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Якое да ём «імя»?
Мы ўжо га ва ры лі пра тое, што для 
мно гіх на шых юных і ма ла дых ня-
штат ных (а бы вае, што і штат ных) 
аў та раў да во лі вя лі кай праб ле май 
з'яў ля ец ца вы бар тэ мы бу ду чай 
пуб лі ка цыі. Але бы вае і так, што па-
чат ко вец або ма ла ды спе цы я ліст 
бліс ку ча спраў ля ец ца з гэ тай зада-
чай, зна хо дзіць ці ка ва га су раз моў цу, 
з твор чым па ды хо дам па дае ма тэ ры-
ял, але агуль нае ста ноў чае ўра жан не 
кры ху псуе ад сут насць у ім доб ра га 
за га лоў ка ці (ка лі трэ ба) пад за га лоў-
каў. Ка неш не, школь нік мо жа ска-
заць, што яго гэ та му на ву чаць паз ней 
ва ўні вер сі тэ це, і ў не чым бу дзе мець 
ра цыю. Ды і рэ дак та ры ў га зе це, 
вя до ма, пад пра вяць, да ду ма юць па-
трэб нае за са мо га аў та ра. З ін ша га 
бо ку, як мы ўжо не ад ной чы пад крэс-
лі ва лі, жур на лісц кі ма тэ ры ял — гэ та 
не школь нае са чы нен не, да та кой 
«про бы пя ра» прад' яў ля юц ца тро хі 
ін шыя па тра ба ван ні. А вы ж ма ры це 
стаць ка ле га мі па цэ ху, хо ча це па сту-
піць на жур фак, так? Зна чыць, са мы 
час па ву чыц ца пры дум ваць за га лоў-
кі. По тым як зной дзе це, бу дзе чым 
здзі віць ад на курс ні каў.

На са мрэч за га ло вак — ад на з вель мі 
важ ных час так ма тэ ры я лу, яго «імя», не-
да ацэнь ваць якое нель га. Мож на на пі саць 
цу доў ную пуб лі ка цыю, але чы тач па прос ту 
не за ўва жыць яе ў га зе це, ка лі яго не «за-
ча піць», не пры цяг нуць ува гу. Па мя та е це: 
якое імя вы ях це дас це, так яна і па плы-
ве? Сва ім за га лоў кам вы як бы рэ кла му е це 
ўвесь да лей шы ма тэ ры ял, пры му ша е це чы-
та ча не ад ры вац ца ад тэкс ту. Ад па вед на, ён 
не па ві нен быць «прэс ным», агуль ным. Тое 
ж да ты чыц ца і пад за га лоў каў — ма лень-
кіх за га лоў каў з ты мі ж, што і ў асноў на га 
за га лоў ка, за да ча мі: ін фар ма ваць і ад на ча-
со ва інт ры га ваць чы та ча. За га лоў кі і пад за-
га лоў кі пра цу юць у ад ным тан дэ ме, да паў-
ня ючы адзін ад на го. («Ідэа льны хма ра чос», 
або Як раз біць ага род у цэнт ры ста лі цы».) 
На агуль ную спра ву скі ра ва на і руб ры ка. 
Гэ та, умоў на ка жу чы, за га ло вак раз дзе ла 
ці тэ мы. Руб ры ка звы чай на ка ра цей шая за 
за га ло вак і но сіць больш шы ро кі ха рак тар, 
на прык лад, «Ідэі ма ла дых». Мож на да даць 
кры шач ку экс прэ сіі: «Ха чу на жур фак!»

Як пры ду маць крэ а тыў ны за га ло вак? 
Ма быць, боль шасць аў та раў ідуць па та кім 
шля ху: на па чат ку трэ ба не каль кі мі сло ва мі, 
ад ным не вя лі кім ска зам пе ра ка заць сут-
насць та го, што вы на пі са лі ў сва ім ма тэ ры-
я ле. На прык лад, «гэ та апо вед пра ці ка ва га 
твор цу» ці «раз мо ва з та ле на ві тым на ву-
коў цам». Цу доў на, вы на пра віль ным шля-
ху, але зра бі лі па куль толь кі пер шы крок. 
Твор ца — па няц це шы ро кае. Гэ та і мас так, 
і па эт, і ха рэо граф, і му зы ка. Гэ так жа як і 
ся род на ву коў цаў мо гуць быць і хі мі кі, і аг-
ра но мы, і ве тэ ры на ры. А ка лі раз мо ва пра 
фі зі ка? («Мар кер» для лей ка цы таў, ці На-
вош та фі зі ку па яль нік».) Ста ла ці ка ва, што 
гэ та за мар кер і на вош та той па яль нік? З 
агуль на га за га лоў ка не вы ні кае, пра ка го 
ме на ві та вы пі ша це. Зна чыць трэ ба знай-
сці сло вы, якія бу дуць ха рак тэр ныя толь кі 
для гэ тай пра фе сіі, спе цы яль нас ці ці за ня тку 
ча ла ве ка. («Асво іць ду ду мо жа амаль кож-
ны».) Ка лі ўжыць сло ва «глі на», іма вер на, 
што га вор ка ідзе пра ган ча ра, ра мес ні ка, 
праў да? А вось у сло ва «бат ман» больш 
тлу ма чэн няў. Ка лі вы пі ша це пра ба лет, па-
жа да на ў за га лоў ку ці пад за га лоў ку кры ху 
рас шыф ра ваць тэ му, умоў на ка жу чы, сло-
ва мі «пач ка», «пуан ты». Ка лі «бат ман» узя-
ты з фех та ван ня, па спра буй це ў кан тэкс це 
да даць да яго сло вы «пра ціў нік» ці «клі нок». 
Ка ра цей ка жу чы, шу кай це тэ гі — клю ча выя 
сло вы, з якіх по тым і вы бу доў вай це сваю 
кан струк цыю за га лоў ка.

Ка лі вы пры дум ва е це за га лоў кі, іх па ме ры 
трэ ба су ад но сіць з аб' ёмам га то ва га тэкс-
ту. Ма тэ ры я лу на ста рон ку-дру гую па трэб на 
«імя» з двух-трох слоў («Бя роз ка» пе ра мен 
не ба іц ца!»). І пад за га лоў кі ў та кім вы пад ку 
не аба вяз ко выя. Боль шы па аб' ёме ма тэ ры ял 
вы ма гае як агуль на га пад за га лоў ка, так і пад-
за га лоў каў па ўсім тэкс це («Ву чыў ся на бюд-
жэ це? Вяр тай даў гі! Што вы пуск ні кам трэ ба 
ве даць пра раз мер ка ван не», да лей шыя пад-
за га лоў кі: «Ка го раз мяр ку юць аба вяз ко ва?», 
«Ку ды мож на раз мер ка вац ца? і г. д.).

Ча го не раю ра біць, дык гэ та на мес цы 
за га лоў ка пер шай спра вай пі саць сло ва 
«за га ло вак». Маў ляў, по тым пры ду маю. 
«Кла сі ка жан ру» — ка лі ма тэ ры ял па не-
да гля дзе вы хо дзіў у га зе це з тым са мым 
«за га лоў кам».

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

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

Ад на з га лоў ных пе ра ваг 
ЦТ пе рад тра ды цый ным эк за-
ме нам — больш шы ро кі ахоп 
школь на га кур са (пры клад на да 
80 пра цэн таў), у той час як на 
эк за ме не абі ту ры ен ту пра па ну-
юц ца ўся го 3—5 пы тан няў.

— Але гэ та зу сім не азна чае, 
што ка лі, умоў на ка жу чы, квад-
рат ных ураў нен няў у на шых тэс-
тах сён ня ня ма, то і заўт ра іх там 
не бу дзе, — па пя рэдж вае ўсіх Мі-
ка лай Фясь коў. — Мы за ўва жы лі, 
што ка лі тры-ча ты ры га ды на ЦТ 
ад сут ні ча юць тыя ж квад рат ныя 
ўраў нен ні, то і на стаў ні кі ў шко ле 
пе ра ста юць удзя ляць ім на леж-
ную ува гу. Гэ та іх па мыл ка...

БЕЗ ЗА ЛІШ НЯЙ УВА ГІ 
І АЖЫ Я ТА ЖУ

Пры ства рэн ні тэс таў уліч ва-
ец ца, што іх фар му лёў кі і змест 
па він ны быць ла гіч на ка рэкт ны-
мі, а ад ка зы — ад на знач ны мі і 
вы клю чаць ва ры я тыў насць.

Аў та ра мі тэс таў вы сту па юць 
вы со ка ква лі фі ка ва ныя пе да го-
гі ўста ноў агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі, а комп лекс ную ацэн-
ку тэс та вым за дан ням да юць 
экс пер ты. І аў та ры, і экс пер ты 

пад піс ва юць аба вя за цель ства аб 
за ха ван ні кан фі дэн цы яль най ін-
фар ма цыі тэр мі нам на 10 га доў 
і не вы ка ры стан ні гэ тай ін фар ма-
цыі ў лю бым вы гля дзе, у тым лі ку 
і для за ня ткаў рэ пе ты тар ствам.

— Яны не пуб ліч ныя асо бы, 
інакш бы ва кол іх быў са праўд ны 
анш лаг, — усмі ха ец ца Мі ка лай 
Фясь коў. — Я так сфар му ля ваў 
бы па тра ба ван ні, якія прад' яў-
ля юц ца да экс пер таў: гэ та вы-
со кі пра фе сій ны ўзро вень плюс 
вы со кія ма раль ныя якас ці. Усіх 
экс пер таў мы ад бі ра ем на кон-
курс най асно ве. Пра во дзім з імі 
па пя рэд няе су моўе, пра па ну ем 
на шы за дан ні, слу ха ем іх за ўва гі 
і мер ка ван ні. Ча ла век, які прэ-
тэн дуе на ўклю чэн не ў ін сты тут 
экс пер таў, па ві нен дас ка на ла ве-
даць ву чэб ную пра гра му, пра ца-
ваць у шко ле пэў ны час і мець 
сва іх вы пуск ні коў, каб прай сці з 
імі ўсю школь ную пра гра му ад 
па чат ку і да кан ца. Ад на з аба-
вяз ко вых умоў — ні аў тар, ні экс-
перт не ма юць пра ва зай мац ца 
рэ пе ты тар ствам ці ней кай ін шай 
фор май пад рых тоў кі абі ту ры ен-
таў, іх нія дзе ці не па він ны ў бя-
гу чым на ву чаль ным го дзе пла на-
ваць па ступ лен не ў ВНУ.

Экс пер ты за па тра бу ец ца, па-
пер шае, для та го, каб аца ніць 
ад па вед насць тэс та вых ма тэ-
ры я лаў па тра ба ван ням пра грам 
ус туп ных іс пы таў і змес ту пад-
руч ні каў. Па-дру гое, каб аца ніць 
дак лад насць ад люст ра ван ня 
фак таў і па дзей. Усе спрэч ныя 
і суб' ек тыў ныя пунк ты гле джан-
ня, да пу шчаль ныя ў на ву цы, у 
тэс тах вы клю ча юц ца. Акра мя 
та го, экс пер та мі пра вя ра ец ца 

ка рэкт насць і ла ка ніч насць фар-
му лё вак, мэ та згод насць вы ка ры-
стан ня ілюст ра цый і гра фіч ных 
вы яў.

Мі ка лай Фясь коў пад крэс лі-
вае: «Па вер це, што ні хто больш 
чым мы не за ці каў ле ны ў вы со кім 
пра фе сі я на ліз ме аў та раў і экс-
пер таў, та му што ме на ві та ад іх 
у рэш це рэшт і за ле жыць якасць 
на шых тэс таў. Тэс та выя за дан-
ні — гэ та ўсё ж та кі не пы тан ні да 
па ра гра фа ў пад руч ні ку...»

На ступ ны этап — апра ба цыя 
тэс та вых ма тэ ры я лаў: гэ та не 
толь кі іх пра вер ка на пры дат-
насць і жыц ця здоль насць, але і 
доб рая маг чы масць па зна ё міць 
бу ду чых абі ту ры ен таў з но вы мі 
за дан ня мі. Па вы ні ках апра ба цыі 
пра во дзіц ца ста тыс тыч ная апра-
цоў ка вы ні каў удзель ні каў тэс-
ці ра ван ня і ацэнь ва ец ца якасць 
кож на га за дан ня. 

ЧУ ЖЫЯ 
ТУТ НЕ ХО ДЗЯЦЬ

Без умоў на, мно гіх ці ка віць, 
а ці мо жа быць уцеч ка важ най 
ін фар ма цыі з Рэс пуб лі кан ска га 
ін сты ту та кант ро лю ве даў яшчэ 
на ста дыі пад рых тоў кі тэс таў?

— На кож ны рух і кож нае дзе-
ян не ў на шым ін сты ту це ёсць 

ін струк цыя, як у ра кет ных вой-
сках, — жар туе ды рэк тар. — Усе 
пра ві лы, як па во дзіць ся бе ў той 
ці ін шай сі ту а цыі, вы пра цоў ва лі-
ся га да мі. Па пкі з ра бо чы мі ма тэ-
ры я ла мі, над які мі пра цу юць аў-
та ры, за хоў ва юц ца ў сей фе. Па 
кож ным прад ме це пра цу юць два 
ме та дыс ты, кож ны з іх мае сваю 
ячэй ку і свой код. У па чат ку ра бо-
ча га дня яны бя руць свае па пкі, а 
ў кан цы дня аба вяз ко ва зда юць. 
Ін фар ма цыя за сце ны ін сты ту та 
ні ко лі не вы хо дзіць. На ват з ка-
ле га мі ёй дзя ліц ца за ба ро не на. 
Хоць, за ўва жу, што гэ тыя ма тэ-
ры я лы яшчэ вель мі да лё кія ад 
тых за дан няў, што пра па ну юц ца 
абі ту ры ен там на ЦТ.

Ёсць у ін сты ту це па кой, так бы 
мо віць, свя тая свя тых, дзе за хоў-
ва ец ца ўся ба за тэс та вых за дан-
няў за ўсе га ды пра вя дзен ня ЦТ.

— Гэ та па кой з аб ме жа ва ным 
пра вам до сту пу. Каб тра піць ту-
ды, па він на са брац ца ка мі сія ў 
скла дзе не менш як трох ча ла-
век, — пры ад кры вае за сло ну 
сак рэт нас ці на чаль нік ву чэб-
на-ме та дыч на га ўпраў лен ня 
РІКВ Аляк сандр ЯКАБ ЧУК. — 
У ад на го ча ла ве ка ёсць ключ 
ад гэ та га па мяш кан ня, у дру го-
га — пра ва зняць сіг на лі за цыю, 
у трэ ця га — ключ ад сей фа, дзе 
за хоў ва юц ца ноў тбу кі па ўсіх 15 
прад ме тах ЦТ. Кож ны ноў тбук, 
акра мя та го, што змя шча ец ца ў 
сейф, яшчэ і плам бі ру ец ца. Свой 
улас ны імян ны плам бі ра тар ёсць 
у кож на га ме та дыс та. Пе рад 
па чат кам ра бо ты ён пра вя рае 
цэ лас насць плом бы, за но сіць 
ін фар ма цыю ў жур нал, зра зае 
плом бу і пры сту пае да пра цы. 

Пас ля за кан чэн ня ноў тбук зноў 
плам бі ру ец ца. Ён цал кам аба-
ро не ны ў пла не ін фар ма цый най 
бяс пе кі: ні ко лі не пад клю ча ец ца 
на ват да ла каль ных се так, на 
апа рат ным уз роў ні ў ім ад клю ча-
на ўсё ўза е ма дзе ян не са знеш нім 
све там. Част ко ва пра цуе толь кі 
USB-порт — для та го, каб унес ці 
ў ба зу но выя за дан ні ці штось ці 
раз дру ка ваць. І на ват ка лі да-
пус ціць, што ноў тбук ака заў ся ў 

чу жых ру ках, то до сту пу да ба зы 
да ных зла мыс нік усё роў на не 
атры мае. Уся ін фар ма цыя ў кам-
п'ю та ры за шыф ра ва ная, да та го 
ж і са міх тэс таў там ня ма. Яны 
фар мі ру юц ца не па срэд на на пя-
рэ дад ні ЦТ у пры сут нас ці чле наў 
дзяр жаў най ка мі сіі па кант ро лі за 
хо дам пад рых тоў кі і пра вя дзен ня 
ўступ ных іс пы таў.

За пус ка ец ца кам п'ю тар ная 
пра гра ма і ў аў та ма тыч ным рэ жы-
ме фар мі ру юц ца ад ра зу не каль кі 
ты сяч ва ры ян таў тэс таў. Ме та дам 
сля по га вы ба ру ад бі ра юц ца 10 ва-
ры ян таў, якія і трап ля юць на ЦТ. 

«ВИКТОРОВИЧЬ» 
І «ВЛАДЗИМЕРОВИЧЬ»

Сён ня ў Рэс пуб лі кан скім ін-
сты ту це кант ро лю ве даў вя дзец-
ца пра вер ка ра бот удзель ні каў 
трэ ця га этапу рэ пе ты цый на га 
тэс ці ра ван ня. Без умоў на, на ват 
нель га па раў ноў ваць ця пе раш-
нюю на груз ку на ве ры фі ка та раў 
з на груз кай у раз гар ЦТ.

— Мы зна хо дзім ся на са мым 
ад каз ным і са мым «га ра чым» 
участ ку. На час ЦТ да во дзіц ца 
пры цяг ваць да дат ко ва на ра бо ту 
250—300 сту дэн таў. Яны пра цу-
юць у нас у тры зме ны па 4 га-
дзі ны без вы хад ных і свя точ ных 
дзён, — уво дзіць у курс спра вы 
на чаль нік ад дзе ла ма ні то рын-
гу і ме то дык кант ро лю Та ма ра 

БОЛ ТУЦЬ. — На пра вер ку ра-
бот па са май ма са вай дыс цып лі-
не — рус кай мо ве, якую зда юць 
да 75 ты сяч ча ла век, — у нас ідзе 
8 дзён. Час та да во дзіц ца чуць ад 
ус хва ля ва ных баць коў: «У май го 
дзі ця ці дрэн ны по чырк, і ва ша 
ма шы на яго не пра чы та ла...» 
Да ра гія баць кі, по чыр кі абі ту ры-
ен таў чы тае не кам п'ю тар, а мы. 
Ка лі б усё да ве ры лі тэх ні цы, то 
бы ла б са праўд ная бя да. А мы 
на ву чы лі ся раз бі раць, на пэў на, 
ужо ўсе маг чы мыя по чыр кі, але 
не ду май це, што апе ра тар (ве-
ры фі ка тар), які ся дзіць за кам-
п'ю та рам, мо жа ней кім чы нам 
у пра вер ку ра бот умя шац ца. 
Пас ля ска ні ра ван ня ўсіх блан-
каў элект рон ная вы ява раз дзя-
ля ец ца на воб ласць рэ гіст ра цыі 
і воб ласць ад ка заў. Ад ны на шы 
апе ра та ры пра вя ра юць толь-
кі воб ласць рэ гіст ра цыі, а дру-
гія — толь кі ад ка зы і на ват не 
ве да юць, чый бланк зна хо дзіц ца 
пе рад імі на эк ра не.

За да ча ве ры фі ка та ра — зве-
рыць кож ную лі тар ку і кож ную 
ліч бу: ці пра віль на іх рас па знаў 
кам п'ю тар. Кож ны бланк пра хо-
дзіць трай ную пра вер ку ва ча мі, 
і кож ны раз яго «чы тае» но вы 
ве ры фі ка тар. Апе ра та ры вы да-
ля юць і ўвесь бруд: на прык лад, 
абі ту ры ент вы пад ко ва чырк нуў 
руч кай, і, каб кам п'ю тар не за лі-
чыў яму ня пра віль ны ад каз, мы 
гэ та з элет рон най вы явы пры бі-
ра ем. Зда ра ец ца, што абі ту ры-
ент з-за хва ля ван ня дзве лі та ры 
на пі саў у ад ной кле тач цы. Мы іх 
так са ма рас стаў ля ем па сва іх 
клет ках. Усё ро бім на ка рысць 
дзі ця ці. Але хіт ры кі, пра якія доб-
ра ве да ем, не пра пус ка ем... Пры 
гэ тым кам п'ю тар ная пра гра ма 
фік суе аб са лют на ўсе ўмя шан ні 
ве ры фі ка та ра.

А ка зу сы, па сло вах Та ма-
ры Бол туць, бы ва юць са мыя 
роз ныя. Адзін абі ту ры ент пры 
на пі сан ні ўлас на га імя, імя па 
баць ку і проз ві шча да пус ціў 
аж 7 па мы лак! Хтось ці пі ша на 
рус кай мо ве «Викторовичь», а 
хтось ці — «Владзимеровичь». 
Фак тыч на ў кож ным дзя ся тым 
блан ку да во дзіц ца вы праў ляць 
па мыл кі ў воб лас ці рэ гіст ра цыі. 
Ка лі іх пра пус ціць, то па мыл ка 
тра піць і ў вы да дзе ны сер ты фі-
кат. Зна чыць, абі ту ры ент бу дзе 
звяр тац ца па яго за ме ну.

І яшчэ адзін важ ны мо мант — 
ад ка заў да тэс та вых за дан няў 
апе ра та ры не ве да юць. Яны 
рых ту юц ца толь кі пас ля та го, як 
ра бо ты ўдзель ні каў ЦТ прай шлі 
ўсе пра вер кі. Акра мя ве ры фі ка-
цыі (рас па зна ван ня ру ка піс ных 
вы яў) пра ду гле джа ны яшчэ і тры 
апа рат ныя пра вер кі. Ка лі ад ка зы 
на рэш це з'яў ля юц ца, яны ўно сяц-
ца ў кам п'ю тар ную пра гра му і на-
ціс кан нем ад ной кноп кі праз до лі 
се кун ды з'яў ля юц ца ўсе 75 ты сяч 
вы ні каў. Хтось ці пла ча, а хтось-
ці — ра ду ец ца...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

Ха чу на жур фак!Ха чу на жур фак!

САК РЭТЫ З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Ка жуць, што лепш 
адзін раз уба чыць, чым 
сто ра зоў па чуць. Безу-
моў на, ар га ні за ваць для 
ўсіх пе да го гаў, абі ту-
ры ен таў і іх баць коў эк-
скур сію ў Рэс пуб лі кан-
скі ін сты тут кант ро лю 
ве даў праб ле ма тыч на. 
Але тра піць на вір ту-
аль ную эк скур сію мо-
жа кож ны ах вот ны. На 
сай це ін сты ту та www.
rіkc.by прад стаў ле ны 
фільм «Пра ЦТ прад-
мет на», з яко га мож на 
да ве дац ца як пра фак ты 
з гіс то рыі тэс ці ра ван-
ня ў све це, так і пра ўсе 
ака ліч нас ці ства рэн ня 
тэс таў, за ха ван ня кан-
фі дэн цы яль нас ці ін фар-
ма цыі аб са лют на на ўсіх 
эта пах пад рых тоў кі і 
пра вя дзен ня ЦТ і пра ві-
лы па во дзі наў, якія трэ-
ба ве даць бу ду чым яго 
ўдзель ні кам.

За да ча ве ры фі ка та ра — зве рыць кож ную лі тар ку і кож ную ліч бу: 
ці пра віль на іх рас па знаў кам п'ю тар. Кож ны бланк пра хо дзіць 
трай ную пра вер ку.

Ры зог ра фы для мно жан ня тэс та вых ма тэ ры я лаў асна шча ны 
лі чыль ні ка мі ары гі нал-ма ке таў і зроб ле ных з іх ад біт каў. Ні вод на га 
ліш ня га ад біт ку зра біць не маг чы ма.
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