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«Рэ пе ты цыя» іс пы таў«Рэ пе ты цыя» іс пы таў

— Упэў не ны, што за ня ткі з рэ пе ты та рам ні-
ко лі не да дуць та кой ба га тай ін фар ма цыі для 
роз ду му, як вы ні кі рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня. 
Для не ка то рых вы пуск ні коў і іх баць коў яго вы ні кі 
ста но вяц ца гро мам ся род яс на га не ба, асаб лі ва 
ка лі тыя ма юць у шко ле вы со кія ад зна кі, якія 
не па цвяр джа юц ца вы со кімі ба ла мі на рэ пе ты-
цый ным тэс ці ра ван ні, — пад крэс лі вае ды рэк тар 
Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў 
Мі ка лай ФЯСЬ КОЎ, і па пя рэдж вае, — абі ту ры-
ен ты па мы ля юц ца, ду ма ю чы, што мож на якас на 
пад рых та вац ца да цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван-
ня за паў го да ці год, мушт ру ю чы тэс ты. На жаль, 
та кой дум кі пры трым лі ва юц ца і не ка то рыя на-
стаў ні кі. Фраг мен тар ныя ве ды вуч няў свед чаць 
аб ад сут нас ці ў не ка то рых уста но вах аду ка цыі 
сіс тэ мы ў на ву чаль ным пра цэ се. Вы ву чаць ма-
тэ ма ты ку, фі зі ку, бія ло гію і ін шыя школь ныя дыс-
цып лі ны па тэс тах — за ган ная прак ты ка.

За дан ні ў тэс тах хоць і ад па вя да юць школь-
най пра гра ме, але са мі тэс ты не пе ра да юць 
усёй пас ля доў нас ці та го ці ін ша га кур са. Трэ ба 
на за ня тках вы кон ваць па тра ба ван ні ву чэб-
ных пра грам. Ка лі вы пуск нік шко лы ве дае, 
як ра шаць за да чы па ўсіх раз дзе лах кур са, то 
пос пех на ўступ ных іс пы тах яму за бяс пе ча ны. 
А тэст — гэ та най перш сро дак ды яг нос ты-
кі. Вя до ма, абі ту ры ен ты па він ны мець на вык 

ра бо ты з тэс та мі, але тут ма ец ца на ўва зе 
тэх на ло гія за паў нен ня блан каў, псі ха ла гіч ная 
пад рых тоў ка, умен не раз лі чыць час на вы ка-
нан не тэс та вых за дан няў.

— Мы на стой ва ем на тым, каб ар га ні за та ры 
«рэ пе ты цыі» пры трым лі ва лі ся ўсіх пра віл пра-
вя дзен ня ЦТ, каб ад ра зу на стро іць абі ту ры ен-
таў на сур' ёз ны лад і зма дэ ля ваць рэ аль ную псі-
ха ла гіч ную аб ста ноў ку пра вя дзен ня эк за ме ну: 
ні я кіх ма біль ні каў, да па мож ні каў і шпар га лак 
у эк за ме на цый най аў ды то рыі быць не па він-
на! Ар га ні за та рам да зва ля ец ца кан суль та ваць 
удзель ні каў «рэ пе ты цыі» толь кі па тэх на ло гіі 
ра бо ты над тэс там і па па рад ку за паў нен ня 
блан ка. Кан суль та цыі па змес це тэс таў не да-
пус ка юц ца, — ка жа Мі ка лай Фясь коў.

Тра ды цый на на кож ны з эта паў рэ пе ты цый-
на га тэс ці ра ван ня вы но сяц ца не каль кі ва ры-
ян таў тэс таў па кож ным прад ме це. Ка лі абі ту-
ры ент па жа дае ўдзель ні чаць у рэ пе ты цый ным 
тэс ці ра ван ні дру гі раз, трэ ба бу дзе па пя рэд не 
пра ін фар ма ваць ад каз на га ар га ні за та ра аб 
тым, што ён ужо вы кон ваў, на прык лад, пер-
шы ва ры янт тэс та. Коль касць дыс цып лін, якія 
мож на зда ваць на рэ пе ты цый ным тэс ці ра ван-
ні, у ад роз нен не ад ЦТ, ні хто не аб мя жоў вае. 
Так са ма да ўдзе лу ў рэ пе ты цый ным тэс ці ра-
ван ні да пус ка юц ца і дзе ся ці клас ні кі.

Для па вы шэн ня эфек тыў нас ці ад удзе лу ў 
рэ пе ты цыі ЦТ мож на ска рыс тац ца па слу га мі рэ-
гі я наль на га цэнт ра тэс ці ра ван ня і пра фе сій най 
ары ен та цыі мо ла дзі пры Гро дзен скім дзяр жаў-
ным уні вер сі тэ це імя Я. Ку па лы, які ўжо не пер-
шы год ар га ні зуе пры пад трым цы Рэс пуб лі кан-
ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў ін ды ві ду аль ныя 
кан суль та цыі для ўдзель ні каў рэ пе ты цый на га 
тэс ці ра ван ня. Там мо гуць пра кан суль та ваць 
лю бо га абі ту ры ен та, не за леж на ад пунк та пра-
хо джан ня тэс ці ра ван ня і мес ца яго жы хар ства. 
Мэ та та кой кан суль та цыі — лік ві да цыя пра бе лаў 
у ве дах і да лей шая пад рых тоў ка па тэ ма ты цы 
тэс та вых за дан няў, з які мі абі ту ры ен ты не спра-
ві лі ся на «рэ пе ты цыі» эк за ме ну. Ін ды ві ду аль ная 
кан суль та цыя ўяў ляе са бой рас сыл ку ву чэб на-
ме та дыч на га па ке та, які змя шчае тэ ма ты ку 
раз дзе лаў школь най пра гра мы па кож ным ня-
пра віль на вы ка на ным за дан ні з ука зан нем го да 
ці кла са вы ву чэн ня ад па вед на га раз дзе ла, з 
рэ ка мен да ва ным спі сам ву чэб най і ме та дыч най 
лі та ра ту ры, са змес там ня пра віль на вы ка на ных 
за дан няў, пра віль ны мі ад ка за мі і ўка зан нем да 
пра віль на га ра шэн ня. Кан суль та цый ныя па слу гі 
аказ ва юць удзель ні кам рэ пе ты цый на га тэс ці ра-
ван ня так са ма ў Лі цэі БДУ.

Між ін шым, ар га ні за та ры цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня за ўва жы лі, што на вы нік вы ка нан-

ня та го ці ін ша га тэс та ва га за дан ня аказ вае 
ўплыў на віз на ма тэ ры я лу для ўдзель ні каў іс пы-
таў. Абі ту ры ен ты да пус ка юць больш па мы лак у 
за дан нях, якія не ўклю ча лі ся ў па пя рэд нія га ды. 
І на ад ва рот. Так, не каль кі га доў за пар у тэс та-
вых за дан нях па рус кай мо ве пра па ну юц ца ска-
зы, дзе пра цяж нік па між дзей ні кам і вы каз ні кам 
пры на яў нас ці дзея сло ва-звяз кі не ста віц ца 
(Муд рость есть ум, соединенный с доб ро той). 
Вы нік — кож ны раз ка ля 30% абі ту ры ен таў да-
пус ка юць па мыл кі. Ка лі ж па бе ла рус кай мо ве 
ў тэс тах на гэ тае пра ві ла пра па на ва лі за дан не 
з пе ра пын кам у два га ды, коль касць па мыл ко-
вых ад ка заў пад во і ла ся.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Вы нік не пры му сіў са бе ча каць 
— не за поў не ны мі ў ВНУ за ста лі ся 
2,4 ты ся чы бюд жэт ных мес цаў, што 
ў пяць ра зоў пе ра вы шае па каз чык 
па пя рэд ня га го да. Цал кам план пры-
ёму вы ка на лі толь кі 16 дзяр жаў ных 
ВНУ з 45.

І толь кі дзвюм ВНУ — Гро дзен-
ска му і Ві цеб ска му дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ там — уда ло ся не прос-
та вы ка наць план, але і ўкам плек-
та ваць цал кам на ват пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці фі зі ка-ма тэ ма тыч-
на га про фі лю. Для да вед кі: з 296 
не за поў не ных бюд жэт ных мес цаў 
на пе да га гіч ных спе цы яль нас цях па 
ўсёй кра і не 184 бы лі звя за ны ме на-
ві та з фі зі кай і ма тэ ма ты кай...

Вы бі рай це нас!
— Не ду май це, што мы ўво гу-

ле не су ты ка ем ся з цяж кас ця мі ў 
пра цэ се пры ём най кам па ніі, — ка-
жа пер шы пра рэк тар Ві цеб ска-
га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
П.М. Ма шэ ра ва Ва сіль МА ЛІ НОЎ-
СКІ. — І дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя — 
толь кі ад на з ака ліч нас цяў, з якой 
мы вы му ша ны лі чыц ца. Не сак рэт, 
што су час ная мо ладзь за ры ен та-
ва ная на «мод ныя» эка на міч ныя і 
юры дыч ныя спе цы яль нас ці. А наш 
уні вер сі тэт рых туе пе ра важ на пе-
да га гіч ныя і на ву ко ва-пе да га гіч ныя 
кад ры. Да та го ж прак тыч на па ўсіх 
спе цы яль нас цях мы ма ем сур' ёз-

ных кан ку рэн таў. Пры чым не толь кі 
ў на шым рэ гі ё не... Зу сім по бач з Ві-
цеб скам — Сма лен ская воб ласць і 
ра сій скія ВНУ, та му па гро за ад то-
ку абі ту ры ен таў у су сед нюю кра і ну 
вель мі вы со кая...

Для вы яў лен ня пра фе сій ных на-
ме раў вы пуск ні коў школ уні вер сі тэт 
што год пра во дзіць ан ке та ван не. Па 
яго вы ні ках фар мі ру ец ца элект рон-
ная ба за «Абі ту ры ент ВДУ». Ле тась 
у ан ке та ван ні ўдзель ні ча ла пры-
клад на 5 ты сяч ча ла век (ка ля 70% 
ад агуль най коль кас ці вы пуск ні коў 
Ві цеб скай воб лас ці), во сен ню 2013 
— ка ля 6 ты сяч ча ла век. У вы ні ку 
ўжо ў снеж ні кі раў ніц тва ўні вер сі тэ та 
ва ло да ла вель мі каш тоў ны мі звест-
ка мі. Па-пер шае, пра абі ту ры ен таў, 
якія мэ та на кі ра ва на збі ра юц ца па-
сту паць у ВДУ. Па-дру гое, пра абі-
ту ры ен таў, якія яшчэ не вы зна чы лі ся 
са сва ім вы ба рам, але згад ва юць 
Ві цеб скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт у лі-
ку пры яры тэ таў, а так са ма пра абі-
ту ры ен таў, якія пла ну юць па сту паць 
у ін шыя ВНУ, але па тэн цы яль на (па 
на бо ры дыс цып лін, якія ма ла дыя 
лю дзі пла ну юць зда ваць на ЦТ) яны 
па ды хо дзяць і для Ві цеб ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та.

— На ша за да ча — пер шых не 
стра ціць, а тых, хто ва га ец ца, пе-
ра ка наць, што наш уні вер сі тэт — 
най леп шы вы бар з маг чы мых. І, на-
рэш це, аба вяз ко ва па спра ба ваць 

па гу та рыць з ты мі, хто мае на мер 
па сту паць у ін шыя ўста но вы за ме-
жа мі воб лас ці і Бе ла ру сі, бо ня рэд ка 
па доб ны вы бар пра дык та ва ны не 
столь кі жа дан нем на ву чац ца ў кан-
крэт ным уні вер сі тэ це, коль кі ілю зі яй 
бу ду чай са ма стой нас ці і не за леж-
нас ці ад апе кі баць коў, — пад крэс-
лі вае Ва сіль Ма лі ноў скі.

«ВКон так те» з кож ным
У Ві цеб скім дзяр жаў ным уні вер сі-

тэ це пе ра ка на лі ся, што ў праф ары-
ен та цый най ра бо це дро бя зяў не 
бы вае, і на ват ня знач ная на пер шы 
по гляд дэ таль мо жа паў плы ваць на 
пра фе сій ныя на ме ры абі ту ры ен та. 
Ма са вая рэ кла ма ў шко лах па чы на-
ец ца яшчэ ў 10-м кла се, ка лі стар-
ша клас ні кі толь кі вы зна ча юц ца з 
на бо рам дыс цып лін на ЦТ.

Уво гу ле ж для праф ары ен та цый-
най ра бо ты вы лу ча ны тры га лоў ныя 
мэ та выя гру пы. Для ін фар ма ван ня 
баць коў раз мя ша ец ца рэ кла ма ў 
СМІ, ра бот ні кі ўні вер сі тэ та на вед-
ва юць баць коў скія схо ды ў шко лах. 
З на стаў ні ка мі яны су стра ка юц ца 
ў рам ках дзей нас ці ву чэб на-на ву-
ко вых кан суль та цый ных цэнт раў. 
Так са ма пе да го гаў за пра ша юць на 
се мі на ры. Яшчэ адзін важ ны ка нал 
ін фар ма ван ня — ча со піс «Су час-
ная аду ка цыя Ві цеб шчы ны», які 
ўні вер сі тэт па чаў вы да ваць ра зам 
з упраў лен нем аду ка цыі Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма.

Што да ра бо ты з вы пуск ні ка мі, то 
тут га лоў ны ак цэнт зроб ле ны на яе 
ад рас насць і ін ды ві ду аль нае су пра-
ва джэн не па тэн цы яль ных абі ту ры-
ен таў. Гэ та і рас сыл ка рэ клам ных 
ліс тоў, і ін ды ві ду аль ныя за пра шэн ні 
на дзень ад чы не ных дзвя рэй, і ад-
рас ныя за пра шэн ні на ўні вер сі тэц кія 
алім пі я ды і кон кур сы, пры цяг нен не 
да ўдзе лу ў на вуко ва-да след чай ра-
бо це, ака зан не да па мо гі ў пад рых-
тоў цы да ЦТ, на ладж ван не аса біс-
тых кан так таў для пра да стаў лен ня 
не аб ход най ін фар ма цыі.

Ва ўні вер сі тэ це, на прык лад, 
дзей ні ча юць воч на-за воч ная шко-

ла «Бе ла рус кая фі ла ло гія», ін тэр-
нэт-кур сы па прад ме тах ус туп ных 
вы пра ба ван няў, пра вод зяц ца вэ бі-
на ры па пад рых тоў цы да цэнт ра лі-
за ва на га тэс ці ра ван ня, дыс тан цый-
ныя май стар-кла сы вы клад чы каў 
уні вер сі тэ та і ін шае. Уво гу ле ра бо та 
ў вір ту аль най пра сто ры — гэ та най-
больш дзейс ны ка нал ін фар ма ван ня 
мо ла дзе вай аў ды то рыі.

Уліч ва ю чы па пу ляр насць ся род 
мо ла дзі са цы яль ных се так, вяс ной 
2013 го да ў сет цы «ВКон так те» бы-
ла ство ра на су пол ка «Абі ту ры ент 
ВДУ» з раз мя шчэн нем там элект-
рон ных рэ клам ных бук ле таў, прэ-
зен та цый і ві дэа ро лі каў фа куль тэ таў. 
Су пол ка вы ка рыс тоў ва ец ца так са ма 
для апе ра тыў на га ін фар ма ван ня і ад-
ка заў на пы тан ні абі ту ры ен таў. Як 
вы нік — у пе ры яд пры ём най кам па ніі 
фік са ва ла ся ад 50 да 100 пра гля даў 
што дзень з геа гра фі яй на вед ні каў 
ад Бе ла ру сі і Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
да Гер ма ніі і ЗША.

А вас мы па про сім... 
за стац ца

А най скла да ней шы этап пры-
ём най кам па ніі па чы на ец ца ле там, 
ка лі зна чэн не мае лі та раль на ўсё: 
афарм лен не рэ клам ных і ін фар ма-
цый ных стэн даў, вір ту аль нае су-
пра ва джэн не, маг чы масць ад соч-
ваць пры ём да ку мен таў у рэ жы ме 
ан лайн, без да кор ная ра бо та пры-
ём най ка мі сіі, яе доб рае тэх ніч нае 
за бес пя чэн не.

Па да чу да ку мен таў аса біс та кант-
ра лю юць дэ ка ны фа куль тэ та: на 
па ся джэн нях пры ём най ка мі сіі яны 

што дзень ро бяць спра ва зда чу. І вось 
тут ба за «Абі ту ры ент ВДУ» вель мі 
да па ма гае: чле ны пры ём най ка мі сіі 
ад соч ва юць, коль кі абі ту ры ен таў ужо 
па да лі за явы, коль кі пры едуць у блі-
жэй шыя дні і ча му хтось ці з ма ла дых 
лю дзей рап там пе ра ду маў.

— Да рэ чы, па даць да ку мен ты абі-
ту ры ент мо жа без цяж кас цяў. А вось 
перш чым іх за браць... яму да вя дзец-

ца па гу та рыць аса біс та з дэ ка нам 
фа куль тэ та, каб мы маг лі пе ра ка-
нац ца, што ра шэн не бы ло пры ня та 
не пад уплы вам эма цы я наль на га 
па ры ву, а ра цы я наль на і свя до ма. 
У боль шас ці вы пад каў пас ля та кой 
раз мо вы жа дан не не ку ды ўця чы зні-
кае, — пры ад кры вае сак рэ ты па спя-
хо вай ра бо ты з абі ту ры ен та мі Ва сіль 
Ма лі ноў скі. — Ста ноў чы вы нік да юць 
і агуль ныя кон кур сы па фа куль тэ тах 
— у абі ту ры ен таў ня ма пад стаў нер-
ва вац ца да апош няй хві лі ны. Пры-
яры тэ ты рас стаў ле ны, і за лі чэн не на 
ад ну са спе цы яль нас цяў — фак тыч-
на вы ра ша ная спра ва. У сваю чар-
гу сак ра та ры я там пры ём най ка мі сіі 
ства ра юц ца ўсе ўмо вы для та го, каб 
абі ту ры ен ты ў сце нах уні вер сі тэ та 
ад чу ва лі ся бе па-са праўд на му кам-
форт на і за ха це лі за стац ца тут яшчэ 
на не каль кі га доў.

І ўсё ж, ня гле дзя чы на ўсе пос пе-
хі, у Ві цеб скім дзяр жаў ным уні вер-
сі тэ це пе ра ка на лі ся, што ня ма та кіх 
спе цы яль нас цяў, на якія за га дзя га-
ран та ва ны 100-пра цэнт ны на бор. І 
на ват ка лі сё ле та ўсё склад ва ец ца 
вы дат на, зу сім не факт, што і праз 
год усё прой дзе глад ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КАБ ВЫ НІ КІ ЦТ НЕ СТА ЛІ 
НЕ ПРЫ ЕМ НЫМ СЮР ПРЫ ЗАМ...
У сту дзе ні ў кра і не стар та ваў дру гі этап рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня, які бу дзе доў жыц ца да кан ца лю та га. 
Для абі ту ры ен таў та кое тэс ці ра ван не — уні каль ная маг чы масць вы свет ліць, якія пра бе лы іс ну юць у іх ве дах 
і на якіх раз дзе лах школь най пра гра мы трэ ба скан цэнт ра ваць сваю ўва гу. Будзь у кур се:

Для ўдзе лу ў рэ пе ты цый ным тэс ці ра ван ні 
абі ту ры ент па ві нен за рэ гіст ра вац ца ў ад ным з 
пунк таў яго пра вя дзен ня (пе ра лік мож на знай сці 
на сай це www.rіkc.by).

Для рэ гіст ра цыі абі ту ры ен ту трэ ба мець 
пры са бе:
�да ку мент, які свед чыць яго асо бу (паш-

парт, від на жы хар ства ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
або па свед чан не бе жан ца);
�кві тан цыю аб уня сен ні пла ты за ўдзел у 

рэ пе ты цый ным тэс ці ра ван ні (кошт скла дае 
41 800 руб лёў).

На ва гу «зо ла та»На ва гу «зо ла та»

«ПА ЛЯ ВАН НЕ» 
НА АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ

Бу ду чых сту дэн таў шу ка юць паў сюль. На ват у вір ту аль най пра сто ры

Пад час апош няй пры ём най кам па ніі шэ раг бе ла рус кіх ВНУ 
ўпер шы ню су тык ну лі ся з сур' ёз ны мі праб ле ма мі з за паў нен нем 

мес цаў. Але зу сім не та му, што ўча раш нія школь ні кі рап там 
пе ра ста лі ма рыць пра вы шэй шую аду ка цыю і на цэ лі лі ся на 
атры ман не ра бо чай пра фе сіі. Прос та коль касць вы пуск ні коў 
агуль на аду ка цый ных школ пра цяг вае змян шац ца з го да ў год, 
а тут яшчэ і Мі ніс тэр ства аду ка цыі па вы сі ла па тра ба ван ні 
да прэ тэн дэн таў на сту дэнц кі бі лет.

Ста тыс ты ка свед чыць, што да 2016 го да коль касць вы пуск ні коў ба-
за вай і агуль на аду ка цый най школ у су ме бу дзе ня змен най — на ўзроў ні 
145 ты сяч ча ла век. Тэн дэн цыя змян шэн ня коль кас ці вы пуск ні коў агуль-
на аду ка цый най шко лы за ха ва ец ца да 2015 го да.

Та кая ж на пру жа ная дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя сён ня скла ла ся і ў су сед-
ніх кра і нах — Літ ве, Ра сіі, Укра і не і Поль шчы, якія так са ма за ці каў ле ны ў 
прыцягненні абі ту ры ен таў з Бе ла ру сі. У Поль шчы, на прык лад, коль касць 
абі ту ры ен таў за апош нія га ды змен шы ла ся на 40%.
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.


