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Ма ні то рын га вае да сле да ван-

не пра во дзіц ца кож ныя тры га ды. 

Пер шы рэй тынг быў скла дзе ны ў 

2000 го дзе, вы ні кі апош ня га агу-

ча ны 3 снеж ня 2019 го да. 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 чы тац кай аду ка ва нас ці, а ў 

2021 го дзе ўпор бу дзе зроб ле ны 

на ма тэ ма тыч ную.

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 пра 

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

нае ста но ві шча сям'і, стаў лен не да 

ву чо бы, за да во ле насць шко лай, 

сіс тэ май ацэнь ван ня, фак ты 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.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ 
НЯ РОЎ НАСЦЬ

У РІSА-2018 удзель ні ча ла 

5830 бе ла рус кіх 15-га до вых пад-

лет каў з 236 уста ноў аду ка цыі. 

А па ўсім све це да да сле да ван-

ня да лу чы лі ся 79 кра ін. Тэ а рэ-

тыч на на ша шко ла па він на бы ла 

атры маць ба га та ін фар ма цыі для 

роз ду му, і пер шай та кой спро бай 

пра ана лі за ваць эфек тыў насць бе-

ла рус кай сіс тэ мы аду ка цыі стаў 

круг лы стол, ар га ні за ва ны Та ва-

рыст вам бе ла рус кай шко лы ра зам 

з Су свет ным бан кам і ЕdСаmр 

Bеlаrus.

Але спа чат ку кры ху су ро вай 

праў ды ад ды рэк та ра дэ пар-

тамен та па аду ка цыі і на вы ках 

АЭСР Анд рэ а са ШЛЯЙ ХЕ РА 

з яго вы ступ лен ня пад час прэ зен-

та цыі апош ніх вы ні каў: «Больш за 

10 міль ё наў вуч няў, прад стаў ле-

ных у РІSА, не здо ле лі спра віц ца 

на ват з ба за вай за да чай пісь-

мен нас ці, якая па тра буе чы тац-

кіх умен няў. І толь кі адзін з дзе-

ся ці вуч няў у кра і нах АЭСР змог 

ад роз ніць факт ад мер ка ван ня, 

ска рыс таў шы (у тэкс це. — Аўт.) 

не пра мыя пад каз кі. Так, зра біць 

гэ та ня лёг ка, але гэ та тое, з ча го 

скла да ец ца ліч ба вы свет. На жаль, 

у вы ні ках на ву чан ня за апош няе 

дзе ся ці год дзе рэ аль ных змен не 

ад бы ло ся», — кан ста та ваў га лоў-

ны ку ра тар да сле да ван ня.

Між ін шым, Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі на шай кра і ны за ста ло ся за да-

во ле нае пер шы мі вы ні ка мі ўдзе-

лу ў РІSА. У рэй тын гу чы тац кай 

аду ка ва нас ці бе ла рус кія пад лет кі 

апы ну лі ся на 36-й па зі цыі, у ма тэ-

ма тыч най — на 38-й, а ў пры ро да-

знаў ча на ву ко вай — на 37-й.

— Але мы лі чым важ ным не 

тое, якое мес ца за ня ла тая ці ін-

шая кра і на, а як гэ тыя вы ні кі бу-

дуць у да лей шым вы ка ры ста ныя і 

ці пры ня суць яны ка рысць, — пад-

крэс лі вае прад стаў нік Су свет на-

га бан ка ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, 

які зай ма ец ца пра ек та мі ў сфе-

ры аду ка цыі і ахо вы зда роўя, 

Павел ФУН ЦІ КАЎ. — Рэй тынг — 

гэ та вяр шы ня ве лі зар най ана лі-

тыч най ра бо ты: тры та мы ана лі ты кі 

ўжо вый шлі ў снеж ні на анг лій скай 

мо ве, яшчэ част ка рых ту ец ца да 

пуб лі ка цыі сё ле та. РІSА да зва ляе 

вы явіць і па раў наць змя нен ні, што 

ад бы ва юц ца ў сіс тэ мах аду ка цыі 

роз ных кра ін, і аца ніць эфек тыў-

насць стра тэ гіч ных ра шэн няў у 

воб лас ці аду ка цыі.

Як ад зна чае Па вел Фун ці каў, 

бе ла рус кія пад лет кі па ка за лі вы ні-

кі, леп шыя ў па раў на нні з кра і на мі 

Еў ро пы і Цэнт раль най Азіі з ана ла-

гіч ным або вы шэй шым уз роў нем 

да хо даў. 73 % бе ла рус кіх на ву чэн-

цаў па ка за лі ба за вы і ся рэд ні вы-

ні кі па чы тан ні (па кра і нах Еў ро пы 

і Цэнт раль най Азіі гэ ты па каз чык 

склаў 63 %). У той жа час па спя-

хо васць бе ла рус кіх на ву чэн цаў 

кры ху ад стае ад ся рэд няй па 

АЭСР і Еў ра пей скім са ю зе. Па 

коль кас ці на ву чэн цаў, якія спра ві-

лі ся з за дан ня мі пя та га і шос та га 

ўзроў няў, Бе ла русь так са ма ад-

стае ад кра ін АЭСР.

З не га тыў ных тэн дэн цый Па вел 

Фун ці каў звяр нуў ува гу на іс тот-

ны раз рыў у вы ні ках школь ні-

каў зы хо дзя чы з іх са цы яль на-

эка на міч на га ста но ві шча (гэ та 

вы свят ля ла ся з да па мо гай да-

дат ко ва га ан ке та ван ня. — Аўт.). 

Най леп шыя вы ні кі па каз ва юць 

дзе ці з за мож ных сем' яў, а дзе-

ці з сем' яў з не вы со кім да хо дам 

ад ста юць ад іх на 111 (!!!) пунк-

таў, што эк ві ва лент на тром га-

дам на ву чан ня ў шко ле. «Не сум-

нен на, гэ та сур' ёз на ада б'ец ца на 

іх да лей шых маг чы мас цях у жыц-

ці, — пад крэс лі вае экс перт. — Так-

са ма 46 % на ву чэн цаў з сем' яў з 

са мым ніз кім да хо дам і 40 % сель-

скіх на ву чэн цаў па каз ва юць вы нік, 

ні жэй шы за ба за вы ўзро вень, — 

гэ та зна чыць, што яны з'яў ля юц ца 

функ цы я наль на не пісь мен ны мі».

Па коль кі са цы яль на-эка на міч-

ны ста тус сям'і і мес ца жы хар-

ства вель мі моц на ад бі ва юц ца 

на па спя хо вас ці бе ла рус кіх на-

ву чэн цаў, Су свет ны банк ра іць 

ула дам звяр нуць на гэ та ўва гу. 

Яшчэ ад на з рэ ка мен да цый да-

ты чыц ца па шы рэн ня до сту пу да 

да школь най аду ка цыі, якая, як 

вы свят ля ец ца, так са ма моц на 

ўплы вае на да лей шую па спя хо-

васць на ву чэн цаў. Чым ра ней ма-

лыя са цы я лі зу юц ца, тым лепш. 

Са мыя вы со кія вы ні кі дэ ман стру-

юць дзе ці, якія пай шлі ў дзі ця чы 

са док у два-тры га ды.

НЯ ЗРУЧ НЫЯ 
ПЫ ТАН НІ

— РІSА — гэ та вель мі аб' ём нае 

між на род нае да сле да ван не, мэ та 

яко га — вы зна чыць агуль ныя ры-

зы кі і кі рун кі для да лей ша га раз віц-

ця, і мы па він ны шчы ра ад ка заць 

са бе на пы тан не, а ці пры ма ем мы 

ўво гу ле ме та да ло гію і каш тоў нас ці 

РІSА (роў насць до сту пу якас най 

аду ка цыі для ўсіх, су вязь ве даў з 

прак ты кай, ак ту аль насць гла баль-

ных кам пе тэн цый, ген дар ную роў-

насць, та ле рант насць да ін шых, 

ка а пе ра цыю), або бе ла рус кая аду-

ка цыя аб ра ла ней кі ін шы, ад мет-

ны шлях, — раз ва жае кан ды дат 

педа га гіч ных на вук, ана лі тык 

Ка ця ры на КУК СО. — Між ін шым, 

РІSА ста віць пе рад на мі шэ раг ня-

зруч ных пы тан няў. На прык лад, за-

дан ні дру го га ўзроў ню скла да нас ці 

па ма тэ ма ты цы не вы ка на лі 29 % 

на шых на ву чэн цаў, па пры ро да-

знаў чых на ву ках — 24 %, па чы-

тан ні — 23 %. Гэ та зна чыць, што 

амаль чвэрць бе ла рус кіх 15-га-

до вых пад лет каў функ цы я наль на 

не пісь мен ныя. Коль касць вуч няў, 

якія не мо гуць вы ра шаць за дан ні 

на ват дру го га ўзроў ню, зда ец ца 

мне па гра жаль най. Та му ці бу дзем 

мы ду маць, як вы бу доў ваць з імі 

сіс тэм ную ра бо ту?

Ра зам з тым у нас амаль ня-

ма аду ка цый най элі ты. Ка лі мы 

па кі да ем па-за дуж ка мі гім на зіі 

і пры ват ныя шко лы, што мо жам 

пра па на ваць та ле на ві тай мо ла дзі? 

Элі тай у Бе ла ру сі тра ды цый на лі-

чац ца пе ра мож цы між на род ных 

алім пі яд па ву чэб ных прад ме тах, 

але іх коль касць зу сім ня знач ная. 

У да сле да ван ні РІSА дзе цям пра-

па ну юц ца за дан ні шас ці ўзроў няў: 

пя ты і шос ты — са мыя вы со кія. 

Дык вось, толь кі зу сім ня знач ны 

пра цэнт бе ла рус кіх школь ні каў з 

імі спраў ля ец ца.

За дан ні пя та га і шос та га ўзроў-

няў па ма тэ ма ты цы вы ка на лі 7 % 

на ву чэн цаў, па пры ро да знаў чых 

на ву ках — 3 %, і толь кі 4 % спра-

ві лі ся з за дан ня мі на ра зу мен не 

тэкс таў. Трэ ба па яс ніць, што на 

гэ тых уз роў нях вуч ні мо гуць за-

свой ваць вя лі кія тэкс ты, апе ры-

ра ваць аб стракт ны мі па няц ця мі, 

зна хо дзіць па ру шэн ні ў ло гі цы, 

ад роз ні ваць фак ты ад мер ка ван-

няў, ідэн ты фі ка ваць кры ні цы ін-

фар ма цыі.

ДЗЕ АРЫ ЕН ЦІ РЫ?
Ана лі тык Дзміт рый ІВА НО-

ВІЧ пра па на ваў уво гу ле не аб'яд-

ноў ваць ста тыс ты ку па пя тым і 

шос тым уз роў нях і рас тлу ма чыў, 

ча му не вар та гэ та ра біць, — каб 

ба чыць рэ аль ную кар ці ну з той са-

май элі тай. Бо толь кі 0,3 % бе ла-

рус кіх дзя цей да сяг ну лі шос та га 

ўзроў ню ў чы тац кай аду ка ва нас-

ці. А, на прык лад, у Эс то ніі, якая 

ста ла еў ра пей скім лі да рам у РІSА, 

та кіх дзя цей больш у дзе вяць ра-

зоў (2,8 %). Пя та га ўзроў ню ў нас 

да сяг ну ла 3 % на ву чэн цаў, а ў Эс-

то ніі — 11,1 %.

— Мож на, ка неш не, па раў ноў-

ваць ся бе са сла бей шы мі, але на-

вош та гэ та ра біць? — раз ва жае 

Дзміт рый Іва но віч. — Так са ма 

мя не за ці ка ві ла, як мы вы гля да ем 

на фо не кра ін, ку ды з'я джа юць ву-

чыц ца пас ля шко лы на шы дзе ці, — 

Поль шчы і Ра сіі, — і, як вы свет лі-

ла ся, Ра сія апе рад жае нас па ўсіх 

па каз чы ках. У Поль шчы па зі цыі ў 

РІSА яшчэ вы шэй шыя...

— А я прос та ўпэў не на, што 

трэ ба па раў ноў ваць ся бе з най-

мац ней шы мі, ка лі мы хо чам ака-

зац ца ся род іх, — пад крэс лі вае 

ды рэк тар пры ват най шко лы 

«Стэмб рыдж» На тал ля ІС КАР-

ЦА ВА. — Што мы на зі ра ем у нас 

сён ня? Са цы яль ную ня роў насць і 

вель мі вя лі кі раз рыў у ве дах. Ці не 

пра за слу гі рэ пе ты та раў і да дат-

ко выя за ня ткі тут га вор ка?

Па вы ні ках ан ке та ван ня больш 

за 90 % дзя цей ад зна ча юць вы со-

кую за да во ле насць жыц цём, але 

ча мусь ці гэ тая ін фар ма цыя не су-

па дае з тым, што я чую ад вуч няў, 

іх баць коў і ма іх ка лег. І ўво гу ле, як 

яе рас ца ніць: у нас на са мрэч усё 

так доб ра або гэ та свед чыць пра 

ніз кі ўзро вень па тра ба валь нас ці? 

Бу лін гу ў на шых шко лах менш, але 

ка а пе ра цыі так са ма менш. Між ін-

шым, ка лі дзе ці ба чаць, што ў шко-

ле крыў дзяць сла бых, ці на зі ра юць 

ін шыя пра явы не спра вяд лі вас ці, то 

яны хут чэй за ста нуц ца ўба ку, чым 

за сту пяц ца. Гэ та так са ма на ша рэ-

ча іс насць...

Па вы ні ках РІSА іс тот на га раз-

ры ву ў ве дах бе ла рус кіх хлоп цаў 

і дзяў чат не на зі ра ец ца, ра зам з 

тым ген дар ныя стэ рэа ты пы ў да-

чы нен ні да пра фе сій усё яшчэ 

спра цоў ва юць. Ся род на ву чэн цаў 

з вы со кімі вы ні ка мі па ма тэ ма-

ты цы і пры ро да знаў чых на ву ках 

кож ны сё мы хло пец ба чыць ся бе ў 

бу ду чы ні ін жы не рам або ву чо ным. 

Ся род дзяў чат пра гэ та ма рыць 

толь кі ад на з дзе вя ці. Пра ра бо-

ту ў сфе ры ІТ за дум ва юц ца 13 % 

хлоп цаў і толь кі 2 % дзяў чат.

Удзель ні кам ан ке та ван ня бы ла 

пра па на ва ная на ступ ная дум ка: 

«Твой ін тэ лект — гэ та тое, што ты 

не мо жаш іс тот на змя ніць». З ёй 

мож на бы ло не па га дзіц ца. Дык 

вось, 45 % бе ла рус кіх на ву чэн-

цаў не ве раць, што яны мо гуць 

паў плы ваць на свой ін тэ лект, 

кар ці ну све ту ці спо саб мыс лен-

ня. І гэ та — 15-га до выя пад лет кі! 

Што ж яны та ды мо гуць змя ніць? 

І хто, ка лі не яны?

СТА РАЯ 
ПА РА ДЫГ МА

На чаль нік Цэнт ра пра фе сій-

на га раз віц ця і іна ва цый най аду-

ка цыі Ака дэ міі пас ля дып лом най 

аду ка цыі Але на РА ДЗЕ ВІЧ упэў-

не на, што аду ка цый ную фі ла со-

фію і па ды хо ды да вы кла дан ня 

трэ ба змя няць.

— Да вай це раз бі рац ца, што мы 

ста вім на пер шае мес ца: ве ды, 

якія лёг ка мож на зда быць, ці ра-

зу мен не? — пра па нуе прад стаў нік 

сіс тэ мы па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

пе да го гаў. — Ці збі ра ем ся мы ра-

біць стаў ку на раз віц цё кры тыч-

на га мыс лен ня? У та кім ра зе трэ-

ба па чы наць з пе да го гаў, бо ка лі 

на стаў нік не ва ло дае кры тыч ным 

мыс лен нем, то ча го ча каць ад яго 

вы ха ван цаў? Пе да го гам трэ ба 

даць боль шую сва бо ду, бо сён ня 

ўсё ім спус ка юць звер ху: ка лян-

дар на-тэ ма тыч нае пла на ван не 

ўро каў, мэ ты ўро ка і гэ так да лей. 

Ка неш не, для мно гіх гэ та зруч на, 

бо маг чы масць вы ба ру аў та ма тыч-

на азна чае ад каз насць...

Пы тан не, як ву чыць, якія ме та-

ды і тэх на ло гіі вы ка рыс тоў ваць, 

ак ту аль нае як ні ко лі.

— У ін струк тыў на-ме та дыч-

ным ліс це Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

за пі са на, што для да маш ня га за-

дан ня мо жа пра па ноў вац ца толь кі 

ма тэ ры ял, які вы ву чаў ся на ўро ку. 

Гэ та ўча раш ні дзень. Вя лі кі мі нус 

у тым, што но вая ін фар ма цыя на 

за ня тках пе рад аец ца на ву чэн цам 

у га то вым вы гля дзе: не трэ ба пры-

кла даць на ма ган няў для яе зда бы-

ван ня, на пруж вац ца, каб ава ло-

даць не чым но вым, — раз ва жае 

пра фе сар ка фед ры пе да го гі кі і 

ме недж мен ту аду ка цыі Ака дэ-

міі пас ля дып лом най аду ка цыі 

Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ. — Увесь 

свет пе ра хо дзіць на пе ра ку ле нае 

на ву чан не, якое яшчэ на зы ва юць 

зме ша ным. Гэ та ме тад, пры якім 

уся тэ а рэ тыч ная і лек цый ная пра-

гра ма вы ву ча ец ца до ма, а ў кла се 

з на стаў ні кам пад ра бяз на раз бі ра-

юц ца за дан ні і прак ты ка ван ні па 

тэ ме: лек цыі — до ма, а «да маш-

ка» — у кла се. Пры тра ды цый-

ным на ву чан ні на стаў нік пе рад ае 

га то выя ве ды, а вуч ні вы сту па юць 

зболь ша га па сіў ны мі слу ха ча мі, 

пры пе ра ку ле ным — лі дар ская 

па зі цыя на ўро ку на ле жыць не 

пе да го гу, а дзе цям. У на ву чэн-

цаў ёсць шы ро кія маг чы мас ці для 

по шу ку іс ці ны, вы каз ван ня сва іх 

мер ка ван няў і ідэй. Прад мет ныя 

вы ні кі — не адзі ная мэ та: важ на 

сфар мі ра ваць у дзя цей жа дан не, 

па трэ бу, звыч ку і ўмен не ву чыц-

ца, а так са ма са цы яль ныя кам-

пе тэн цыі. Вуч ням дэ ле гу ец ца ад-

каз насць за аду ка цый ныя вы ні кі, 

ства ра юц ца ўмо вы для іх са ма-

рэа лі за цыі. Урок пе ра тва ра ец ца 

з мес ца, дзе да юць ве ды, у мес-

ца, дзе ве ды вы ка рыс тоў ва юц ца 

для іх за ма ца ван ня і па глыб лен ня, 

дзе ў на ву чэн цаў вы пра цоў ва юц ца 

ак ту аль ныя са цы яль ныя і па зна-

валь ныя кам пе тэн цыі. І сут насць 

да маш няй ра бо ты вуч няў не зво-

дзіц ца да паў то ру і пры мя нен ня 

ра ней вы ву ча на га... Для та го каб 

пра сяк нуц ца ідэ яй пе ра ку ле на га 

на ву чан ня, трэ ба як мі ні мум ад чу-

ваць ся бе па-за зо най кам фор ту, 

ра зу мець, што тое, як ты ву чыў 

ра ней, з су час ны мі дзець мі ўжо не 

пра цуе.

Ад на з вы сноў, якую ро бяць 

ар га ні за та ры РІSА, — «якасць» 

шко лы не мо жа быць вы шэй шая 

за «якасць» або пра фе сі я на лізм 

яе на стаў ні каў і кі раў ні коў. Най-

леп шыя сіс тэ мы аду ка цыі ад бі ра-

юць, на ву ча юць і пад трым лі ва юць 

най леп шых на стаў ні каў. Шко лы з 

боль шай аў та но мі яй, якія ма юць 

не за леж ныя на ву чаль ныя пра гра-

мы і сіс тэ мы ацэнь ван ня, як пра ві-

ла, пра цу юць лепш, чым шко лы з 

мен шай сва бо дай. Для атры ман ня 

доб рых вы ні каў важ на, як раз мяр-

коў ва юц ца рэ сур сы, а не толь кі іх 

коль касць. А спры яль ная аду ка-

цый ная ат мас фе ра і доб рыя ўзае-

ма ад но сі ны па між на стаў ні ка мі і 

вуч ня мі больш эфек тыў ныя, чым 

ры нач ныя ме ха ніз мы...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

РІSА-2018: зва рот ная су вязь

Па вел ФУН ЦІ КАЎ: «PІSA да зва ляе аца ніць эфек тыў насць 
стра тэ гіч ных ра шэн няў у воб лас ці аду ка цыі».

«Пе да го гам трэ ба даць 
боль шую сва бо ду, бо сён ня 
ўсё ім спус ка юць звер ху: 
ка лян дар на-тэ матычнае 
пла на ван не ўро каў, 
мэ ты ўро ка і гэ так да лей. 
Ка неш не, для мно гіх 
гэ та зруч на, бо маг чы масць 
вы ба ру аў та ма тыч на азна чае 
ад каз насць...»

Элі тай у Бе ла ру сі 
тра ды цый на лі чац ца 
пе ра мож цы між на род ных 
алім пі яд па ву чэб ных 
прад ме тах, але іх коль касць 
зу сім ня знач ная.

Па вы ні ках РІSА іс тот на га 
раз ры ву ў ве дах бе ла рус кіх 
хлоп цаў і дзяў чат 
не на зі ра ец ца, ра зам з тым 
ген дар ныя стэ рэа ты пы 
ў да чы нен ні да пра фе сій усё 
яшчэ спра цоў ва юць.


