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РАЗ БУ РЭН НЕ 
МІ ФАЎ

Як і ча ка ла ся, вы ні кі між на род-

на га да сле да ван ня аду ка цый ных 

да сяг нен няў на ву чэн цаў РІSА-2018 

(Рrоgrаm fоr Іntеrnаtіоnаl Studеnt 

Аssеssmеnt), што бы лі агу ча ны 

3 снеж ня, ста лі прад ме там ана лі зу 

эфек тыў нас ці сіс тэм аду ка цыі ва 

ўсіх кра і нах, якія ў ім удзель ні ча лі. 

Але ка лі Эс то нія кан ста туе, што 

ву чэб ныя да сяг нен ні ту тэй шых 

школь ні каў — най леп шыя ў Еў ро-

пе, то на шы су се дзі-ўкра ін цы пры-

зна юць: праб ле мы ёсць, пры чым 

праб ле мы сур' ёз ныя. Украіна, як, 

да рэ чы, і Бе ла русь, бра ла ўдзел у 

РІSА ўпер шы ню.

— Па срэд ны ўзро вень укра-

ін скай школь най аду ка цыі свед-

чыць аб вост рай не аб ход нас ці яе 

рэ фар ма ван ня і пра ця гу рэа лі за-

цыі пра гра мы «Но вая ўкра ін ская 

шко ла», — за яві ла мі ністр аду-

ка цыі і на ву кі Укра і ны Ган на 

НА ВА САД. — Вы ні кі РІSА-2018, 

у пры ват нас ці, раз бу ра юць міф 

пра эфек тыў насць са вец кай ма-

тэ ма тыч най сіс тэ мы аду ка цыі. Да-

сле да ван не па каз вае: 36 % на шых 

15-га до вых вуч няў не да ся га юць 

на ват ба за ва га ўзроў ню ве даў па 

ма тэ ма ты цы. У іх ёсць праб ле мы 

з за да ча мі, дзе трэ ба вы ка рыс тоў-

ваць прос тыя стра тэ гіі ра шэн ня, 

пра цэнт ныя су ад но сі ны, апе ры-

ра ваць дро ба мі і дзе сят ко вы мі 

ліч ба мі. Мы раз ліч ва ем на тое, 

што атры ма ныя вы ні кі ста нуць 

сіг на лам для на шых на стаў ні каў, 

баць коў і гра мад ства ў цэ лым. Ця-

пер па він на стаць ві да воч на, што 

рэ фор ма школь най аду ка цыі для 

Укра і ны —- не кап рыз, а аб' ек тыў-

ная па трэ ба.

Па вы ні ках спра ва зда чы РІSА, 

Укра і на мае на 39 ба лаў менш па 

ма тэ ма ты цы, на 22 ба лы менш па 

пры ро да знаў ча на ву ко вых дыс-

цып лі нах і на 23 ба лы менш па чы-

тац кай аду ка ва нас ці ў па раў нанні 

з ся рэд нім вы ні кам па кра і нах 

АЭСР (Ар га ні за цыі па эка на міч-

ным су пра цоў ніц тве і раз віц ці).

Як вы ні кае са спра ва зда чы, 

15-га до выя пад лет кі ва Укра і не 

ад ста юць ад сва іх ад на год каў у 

кра і нах АЭСР на адзін год у ма тэ-

ма ты цы (роз ні ца ў 30 ба лаў роў ная 

ад на му го ду на ву чан ня). Гэ та зна-

чыць, што для та го, каб іх да гнаць 

па ба лах, укра ін скім школь ні кам 

трэ ба яшчэ год ву чыц ца, пры чым 

гэ та не толь кі вы дат кі ў ча се, але 

і ма тэ ры яль ны рэ сурс, які трэ ба 

ўклас ці ў на ву чан не...

Ба за ва га ўзроў ню сфар мі ра-

ва нас ці кам пе тэн цый ва Укра і не 

не да сяг ну ла па чы тац кай аду ка-

ва нас ці 26,9 % укра ін скіх пад лет-

каў, а ў пры ро да знаў ча на ву ко-

вай — 26,4 %.

АК ЦЭНТ — 
НА КРЫ ТЫЧ НЫ 
АНА ЛІЗ

Зда ва ла ся б, ба наль нае пы-

тан не — ча му па він ны на ву чаць 

у шко ле? Са мы ві да воч ны ад-

каз — ка неш не, ве дам. Ву чань 

па ві нен за сво іць пэў ны на бор пра-

ві лаў мо вы, гіс та рыч ных фак таў, 

фі зіч ных за ко наў, ма тэ ма тыч ных 

фор мул і гэ так да лей — ні бы та ўсё 

ла гіч на. Але на са мрэч гэ та ўча-

раш ні дзень: сён ня ку ды важ ней-

шае ўмен не вы ра шаць рэ аль ныя 

жыц цё выя за да чы і са ма стой на 

пра ца ваць з ін фар ма цы яй, вы ка-

рыс тоў ваць яе, на прык лад, каб 

сфар му ля ваць свой пункт гле-

джан ня ў спрэч цы аб ге не тыч на 

зме не ных пра дук тах, зра зу мець 

га зет ны ар ты кул пра гла баль нае 

па цяп лен не, ра за брац ца з тым, 

ці мож на вы ка рыс тоў ваць со е вы 

за мя няль нік за мест ка ро ві на га 

ма ла ка, рас крыць рэ клам ныя ма-

ні пу ля цыі і г. д.

«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 пра цы на ра бо чых 

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 ды рэк-

тар дэ парт амен 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 ны ку ра тар РІSА Анд рэ ас 

ШЛЯЙ ХЕР. — Ак ту аль ныя ста но-

вяц ца раз на стай ныя кам бі на цыі 

ве даў, кам пе тэн цыі, на вы кі, якія 

мо гуць пры вес ці да пос пе ху ў кар'-

е ры. Ак цэнт 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.

Пра гра ма РІSА (Рrоgrаm fоr 

Іntеrnаtіоnаl Studеnt Аssеssmеnt) 

ужо 19 га доў збі рае звест кі аб 

якас ці аду ка цыі ў све це. Раз на 

тры га ды яна тэс ці руе 15-га до вых 

пад лет каў у роз ных кра і нах. Та кі 

ўзрос та вы цэнз абра ны не вы пад-

ко ва. Фак тыч на паў сюд на 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, утрым лі ва 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, 

што ідуць гру па мі, з пры вяз кай да 

кан крэт на га тэкс ту.

Ар га ні за та ры тэс ту пад крэс-

лі ва юць: вы ні кі РІSА — гэ та не 

рэй тынг кра ін, а толь кі спро ба 

вы зна чыць, якой па він на быць 

са мая эфек тыў ная аду ка цый ная 

сіс тэ ма. Апош нім да сле да ван нем 

бы ло ахоп ле на 600 ты сяч на ву чэн-

цаў з 79 кра ін і ад мі ніст ра цый ных 

тэ ры то рый.

Без умоў ны лі дар рэй тын гу — 

Кі тай. Праў да, да сле да ван не пра-

во дзі ла ся толь кі ў ча ты рох яго пра-

він цы ях — Пе кін, Шан хай, Цзян су 

і Чжэц зян, у якіх пра жы ва юць 

180 міль ё наў ча ла век. У ма тэ ма-

ты цы кі тай скія школь ні кі на бра лі 

591 бал, у чы тан ні 555 ба лаў, у 

пры ро да знаў чых на ву ках — 590.

Дру гі вы нік у Сін га пу ра: 549 ба-

лаў у чы тан ні, 569  — у ма тэ ма ты-

цы і 551 — у на ву ках. На трэ цім 

мес цы Ма као: 525, 558 і 544 ба-

лы ад па вед на. Гэ та зна чыць, што 

пер шыя рад кі за ня лі кра і ны Азіі. 

З кра ін еў ра пей ска га рэ гі ё на са-

мая вы со кая па зі цыя ў Эс то ніі (пя-

тае мес ца ў су свет ным рэй тын гу 

РІSА). У пер шую дзя сят ку ўвай шлі 

так са ма Ка на да, Фін лян дыя, Ір лан-

дыя, Паўд нё вая Ка рэя і Поль шча.

ЧЫМ 
ГА НА РЫМ СЯ?

Ці ка ва, што дэ бют ныя вы ні кі 

ўдзе лу ў РІSА бе ла рус кіх школь-

ні каў кі раў ніц тва Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі ацэнь вае як год ныя і па-

раў ноў вае іх ба лы не з ся рэд ні мі 

па каз чы ка мі па кра і нах АЭСР, а 

з усі мі кра і на мі-ўдзель ні ца мі. Пры 

та кіх пад лі ках на шы на ву чэн цы 

на са мрэч аказ ва юц ца ў ся рэ дзі-

не спі су, але ўсё роў на ні жэй за 

па зі цыі Ра сіі, Літ вы, Лат віі і тым 

больш Эс то ніі.

Па чы тац кай аду ка ва нас ці ў 

бе ла рус кіх пад лет каў 474 ба-

лы. Столь кі ж у Іс лан дыі, кры ху 

больш у Літ вы, Венг рыі і Іта ліі (па 

476 ба лаў), а кры ху ні жэй за нас 

у спі се Із ра іль і Люк сем бург (470). 

Ха рак тэр на, што ся рэд ні па каз-

чык усіх кра ін-удзель ніц у гэ тым 

кі рун ку — 454 ба лы, гэ та зна чыць, 

на 20 пунк таў менш.

Па ма тэ ма тыч най аду ка ва нас ці 

ў на шых школь ні каў 472 ба лы (ся-

рэд ні па каз чык — 459), столь кі ж 

у Маль ты, рад ком вы шэй — ЗША 

(478 ба лаў), а кры ху ні жэй — 

Хар ва тыя (464). Што да ты чыц ца 

пры ро да знаў ча на ву ко вай аду ка-

ва нас ці, то ў бе ла ру саў 471 бал 

(ся рэд ні — 458), тро хі аба гна лі 

нас школь ні кі з Хар ва тыі (472 ба-

лы), Іс лан дыі (475), Люк сем бур га 

(477), за тое мы на пе ра дзе Укра і-

ны (469).

Але ка лі блі жэй зна ё міш ся з 

ары гі на лам спра ва зда чы па вы-

ні ках РІSА (httрs://www/оесd.оrg), 

то пры хо дзіш да вы сно вы, што 

ся рэд нія ба лы — гэ та неш та нак-

шталт ся рэд няй тэм пе ра ту ры па 

баль ні цы, якая рэ аль най кар ці ны 

агуль на га «зда роўя» (якас ці аду-

ка цыі) не дае, і трэ ба на са мрэч 

гля дзець знач на глы бей.

У РІSА ро бяц ца важ ныя вы сно-

вы: якая коль касць вуч няў здо ле ла 

вы ка наць за дан ні вель мі вы со ка га 

ўзроў ню, а якая — не спра ві ла ся 

на ват з най прас цей шы мі. Уся го 

вы дзя ля юц ца шэсць уз роў няў: пя-

ты і шос ты — са мыя вы со кія.

І вось тут вы свят ля ец ца, што 

толь кі ка ля 4 % бе ла рус кіх пад-

лет каў ма юць вы со кія па каз чы кі ў 

чы тан ні — гэ та зна чыць, што яны 

да сяг ну лі пя та га і шос та га ўзроў-

няў у тэс це па чы тац кай аду ка ва-

нас ці РІSА (у ся рэд нім па АЭСР 

па каз чык скла дае 9 %). 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. Толь-

кі 7 % бе ла рус кіх вуч няў мож на 

ад нес ці да «аду ка цый най элі ты» 

па ма тэ ма ты цы, што мо гуць ра-

шаць за дан ні пя та га і шос та га 

ўзроў няў (ся рэд ні па каз чык па 

АЭСР — 11 %): ма дэ ля ваць скла-

да ныя сі ту а цыі ма тэ ма тыч на, вы-

бі раць, па раў ноў ваць і ацэнь ваць 

ад па вед ныя стра тэ гіі вы ра шэн ня 

праб лем. Для па раў на ння, у Шан-

хаі і Пе кі не пя та га і шос та га ўз-

роў няў па ма тэ ма ты цы да сяг ну ла 

больш за 40 % вуч няў. А 29 % бе-

ла рус кіх пад лет каў не ра ша юць 

на ват прос тыя ма тэ ма тыч ныя за-

да чы.

24 % на шых школь ні каў не 

спраў ля юц ца з эле мен тар ны мі 

фі зіч ны мі, бія ла гіч ны мі, хі міч ны мі 

за да ча мі... І толь кі 3 % бе ла рус-

кіх на ву чэн цаў атры ма лі вы со кі 

ўзро вень (пя ты ці шос ты) у пры-

ро да знаў чых на ву ках (ся рэд ні па-

каз чык па кра і нах АЭСР — 7 %) — 

гэ та зна чыць, што яны ва ло да юць 

вы со кі мі кам пе тэн цы я мі, мо гуць 

твор ча і аў та ном на пры мя няць 

свае прад мет ныя ве ды ў са мых 

роз ных сі ту а цы ях, у тым лі ку і ў 

не зна ё мых.

КА РЫС НАЕ 
ХО БІ

Дык з чым звя за ны ап ты мізм 

кі раў ніц тва Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі?

«Ба лы вуч няў бе ла рус кіх гім на-

зій і лі цэ яў су па стаў ныя з ба ла мі 

іх ад на год каў з Кі тая, Сін га пу ра і 

Эс то ніі, якія апы ну лі ся на верх ніх 

рад ках рэй тын га», — пры во дзіць 

ар гу мент ды рэк тар Рэс пуб лі кан-

ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў 

Юрый МІК СЮК. Але да вай це не 

за бы ваць, што яшчэ два га ды та-

му ад бор у гім на зіі ад бы ваў ся на 

кон курс най асно ве. Агуль на аду-

ка цый ныя лі цэі — так са ма ўста-

но вы аду ка цыі, пры зна ча ныя для 

адо ра ных дзя цей. І зу сім не факт, 

што на ступ ны раз бе ла рус кія гім-

на зіс ты змо гуць паў та рыць свае 

ця пе раш нія да сяг нен ні.

Але на мес нік мі ніст ра аду ка-

цыі Аляк сандр КАД ЛУ БАЙ упэў-

не ны, што ў да сле да ван ні, якое 

прой дзе ў 2021 го дзе, у Бе ла ру сі 

ёсць усе шан цы па леп шыць свой 

вы нік «з улі кам пра ду ма ных, уз ва-

жа ных і вы ве ра ных ме ра пры ем-

стваў па раз віц ці сіс тэ мы агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі».

Яго ап ты мізм па дзя ляе і Юрый 

Мік сюк: «Ха цеў бы за клі каць нас 

усіх кры ты ка ваць не да хо пы, якія 

мы за ўва жа ем, больш кан струк-

тыў на. Той вы нік, які мы атры ма-

лі і яшчэ пра ана лі зу ем, да зво ліць 

нам знай сці най леп шае, што ёсць 

у лі да раў. Так са ма да сле да ван не 

да па мо жа бе ла рус кай шко ле дак-

лад ней вы зна чыць на шы бо ле выя 

пунк ты. Ёсць шэ раг мо ман таў, над 

які мі мы ўжо пра цу ем і якія яшчэ 

бу дуць ука ра няц ца ў сіс тэ му аду-

ка цыі. У пры ват нас ці, гэ та спе цы-

фі ка за дан няў РІSА, якія ары ен-

та ва ныя на дзе ян ні ў не зна ё май 

сі ту а цыі, вы ка ры стан не ве даў у 

рэ аль ным жыц ці, за дан ні, якія мы 

на зы ва ем за шум ле ны мі (з ліш кам 

ін фар ма цыі). Яны па він ны быць 

асвое ны на шы мі на ву чэн ца мі...»

І на пры кан цы яшчэ не каль-

кі важ ных вы сноў з РІSА. Больш 

вы со кія вы ні кі па чы тац кай аду-

ка ва нас ці пра дэ ман стра ва лі бе-

ла рус кія школь ні кі з сем' яў, дзе 

баць кі ма юць вы шэй шую аду ка-

цыю — іх ся рэд ні вы нік 514 ба лаў. 

Са мы вы со кі бал (527) мае гру па 

на ву чэн цаў, якая на зва ла чы тан не 

сва ім хо бі.

А школь ні кі, якія зай ма юц ца 

му зы кай, дэ ман стру юць больш 

вы со кія вы ні кі ў пры ро да знаў чых 

на ву ках — у іх плюс 30 ба лаў! Зна-

чыць, ма юць ра цыю пры хіль ні кі 

STЕАM-па ды хо ду ў на ву чан ні, якія 

сцвяр джа юць, што спро ба раз ві-

ваць аду ка цыю толь кі ў кі рун ку 

на ву кі, ін жы нер най спра вы і ма-

тэ ма ты кі без па ра лель на га раз віц-

ця арт-дыс цып лін мо жа пры вес ці 

да та го, што ма ла дое па ка лен не 

бу дзе па збаў ле на крэ а тыў нас ці. 

Толь кі ў адзін стве дак лад ных і 

гу ма ні тар ных на вук мож на вы ха-

ваць усе ба ко ва раз ві тых спе цы я-

ліс таў, вы на ход ні каў і на ва та раў у 

сва ёй сфе ры.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

СІГ НА ЛЫ, ЯКІЯ НЕЛЬ ГА 
ІГ НА РА ВАЦЬ

Толь кі 4 % бе ла рус кіх пад лет каў ма юць вы со кія па каз чы кі ў чы тац кай аду ка ва нас ці

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на

 Даведка Даведка
АЭСР — гэ та між на род ная 

ар га ні за цыя эка на міч на раз-

ві тых кра ін. У яе ўва хо дзяць 

асноў ныя дзяр жа вы Еў ро-

пы плюс Мек сі ка, Паўд нё вая 

Ка рэя, Япо нія, Ка на да, Чы лі, 

ЗША — уся го 36 кра ін све ту.

«Ра сія зда ла па зі цыі 

ў аду ка цый ным рэй тын гу 

РІSА», «Ра сій скія школь ні кі 

не тра пі лі ў топ-20 рэй тын гу 

па чы тан ні і ма тэ ма ты цы», 

«Ка зах стан скія школь ні кі 

па ка за лі вы ні кі ні жэй 

за ся рэд нія. Ча му?», 

«Укра ін скія школь ні кі 

амаль пра ва лі лі тэст», 

«Укра і на ў рэй тын гу РІSА: 

не Уруг вай, але па куль 

не Бе ла русь» — та кі мі 

за га лоў ка мі стра ка цяць 

апош нія дні ўсе СМІ на 

пост са вец кай пра сто ры.


