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— Перш за ўсё ад зна чу, што сло-
ва «ўга даць» не зу сiм да мес ца, ка лi 
мы ма ем на ўва зе ад ка зы абi ту ры-
ен та на пы тан нi тэс та вых за дан няў 
пад час за паў нен ня блан каў. Уга даць 
мож на, на прык лад, аў то бус з якiм 
ну ма рам пер шы пад' е дзе да пры-
пын ку цi коль кi пе ша хо даў па спее 
пе рай сцi ву лi цу на зя лё нае свят ло 
свят ла фо ра...

Зра зу ме ла, мы ве да ем i пра «га-
ры зан таль ны», i пра «дыя га наль ны» 
ме та ды за паў нен ня блан каў ад ка заў, 
якi мi абi ту ры ен ты дзе ляц ца па мiж 
са бой. Але не ра iм iмi ка рыс тац ца. 
Пры ха а тыч ным за паў нен нi блан-
ка ад ка заў маг чы масць атры маць 
тэс та вы бал, якi б га ран та ваў абi-
ту ры ен ту за лi чэн не ва ўнi вер сi тэт, 
вель мi мi зэр ная. Асаб лi ва з улi кам 
па вы шэн ня мi нi маль на га ба ла на 
ЦТ. Ад па вед ныя раз лi кi i што га до-
вы ана лiз вы нi каў цэнт ра лi за ва на га 
тэс цi ра ван ня свед чаць, што на ват 
сла ба пад рых та ва ныя абi ту ры ен ты 
спра бу юць вы кон ваць за дан нi, а не 
вы бi ра юць муд ра ге лiс тыя схе мы за-
паў нен ня блан каў. Да та го ж пад час 
ра бо ты над тэс там у абi ту ры ен та 
аў та ма тыч на ўклю ча юц ца сфар мi-
ра ва ныя ў пра цэ се на ву чан ня на вы кi 
i iн ту i цыя.

Iс ну юць пэў ныя за ко ны па бу до вы 
тэс та, згод на з якi мi ўзро вень за дан-
няў па вi нен уз рас таць: абi ту ры ент пры 
вы ка нан нi тэс та ру ха ец ца ад прос-
тых да больш скла да ных за дан няў. 
За дан нi част кi А, дзе пра па ну юц ца 
ва ры ян ты ад ка заў, пра вя ра юць або 
ўмен не ла гiч на раз ва жаць, або ўмен-
не ана лi за ваць i хут ка ра бiць вы сно-
ву, або вы бi раць пра вiль ны ад каз з 
па доб ных. Пра вiль на сфар му ля ва нае 
за дан не па тра буе ўдум лi ва га ана лi зу 
i су па стаў лен ня маг чы мых ва ры ян-
таў ра шэн ня. Праў да, ёсць пы тан не: 
а коль кi ж па вiн на быць дыс трак та раў 
(праў да па доб ных ва ры ян таў ад ка заў) 
у ад ным за дан нi? За кры тыя за дан-
нi част кi А мо гуць мець 4-5 ва ры ян-
таў ад ка заў: пра па ноў ваць боль шую 
коль касць ва ры ян таў не мэ та згод на, 
па коль кi гэ та вы ма гае больш ча су i 
ўсклад няе вы ка нан не тэс та. На шы 
за меж ныя ка ле гi пры трым лi ва юц ца 
мер ка ван ня, што ся род пра па на ва-
ных ва ры ян таў па вi нен пры сут нi чаць 
толь кi адзiн пра вiль ны ад каз, але 
мы вы ка рыс тоў ва ем на ЦТ па бе ла-
рус кай i рус кай мо ве i два, i больш 
пра вiль ных ад ка заў. Гэ та па вя лiч вае 
iх дэ фе рэн цы ру ю чую здоль насць i 
змян шае ве ра год насць угад ван ня.

— А не маг лi б вы па тлу ма чыць 
на кан крэт ным пры кла дзе, як iн-
ту i цыя або ло гi ка мо гуць вы ра та-
ваць абi ту ры ен та, якi не ўпэў не ны 
ў сва iх ве дах...

— Для пры кла ду, удзель нi кам 
тэс цi ра ван ня па ма тэ ма ты цы бы-
ла пра па на ва на на ступ ная за да ча. 
«Ад но сi на даў жы нi акруж нас цi да 
даў жы нi яе дыя мет ра роў ная пры-
блiз на... I ва ры ян ты ад ка заў: 1) 

2,72; 2) 4,12 3) 3,14; 4) 3,68 5) 2,14. 
Ана лi зу ю чы ва ры ян ты ад ка заў, абi-
ту ры ент звяр тае ўва гу на лiк 3,14. 
Не вы кон ва ю чы вы лi чэн нi, вы бi рае 
дыс трак тар пад ну ма рам 3, бо, як 
вя до ма з кур са ма тэ ма ты кi 6-га кла-
са, ад но сi на даў жы нi акруж нас цi да 
яе дыя мет ра ёсць па ста ян ная ве лi-
чы ня π (яна пры блiз на роў ная 3,14). 
Цi мож на сцвяр джаць, што абi ту ры-
ент «уга даў» ад каз? Без умоў на, не. 
З гэ тай ве лi чы нёй зна ё мы кож ны 
школь нiк.

Пры вы зна чэн нi пра ва пi су сло ва 
«не втер пёж» абi ту ры ент вы кон вае 
за дан не пра вiль на так са ма на пад-
свя до мым уз роў нi, бо не ад ной чы ў 
час на ву чан ня су стра каў ся з вы ра-
зам «уж за муж не втер пёж» — гэ та 
вы клю чэн нi, дзе мяк кi знак не пi-
шац ца. Цi ў вы пад ку з пра ва пi сам 
час цi цы «не» з дзея сло вам. На ват 
ву чань з па срэд ны мi ве да мi па мя-
тае, што вы раз «не» з дзея сло вам 
пi шац ца асоб на». Та му абi ту ры ент 
пад свя до ма вы бя рэ ад па вед ны ад-
каз — з асоб ным на пi сан нем час цi цы 
i дзея сло ва.

Але для та го, каб тэст мог больш 
дак лад на па бу да ваць рэй тынг удзель-
нi каў тэс цi ра ван ня, iс нуе част ка В, 
дзе ня ма ад ка заў на пра па на ва ныя 
пы тан нi i за да чы. Па ўсiх прад ме тах, 
за вы клю чэн нем ма тэ ма ты кi i фi зi кi, 
на шы тэс ты змя шча юць 80 пра цэн-
таў за дан няў з ва ры ян та мi ад ка заў 
(частка А) i 20 пра цэн таў за дан няў 
без вы ба ру ад ка заў (частка В).

На ЦТ па ма тэ ма ты цы i фi зi цы 
су ад но сi ны за дан няў час так А i В 
скла да юць, ад па вед на, 60 i 40 пра-
цэн таў. За дан нi част кi В у боль шай 
сту пе нi да зва ля юць ды фе рэн цы ра-
ваць абi ту ры ен таў з больш глы бо-
кай пад рых тоў кай. Хоць, як па каз вае 
прак ты ка, ня рэд ка ме на вi та моц ныя 
абi ту ры ен ты спа ты ка юц ца на прос-
тых за дан нях. Тэс ты, якiя пра па ну-
юц ца на цэнт ра лi за ва ным тэс цi ра-
ван нi, да юць комп лекс ную ацэн ку 
ве даў, та му з iмi лепш спраў ля юц ца 
тыя абi ту ры ен ты, якiя мо гуць па хва-
лiц ца сiс тэм ны мi ве да мi.

— Мi ка лай Сця па на вiч, а цi вы-
ка рыс тоў ва юц ца за дан нi з ва ры-
ян та мi ад ка заў у эк за ме на цый ных 
тэс тах у iн шых кра i нах?

— Та кiя за дан нi вы ка рыс тоў ва-
юц ца ва ўсiх кра i нах, дзе эк за ме ны 
пра вод зяц ца ў тэс та вай фор ме. Мно-
гiя кра i ны, у тым лi ку i Ка зах стан, каб 
мак сi маль на аў та ма ты за ваць пра цэс 
апра цоў кi тэс та вых ма тэ ры я лаў, пра-
па ну юць на эк за ме нах за дан нi толь кi 
з вы ба рам ва ры ян ту ад ка заў.

Так, Лон дан ская шко ла эка но мi-
кi i па лi тыч ных на вук на ўступ ных 
эк за ме нах па ма тэ ма ты цы пра па-
нуе на пра ця гу ад ной га дзi ны вы-
ка наць 30 за дан няў з не каль кi мi 
ва ры ян та мi ад ка заў. Ва ўнi вер сi-
тэ тах Гер ма нii TestAS вы зна чае 
здоль нас цi за меж ных абi ту ры ен таў 
да на ву чан ня i ўклю чае 150 за дан-
няў з вы ба рам ад ка зу з ча ты рох 
пра па на ва ных ва ры ян таў. Гэ тыя 
пры кла ды за дан няў ана ла гiч ныя 
фар ма ту част кi А тэс таў, якiя мы 
пра па ноў ва ем на цэнт ра лi за ва ным 
тэс цi ра ван нi. Пры гэ тым у ня мец кiх 
тэс тах, у ад роз нен не ад бе ла рус-
кiх, ад сут нi ча юць за дан нi ад кры та-

га ты пу, дзе абi ту ры ен ту па трэб на 
са ма стой на сфар му ля ваць ад каз i 
за нес цi яго ў бланк (ана лаг част кi 
В у за дан нях РIКВ).

У на шых ка лег ва Укра i не пры 
знеш нiм не за леж ным ацэнь ван нi 
(ана лаг на ша га ЦТ) усе тэс ты кам-
бi на ва ныя: па боль шас цi прад ме таў 
90% за дан няў на вы бар ва ры ян таў 
ад ка заў (част ка А) i толь кi 10% — 
ад кры та га ты пу (част ка В).

Па рус кай жа мо ве на шы ўкра iн-
скiя ка ле гi зу сiм ад ка за лi ся ад част-
кi В пры 50 за дан нях част кi А. Мiж 
iн шым, нi ар га нi за та ры тэс цi ра ван-
ня ва Укра i не, нi пе да га гiч ная гра-
мад скасць не лi чаць, што пры та кой 
струк ту ры тэс та па вя лiч ва ец ца маг-
чы масць вы пад ко вых ад ка заў. Якас-
ныя ж ха рак та рыс ты кi на шых тэс таў 
больш вi да воч ныя. Так, ка э фi цы ент 
ся рэд няй ды фе рэн цы ру ю чай здоль-
нас цi за дан няў тэс та па рус кай мо ве 
ў нас — 51,16, а ва Укра i не — толь кi 
30,15. Ка э фi цы ент на дзей нас цi так-
са ма ў нас вы шэй шы — 0,93 i 0,88 
ад па вед на.

На ву ко выя да сле да ван нi за меж-
ных ка лег i ўлас ная прак ты ка пры-
мя нен ня гэ тай фор мы эк за ме наў 
свед чаць аб iх вы со кай дак лад нас цi 
i аб' ек тыў нас цi. Да рэ чы, мно гiя мiж-
на род ныя экс пер ты лi чаць не маг чы-
мым аб са лют нае су па дзен не ўзроў-
ню скла да нас цi тэс таў пры на яў нас цi 
больш чым ад на го ва ры ян та тэс та-
вых за дан няў. Мы ж, як вя до ма, пра-
па ну ем на цэнт ра лi за ва ным тэс цi ра-
ван нi 10 раў на знач ных ва ры ян таў. 
Iн ша зем цы здзiў ля юц ца. Зра зу ме ла, 
што адзiн ва ры янт тэс та — прос та 
iдэа льнае вый сце.

— Але не з на шым мен та лi тэ-
там, ка лi су сед су се ду па пар це 
аба вяз ко ва да па мо жа i дасць спi-
саць. На ват у шко ле на кант роль-
най ра бо це нi ко лi не вы ка рыс тоў-
ва ец ца адзiн ва ры янт...

— Ме на вi та так, та му нам пры 
ства рэн нi тэс та для ЦТ трэ ба па мно-
жыць на шы на ма ган нi на дзе сяць, i 
мы прос та аба вя за ны за бяс пе чыць 
вы со кую сту пень ка рэ ля цыi ўсiх дзе-
ся цi ва ры ян таў тэс та, каб усе ўдзель-
нi кi абi ту ры енц ка га тэс цi ра ван ня 
зна хо дзi лi ся ў роў ных умо вах.

— Сён ня ў iн тэр нэт-пра сто ры 
мно гiя га то вы раз да ваць па ра ды, 
што i як трэ ба змя нiць у сiс тэ ме 
цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня...

— У нас i са праў ды вель мi мно гiя 
лi чаць, што яны ве да юць, як мож-
на зра бiць пра цэ ду ру тэс цi ра ван ня 
больш дас ка на лай. Не ка то рыя па-
тра бу юць уня сен ня кар ды наль ных 
змя нен няў або ў тэх на ло гiю, або ў 
ар га нi за цыю цэнт ра лi за ва на га тэс цi-
ра ван ня, або ў змест тэс таў. I час цей 
за ўсё iх пра па но вы вель мi да лё кiя 
ад ра зу мен ня гэ та га пы тан ня, бо тэс-
та ло гiя — сур' ёз ная на ву ка.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

НА ТЭС ЦI РА ВАН НI 
«ГУЛЬ НЯ Ў КРЫ ЖЫ КI» 

НЕ СПРА ЦУЕ

Раз бор па лё таўРаз бор па лё таў

Ад за дан няў з ва ры ян та мi ад ка заў на цэнт ра лi за ва-
ным тэс цi ра ван нi трэ ба ад маў ляц ца, а змест тэс таў 
— пе ра гля даць. Та кiя пра па но вы гу чаць апош нiм ча-
сам да во лi час та. Апа не нты кi ва юць на Ра сiю, дзе ў 
тэс тах на Адзi ным дзяр жаў ным эк за ме не пра ду гле-
джа на част ка С — з за дан ня мi, пры ра шэн нi якiх ад 
абi ту ры ен та па тра бу ец ца даць раз гор ну ты ад каз. А 
яшчэ ў Ра сii за явi лi, што пла ну юць уво дзiць вус ную 
част ку на эк за ме не па за меж ных мо вах. Цi на са м-
рэч праб ле ма ўгад ван ня пра вiль ных ад ка заў ста iць 
на столь кi вост ра? I цi мо жа абi ту ры ент, рас ста вiў-
шы кры жы кi на ўзда гад, атры маць на тэс цi ра ван нi 
бал, якi да зво лiць яму прэ тэн да ваць на сту дэнц кi 
бi лет? Пра гэ та мы вы ра шы лi па цi ка вiц ца ў ды рэк-
та ра Рэс пуб лi кан ска га iн сты ту та кант ро лю ве даў 
Мi ка лая ФЯСЬ КО ВА:

Мно гiя кра i ны, каб 
мак сi маль на аў та ма ты за ваць 
пра цэс апра цоў кi тэс та вых 
ма тэ ры я лаў, пра па ну юць 
на эк за ме нах за дан нi толь кi 
з вы ба рам ва ры ян ту ад ка заў.

ЗДАЁМ ЦТ 
НА КАМ П'Ю ТА РЫ...

НЕ СПЯ ШАЙ СЯ РАС СЛАБ ЛЯЦ ЦА...
...Прай шоў шы этап рэ гiст ра цыi, на цiс каю на кноп ку i па чы наю тэст. У 

ле вым ку це ма нi то ра — по ле з ну ма ра мi за дан няў. Усё, як на цэнт ра лi-
за ва ным тэс цi ра ван нi: па ка за на, якiя за дан нi ад но сяц ца да част кi А, якiя 
— да част кi В. Вы кон ваць iх мож на ў лю бым па рад ку. На эк ра не вы свеч-
ва юц ца пы тан не i ва ры ян ты ад ка заў, якiх мо жа быць не каль кi. Бя жыць 
лi чыль нiк ча су — на ўвесь тэст у мя не 120 хвi лiн. Спа чат ку хва лю ю ся: 
цi па спею?.. Па чы наю па спеш лi ва, ледзь не аў та ма тыч на «шчоў каць» 
за дан нi, якiя, на пер шы по гляд, зда юц ца вель мi прос ты мi. Не ўза ба ве 
пе ра кон ва ю ся, што ча су ў мя не яшчэ да стат ко ва, та му пе ра хо джу да 
больш удум лi ва га вы ка нан ня за дан няў, i тут... упэў не насць у пра вiль нас цi 
вы бра ных ад ка заў не ча ка на знi кае, з'яў ля юц ца су мнен нi.

Ця пер скла да нас цi вы клi кае 
на ват на пi сан не слоў ра зам, 
асоб на i праз злу чок, з якiм у мя-
не нi ко лi не бы ло праб лем. Вось 
як пра вiль на на пi саць: да выд-
га ра доц кi цi да вы дга ра доц кi?.. 
«Да выд-Га ра док пi шац ца праз 
злу чок, ад па вед на, i пры мет нiк 
па вi нен пi сац ца гэ так жа», — раз-
ва жаю, кi ру ю чы ся хут чэй прын-

цы пам ана ло гii, чым ар фа гра фii. Лаў лю ся бе на дум цы, што не ка то рыя 
пра вi лы ўсё ж ус плы ва юць у ма ёй свя до мас цi, хоць пiсь мен насць у 
мя не заўж ды бы ла пе ра важ на на пад свя до мым уз роў нi. Пра сту пень 
скла да нас цi за дан няў ма гу ска заць, што яна ўзрас тае па ме ры iх вы-
ка нан ня. За дум ва ю ся: цi пра вiль на гэ та? Бо абi ту ры ен ту, якi па спя вае 
ста мiц ца на па чат ку, бу дзе цяж ка скан цэнт ра вац ца ў кан цы. Так бы ло 
i са мной: пер шыя пы тан нi быц цам кры ху рас сла бi лi, але ра зам з тым 
i рас се я лi маю ўва гу. Праў да, вы кон ваць тэс та выя за дан нi па па рад ку 
зу сiм не аба вяз ко ва...

На рэш це, апош няе пы тан не — i тэст вы ка на ны. Ад зна чаю, што нi чо га 
над звы чай скла да на га цi не зна ё ма га мне не тра пi ла ся. Ра зам з тым ра-
зу мею, што шмат мо ман таў, «за зуб ра ных» у шко ле, ця пер ча мусь цi знiк лi 
з па мя цi, та му па мыл кi, вя до ма, не па збеж ныя. Але што iх бу дзе столь кi, я 
не ча ка ла... Вы нiк тэс ту па ка заў, што я спра вi ла ся з за дан ня мi за 56 хвi лiн 
(асаб лi ва не спя ша ю чы ся) i на бра ла... 64 ба лы. Ча мусь цi я лi чы ла, што 
пра ца ў бе ла рус ка моў най га зе це i што дзён нае ўжы ван не род най мо вы 
па вiн ны толь кi па ляп шаць мой уз ро вень. Але, як вы свет лi ла ся, гра ма ты ку 
пе ры я дыч на так са ма трэ ба паў та раць. Зрэш ты, ка лi б не дзве вы шэй зга-
да ныя ака лiч нас цi, я, на пэў на, 
маг ла б га на рыц ца са бой, тым 
больш што, у ад роз нен не ад 
абi ту ры ен таў, спе цы яль на да 
зда чы тэс ту не рых та ва ла ся. 
Ка лi ве рыць ста тыс ты цы, та-
кую ж коль касць ба лаў, што 
ў мя не, i боль шую на бi ра юць 
на тэс цi ра ван нi па бе ла рус кай 
мо ве толь кi 9 пра цэн таў яго 
ўдзель нi каў.

ПА СПЕХ — ЛЮ ДЗЯМ НА СМЕХ
Пе ра хо джу да ра бо ты над па мыл ка мi i вель мi здзiў ля ю ся, ка лi ба чу, 

што «на пар та чы ла» ў та кiх эле мен тар ных пер шых за дан нях... Ды i ў 
апош нiх, шчы ра ка жу чы, так са ма. Раз бi раю пра вi лы, якiя пра па нуе мне 
кам п'ю тар, i вы праў ляю свае ад ка зы. Пры мет нiк «да выд-га ра доц кi», як 
ака за ла ся, на пi са ла пра вiль на. А вось ў на пi сан нi на зоў нi ка з пры на зоў-
нi кам «на па мяць» па мы лi ла ся, на пi саў шы ра зам. Зна чыць, прын цып 
ана ло гii не заўж ды спра цоў вае (у ма iм вы пад ку я су па ста вi ла бе ла рус-
кае «на па мяць» з рус кiм «наизусть»...). Што да ас тат нiх ма iх па мы лак, 
то са праў ды не ка то рыя з iх бы лi зроб ле ны па пры чы не ня ве дан ня (а 
дак лад ней, за быц ця) пра вi лаў. Але ж шмат бы ло i та кiх, якiя ўзнiк лi па 
ба наль най ня ўваж лi вас цi. Та му тым, хто збi ра ец ца зда ваць тэс ты, важ на 
не толь кi ўчыт вац ца ў за дан нi, але i спа кой на iх асэн соў ваць.

А ўво гу ле я пе ра ка на ла ся, што пра хо дзiць рэ пе ты цый нае тэс цi ра-
ван не трэ ба, i па жа да на не адзiн раз. Ха ця б для та го, каб на ву чыц ца 
за паў няць блан кi, бо, па сло вах Па лi ны Мi ха ле вiч, шмат праб лем на ЦТ 
уз нi кае ме на вi та з-за ня пра вiль на га iх за паў нен ня. Ну а кам п'ю тар ная 
«рэ пе ты цыя» дае маг чы масць не толь кi ўба чыць свае па мыл кi i пра вiль-
ныя ад ка зы, але i ўказ вае, на якiя мо ман ты i пра бе лы ў ве дах абi ту ры ен ту 
трэ ба звяр нуць асаб лi вую ўва гу пры пад рых тоў цы. Як пра вi ла, вы нi кi 
тэс таў вы со кiя ў тых, хто па трэ нi ра ваў ся не каль кi ра зоў. Та му, ка лi сум-
лен на па ды сцi да пад рых тоў кi, атры маць вы со кi бал не скла да на. Але 
ра зам з тым вар та па мя таць, што тэст — гэ та не сро дак на ву чан ня, а 
толь кi спо саб ды яг нос ты кi ве даў. Прос та «за зуб рыць» пра вiль ныя ад-
ка зы не атры ма ец ца: ва ры ян таў за дан няў шмат, i ве ра год насць та го, 
што на ЦТ тра пiц ца той, якi вы ўжо вы кон ва лi, ну ля вая.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.

Ра зу мею, што шмат мо ман таў, 
«за зуб ра ных» у шко ле, ця пер 
ча мусь цi знiк лi з па мя цi, 
та му па мыл кi, вя до ма, 
не па збеж ныя. Але што iх 
бу дзе столь кi, я не ча ка ла...

У буд ныя днi кам п'ю тар нае 
тэс цi ра ван не пра во дзiц ца 
ў Рэс пуб лi кан скiм iн сты ту це 
кант ро лю ве даў з 8.30 да 16 
га дзiн, а ў су бо ту i ня дзе лю 
ў iн сты ту це га то вы тэс цi ра ваць 
ах вот ных трой чы на дзень — 
у 9.00, 12.00 i 15.00.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Iс ну юць пэў ныя за ко ны 
па бу до вы тэс та, згод на 
з якi мi ўзро вень за дан няў 
па вi нен уз рас таць: 


