
7

3315 02 2018 г.

КАМПУС

І так бы вае...І так бы вае...

Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе

З гэ та га го да адзін з эта паў 

рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван-

ня мож на прай сці бяс плат на. 

На сай це Рэс пуб лі кан ска га 

ін сты ту та кант ро лю ве даў 

да ступ на дыс тан цый нае РТ 

па 15 прад ме тах. Абі ту ры ен ту 

да стат ко ва ўклю чыць до ма 

кам п'ю тар і вы ка наць за дан ні 

ў лю бы зруч ны для яго час. 

Ка рэс пан дэнт «Чыр вон кі. 

Чыр во най зме ны» вы ра шы-

ла апра ба ваць но вую сіс тэ му 

і за ад но пра ве рыць ся бе.

Лі рыч нае 
ад ступ лен не

ЦТ я зда ва ла сем га доў та-

му. Пры чым толь кі па ад ным 

прад ме це — гіс то рыі Бе ла ру сі. 

Дру гім па він на бы ла быць рус кая 

мо ва, але дып лом рэс пуб лі кан-

скай алім пі я ды па зба віў гэ та га 

вы пра ба ван ня: мне аў та ма тыч на 

па ста ві лі 100 ба лаў. Ча му я бы ла 

вель мі ра да. Да гэ туль лі чу тэс ты 

па мо вах, дзе пра віль ных ад ка-

заў мо жа быць не каль кі, ад ны мі 

з са мых скла да ных.

Да гіс то рыі я, як і боль шасць 

ма іх ад на клас ні каў, рых та ва ла ся 

ра зам з рэ пе ты та рам. Гэ та быў, 

хут чэй, эле мент дыс цып лі ны: 

са ма б я се ла паў та раць па ра-

гра фы за ме сяц да тэс ці ра ван-

ня. А так пас ля доў на вы ву ча ла 

прад мет на пра ця гу го да. У вы-

ні ку на бра ла 92 ба лы. З па рад, 

якія ма гу даць тым, хто бу дзе 

пра хо дзіць ЦТ: звяр тай це ўва гу 

на ін фар ма цыю пас ля па ра гра-

фаў на кшталт «ці ка ва ве даць». 

І прак ты куй це ся ра шаць тэс ты, бо 

фак ту ра, якая вы ка рыс тоў ва ец-

ца для за дан няў, у тым ці ін шым 

вы гля дзе мо жа паў та рац ца.

Пад вёў «сяр жант»
Ця пер ужо ад ма іх вы ні каў ні-

чо га не за ле жыць, але ўсё роў на 

кры ху хва лю ю ся: ка лі што, у пра-

ва ле да вя дзец ца пры зна вац ца 

на ўсю рэ дак цыю. За хо джу на 

сайт Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 

кант ро лю ве даў і на ціс каю ўклад-

ку «дыс тан цый нае РТ». Для па-

чат ку вы бі раю бе ла рус кую мо ву. 

Ні паш парт ных да ных, ні ін шай 

аса біс тай ін фар ма цыі ўво дзіць 

не па тра бу ец ца. Раз дру коў ваю 

бланк з за дан ня мі і па чы наю. Па 

шчы рас ці, у шко ле гэ ты прад мет 

да ваў ся мне не над та лёг ка. Але 

дзя сят кі кніг ай чын ных пісь мен-

ні каў, пра чы та ныя пад час ву чо-

бы ва ўні вер сі тэ це, і асаб лі ва ра-

бо та ў бе ла рус ка моў най га зе це 

да лі свой плён. Пра ва піс боль-

шас ці слоў не вы клі кае пы тан-

няў: «ме не джа раў» ус па мі наю з 

ма тэ ры я лаў пра ры нак пра цы, 

«шарс ця ныя» вы ра бы — з агля-

даў тыд няў мо ды. Скла да нас ці 

ўзні ка юць, ка лі па чы на юц ца за-

дан ні пра бу до ву ска за. Вы зна-

чыць вы каз нік, ад роз ніць па боч-

ныя кан струк цыі ад устаў ных... 

Усё ж та кі пры на пі сан ні ар ты ку-

лаў і рэ парт ажаў гэ тай ін фар ма-

цы яй не ка рыс та еш ся.

На тэст ад во дзіц ца дзве га-

дзі ны, але я спраў ля ю ся за 

44 хві лі ны. Пе ра но шу ад ка зы ў 

элект рон ны бланк. Умо вы яго за-

паў нен ня вель мі на блі жа ныя да 

рэ аль ных. Так, ка лі вы па ста ві лі 

кры жык не ў тым слуп ку, вы да-

ліць яго звы чай ным на ціс кам 

мыш кі нель га. Як і ў па пя ро вым 

ва ры ян це, ад мя няць па мыл ко-

вую мет ку трэ ба бу дзе ў асоб най 

гра фе. У част цы А мож на вы-

пра віць шэсць ад ка заў, у част цы 

В — два.

На ціс каю на кноп ку, каб раз-

лі чыць вы нік. 79 ба лаў! Мне зда-

ец ца, ня дрэн на, тым больш што 

я спе цы яль на не рых та ва ла ся. 

Тут жа мож на ўба чыць, у якіх 

пы тан нях ты да пус ціў па мыл кі, 

і па гля дзець пра віль ныя ад ка зы 

са спа сыл кай на па ра граф у пад-

руч ні ку. Я, на прык лад, за бы ла ся, 

што зва ро так не з'яў ля ец ца чле-

нам ска за, а сло ва «сяр жант» не 

ад но сіц ца да тых вы клю чэн няў, 

дзе ў пер шым скла дзе пе рад на-

ціс кам за хоў ва ец ца лі та ра «е».

Ува га 
ні ко лі не ліш няя

На тхніў шы ся, бя ру ся за тэст 

па гіс то рыі Бе ла ру сі. На тое, каб 

вы ка наць 50 за дан няў, у мя не 

ёсць паў та ры га дзі ны. Чы таю 

пы тан ні і ра зу мею, што ў па мя ці 

ма ла што за ха ва ла ся. Та му час-

цей пад клю чаю не ве ды, а ло гі ку. 

Пра сцей спраў ляц ца з за дан ня мі, 

дзе трэ ба ад зна чыць тэн дэн цыі 

і ры сы, ха рак тэр ныя для пэў на-

га ча су, пры чы ны па дзей, а не 

на зваць кан крэт ныя да ты і да ку-

мен ты (вось вы па мя та е це, што 

та кое Ген ры ха вы ар ты ку лы?).

За кан чваю праз га дзі ну. Вы-

нік — 50 ба лаў... Ну, што ска-

заць? Мой рэ пе ты тар быў бы 

рас ча ра ва ны. Ана лі зую па мыл-

кі. Не ка то рых маг ла б па збег-

нуць, ка лі б чы та ла ўмо вы за дан-

ня больш уваж лі ва. Да рэ чы, у 

вер се блан ка на пі са на слуш ная 

рэ ка мен да цыя — ад каз ваць на 

пы тан ні па чар зе. Уз наў ляць ход 

па дзей у хра на ла гіч ным па рад ку 

пра сцей, чым «ска каць» з ад ной 

эпо хі ў ін шую.

Пра ве рыць свае школь ныя 

ве ды вы ра шыў і мой муж. Ён 

пра хо дзіў тэст па су свет най гіс-

то рыі. На браў 55 ба лаў — уся го 

на ча ты ры менш, чым пры па-

ступ лен ні ва ўні вер сі тэт 11 га-

доў та му. Праў да, сам муж быў 

не за да во ле ны: спа дзя ваў ся, што 

пад час ву чо бы ў ВНУ па вы сіў 

свой уз ро вень ве даў.

За мест вы ні каў
Дыс тан цый нае тэс ці ра ван-

не — доб ры спо саб для абі ту-

ры ен та азна ё міц ца з тым, што 

са бой уяў ляе гэ ты від ус туп на га 

эк за ме ну. Але, на маю дум ку, не 

трэ ба аб мя жоў вац ца толь кі ім. 

Вар та хоць бы раз па бы ваць на 

кла січ ным рэ пе ты цый ным тэс ці-

ра ван ні. Усё ж та кі ад каз ваць на 

пы тан ні ў да маш няй аб ста ноў цы 

за куб кам гар ба ты і ў аў ды то рыі 

по бач з ін шы мі вы пуск ні ка мі — 

роз ныя рэ чы. Дый за піс ваць ад-

ка зы кап рыз най ге лі е вай руч кай 

скла да ней, чым уво дзіць іх на 

кам п'ю та ры.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Лю бы стра лок па цвер дзіць, 

што па цэ ліць у цэнтр мі шэ ні 

не ве ра год на скла да на. Што 

ўжо ка заць пра абі ту ры ен таў: 

у іх ёсць толь кі адзін шанц 

зра біць «вы страл» — па даць 

да ку мен ты ў тую на ву чаль-

ную ўста но ву, дзе са праў-

ды бу дзеш ад чу ваць ся бе на 

сва ім мес цы. А ка лі ўсё ж та кі 

«пра мах неш ся»? «Га лоў нае — 

не ад чай вац ца!» — ра яць тыя, 

хто вы ра шыў змя ніць ВНУ і 

ўсё ж та кі тра піў у цэль, ня хай 

са бе і з дру гой спро бы.

Уль я на МА СА ЛО ВІЧ, сту дэнт-

ка ІІ кур са фа куль тэ та фі ла со фіі 

і са цы яль ных на вук БДУ (па пя-

рэд няе мес ца ву чо бы — юры-

дыч ны фа куль тэт Між на род на га 

ўні вер сі тэ та «МІТ СО»):

— Пер ша па чат ко ва я вы бра ла 

юры дыч ны фа куль тэт та му, што 

заў сё ды лі чы ла ся бе зма га ром за 

спра вяд лі васць, ха це ла ад стой-

ваць пра вы тых, хто не мо жа гэ та га 

зра біць са ма стой на. Пры ваб лі ва лі 

так са ма бу ду чая пра ца ў між на род-

най ар га ні за цыі і маг чы масць вы-

ву чыць за меж ныя мо вы.

Але, ка лі ва ўні вер сі тэ це па ча лі ся 

про філь ныя дыс цып лі ны, я зра зу-

ме ла, што мне гэ та не ці ка ва. Цяж ка 

бы ло пе ра но сіць за ня ткі, увесь час 

ха це ла ся ўця чы. У ней кі мо мант я 

цвёр да вы ра шы ла: гэ та больш пра-

цяг вац ца не мо жа! Не як ра ні цай я 

прос та прый шла ва ўні вер сі тэт і на-

пі са ла за яву аб ад лі чэн ні.

Ма ма пад тры ма ла мой вы бар, 

але ін шыя бліз кія мне лю дзі вель мі 

здзі ві лі ся, я час та чу ла: «На вош-

та? Па цяр пе ла б да трэ ця га кур са, 

а по тым бы пры звы ча і ла ся». Але 

мне бы ло ўсё роў на, хто што ка заў: 

да лей жа мне жыць з гэ тай пра фе-

сі яй, а не ім.

За раз я за да во ле на ўсім: і прад-

ме та мі, і вы клад чы ка мі, і ка лек ты-

вам. Зу сім не шка дую, што ў мя не 

быў та кі во пыт, та му што ця пер я па-

ін ша му гля джу на мно гія рэ чы. Лі чу, 

што не вар та дар ма «ся дзець» ва 

ўні вер сі тэ це толь кі та му, што «так 

хо ча ма ма». Яна за вас ву чыц ца не 

бу дзе і пра ца ваць так са ма. Важ на 

ду маць сва ёй га ла вой і вы ра шыць: 

твой па рыў сыс ці — гэ та хві лін ны 

кап рыз або цвёр дая ўста ноў ка.

Га лі на ВЫ СОЦ КАЯ, сту дэнт ка 

ІV кур са Ін сты ту та жур на ліс ты-

кі БДУ (па пя рэд няе мес ца ву-

чо бы — фі ла ла гіч ны фа куль тэт 

Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні-

вер сі тэ та імя Ян кі Ку па лы):

— У шко ле я ўдзель ні ча ла ў 

алім пі я дах па рус кай мо ве, ха це-

ла ся вы ву чаць гэ ты прад мет больш 

глы бо ка, та му па сту пі ла на фі ла-

ла гіч ны фа куль тэт. Змя ніць мес ца 

ву чо бы я вы ра шы ла пас ля пер шай 

се сіі. Шу каць ін шую ВНУ доў га не 

прый шло ся, бо Ін сты тут жур на ліс-

ты кі я раз гля да ла для па ступ лен-

ня яшчэ ў дзя ся тым кла се. Ад ра зу 

пас ля пры няц ця ра шэн ня аб зме не 

ВНУ зноў па ча ла пад рых тоў ку да 

ЦТ, пі са ла жур на лісц кія ма тэ ры я лы 

для ўнут ра на га ўступ на га эк за ме ну 

«Твор часць», па ра лель на пра цяг-

ва ю чы ву чыц ца на філ фа ку.

Сяб ры, ка лі да ве да лі ся аб ма іх 

на ме рах, хоць і пе ра жы ва лі, але пад-

трым лі ва лі. Баць кі пер шы час ба я лі-

ся, што я стра чу бюд жэт нае мес ца 

ў Грод не і не прай ду на бяс плат нае 

ў Мін ску. Але яны пры вык лі, што я 

даў но ста ла са ма стой ным ча ла ве-

кам, та му па ва жа лі мой вы бар.

Толь кі на жур фа ку я ад чу ла 

ся бе на сва ім мес цы. Ні ра зу не 

па шка да ва ла аб та кім вы ба ры. Ён 

быў пра віль ным! Я знай шла шмат 

но вых сяб роў і ста ла чле нам друж-

най сям'і! Упэў не на, што ча ла век — 

сам твор ца свай го жыц ця. Ву чо ба, 

якая не пры но сіць за да валь нен ня, 

раў на цэн ная не лю бі май пра цы. Ці 

вар та мар на ваць на яе свой час?

Ка ця ры на КУР ЛО ВІЧ, сту дэнт-

ка ІІІ кур са фа куль тэ та псі ха ло гіі 

ГрДУ, ін струк тар трэ на жор най 

за лы (па пя рэд няе мес ца ву чо-

бы — ме ды ка-псі ха ла гіч ны фа-

куль тэт ГрДМУ):

— Ура чом ха це ла стаць яшчэ з 

дзя цін ства. Але ў стар шых кла сах 

па ча ла зай мац ца ў трэ на жор най 

за ле і ў мя не з'я ві ла ся ідэя стаць 

трэ не рам. Баць кі ад га ва ры лі ад гэ-

тай за ду мы, ды і па ста не зда роўя 

ў БДУФК прай сці я не маг ла. Так і 

па сту пі ла ў ме ды цын скі.

Ужо на пер шым кур се ста лі вяр-

тац ца дум кі пра трэ нер ства, але я 

ра зу ме ла, што ў лю бым вы пад ку трэ-

ба атры маць доб рую аду ка цыю, тым 

больш я ву чы ла ся на бюд жэ це.

Ад нак праз год пе ра ка на ла ся, 

што пра фе сія ўра ча — не маё, трэ-

ба бы ло тэр мі но ва неш та мя няць. 

Я ста ла пад пра цоў ваць афі цы янт-

кай і ад на ча со ва шу каць ра бо ту 

ў сфе ры фіт не су. За пі са ла ся на кур-

сы ін струк та раў трэ на жор най за лы і 

пай шла ў ака дэ міч ны вод пуск. Усвя-

до міў шы, што фіт нес — гэ та тая сфе-

ра, дзе я ад чу ваю ся бе шчас лі вай, у 

ме ды цын скі ўжо не вяр ну ла ся.

Лю бі мая пра ца ў мя не з'я ві ла ся, 

а ака дэ міч ны вод пуск за кан чваў ся, 

та му трэ ба бы ло неш та вы ра шаць 

з вы шэй шай аду ка цы яй. Мой вы-

бар вы паў на фа куль тэт псі ха ло гіі 

ГрДУ. Не ўпэў не на, што бу ду пра-

ца ваць па спе цы яль нас ці, але псі-

ха ло гі яй я за хап ля ю ся даў но, та му 

за раз вель мі за да во ле ная.

Баць кі бы лі су праць зме ны ўні-

вер сі тэ та, мне прый шло ся пе ра жыць 

шмат кан флікт ных раз моў. Але ця-

пер яны за мя не ра дыя і га на рац ца, 

што та ды я на ста я ла на сва ім.

Усім, хто су тык нуў ся з па доб-

най сі ту а цы яй, ха чу па ра іць не спя-

шац ца і ра за брац ца ў са бе. Ка лі 

сту дэнт дак лад на ве дае, ча го ён 

хо ча, то ня хай дзей ні чае! Не трэ ба 

ба яц ца пе ра мен, трэ ба імк нуц ца 

быць шчас лі вым!

Ган на ЯЎ СЕЙ ЧЫК, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

ВАЖ НАСЦЬ ВАЖ НАСЦЬ 
«РАЗ ВЕД КІ БО ЕМ»«РАЗ ВЕД КІ БО ЕМ»
У Рэс пуб лі кан скім ін сты ту це кант-

ро лю ве даў за ўва жы лі, што ў абі ту-

ры ен таў, якія пры ма юць удзел ва 

ўсіх эта пах рэ пе ты цый на га тэс ці ра-

ван ня, вы ні кі, як пра ві ла, на 10—15 

ба лаў вы шэй шыя, чым у тых, хто 

іг на руе та кую маг чы масць.

Пос пех на эк за ме не за ле жыць ад мно-

гіх фак та раў. Псі ха ла гіч на да тэс та вай 

фор мы ўступ ных іс пы таў усе ўжо даў но 

пры звы ча і лі ся, а вось тэх ніч ная адап та цыя 

па тра бу ец ца кож на му но ва му па ка лен ню 

абі ту ры ен таў. Да рэ пе ты цый на га тэс ці ра-

ван ня трэ ба ста віц ца ў пер шую чар гу як 

да вы дат на га срод ку са ма ды яг нос ты кі і 

ад пра цоў кі тэс та вых тэх на ло гій.

Для не пад рых та ва на га ча ла ве ка гэ-

та цэ лая на ву ка — як пра віль на ўно сіць 

у кле тач кі адзін кі вы мя рэн ня (гра ду сы, 

пра цэн ты, мет ры, то ны), ліч ба выя ад ка зы 

ў вы гля дзе дро бу, сім ва лы хі міч ных эле-

мен таў або ад каз, які скла да ец ца з двух 

слоў. Не зра зу ме ла, у якім скло не да ваць 

ад каз на па стаў ле нае пы тан не. А ця пер 

уя ві це са бе, што ра біць гэ та да во дзіц ца ў 

стрэ са вай аб ста ноў цы са праўд на га эк за-

ме ну, ад вы ні ку яко га за ле жыць, ні больш 

ні менш, ва ша пра фе сій ная бу ду чы ня. 

За дум вац ца над «дроб ны мі» тэх ніч ны мі 

мо ман та мі зу сім ня ма ча су, бо га дзін нік 

ня ўмоль на ад ліч вае хві лі ны, што за ста лі-

ся да за кан чэн ня вы пра ба ван ня...

У ад роз нен не ад цэнт ра лі за ва на га, на 

рэ пе ты цый нае тэс ці ра ван не мо гуць тра-

піць не толь кі абі ту ры ен ты, але і дзе ся ці-

клас ні кі, і баць кі школь ні каў, і на стаў ні кі, 

і рэ пе ты та ры. Яны мо гуць прый сці ва ўні-

вер сі тэц кую аў ды то рыю, каб на ўлас ным 

во пы це пе ра ка нац ца, ці так прос та згу ляць 

ва «ўга дай ку» і ме та дам вы пад ко ва га вы-

ба ру ад ка заў на браць пры стой ную су му 

ба лаў. Бо ад на спра ва — раз ва жаць у тэо-

рыі, і зу сім ін шая — прай сці ўвесь тэст ад 

«А» да «Я» за стро га лі мі та ва ны час.

За раз у кра і не пра хо дзіць дру гі этап 

плат на га рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня. А ў 

са ка ві ку стар туе трэ ці. Ён, як пра ві ла, пры-

цяг вае най боль шую ўва гу абі ту ры ен таў, 

па коль кі вяс ной за свое на ўжо ўся школь-

ная пра гра ма і гэ та са мы зруч ны час, каб 

здзейс ніць «раз вед ку бо ем». Між ін шым, 

кож ная но вая «рэ пе ты цыя» эк за ме ну — 

гэ та спо саб яшчэ раз ся бе пра ве рыць. 

Мож на спы ніц ца і на ад ной спро бе, але 

толь кі тра піў шы ў ву заў скую аў ды то рыю, 

атрым лі ва еш шанц цал кам па глы біц ца ў 

ат мас фе ру бу ду ча га вы пра ба ван ня...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЭК ЗА МЕН НА КА НА ПЕ
Як я зда ва ла дыс тан цый нае тэс ці ра ван не

Лю бы ах вот ны мо жа бяс плат на прай сці дыс тан цый нае тэс ці ра ван не, 
не вы хо дзя чы з до му.

Не па мы ліц ца з вы ба рам ВНУ, або Спро ба 
ну мар два


