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быу створаны спецыял1заваны Савет па 
абароне дысертацый на саюканне вучо-
най ступен1 кандыдата навук. Па загадзе 
ВАК пры Савеце М|'нютрау СССР ад 15 
сакавжа 1991 г. спецсавет у саставе 21 
члена (14 дактароу i 7 кандыдатау педа-
гаг1чных i пахалапчных навук) пачау сваю 
дзейнасць. Кал1 у Беларуа была створа-
на Вышэйшая Атэстацыйная KaMicifl пры 
Кабшеце ММстрау (цяпер Вышэйшы 
атэстацыйны кам1тэт Рэспублш Бела-
русь), яе загадам ад 7 лютага 1995 г. у 
Нацыянальным Ыстытуце адукацьм (ра-
нейшым БелНД1 адукацьм) быу створаны 
Савет Д 02.23.01 па абароне дысерта-
цый на саюканне вучонай ступеж докта-
ра па педагапчных i п т а л а п ч н ы х наву-
ках. Да 2000 г. Савету дадзены дазвол 
праводзщь абарону дысертацый патрох 
спецыяльнасцях: 1) 13.00.01 — агульная 
педагопка (па педагапчных навуках); 2) 
19.00.01 — агульная пс1халопя, п'сторыя 

пс!халогм (па ncixanari4Hbix навуках); 3) 
19.00.07 — педагапчная пахалопя (па 
пс1халапчных навуках). 

Усе 17членауСаветаз'яуляюццадак-
TapaMi навук. 3 ix 9 дактароу педагапч-
ных навук: У.Ф.Валадзько — старшыня 
Савета, К.У. Гаурылавец, 1.1.Каз1м1рская, 
A.1.Кочатау, Б.В.Пальчэусю, У.П.Пархо-
менка, В.У.Протчанка, Г.В.Сяркуццеу, 
B.У.Чэчат (вучоны сакратар Савета); 7 
дактароу пЫхалапчных навук; Ф.Ываш-
чанка, В.М.Казубоусю, Л.А.Кандыбов1ч, 
Я.Л.КаламЫсю (намесжк старшыж Са-
вета), М .А .Крэмень , А .Ц.Растуноу , 
Т.М.Савельева, 1 доктар фтасофсюх 
навук— М.кЛатыш. 

Гэты састау Савета дае яму магчы-
масць праводзщь абмеркаванне, анал1з 
i экспертызу дысертацыйных даследа-
ванняу усебакова — з фтасофскага (ме-
тадалапчнага), педагапчнага, пахала-
пчнага, метадычнага пунктау гледжання. 

3 кастрычнка 1991 па кастрычн1к 1996 
г. у Савеце па абароне дысертацый На-
цыянальнага !нстытута адукацьм абаро-
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нена 60 дысертацый (6 доктарсюх, 54 
кандыдацюх). 3 ix па спецыяльнасц1 
13.00.01 агульная педагопка — 6 до-
ктарсюх, 35 кандыдацюх i па гюторьм пе-
дагога—5 кандыдацюх; па спецыяльнас-
ui 19.00.01 — агульная пахалопя, псто-
рыя ncixanorii — 2; па спецыяльнасц1 
19.00.07—педагап'чная пахалопя—12 (у 
асобным артыкуле будзе дадзены каротю 
змест ycix дысертацый). Дысертацьн аба-
ронены саюкальнкам! з розных краЫ: Гер-
манм (1), Казахстана (1), Рэспублм Бела-
русь (51), Pacii (3), Укра1ны (3). 

Дысертацыйныя даследаванн1 у 1991— 
1996 гг. правял1 i абаранЫ самыя раз-
настайныя катэгорьм работыкау сютэмы 
адукацьм (звестю аб ix у асноуным даюц-
ца на перыяд абароны дысертацый): 

настаужю i пЫхолап школ, выкладчыю 
педагапчных вучылшчау, каледжау, iH-
стытутау, ужверЫтэтау (20 чалавек); 

дырэктары i ix намесыю гарадсюх i 
сельсюхагульнаадукацыйныхшкол, пра-
фесмна-тэхжчных вучылшчау, пазаш-
кольных устаноу (12 чалавек); / 

дырэктары i ix намесыю, выкладчыю 
iHCTbiTyray павышэння квал1фкацьи Kipy-
ючых работжкау i спецыялютау адукацьм' 
(9 чалавек); 

загадчыю аддзелау адукацьм, началь-
HiKi i ix HaMecHiKi упрауленняу адукацьм (7 
чалавек); 

acnipaHTbi i навуковыя супрацоужю 
Нацыянальнага шстытута адукацьм (9 ча-
лавек); 

Ышыя катэгорьм (галоуны рэдактар 
4aconica "Адукацыя i выхаванне", намес-
HiK MiHiCTpa адукацьм i навую РэспублМ 
Беларусь, намеснк дырэктара па наву-
ковай рабоце Навукова-даследчага iH-
стытута педагопю Акадэмм педагапчных 
навук УкраЫы) — 3 чалавею. 

айбольшая частка даследаванняу 
праведзена па праблемах дыдак-
TbiKi у педагапчным, пс1халапч-

ным, аргашзацыйна-метадычным аспек-
тах: фармаванне пазнавальных Ытарэ-
сау падпеткау сродкам1 гульняу-святау 

(У.1.Агаркау — начальна дзщячага азда-
рауленчагалетнжа, г. Саю Крымскай во-
бласцО; функцыянальнае узаемадзеян-
не аператыунай i доугачасовай памяц1 
пры авалоданж вусным перакладам 
(Т.Д.Аляксеева — старшы выкпадчык ка-
федры замежных моу 1нстытута павы-
шэння квашфкацьп, г. КалЫнград); nci-
халопя стратэгм навучання мовам —рус-
кай, беларускай, замежнай (Г.У.Анцта-
ва—пЫхолаг школы-лщэя "Рэнесанс", г. 
Масква); актыв1зацыя мнем1чных працэ-
сау пры авалоданж замежнай мовай 
(М.Аучарэнка — выкпадчык кафедры ан-
глмскай мовы прыродазнаучых факуль-
тэтау БДУ); дыдактычныя умовы распра-
цоую i выкарыстання педагапчных праг-
рамных сродкау пры навучанж матэма-
тыцы у V—VI класах (З.М.Барысев1ч — 
навуковы супрацоужк лабараторьи пры-
родазнауча-матэматычнай адукацьм HIA); 
пахалапчныя умовы выкарыстання на-
г л я д н а я у працэсе навучання замеж-
най вуснай мове (Л.А.Домжч — выкпад-
чык французскай мовы МЫскага дзяр-
жаунага лжгвютычнага ужверс1тэта); 
семантычны падыход да пазнавальна-
камужкатыунай дзейнасц|' школьжкау у 
працэсе навучання (Н.С.Вюлабокава — 
дацэнт кафедры педагопю Вщебскага 
дзяржаунага ужверстэта) ; спецыфка 
дыферэнцаванага навучання у сельскай 
школе (Ю.А.1ваноу — загадчык аддзела 
адукацьм Брэсцкага райвыканкама); унут-
рыкласная Ыдывщуал1зацыя навучання 
на аснове рацыянальнай структуры i ад-
бору вучэбнага матэрыялу па геаметрьм 
(Н.У.Касцюков1ч—выкпадчык матэматы-
Ki м|'нскага педагапчнага каледжа № 2); 
дыдактычная мадэль курса "Радыяб1я-
лопя" для вучняу X—XI класау сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы (Л.Р.Куль-
мянёва — старшы выкпадчык кафедры 
б1ялогм Беларускага дзяржаунага педа-
гапчнага ужвератэта 1мя М.Танка); кан-
цэпцыя гумажзацьи навучання дысцып-
лшам ф1зка -матэматычнага цыкла 
(К.У.Лаурынов1ч — настаужкматэматыки 
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Ыфарматыю СШ № 3 г. Вшейю); развщ-
цё крэатыунасзд падпеткау у працэсе 

. мастацкай дзейнасщ (КА.Малахава—вы-
кладчык кафедры народначнструмен-
тальнай творчасц! Беларускага yHiBepci-
тэта культуры); пахолага-педагапчныя 
умовы штэнафкацьм працэсу навучання 
лексщы замежнай мовы (Л.У.Марышчук 
—навуковы супрацоунк лабараторьм nci-
халогп навучання HIA); выяуленне апор-
ных паказчыкау для ацэню развщця мовы 
дзяцей 2—4 гадоу у працэсе ix зносж з 
дарослым1 i равеснкам) (А.Шельжк — 
выкладчык кафедры методыю дашколь-
нага выхавання Брэсцкага дзяржаунага 
уж'вератэта); фармаванне эканам1чнага 
мыслення старшакласжкау у працэсе 
навучальнай i вытворчай працы (М.У.М1-
халков1ч — настаужк псторьм СШ № 2 г. 
Скщзеля Гродзенскай вобласцО; аргаж-
зацыйна-педагапчныя асновы адукацый-
нага працэсу у мнагапрофтьнай пмнази 
(Р.1.Можджар — дырэктар школы-пмна-
зИ № 30 г. Гродна); праблемы школьнай 
геаграф1чнай адукацьм наУкраЫе (A.I.Ci-
раценка — намесжк дырэктара па наву-
ковай рабоце НД1 педагоп'к!' АПН Украь 
ны); роля пазнавальных задач у павы-
шэнж эфектыунасц1 навучання дысцып-
лшам прыродазнауча-матэматычнага 
цыкла (С.У.Якавенка — выкладчык ка-
федры педагопю i методыю давузаускай 
падрыхтоую БДПУ). 

/ 7 ) # # мат увап удзялш1 педагоп-дас-
^ J t / / ледчыю распрацоуцы праблем 

\ Л А У выхавання: экспрэс-методыка 
, вызначэння альтруютычнай щ эгацэн-

трычнай дамшуючай тэндэнцьм у наюра-
ванасц1 паводзЫ чалавека (Керстэн Афа-
нааадзю — настаунща рускай мовы у 
школе г. Вярнойхэн у Германм); фарма-
ванне культуры асобы студэнта вышэй-
шай школы (А.С.Зубра — дацэнт кафед-
ры менеджменту сацыякультурнай сфе-
ры Беларускага ужверстэта культуры); 
педагапчны анал1з сацыяльна-пс1хала-
г1чных асабл1васцей школьнага класа 
(А.А.Канавальчык — старшы выкладчык 

кафедры педагог-iKi БДУ); Ыдывщуал1за-
цыя выхавання старшага дашкольжка ва 
умовахдз1цячага сада (A.M.Катко—стар-
шы выкладчык кафедры узроставай i пе-
дагапчнай лахалогн 1ПК i перападрыхто-
ую юруючых работжкау i спецыялютау 
адукацьм); лад жыцця як фактар фарма-
вання асобы выхаванцау |'нтэрнацю'х ус-
таноу (М.Я.Кобрынсю — начальжк упра-
вления адукацьм Гомельскага аблвыкан-
кама); эстэтычнае выхаванне вучняу 
сродкам1 мастацтва у нацыянальнай 
прафтэхшколе (В.П.Коц1кава — загад-
чык адцзялення выхавання HIA); фарма-
ванне грамадзянскасц1 у падлеткау у 
працэсе асваення сацыяльных роляу 
(В.В.Мартынава—дацэнт кафедры змес-
ту i метадау выхавання 1ПК i перападрых-
тоую юруючых работжкау i спецыялютау 
адукацьм); удасканаленне педагапчнай 
прафтактыю правапарушэнняу непауна-
летжх (М.А.Пазджкау—старшы выклад-
чык Рэспублканскага Ыстытута прафе-
айнай адукацьм); выхаванне творчай асо-
бы як мэта адукацыйных сютэм (У. П.Пар-
хоменка — галоуны рэдактар часопюа 
"Адукацыя i выхаванне"); фармаваннеса-
цыяльна сталай творчай асобы ва умо-
вах сацыяльна-педагапчнага комплексу 
(С.З.РэузЫ — дырэктар СПК СШ № 16 г. 
Бабруйска); выхаванне прафесмных iH-
тарэсау вучняу VIII—IX кпасау на уроках 
роднай мовы (1.Э.Сауко — старшы вы-
кладчык кафедры методыю выкладання 
рускай мовы i лтаратуры БДУ); выхаван-
не маральных щэалау старшакласжкау 
(У.М.Собалеу — загадчык Сакскага рана 
Крымскай вобласц1); педагап'чныя асно-
вы сямейнага выхавання (В.У.Чэчат — 
загадчык кафедры педагопю мапстра-
туры HIA). 

аследчыю не абышл1 складаныя i 
важныя праблемы юраужцтва !на-
вацыйным1 працэсам1 у адукацьм, 

педагапчным калектывам, стымуляван-
ня педагапчнай творчасц1 настаужкау, 
павышэння ix квал1фкацьм. У гэтым пла-
не цкавыя i карысныя наступныя дасле-
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даваннн: юраванне творчай дзейнасцю 
педагапчнага калектыву сярэдняй агуль-
наадукацыйнай школы (H.A.A6iiuay — 
дырэктар эксперыментальнай СШ № 17 
г. Талдыкаргана у Казахстане); матыва-
цыя i стымуляванне самаадукацьп наста-
унжау у с1стэме павышэння квал1ф1кацьп 
(A.I. Про—дырэктар МЫскага абласнога 
1ПК i перападрыхтоую юруючых работы-
кау i спецыялютау адукацьи); удаскана-
ленне структуры юравання рэпянальнай 
сютэмай адукацьм як умова яе развщця 
(Г. Д.Дылян — намеснж мшютра адукацьи 
i навую Рэспублм Беларусь); навукова-
педагапчнае забеспячэнне павышэння 
квал1фкацьм настаункау прыродазнау-
ча-матэматычных прадметау (М.1.3апруд-
CKi — загадчык аргаызацыйна-метадыч-
нага аддзела 1ПК i перападрыхтоую юру-
ючых работжкау i спецыялютау адука-
цьи); юраванне 1навацыйным1 працэсам1 
у адукацьм (В.П.Кваша —начальнж Крас-
надарскага упраулення адукацьм); юрау-
нщкая дзейнасць органау адукацьм па 
умацаванж здароуя школьнкау (М.К.Ко-
уш — намеснк начальнка упраулення 
адукацьи Брэсцкага аблвыканкама); сты-
муляванне педагапчнай творчасц1 як 
фактар павышэння эфектыунасц1 наву-
чальнага працэсу (В.С.Рашэцька — на-
месн1к дырэктара па вучэбна-выхавау-
чай рабоце СШ № 1 г. Светлагорска 
Гомельскай вобласц1); аргажзацыйна-
метадычныя асновы удасканалення пра-
фесмнай самаацэню настаун1ка у працэ-
се павышэння квал1фжацьи (С.У.Сггтка-
ва — намеснк дырэктара MiHCKara аб-
ласнога 1ПК i перападрыхтоую юруючых 
работнжау i спецыялютау адукацьм); ме-
тады удасканалення падрыхтоую Ыжы-
нерных кадрау у сютэме бесперапыннай 
адукацьм Рэспубл1ю Беларусь (В.М.Уша-
кова — старшы навуковы супрацоунж 
HIA); с'ютэма падрыхтоую педагапчнага 
калектыву да дыферэнцыяцьи навучання 
(С.А.Чайкун—дырэктар эксперыменталь-
най СШ № 51 г. Гомеля); шдывщуапьны 
падыход ва удасканаленж педагапчнага 

майстэрства настаунжа (В.Р.Чарнавуса-
ва —дырэктар СШ № 158 г. Мшска). 

пол1 зроку невялжай колькасц! пе-
дагогау-даследчыкау 6bmi найваж-
нейшыя праблемы прафес1йна-тэх-

тчнай адукацьм: аргаызацыйна-педага-
пчныя умовы развщця рэпянальнай cic-
тэмы прафесмна-тэхычнай адукацьм 
(М.В.1лын — прарэктар па навуковай 
рабоце Рэспублжанскага Ыстытута пра-
фесмнай адукацьм); шматступеньчатая 
падрыхтоука спецыялютау у аграрным 
вышэйшым прафесшным вучылшчы 
(А.В.Лук'янов1ч—дырэктар Жлоб1нскага 
аграВПВ); тэорыя i практыка падрыхто-
ую кадрау у вышэйшых прафеайных ву-
чылшчах (Г.В.Сяркуццеу — дырэктар 
MiHCKara ВПВ чыгуначнага транспарту), 

раблемы ricTopbii адукацьм, пе-
дагопю i педагапчнай думю знай-
шл1 адлюстраванне у наступных 

даследаваннях: развщцё тэхжчнай твор-
часц1 навучэнцау у пазакласнай рабоце 
школ Беларус1 (50—60-ыя гг.) (С.Я.Ас-
трэйка — старшы выкпадчык кафедры 
методыю працоунага навучання Мазыр-
скага дзяржаунага педЫстытута); праг-
рэауныя маральна-выхаваучыя щэ1 прад-
стаунжоу беларускай педагапчнай i гра-
мадскай думю XVI—XVII стст. (B.C.Бол-
бас — загадчык кафедры педагопю Ма-
зырскага дзяржаунага пед1нстытута); 
развщцё пмназ1чнай адукацьм у Белару-
ci (XIX — пач. XX ст.) (А.Л.Еудаюмава — 
старшы навуковы супрацоунк лабарато-
рьм ricTopyi адукацьм i этнапедагопю HIA); 
працоунае выхаванне i навучанне у шко-
лах Беларуси канцаXVIII—XIXст. (П.1.Ляута 
— старшы выкпадчык кафедры педагопю 
i ncixanorii Гродзенскага А1УН); грамадс-
ка-педагаг1чны pyx i педагаг1чная думка у 
Беларус1 (90-ыя гг. XIX ст. — 1917 г.) 
(С.В.Снапкоуская — загадчык лабарато-
рьи г'юторьм адукацьи i этнапедагопю HIA). 

апошжя гады даследчыю усё больш 
yeari стал1 удзяляць праблемам пе-
дагапчнай пс1халогм (раней, да 
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новай наменклатуры спецыяльнасцей, 
гэта была узроставая i педагапчная nci-
халопя): структурна-дынам1чныя асабл1-
васщ патрэбнасна-матывацыйнай сфе-
ры студэнтау педагапчнай ВНУ (I.P.A6-
рамов1ч—навуковы с упрацоужк лабара-
торьи пахалогм навучання HIA); унутры-
сямейныя адносЫы у сем'ях падлеткау з 
парушэнням1 паводз!н (А.А.Аладдзш — 
старшы навуковы супрацоужклабарато-
рыi практычнай i эксперыментальнай 
пахалогм HIA); уплыу асабл1васцей педа-
гапчнага узаемадзеяння на усведамлен-
не i перажыванне малодшым1 школьжка-
Mi ceaix узаемаадносЫ з настаужкам1 i 
равесн1кам1 (А.В.Дажленка—старшы вы-
кладчык кафедры пахалогм Магтёуска-
га дзяржаунага педшстытута 1мя А. Куля-
шова); фармаванне наюраванасц1 асобы 
школьжкау на прафесм сельскагаспадар-
чай вытворчасц1 (Н.Д.Джыга—дырэктар 
Драпчынскага м1жшкольнага НВК); ра-
зумовае i эмацыянальнае развщцё дзя-
цей старшага дашкольнага узросту, яюя 
пражываюць у Чарнобыльскай зоне 
(Л.А.Калач — старшы выкладчык кафед-
ры педагопю i пахалогм пачатковага на-
вучання Мазырскага дзяржаунага педЫ-
стытута); уплыу узроставых i прафесм-
ных фактарау на педагапчную арыента-
цыю настаужка (Н.Ю.Клышэв1ч — наву-
ковы супрацоужк лабараторьм сацыяль-
нага выхавання HIA); фармаванне ncixa-
лапчнай гатоунасц1 вучняу да сельска-
гаспадарчай працы ва умовах перахо-
ду да рыначнай эканомЫ (П.А.Рабца^ 

— дырэктар Залескай СШ Смаргон-
скага раёна Гродзенскай вобласцО; 
разумение настаункам вучня i самога 
сябе у канфлкце (Л.А.Сямчук — стар-
шы выкладчык кафедры пахалоги 
Гродзенскага дзяржаунага ужверЫтэ-
та); асабл1васц1 пахалапчнай падрых-
тоую старшакласжкау да працы i выба-
ру прафесм (А.Ф.Трыфанюк — дырэк-
тар СШ № 10 г. Брэста). 

заключэнне хочацца адзначыць, 
што у Беларуа сёння працуе шмат 
творчых i таленавпых педагогау. 

Некаторыя з ix становяцца саюкальжка-
Mi, паступаюць у дактарантуру, acnipaH-
туру i мапстратуру Нацыянальнага iH-
стытута адукацьм. На канец 1996 г. у HIA 
нал1чваецца 98 астрантау, 12 дактаран-
тау, 123 саюкальнш, дзесятю слухачоу 
мапстратуры па спецыяльнасцях "Ма-
пстрпедагопю", "Мапстрпахалоги", "Ма-
пстр сацыялогм", "Мапстр эканом1ю у 
гал1не адукацьм". Акрамя вучэбнай, яны 
паспяхова праводзяць доследна-экспе-
рыментальную работу, укараняюць у 
практыкуновыятэхналогм, метады, сродк!' 
i формы навучання, выхавання, развщця 
асобы сучаснага дашкольжка, вучня i 
студэнта. 

Без сумнення, гэта тыя, хто змежць 
невял!ю атрад вучоных педагогау i ncixo-
лагау Беларус1 старэйшага пакалення, 
увальецца у айчынную педагапчную на-
вуку, узжме (i ужо актыуна узжмае) яе на 
новы якасны узровень як у цэлым у кра-
(не, так i у кожным яе рэпёне. 
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