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ЖЫЦ ЦЁ ВЫЯ ЗА ДАЧ КІ
На дум ку ды рэк та ра дэ пар-

тамен та па аду ка цыі Ар га ні за цыі 

па эка на міч ным су пра цоў ніц тве і 

раз віц ці (АЭСР), га лоў на га ку ра-

та ра РІSА Анд рэ а са ШЛЯЙ ХЕ РА, 

аду ка цыя па він на быць ком па сам 

у скла да най і не ста біль най аб ста-

ноў цы. «Па пя рэд няе па ка лен не 

на стаў ні каў лі чы ла, што ма тэ ры-

ял, які яны вы кла да юць, бу дзе 

ка рыс ны вуч ням на пра ця гу ўся го 

жыц ця. Але сён ня шко лы па він ны 

рых та ваць вуч няў да бес прэ цэ-

дэнт ных пе ра мен у эка но мі цы і на-

ва коль най рэ ча іс нас ці, да ра бо ты 

на пра цоў ных мес цах, якія яшчэ не 

ство ра ны; да вы ка ры стан ня тэх на-

ло гій, якія не вы най дзе ны, — лі-

чыць ён. — Пра сцей ка жу чы, свет 

уз на га родж вае лю дзей ужо не 

за тое, што яны ве да юць, а за 

тое, як яны мо гуць вы ка рыс тоў-

ваць тое, што ве да юць. Сён ня гэ-

та га лоў ны фак тар, які вы зна чае 

ад роз нен ні ў пе да га гіч ных стра-

тэ гі ях. Ак ту аль ны мі ця пер ста но-

вяц ца раз на стай ныя кам бі на цыі 

ве даў, на вы кі, якас ці ха рак та ру, 

якія мо гуць пры вес ці да пос пе ху ў 

кар' е ры. Упор у су час най аду ка цыі 

па ві нен ра біц ца на раз віц цё твор-

ча га па чат ку, кры тыч на га ана лі зу, 

умен ня вы ра шаць праб ле мы і пры-

маць ра шэн ні. Ка лі па гля дзець на 

праб ле му праз прыз му на ту раль-

ных на вук і ў той жа час гіс то рыі, 

фі ла со фіі, то та кі па ды ход мо жа 

быць па спя хо вым».

У да  сле  да  ван  н і  Р ІSА 

ўдзельнічаюць15-га до выя пад лет кі. 

Та кі ўзрос та вы цэнз вы бра ны не вы-

пад ко ва. Фак тыч на ва ўсіх кра і нах 

све ту ме на ві та ў гэ тым уз рос це 

на ву чэн цы за кан чва юць ба за вы 

этап аду ка цыі і вы зна ча юц ца з да-

лей шай жыц цё вай і аду ка цый най 

тра ек то ры яй.

Тэс ты РІSА, якія доў жац ца дзве 

га дзі ны, змя шча юць тры асноў ныя 

бло кі: за дан ні на чы тац кую аду-

ка ва насць (ра зу мен не тэкс таў), 

ма тэ ма тыч ную і пры ро да знаў ча-

на ву ко вую. У іх шмат тэкс таў, якія 

трэ ба ўваж лі ва пра чы таць (а для 

су час ных школь ні каў, якія не лю-

бяць вя лі кія тэкс ты, гэ та, ба дай 

што, са мае скла да нае) і ад ка заць 

на шмат лі кія пы тан ні. Яны ідуць 

гру па мі, з пры вяз кай да кан крэт-

на га тэкс ту.

Кож ны раз ак цэн ты ў да сле да-

ван ні змя шча юц ца. Асноў ная ўва-

га пад час апош ня га ма ні то рын гу 

ўдзя ля ла ся пры ро да знаў ча-на ву-

ко вай аду ка ва нас ці і вы яў лен ню 

тэн дэн цый раз віц ця пры ро да знаў-

ча-на ву ко вай аду ка цыі ў све це за 

апош нія га ды. У цык ле 2018 го да 

най перш бу дзе пра вя рац ца чы тац-

кая аду ка ва насць, а ў 2021 го дзе 

ўпор бу дзе зроб ле ны на ма тэ ма-

тыч ную.

Да сле да ван не РІSА-2015 пра-

во дзі ла ся цал кам на кам п'ю тар-

най асно ве з вы ка ры стан нем но-

ва га ты пу ін тэр ак тыў ных за дач, 

якія ўяў ля лі са бой кам п'ю тар ную 

сі му ля цыю. На прык лад, вы ву ча-

ла ся тэр ма рэ гу ля цыя ар га ніз ма 

ча ла ве ка пад час за бе гу на доў гія 

дыс тан цыі ва ўмо вах па вы ша най 

тэм пе ра ту ры і (ці) віль гот нас ці па-

вет ра. Кам п'ю тар ная сі му ля цыя 

да ва ла маг чы масць на ву чэн цам 

змя няць тэм пе ра ту ру па вет ра і 

ўзро вень віль гот нас ці, а так са ма 

вар' і ра ваць умо вы — спа жы вае 

бя гун ва ду ці не спа жы вае і гэ так 

да лей.

У тэс ты быў уклю ча ны так са ма 

кам па нент су пра цоў ніц тва — да-

след чы каў ці ка ві ла здоль насць 

на ву чэн цаў пра ца ваць у ка ман-

дзе. Пад лет кам пра па ноў ва ла ся 

ў ста сун ках з ней кі мі вір ту аль ны мі 

парт нё ра мі су мес на аб мер ка ваць і 

вы ра шыць прак тыч ную праб ле му: 

ар га ні за ваць, на прык лад, вы твор-

часць ма ек або ства рэн не школь-

най га зе ты і г. д. Гэ та зна чыць, 

па тра ба ва ла ся зма дэ ля ваць пра-

цэс уза е ма дзе ян ня па між людзь-

мі і аца ніць, на коль кі пра дук цый-

на ву чань умее ўза е ма дзей ні чаць. 

Да дат ко вым кам па не нтам ста ла 

вы ву чэн не фі нан са вай да свед ча-

нас ці пад лет каў.

У ЧЫМ САК РЭТ 
СІН ГА ПУ РА?

У рам ках РІSА, акра мя не па-

срэд на пра вя дзен ня тэс таў, збі-

ра ец ца так са ма ін фар ма цыя аб 

на ву чэн цах (са цы яль на-эка на міч-

ным ста но ві шчы сям'і, стаў лен ні 

да ву чо бы, за да во ле нас ці шко лай і 

сіс тэ май ацэнь ван ня, фак тах дыс-

кры мі на цыі ў на ву чаль най уста но-

ве і г. д.), апыт ва юц ца прад стаў ні кі 

шко лы, ана лі зу ец ца сіс тэ ма аду ка-

цыі ў цэ лым. Гэ та дае маг чы масць 

не прос та аца ніць па спя хо васць 

вуч няў у роз ных кра і нах, а вы зна-

чыць, якія фак та ры спры я юць да-

сяг нен ню вы со кіх вы ні каў.

Між ін шым, вы ні кі РІSА кож ны 

раз цяг нуць хва лю дыс ку сій — як 

унут ры кра ін-удзель ніц, так і на 

між на род ным уз роў ні. У Фран цыі 

б'юць тры во гу з-за ня роў ных умоў 

у до сту пе да якас най аду ка цыі і 

са ста рэ лых ме та даў вы кла дан ня. 

У ЗША аб мяр коў ва юць мэ та згод-

насць адзі на га агуль на дзяр жаў-

на га стан дар ту і шу ка юць эфек-

тыў ныя шля хі для пры цяг нен ня ў 

шко лы леп шых на стаў ні каў.

У 2015 го дзе най леп шыя вы-

ні кі па ка заў Сін га пур. Пры гэ тым 

сін га пур скія школь ні кі пра дэ ман-

стра ва лі вы со кія вы ні кі па ўсіх 

трох кам па не нтах комп лекс на га 

эк за ме ну — чы тан ні, ма тэ ма ты цы 

і пры ро да знаў чых на ву ках. За ім 

раз мяс ці лі ся Япо нія, Эс то нія, Тай-

пей (Кі тай) і Фін лян дыя. Праў да, іх 

вы ні кі па роз ных кам па не нтах тэс-

та ад роз ні ва лі ся — хтось ці па ка-

заў леп шыя ве ды па ма тэ ма ты цы, 

хтось ці — па чы тац кай аду ка ва-

нас ці. У пер шую дзя сят ку рэй тын-

га ўва хо дзяць так са ма Тай вань, 

Фін лян дыя, Ма каа (КНР), В'ет нам, 

Ган конг і буй ныя га ра ды КНР.

Пэў ны час іс на ва ла дум ка, што 

вы со кія па зі цыі кра ін Ус ход няй 

Азіі ў між на род ным да сле да ван ні 

аб умоў ле ны праз мер най ву чэб-

най на груз кай і за зуб ры ван нем 

ма тэ ры я лу. І ка лі ў РІSА ўпер шы-

ню быў уве дзе ны кры тэ рый твор-

чай здоль нас ці да вы ра шэн ня 

праб лем, мно гія экс пер ты ча ка лі 

аб валь ван ня рэй тын гаў ці, ва ўся-

ля кім ра зе, зні жэн ня па каз чы каў 

па спя хо вас ці на ву чэн цаў ус ход-

не азі яц кіх кра ін. Але іх ча кан ні не 

спраў дзі лі ся. У тым жа Сін га пу-

ры ад бы ла ся «ці хая рэ ва лю цыя», 

якая за ста ла ся амаль не за ўва жа-

най на За ха дзе. На пер шы план 

там вый шла раз віц цё твор ча га і 

кры тыч на га мыс лен ня, са цы яль-

ных на вы каў, эма цы я наль най 

спа гад лі вас ці. Асноў най за да чай 

су час най аду ка цыі ў Сін га пу ры 

з'яў ля ец ца ства рэн не ася род дзя, 

якое б сты му ля ва ла жа дан не ў 

кож на га гра ма дзя ні на ву чыц ца 

на пра ця гу ўся го жыц ця. Ужо ў 

трох га до вым уз рос це ў дзі ця чых 

да школь ных уста но вах Сін га пу ра 

па чы на ец ца аду ка цый ны пра цэс, 

у дзя цей раз ві ва юц ца та кія на вы-

кі, як чы тан не (на дзвюх мо вах), 

лі чэн не, му зы ка, ма ля ван не, кан-

стру я ван не, фар мі ру ец ца твор чы 

по гляд на на ва коль ны свет.

«Ка лі вуч ні сфа ку сі ра ва ныя 

на за па мі нан ні і рэ транс ля цыі та-

го, што ска заў ім на стаў нік, гэ та 

пра цуе толь кі больш-менш пры 

вы ра шэн ні лёг кіх за дач. І гэ та 

ад на з пры чын та го, ча му мно гія 

ўсход не еў ра пей скія кра і ны, уклю-

ча ю чы Ра сій скую Фе дэ ра цыю, 

па каз ва юць ніз кі вы нік у РІSА. 

Прос та за па мі нан не ўжо не га ран-

туе пос пех, — упэў не ны Анд рэ ас 

Шляй хер. — Знач на больш эфек-

тыў ным ін стру мен там з'яў ля ец ца 

здоль насць спа лу чаць но вую ін-

фар ма цыю з ужо за свое най».

УПОР 
НА ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ 
НА СТАЎ НІ КАЎ

Ар га ні за та ры РІSА лі чаць, што 

вы ні кі тэс таў уяў ля юць са бой аб'-

ек тыў ны ін стру мент для ацэн кі 

якас ці сіс тэ мы аду ка цыі ў той ці 

ін шай кра і не. Па вы ні ках па пя рэд-

ніх да сле да ван няў Ар га ні за цы яй 

па эка на міч ным су пра цоў ніц тве і 

раз віц ці бы лі ство ра ны ма дэ лі, якія 

да зва ля юць прад каз ваць вы ні кі 

вуч няў у роз ных кра і нах на асно-

ве ана лі зу пры ня тых ра шэн няў у 

аду ка цый най па лі ты цы з дак лад-

нас цю 85 пра цэн таў.

Ад на з іх вы сноў — якасць аду-

ка цыі ў кра і не не мо жа быць вы-

шэй шая за якасць пад рых тоў кі на-

стаў ні каў, якія пра цу юць у шко лах. 

Вы ні кі РІSА свед чаць, што леп шыя 

сіс тэ мы аду ка цыі ад бі ра юць, на ву-

ча юць і пад трым лі ва юць леп шых 

на стаў ні каў. На прык лад, пос пе хі 

фін скай шко лы ў пер шую чар гу 

звяз ва юць з па вы шэн нем па тра ба-

валь нас ці да вы ні каў пра цы на стаў-

ні ка і ад на ча со вым па шы рэн нем 

аў та но міі ў яго ра бо це. Кон кур сы 

на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці ў 

Фін лян дыі — ад ны з са мых вы со кіх: 

для та го каб на іх па сту піць, не аб-

ход на на ле жаць да тра ці ны най леп-

шых вы пуск ні коў шко лы па вы ні ках 

агуль на на цы я наль ных іс пы таў.

Усе кра і ны, якія па леп шы лі 

свае па каз чы кі ў РІSА, пры трым-

лі ва юц ца пас ля доў най па лі ты кі 

па па ляп шэн ні якас ці пе да га гіч-

на га скла ду. Там ства ра юць сты-

му лы для са мых па спя хо вых на-

ву чэн цаў, каб за ах во ціць іх да пе-

да га гіч най дзей нас ці, па вы ша юць 

за ра бот ную пла ту на стаў ні кам, каб 

зра біць пра фе сію больш пры ваб-

най, або за ах воч ва юць на стаў ні каў, 

каб тыя ўдзель ні ча лі ў трэ нін гах і 

пе да га гіч ных пра гра мах.

Ад нос на не аб ход на га фі нан са-

ван ня ана ліз РІSА па каз вае, што 

вы дат кі на аду ка цыю, бяс спрэч-

на, важ ныя, ад нак яны ўплы ва юць 

на па спя хо васць толь кі да пэў най 

мя жы. Па ве лі чэн не фі нан са ван ня 

да па ма гае бед ным кра і нам. Ка лі ж 

вы дат кі на вуч ня пе ра вы ша юць 

$50 000, то прос тае па ве лі чэн не 

фі нан са ван ня не да дае знач на-

га пры рос ту ў ве дах. Пры гэ тым 

пры ват ныя шко лы не з'яў ля юц ца 

вы клю чэн нем. Сла ва кія, якая вы-

дат коў вае на ад на го вуч ня ка ля 

$53 000, мае та кія ж вы ні кі, як ЗША, 

якія вы дат коў ва юць на ад на го вуч-

ня $115 000. Да лей шы рост па каз-

чы каў аду ка ва нас ці за ле жыць ад 

эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня фі-

нан са вых і ма тэ ры яль ных срод каў. 

Боль шую ка рысць пры но сяць вы-

дат кі на пад рых тоў ку на стаў ні каў і 

па вы шэн не іх ква лі фі ка цыі.

Экс пер ты РІSА ўпэў не ны, што 

сіс тэ ма аду ка цыі мо жа спры яць 

вы со кай ма ты ва цыі да на ву чан-

ня, ка лі яна за бяс печ вае стаў лен-

не да ўсіх вуч няў як да па тэн цый-

на па спя хо вых. Толь кі ка лі сіс тэ ма 

аду ка цыі куль ты вуе, сты му люе і 

пад трым лі вае ве ру ў тое, што ўсе 

вуч ні мо гуць да сяг нуць больш вы-

со кіх пос пе хаў, тыя ад чу ва юць 

жа дан не дзей ні чаць і да ся га юць 

леп шых вы ні каў. Што з'яў ля ец-

ца агуль ным для ўсіх па спя хо вых 

кра ін — дык гэ та пры знан не важ-

нас ці аду ка цыі і за ся родж ван не 

гра мад скіх рэ сур саў і вы сіл каў на 

яе па ста ян ным удас ка на лен ні.

Бе ла русь па куль не ўдзель ні ча ла 

ні ў якіх між на род ных ма ні то рын га-

вых да сле да ван нях, та му ўсе раз ва-

жан ні пра «якасць» вы пуск ні коў, якая 

быц цам бы па гар ша ец ца, мож на спі-

саць на суб' ек тыў насць та кіх ацэ нак. 

На пэў на, для та го, каб кан ста та ваць, 

што да сяг нен ні або праб ле мы і са-

праў ды ма юць мес ца, вель мі ка рыс-

на ўба чыць ся бе на фо не да сяг нен-

няў і праб лем сіс тэм аду ка цыі ін шых 

кра ін. Але ёсць і пэў ныя апа сен ні: 

яшчэ ні ко лі кра і ны, якія толь кі 

да лу чы лі ся да да сле да ван ня, не 

дэ ман стра ва лі ад ра зу вы со кія 

вы ні кі. Та му га лоў нае — зра біць 

пра віль ныя вы сно вы з агу ча ных 

рэ ка мен да цый.

У кра са ві ку — маі мі ну ла га го-

да ў на шай кра і не ад быў ся проб-

ны этап тэс ці ра ван ня РІSА, у якім 

пры ня лі ўдзел 66 уста ноў аду ка-

цыі. Пад час яго пра во дзі ла ся тэс-

ці ра ван не кам п'ю тар най тэх ні кі, 

апра бі ра ва лі ся за дан ні, прад стаў-

ле ныя між на род ны мі ар га ні за та ра-

мі, вя ла ся пад рых тоў ка ад каз ных 

асоб для пра вя дзен ня асноў на га 

да сле да ван ня. Проб ны этап па ка-

заў, што тэх ніч на і ар га ні за цый на 

Бе ла русь га то вая да пра вя дзен-

ня асноў на га эта пу тэс ці ра ван ня 

РІSА. Што па ка жа да сле да ван-

не, мы змо жам да ве дац ца толь кі 

ў снеж ні 2019 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Ін ды ка та ры якас ціІн ды ка та ры якас ці  

«РЭ ЦЭП ТЫ» ПА СПЯ ХО ВАЙ ШКО ЛЫ
Ча му ба гаж ве даў без умен ня іх пры мя ніць — гэ та ча ма дан без руч кі?

Вяс ной бя гу ча га го да ка ля шасці ты сяч бе ла рус кіх пад лет каў 

з больш чым 220 уста ноў аду ка цыі ўпер шы ню пры муць удзел 

у Між на род най пра гра ме па ацэн цы аду ка цый ных да сяг нен няў 

на ву чэн цаў (РІSА). Ад но з са мых аў та ры тэт ных да сле да ван-

няў якас ці аду ка цыі ў све це за клі ка на даць ад каз на пы тан не: 

ці вы кон вае аду ка цыя сваю асноў ную функ цыю — пад рых тоў-

кі да са ма стой на га жыц ця? Пра вя ра юц ца не столь кі ака дэ міч-

ныя да сяг нен ні на ву чэн цаў, коль кі іх умен не пра ца ваць з ін-

фар ма цы яй і рэ аль ныя жыц цё выя кам пе тэн цыі, здоль насць 

вуч няў уста наў лі ваць пры чын на-вы ні ко выя су вя зі, іх умен не 

су па стаў ляць фак ты і ана лі за ваць, хут ка пры маць ра шэн ні.

Да сле да ван не РІSА пра-
во дзіц ца кож ныя тры га ды, 
а за тым на пра ця гу яшчэ ад-
на го го да ана лі зу юц ца вы ні кі 
тэс таў, перш чым яны бу дуць 
прад стаў ле ны су свет най гра-
мад скас ці. Пер шы рэй тынг 
быў скла дзе ны ў 2000 го дзе. 
Вы ні кі апош ня га агу ча ны 
5 снеж ня 2016 го да. У РІSА-
2015 удзель ні ча лі 536 ты-
сяч школь ні каў з 71 кра і ны, 
а РІSА-2018 ахо піць ужо 
82 кра і ны. Бе ла русь, Укра і на 
і яшчэ 9 кра ін бу дуць у ім на-
віч ка мі.

Упор у су час най аду ка цыі 
па ві нен ра біц ца на раз віц цё 
твор ча га па чат ку, 
кры тыч на га ана лі зу, умен ня 
вы ра шаць праб ле мы 
і пры маць ра шэн ні.

У тым жа Сін га пу ры 
ад бы ла ся «ці хая 
рэ ва лю цыя», якая за ста ла ся 
амаль не за ўва жа най на 
За ха дзе. На пер шы план 
там вый шла раз віц цё 
твор ча га і кры тыч на га 
мыс лен ня, са цы яль ных 
на вы каў, эма цы я наль най 
спа гад лі вас ці.

Якасць аду ка цыі ў кра і не 
не мо жа быць вы шэй шая 
за якасць пад рых тоў кі 
на стаў ні каў, якія пра цу юць 
у шко лах.


