ВНУ па да ва лі не 
больш як 20% вы пуск ні коў школ, а 
сту дэн та мі ста на ві лі ся яшчэ менш, 
то сё ле та ў цэнт ра лі за ва ным тэс ці-
ра ван ні ўдзель ні ча лі 86% адзі нац-
ца ці клас ні каў. Час та на ўступ ныя 
эк за ме ны вы пуск ні кі ідуць цэ лым 
кла сам!

Не су мня ва ю ся, што прос ты мі 
тэс ты па да юц ца той част цы абі ту-
ры ен таў, якая зна хо дзіц ца ўвер се 
рэй тын га ва га спі су. Гэ та най больш 
ма ты ва ва ная част ка абі ту ры енц-
ка га кан тын ген ту, ма ла дыя лю дзі, 
якія рых та ва лі ся да па ступ лен ня 
не ў апош нія ме ся цы, а на пра ця гу 
апош ніх га доў. А на скла да насць 

тэс таў спа сы ла юц ца тыя, хто імк-
нец ца апраў даць сваю не кан ку-
рэн та здоль насць пад час пры ём най 
кам па ніі. Кож ны год мы ка рэк ту ем 
на шы тэс ты з тым, каб «да га дзіць» 
так зва на му ся рэд не ста тыс тыч на-
му абі ту ры ен ту. Ана лі зу ем вы ні кі 
абі ту ры ен таў па пя рэд ня га го да, вы-
ні кі ўдзель ні каў усіх трох ту раў рэ-
пе ты цый на га тэс ці ра ван ня. За да ча, 
як вы ра зу ме е це, ня прос тая, і, каб 
вы ра шыць яе, ча сам да во дзіц ца 
кры ху зні жаць скла да насць не ка то-
рых за дан няў. Але тэс ты прос та не 
бу дуць спраў ляц ца са сва ёй за да-
чай па ран жы ра ван ні абі ту ры ен таў, 
ка лі яны бу дуць вель мі скла да ны мі 
або, на ад ва рот, вель мі лёг кі мі.

Сё ле та мы ўсе на зі ра лі вы со кую 
шчыль насць ула даль ні каў вы со кіх 
ба лаў на не ка то рых асаб лі ва прэ-
стыж ных у мо ла дзі спе цы яль нас-
цях. Каб стаць сту дэн там, у чар гу 
вы стра і лі ся абі ту ры ен ты, якія ме лі 
360, 370 ба лаў і на ват больш. На 
не ка то рых спе цы яль нас цях коль-
касць мес цаў на бюд жэт най фор ме 
на ву чан ня — ад нос на не вя лі кая. Да 
та го ж на гэ тыя спе цы яль нас ці па-
да юць свае да ку мен ты і пе ра мож цы 
алім пі яд. Та му кан ку рэн цыя на ват 
па між ула даль ні ка мі ба лаў у сер ты-
фі ка тах у дыя па зо не ад 90 да 100 
ба лаў на зі ра ла ся вель мі вост рая. 
На пэў на, для пэў най част кі абі ту ры-

ен таў тэс ты ўжо трэ ба ўсклад няць, 
інакш пры ём ныя ка мі сіі не змо гуць 
у бу ду чы ні іх ран жы ра ваць. З ін ша-
га бо ку, вя лі кая коль касць ста баль-
ных вы ні каў — гэ та доб рая ма ты ва-
цыя для тых, хто яшчэ толь кі пла нуе 
сваё па ступ лен не. Свед чан не та го, 
што з тэс там мож на спра віц ца і што 
мэ та на кі ра ва насць на ву чэн ца бу-
дзе ў вы ні ку ўзна га ро джа на.

— А ці не ба і це ся вы, што ка-
лі ў на ступ ным го дзе коль касць 
ста баль ні каў змен шыц ца, у ваш 
ад рас зноў па сып люц ца па про кі 
ў звыш скла да нас ці тэс таў?

— Лю быя ва ган ні ў той ці ін шы 
бок не бяс печ ныя для ўспры ман-

ня гра мад скас цю. На прык лад, усе 
пры звы ча і лі ся, што, ска жам, для 
га ран та ва на га па ступ лен ня на мно-
гія спе цы яль нас ці ў БДУ трэ ба мець 
не менш як 300 ба лаў. І рап там гэ ты 
ары ен цір змя ня ец ца... На ват прад-
стаў ні кі ВНУ звы чай на ары ен ту юць 
бу ду чых абі ту ры ен таў на пра хад-
ныя ба лы, якія скла лі ся ў па пя рэд-
нім го дзе. Да рэ чы, гэ та не зу сім 
пра віль на. Шка ла скла да нас ці тэс-
таў мо жа змя няц ца, што ад бі ва ец ца 
і на скла дзе абі ту ры ен таў, якія пры-
хо дзяць па да ваць свае да ку мен ты 
ў пры ём ныя ка мі сіі (у пры ват нас ці, 
на іх ба лах у сер ты фі ка тах). Той 
факт, што пра хад ныя ба лы ў гэ тым 
го дзе ўзрас лі, мно гія прад стаў ні кі 

ВНУ ін тэр прэ та ва лі на свой лад: 
маў ляў, па вы сіў ся якас ны склад 
бу ду чых пер ша курс ні каў. Але 
гэ та не зу сім так. Прос та вы ні кі 
ЦТ у верх няй част цы ака за лі ся 
сё ле та больш вы со кія. Ад на ча-
со ва з гэ тым у ВНУ не змаг лі 
прай сці абі ту ры ен ты з вель мі 
ніз кі мі ба ла мі.
Тры га дзі ны 
на эк за мен? На вош та?

— Ка лі ле тась мы апуб лі ка-
ва лі ў га зе це ўмо вы за да чы па 
ма тэ ма ты цы, з якой не змаг лі 
спра віц ца 60% удзель ні каў ЦТ, 
мно гія кі ну лі ся на ін тэр нэт-фо-

ру мах яе ра шаць. І бы ло шмат 
вод гу каў на кшталт «За да ча на 
па ру хві лін», «Та кія за да чы па-
він ны ра шац ца ўво гу ле ў га ла ве», 
«Прос та со рам на ста но віц ца за 
на шу шко лу». Ці бы лі сё ле та ана-
ла гіч ныя не скла да ныя за да чы, 
якія ака за лі ся абі ту ры ен там не 
па сі лах?

— На тэс ці ра ван ні па фі зі цы 
абі ту ры ен там бы ла пра па на ва на 
за да ча пры клад но га ха рак та ру, 
якая пра вя ра ла ўмен не зды маць 
па каз чы кі са шка лы вы мя раль на-
га пры бо ра. На пры ве дзе ным ма-
люн ку стрэл ка спі до мет ра ўказ ва ла 
хут касць 130 кі ла мет раў у га дзі ну. 
Удзель ні кам эк за ме ну трэ ба бы ло 
вы зна чыць, коль кі ж кі ла мет раў 
аў та ма біль пра ехаў за 18 хві лін 
пры ўмо ве за ха ван ня па ста ян най 
хут ка сці. Для та го, каб яе ра шыць, 
да стат ко ва бы ло пад лі чыць ад лег-
ласць, якую аў та ма біль пра яз джае 
за 1 хві лі ну. 130 кі ла мет раў па дзя-
ліць на 60 хві лін (1 га дзі на — гэ та 
60 хві лін) і па мно жыць на 18. Не 
спра ві лі ся з эле мен тар най за да-
чай больш як 60 пра цэн таў тэс ту-
е мых...

Не ка то рыя на шы апа не нты 
аб ві на вач ва юць тэс ты ў тым, што 
ў іх бра куе твор час ці. Я з гэ тым 
мер ка ван нем не згод ны. Прак-
тыч ных за дач у тэс тах ста но віц-
ца ўсё больш. Ад на спра ва, ка лі 
абі ту ры ен ту пра па ну ец ца вы зна-
чыць пло шчу пра ма ву голь ні ка, і 
зу сім ін шая — ка лі трэ ба вы зна-
чыць пло шчу кух ні ці коль кі тру-
бак шпа лер спат рэ біц ца пад час 
ра мон ту на ча ты ры сця ны. Вось 
толь кі на шы на зі ран ні свед чаць аб 
тым, што зна хо дзіць пло шчу пра-
ма ву голь ні ка ўме юць амаль усе, 
а ка лі ў за дан ні трэ ба раз лі чыць 
коль касць ла мі на ту для пад ло гі, 
то пра цэнт пра віль ных ад ка заў ча-
мусь ці іс тот на ска ра ча ец ца.

— Ска жы це, ці шмат, па на зі-
ран нях ар га ні за та раў, пры хо дзі-
ла на тэс ці ра ван не вы пад ко вых 
лю дзей, якія раз ліч ва лі на эле-
мен тар нае шан ца ван не?

— На вы ка нан не 30 за дан няў па 
фі зі цы ад во дзі ла ся 180 хві лін. Як 
па ка заў ма ні то рынг ча су, вы дат ка-

ва на га ўдзель ні ка мі тэс ці ра ван ня 
на вы ка нан не за дан няў па фі зі цы , 
ужо праз 30 хві лін за вяр шы лі ра бо-
ту з эк за ме на цый ны мі ма тэ ры я ла мі 
23% тэс ту е мых. Не ка то рыя абі ту ры-
ен ты з гэ тай гру пы зда лі аб са лют на 
чыс тыя ліс ты для ра бо чых за пі саў, 
а ў не ка то рых бы лі за пі са ны ад ка зы 
да асоб ных за дан няў част кі А. Яшчэ 
праз паў га дзі ны аў ды то рыі па кі ну-
лі 30 пра цэн таў абі ту ры ен таў. На 
пра ця гу дру гой га дзі ны зда лі свае 
ра бо ты яшчэ 11% удзель ні каў. Та-
кім чы нам, да за вяр шэн ня па ло вы 
ча су, ад ве дзе на га на вы ка нан не 
тэс та па фі зі цы, аў ды то рыі па кі ну лі 
64% (!) абі ту ры ен таў. А, так бы мо-
віць, да кан ца з тэс там пра ца ва лі 
толь кі 10% абі ту ры ен таў.

На ЦТ па ма тэ ма ты цы ў пер-
шыя 30 хві лін за вяр шы лі зда-
чу эк за ме ну больш як 6% яго 
ўдзель ні каў. У іх ра бо чых за пі сах 
змя шча лі ся пе ра пі са ныя ўмо вы 
за дач і ад ка зы на асоб ныя за дан-
ні част кі А, якія мож на ра шыць 
вус на. Мно гія абі ту ры ен ты вы ка-

рыс тоў ва лі свае чар на ві-
кі для ста рон ніх за пі саў і 
фраг мен тар ных за ма лё-
вак, якія не ме лі ні я ка га 
да чы нен ня да ма тэ ма ты кі. 
Праз 60 хві лін з мо ман ту 
па чат ку эк за ме ну за вяр-
шы лі ра бо ту над тэс там 
яшчэ ка ля 20% эк за ме ну-
е мых. А праз 90 хві лін у 

аў ды то ры ях за ста ло ся ўся го 50% 
абі ту ры ен таў. І толь кі не больш 
як 20% абі ту ры ен таў вы ка рыс-
та лі цал кам час, ад ве дзе ны на 
вы ка нан не тэс та па ма тэ ма ты цы. 
Між ін шым, згод на з су свет най 
прак ты кай, для па спя хо ва га вы-
ка нан ня тэс та ся рэд не ста тыс тыч-
на му абі ту ры ен ту па тра бу ец ца не 
менш як 80% ад ве дзе на га ча су. 
Мяр кую, пры ве дзе ныя звест кі ў 
мно гім тлу ма чаць не вы со кія вы ні-
кі мно гіх удзель ні каў тэс ці ра ван-
ня па фі зі цы і ма тэ ма ты цы...
Пер шая се сія і... апош няя

— А вы ці ка ві лі ся, на коль кі 
ка рэ лю юць вы ні кі ЦТ з па спя хо-
вас цю сту дэн таў на ма лод шых 
кур сах?

— Мы кан так ту ем на па ста-
ян най асно ве з не ка то ры мі ВНУ: 
су па стаў ля ем вы ні кі ЦТ, школь-
ныя атэс та ты і вы ні кі эк за ме на-
цый най се сіі. На ша ацэн ка ве даў 
ма ла дых лю дзей на ЦТ і ацэн ка 
іх ве даў пад час се сіі ў ВНУ, як 
пра ві ла, су па да юць. Ула даль ні кі 
вы со кіх ба лаў без праб лем адап-
ту юц ца да па тра ба ван няў вы шэй-
шай шко лы. А вось у тых, хто з 
вя лі кі мі цяж кас ця мі пе ра адо леў 
мі ні маль ны па рог, час цей за ўсё 
ў пра цэ се на ву чан ня ўзні ка юць 
сур' ёз ныя праб ле мы. І ўжо пер-
шая эк за ме на цый ная се сія мо жа 
стаць для іх «ле бя дзі най пес няй». 
Што ты чыц ца школь ных атэс та-

таў, то школь ныя ад зна кі ка рэ лю-
юць з па спя хо вас цю сту дэн таў у 
мен шай сту пе ні. Яно і зра зу ме ла, 
бо школь ны бал — гэ та ацэн ка 
на стаў ні кам ве даў школь ні ка, 
якая пры гэ тым вы кон вае і ро лю 
сты му лу ў на ву чан ні, та му час та 
за вы ша ец ца. Школь ны на стаў нік 
не толь кі ацэнь вае кож на га вуч ня, 
але і ўліч вае мі ну лыя яго за слу гі, 
ін ды ві ду аль ныя якас ці. Абі ту ры-
ент мог быць умоў на «зор кай» 
ся род сва іх ад на клас ні каў, але 
пры па ступ лен ні ў ВНУ стра ціць 
свае лі дар скія па зі цыі. Не ка то-
рыя вы дат ні кі да вед ва юц ца пра 
сваю не кан ку рэн та здоль насць 
яшчэ пад час ус туп ных вы пра ба-
ван няў.

Уво гу ле, я лі чу, што вы шэй шая 
аду ка цыя ста ла для мо ла дзі ідэ яй 
фікс. У 2008 го дзе ў нас удзель-
ні ча лі ў цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра-
ван ні 96 пра цэн таў вы пуск ні коў 
бя гу ча га го да! У гэ тым го дзе — 
86 пра цэн таў! Стаць сту дэн та мі 
раз ліч ва юць усе, хто ідзе ў стар-
шыя кла сы. Та му, на пэў на, больш 
пра віль ным бы ло б уво дзіць ней кі 
па рог на ўва хо дзе ў стар шую шко-
лу. У гэ тым вы пад ку якас ны склад 
абі ту ры ен таў ад ра зу па леп шыў ся 
б, а на цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра-
ван ні ста ла б менш вы пад ко вых 
лю дзей.

Гу тар ку вя ла 
На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«ДЫ ЛЕ ТАНЦ КІЯ РАЗ ВА ЖАН НІ 
ПРА ЦТ ПА ЗБАЎ ЛЕ НЫ АБ' ЕК ТЫЎ НАС ЦІ»

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»:
Пас ля зда чы эк за ме ну па ма тэ ма ты цы за бор там ака за лі ся 32,7% 

яго ўдзель ні каў, а на ЦТ па фі зі цы менш як 15 ба лаў на бра лі 37% 
абі ту ры ен таў. За тое ме на ві та на фі зі цы і ма тэ ма ты цы бы ла за рэ-
гіст ра ва на рэ корд ная коль касць 100-баль ных вы ні каў: мак сі мум 
на бра лі на ЦТ па ма тэ ма ты цы аж 146 ча ла век і 46 ча ла век — па 
фі зі цы.

2064 абі ту ры ен ты не на бра лі мі ні маль ны бал на ЦТ ад ра зу па 
трох (!) ву чэб ных прад ме тах, 11 454 — па дзвюх дыс цып лі нах і 
27 164 — па ад ной ву чэб най дысцыпліне.

«Зна хо дзіць пло шчу пра ма ву голь ні ка 
ўме юць амаль усе, а ка лі ў за дан ні трэ ба 
раз лі чыць коль касць ла мі на ту 
для пад ло гі, то пра цэнт пра віль ных 
ад ка заў ча мусь ці іс тот на ска ра ча ец ца».

«Не больш як 20% 
удзель ні каў вы ка рыс та лі 
ўвесь час, ад ве дзе ны 
на вы ка нан не тэс та 
па ма тэ ма ты цы. А на ЦТ 
па фі зі цы — 10%»

«На тэс ці ра ван ні па фі зі цы абі ту ры ен там бы ла пра па на ва на 
за да ча пры клад но га ха рак та ру, якая пра вя ра ла ўмен не 
зды маць па каз чы кі са шка лы вы мя раль на га пры бо ра. 
На пры ве дзе ным ма люн ку стрэл ка спі до мет ра ўказ ва ла 
хут касць 130 кі ла мет раў у га дзі ну. Удзель ні кам эк за ме ну трэ ба 
бы ло вы зна чыць, коль кі ж кі ла мет раў аў та ма біль пра ехаў 
за 18 хві лін пры ўмо ве за ха ван ня па ста ян най хут ка сці. 60% 
удзель ні каў з ёй не спра ві лі ся...»
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