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Для тых, хто вырашыу 
пайсщ у педагапчную 

навуку 

В. У. Чэчат, 
кандыдат 
педагагЬчных нсшук, 
вучоны сакратар 
Спецсавета па 
абароне дысертацый 

Нацыянальнаму Ыстытуту адукацьм 
даручана каардынацыя даследаван-
ня9 па праблемах адукацьм у Беларуа 
i дзяржа^най праграме "Дзещ Чарно-
быля". Для выканання гэтых функций 
у нас дзейшчаюць Каардынацыйны 
савет па навуковых даследаваннях i 
аддзяленне пахолага-педагапчных 
праблем Чарнобыля. 

У шстытуце працуе 165 навуковых 
супрацоушкау, у тым лку 2 акадэмк1 
Акадзмм педагаг1чных навук, 17 дак-
тароу i прафесарау, 75 кандыдатау на-
вук i дацэнтау. Яны вядуць 
распрацоуку звыш 60 актуальных пра-
блем педагогМ, пс^халогИ, культура-
логИ, фтасофм, эканомш, сацыялогП i 
riCTopbii адукацьм. Вось некаторыя з 
ix: "Фтасофсмя асновы нацыяналь-
най ciCT3Mbi адукацыГ, "Сацыялопя 
адукацьм i выхавання у нацыянальнай 
школе", "Распрацоука канцэптуаль-
ных падыходау да удасканалення 
зместу i тэхналогИ навучання у сель-
скай школе", "Адукацыя i выхаваннеу 
Ыстэме культуры зтнасу", "Остэма 
выхавання у нацыянальнай школе", 
"Сацыяльна-пЫхалапчныя закана-
мернасщ i умовы развщця адоранасф 
9 дзяцей", "Навукова-педагапчныя ас-
новы дзейнасц1 класау рзальнага на-
прамку", "Навукова-метадычныя 
асновы i змест адукацьп i выхавання у 
нацыянальнай спецыяльнай школе", 
"Шлях! i формы аказання пахолага-
педагапчнай дапамоп сучаснай 
сям'Г', "Даследаванне riCTopbii этна-
педэгопю Беларус1 са старажытных 
часоу да 1917 г.", "Асветшю i педагог! 
Беларус1 XVI — пачатку XX ст.", "Рас-
працоука сацыяльна-эканам1чных i 
аргашзацыйна-прававых праблем 
развщця адукацьм ва умовах новых 

с1стэм эканам1чных аднос1н у грамад-
стве", "Навукова-практычныя асновы 
стандартызацьм нацыянальнай с1стэ-
мы адукацьм" i iHm. 

Цяпер у нас рыхтуюць дысертацы! 
20дактарантау\ у астрантуры навуча-
юцца 190 астрантау i са1скальн1кау. 

Спецыял1заваны савет Д.056.07.01 
па абароне дысертацый на са1сканне 
вучонай ступеж доктара навук мае 
права таксама праводзщь абарону 
кандыдацк1х дысертацый па трох спе-
цыяльнасцях: 13.00.01 — тэорыя i ri-
сторыя педагогш (па педагапчных 
навуках), 19.00.01 — агульная 
пЫхалоМя, псторыя пЫхалогН i 
19.00.07 — педагапчная i узроставая 
пЫхалопя (па пЫхалапчных навуках). 

За тры гады у Спецсавеце абаранЫ 
доктарскую i кандыдацюя дысертацьН 
27 работжкау адукацьм (3 настаужю 
школ i выкладчыю каледжау, 8 дырэк-
тарау школ, ПТВ, пазашкольных уста-
ноу i ix намесшкау, 4 работтк ! 
шстытутау удасканалення настаунк 
кау, 3 — раённых i абласных упрау-
ленняу адукацьп, 7 выкладчыкау 
вышэйшых навучальныхустаноу, 2 су-
працоужм Нацыянальнага шстытута 
адукацьм). Прычым большасць з ix (23 
чалавею) — работнш адукацьп Рэс-
публМ Беларусь i 3 — СНД. 

Тэматычны агляд абароненых 
дысертацый 

Асобныя праблемы д ы д а к т ы к i 
6bmi разгледжаны у дысертацыях 
У.КАгаркава "Ледагапчныя умовы 
фармавання пазнавальных штарэсау 
падлеткау сродкам! гульняу-святау (у 
перыяд летняга аздарауленчага адпа-
чынку)", Ю.АЛванова "Аргажзацыйна-
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педагапчнае забеспячэнне дыфе-
рэнцаванага навучання у сельскай 
школе", Н.У.Касцюков1ч "Унутрыклас-
ная ждыв1дуал1зацыя навучання вуч-
няу-падлеткау ва умовах 
агульнаадукацыйнай школы", Л.У.Ма-
рышчук "Пс1холага-педагапчныя умо-
вы штэнафкацьи працэсу навучання 
лекЫцы замежнай мовы", 
М.У.М1халков1ча "Фармаванне эка-
нам1чнага мыслення старшакласшкау 
у працэсе навучальнай i вытворчай 
працы", Г.В.Сяркуццева "Тэорыя i 
практыка падрыхто9к1 кадрау у вы-
шэйшых прафеЫйных вучыл1шчах, 
С.У.Якавеню "Пазнавальныя задачы 
як сродак павышэння эфектыунасф 
навучальнага працэсу (на матэрыяле 
дысцыплш прыродазнауча-матэма-
тычнага цыкла)". 

УЛ.Агаркау выдзяляе педагаг1чныя 
функцьн гульняу-святау 
(шфармацыйна-камушкатыуную, паз-
навал ьна-разв'шаючую, крэатыуную), 
яюя спрыяюць росту творчага патэн-
цыялу падлеткау ва умовах летняга 
аздарауленчага адпачынку. iM 
распрацаваны i абгрунтаваны штэ-
грацыйны сродак фармавання па-
знавальных Ытарэсау падлеткау — 
гульш-святы. Раскрываюцца ix выха-
ваучыя магчымасц1, даецца абгрунта-
ванне структуры i зместу паэтапнай 
падрыхтоук1 i правядзення гэтых гуль-
няу, вызначаны роля i значэнне мета-
дычнага забеспячэння, 
распрацаваны яго аптымальны вары-
янт i методыка выкарыстання важа-
TbiMi i педагогам!. Гульш-святы дал1 
станоучы эфект у школах у перыяд 
навучальнага года (Добрушская ня-
поуная сярэдняя школа Сакскага рав-
на Крыма, СШ №195, 573 г.Масквы, 
Глыбауская СШ Рэчыцкага раёна Го-
мел ьскай вобласф i шш.). У ходзе экс-
перы менту распрацавана 
комплекснае метадычнае забеспя-
чэнне, якое уключае праграмы пад-
рыхтоум важатых i педагогау, 
брашуры, метадычныя дапаможнМ, 
кампакт-выданне, камплекты слай-
дау, Ыструкцыйна-метадычныя вщэа-
фтьмы, фанаграмы. 

Ю.АЛваноу выяв1у магчымасц1 сель-
скай школы у дыферэнцаваным наву-
чанн! (аргатзацыя м1жшкольнай 

дыягнастычнай службы, стварэнне га-
магенных класау школы I ступен! i 
груп профтьна-прадметнага i про-
фтьна-прафесмнага напрамкау, рас-
працоука тэхналогм к1равання 
дзейнасцю раённага аддзела адука-
цьи па ажыццяуленж дыферэнцыяцы! 
навучання); стварыу структурна-функ-
цыянальную мадэль яго Ыстэмы 9 
сельскай школе, распрацаваудыягна-
стычнае забеспячэнне, устанав1у кры-
тэры! эфектыунасц! (усеагульнасць, 
непарыунасць, дынам1чнасць, 
Мбкасць, варыятыунасць), раскрыу 
умовы яго аптымальнай аргашзацьн 
(шварыянтны змест адукацьм, штэгра-
цыя прадметау, навуковая перапад-
рыхтоука педагапчных кадрау, 
уключэнне вучняуу розныя вщы твор-
чай дзейнасщ, стымуляванне да сама-
адукацьи). Практычная важнасць 
даследавання у тым, што Ю.АЛваноу 
ажыццяв1у дыягностыку гатоунасц1 
дашкольшкау i вучняуус'1хузроставых 
груп да дыферэнцаванага навучання, 
выяв^ крытэрьм i методыку вызначэн-
ня гато^насф педагаНчных калекты-
вау да розных варыянтау гэтага 
навучання, склау новы план згодна з 
задачам! аутарскай мадэлК 

Л.У.Марышчук распрацавала i экс-
перыментальна апрабавала новую 
тэхналопю навучання замежнай мове 
на аснове прыёмау стымуляцьи паз-
навальных працэсау, у прыватнасц1 
м1жвольнай памящ, для дасягнення 
больш трывалага засваення лек-
с1чнага мМмуму. ЁЮ пЫхалапчна 
аргументавана тэхналопя эмацыя-
нальнага стымулявання м1жвольнай 
памяц1 з мэтай дасягнення неабход-
нага мш1муму слоушкавага запасу як 
базавага для далейшага авалодвання 
аудыраваннем, гаварэннем i перакла-
дам. Выяулены аптымальныя паказ-
чык1 колькасщ пауторау вывучаемых 
лекс1чныхадзЫак, пауз пам1ж словам! 
i фразам^ як1я перадаюцца ix 
жтанацыйнай структурай, ацэнена 
значнасць эмацыянальнага i матыва-
цыйнага фактарау у рэал1зацьм магчы-
масцей стымулявання м1жвольнай 
памяць Складзены па гадах навучан-
ня праграмы, у тым лку i для дзяцей 
малодшага школьнага узросту, пры 
навучанн1 з 6 гадоу. Даецца прыклад-
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ны змест матэрыялу для правядзення 
спецыяльных трэшнгау з мэтай засва-
ення неабходнага м!жмуму лексМ 
замежнай мовы — "упнаклексау" 
(практыкаванняу для назапашвання 
1ншаземнай лексМ). Падрыхтаваны 
адпаведныя зашсы на магттнай 
плёнцы i навучальна-метадычны кам-
плект для вучняу I—VI класау. 

М.У.М1халков1ч анал1зуе 
узаемасувязь эканам1чнага мыслення 
з эканам1чнай адукацыяй, эка-
нам1чным i працоуным выхаваннем 
ижольжкау, вызначае шлях"| i спосабы 
фармавання эканам1чнага мыслення у 
працэсе вывучэння дысцыплш школь-
най праграмы, паказваеузаемасувязь 
яго развщця у школьжкау з гаспадар-
ча-разл!ковай дзейнасцю навучаль-
най установы, прапануе Ыстэму 
вызначэння эфектыунасф гэтай рабо-
ты. Яго а'стэма фармавання эка-
нам1чнага мыслення школьжкау у 
навучальна-выхаваучым працэсе i 
грамадска карыснай, вытворчай пра-
цы можа выкарыстоувацца у дзей-
насц1 сярэджх агульнаадукацыйных 
школ, класау з эканам1чным ухтам, 
гурткоу, прадпрыемствау, ямя ар-
гашзуюць вытворчую працу 
школьжкау. 

Г.В.Сяркуццеу у доктарскай дысер-
тацьи на аснове анал1зу пЫхолага-
педагапчных, метадалапчных, 
аргажзацыйна-юраунщюх праблем, 
практык1 работы навучальныхустаноу 
новага тыпу i выжкау навуковага дас-
ледавання 3pa6iy тэарэтычнае абг-
рунтаванне канцэпцьи Вышэйшага 
прафесшнага вучылшча, у якой рас-
крываецца Ыстэма падрыхтоую рабо-
чага вышэйшай квал1ф1кацьн з 
глыбомм1 i трывалым! ведам! асноу 
фундаментальных i тэхжчных навук, 
сучасным эканам1чным мысленнем, з 
практычным! навыкам! па спецыяль-
насц1, з гатоунасцю да бесперапын-
нага прафесшнага 
самаудасканалення. Вопытны дырэк-
тар ВПВ i даследчык распрацавау тэ-
арэтычную мадэль працоунай 
дзейнасц'| квал1фкаваных рабочых i 
шварыянтны камплект прафесшнай 
падрыхтоум, як1 характарызуецца 
пяццю rpynaMi ведау i уменняу: элек-

тратэхжчнага, аутаматыкатэхжчнага, 
механатэхжчнага, аргажзацыйнага i 
эканам1чнага зместу. iM прапанавана 
структура i змест п р а ф е е т н а -
квал1ф1кацыйнай характарыстым 
(ПКХ), жавацыйная с1стэма выхавау-
чай работы ^ ВПВ з вывучэннем фун-
кцый адмЫстрацьм, педагапчнага i 
вучнёускага самаюравання. 

С.У.Якавенка правёу клаафкацыю 
пазнавальных задач па характары ра-
зумовай дзейнасц1 вучняу (навучаль-
ныя, трэшровачныя, пошукавыя, 
даследчыя), па спосабе ix рашэння 
(арыфметычныя, алгебра!чныя, геа-
метрычныя, граф!чныя, эксперымен-
тальныя), па Bifly сувяз! пам!ж 
пазнавальным! i навучальным1 (з роз-
ным! BiflaMi пазнавальных супярэчна-
сцей). 1м распрацавана тэарэтычная 
канцэпцыя пабудовы ix дыдактычнай 
с1стэмы на аснове паэтапнага 
развщця пазнавальнай самастой-
насф на тлумачэнне добра вядомых 
з'яу у новых спуацыях: ямя знаёмяць 
вучняу з новым! з'явамК колькасным! 
характарыстыкам! ф1з1чных вел!чынь, 
з н о в ы м i прыборам! i установкам!, 
яюя паказваюць развщцё айчыннай 
навук! i TaxHiKi; як!я даюць уяуленне 
аб спосабах вымярэння ф1з1чных 
вел1чынь. Даследчыкам вызначаюцца 
функцьм пазнавальных задач у выха-
ваучым i развщцёвым навучанн! 
(навучальная, развщцёвая, вы-
хоуваючая, стымулюючая, матыва-
цыйная); выдзяляюцца галоуныя 
умовы, як1я забяспечваюць усебако-
вае ix выкарыстанне у навучальнай 
дзейнасф школьжкау (развщцё 
шдыв!дуальных магчымасцей i 
асабл!васцей асобы вучня, навучанне 
культуры разумовай працы, с1стэмнае 
авалодванне прыёмам! i метадам! на-
вучальнай дзейнасц! з улкам яе в1дау, 
забеспячэнне творчага характеру на-
вучання школьжкау). 

Н.У.Касцкшшч абгрунтоувае эфек-
тыунасць унутрыкласнай ждывЬ 
дуал1зацьи навучання на аснове 
рацыянальнай структуры i адбору на-
вучальнага матэрыялу i спалучэння 
iHTpa- i Ытэрждывщуальнага падыхо-
дау да вучняу-падлеткау. ЁЮ распра-
цавана тыпалоМя вучняу для 
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ажыццяулення дыферэнцыяцьй наву-
чання у класе, праведзены структур-
на-лагйны анал1з дапаможнкау для 
вучняу VI—VII I класау, прапанавана 
сютэма задач i практыкаванняу, якая 
дазваляе ажыццяуляць унутрыпрад-
метную 1ндыв1дуал1зацыю навучання 
школьнкау на Дроках плажметрьн. 

Разнастайныя пытанш п с i х а л о г i i 
разглядаюцца у дысертацыйных дасле-
даваннях Т.Д.Аляксеевай "Функцыя-
нальнае узаемадзеянне аператыунай i 
доугачасовай памяц1 пры авалодванж 
вусным перакладам", 1л.Аучарэнк1 
"Актыв|зацыя мнем!чных працэсау як 
спосаб штэнаф|кацьн авалодвання за-
межнай мовай", Л.А.Домшч " I lc i -
халапчныя умовы выкарыстання 
нагляднасщ у працэсе навучання за-
межнай вуснай мове (на этапе яе далей-
шага засваення)", П.А.Рабцава 
"Фармаванне пахалапчнай гатоунасц1 
вучняу да сельскагаспадарчай працы в?, 
умовах пераходу да рыначнай эка-
номш" i Л.А.Сямчук "Разумение на-
стаушкам вучня i самога сябе у 
канфл1кце". 

Т.Д.Аляксеевай упершыню эксперы-
ментальна даследаваны колькасна-
якасныя асабл1васц1 
функцыянальнага узаемадзеяння 
аператыунай i доугачасовай памяц1 у 
працэсе авалодвання паслядоуным, 
с1нхронным перакладам, перакладам 
з роднай мовы на замежную i наадва-
рот. Даследаванне паглыбляе 
уяуленне аб развщф аператыунай па-
мяц1 i яе функцый, адкрывае новыя 
шлях1 у K i p a e a H H i мнем1чным1 працэ-
самК Экспериментальная методыка 
аутара укаранёна у практыку навучан-
ня вуснаму перакладу моуных i ня-
моуных навучальныхустаноу. 

Ы.Аучарэнка анал1зуе умовы i ды-
намку станаулення аптымальнай га-
т о у н а с ф памяц! да узнаулення 
замежнай мовы, вызначае асабл1ва-
сц1 1нтэнс1ф!кацы) авалодвання ёю 
пры дапамозе мэтанаюраванай ак-
тыв1зацьп мнем1чных працэсау, удак-
ладняе меры уздзеяння розных 
спосабау знешняга i унутранага 
паутарэння на прадукцыйнасць за-
сваення матэрыялу. Карыснай зна-
ходкай аутара з'яуляюцца прапановы 

па практычнай дыягностыцы 
узроуняу гатоунасц1 памяц1 да 
узнаулення вывучанага. 

Л.А.Домшч расказвае пра нагляд-
насць як комплекснае прадметна-
мауленчае асяроддзе, якое 
мадэлюецца з розных вщау на ycix 
этапах авалодвання замежнай мовай. 
Гэтае штучнае асяроддзе узнаул-
яецца пры дапамозе тэхжчных срод-
кау (в1дэа- i гуказапкау ) , як1я 
дапауняюць I кампенсуюць навучаль-
ныя уздзеянж выкладчыка. Еютэарэ-
тычна i эксперыментальна 
абгрунтавана жтэнЫфкуючая роля 
зрокавай дынам1чнай нагляднасц1 
пры вывучэнн1 замежнай мовы, пака-
зана, як нагляднасць аказвае 
нак1раванае уздзеянне на свядо-
масць, выкл1кае пэуныя працэсы у 
с1стэме знешняй i унутранай мовы. 

П.А.Рабцавым прапануюцца умовы 
фармавання пахалапчнай гатоунасц1 
вучняу да сельскагаспадарчай працы 
у перыяд пераходу да рыначных ад-
носЫ (стварэнне адпаведнай базы 
для працоунага i прафес1йнага наву-
чання, ix аргашчная узаемасувязь з 
пазаурочнай дзейнасцю, узмацненне 
эмацыянальнага аспекту навучання, 
раскрыццё асноуных вщау i перспек-
тыу сельскагаспадарчай дзейнасц! ва 
умовах рынку, выяуленне i улк най-
больш значных матывау вучняу у роз-
ных в1дах дзейнасц1). Гм таксама 
скарэкфраваны змест працоунага i 
прафеЫйнага навучання з улкам змя-
ненняу у сельскагаспадарчай вытвор-
часц1, асабл1васцей рыначных 
адносш, рэпянальных умоу. 

Л.А.Сямчук упершыню даследавала 
асабл1васц1 разумения Ышага i само-
га сябе ва умовах канфл1ктнага 
узаемадзеяння у с1стэме "настаунк — 
вучань", вызначыла змест i структуру 
разумения педагогам вучня i самога 
сябе у канфлкце з прадукцыйным i 
непрадукцыйным яго вырашэннем. 
Ею устаноулена, што настаункам з 
прадукцыйным вырашэннем 
канфлкту характэрны больш адэкват-
ныя суадносжы ацэнк'| вучня i самаа-
цэнк!, з непрадукцыйным — 
зажжаная ацэнка вучня спалучаецца 
з завышанай самаацэнкай. 
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Праблемы в ы х а в а н н я разгляда-
юцца у даеледаваннях А.А.Канаваль-
чык " П е д а г а п ч н ы а н а л 1 3 
сацыяльна-пахалапчных асаблжасцей 
школьнага класа", М.Я.Кобрынскага 
"Лад жыцця як фактар фармавання 
асобы выхаванцау штэрнацих уста-
ноу", В.В.Мартынавай "Фармаванне 
грамадзянскасщ у падлеткау у працэсе 
асваення сацыяльных роляу", 
С.З.Рэузша "Фармаванне сацыяльна 
сталай творчай асобы ва умовах сацы-
я л ь н а - п е д а г а п ч н а г а комплексу", 
1.А.Сауко "Выхаванне прафесшных 
ттарэсау вучняу VIII—IX класау на 
уроках роднай мовы". 

А.А.Канавальчык раскрывав сут-
насць сацыяльна-пахалапчных свое-
асабл1васцей школьнага класа, 
вызначае ix асноуныя параметры (ста-
тусную структуру м'1жасобасных ад-
H o c i H , Ыдэкс сацыяльнай (заляцьм, 
узаемнасць i задаволенасць у 
3H0CiHax, дынамку персанальных ад-
HociH, мкрагрупавую дыферзнцыя-
цыю, асабл1'васц|' матывацьп nepaear i 
i рэфлекс'|уна-перцэптыуныя група-
выя жтарэсы); ажыццяуляе тыпа-
лаМзацыю школьных класау на 
аснове спалучэння таюх фактарау, як 
эмацыянальна-дзелавыя адносшы, 
паспяховасць асноунага вщу дзей-
насц1 i структура матывацьН nepaeari. 
Дутар прапануе метады, як1я даюць 
магчымасць настаунку праводзщь 
пс!холага-педагапчную дыягностыку 
класнага калектыву i вызначаць шлях! 
ждыв1дуальнага падыходу да школь-
ных класау з улкам ix сацыяльна-
пс!халаг1чных асабл1васцей. 

М.Я.Кобрынсюм створана мадэль 
працэсу фармавання асобы ва умовах 
здаровага ладу жыцця выхаванцау 
штэрнацюх устаноу. Упершыню раз-
глядаецца яго структура як сама-
развЩцёвай с!стэмы, у якой 
самавыхаванне i самааргажзацыя 
вучняу становяцца ix патрэбай. Вы-
дзяляюцца фактары навучальнай 
дзейнасцК працы, гульж, вольнага ча-
су, яюя вызначаюць педагаНчны па-
тэнцыял жыцця выхаванцау (патрэбы, 
перакананне, мэты, iдэ1, карысныя 
звычк!, вопыт). Разглядаюцца умовы 
здаровага ладу жыцця: высок! 

узровень культуры, узаемасувязь пе-
дагапчнага юраужцтва i вучнёускага 
самак1равання, узгодненасць меды-
цынскай, педагапчнай i пс!халаг1чнай 
дыягностык, спалучэнне асобаснага i 
!ндыв!дуальнага у навучанж i выха-
вання творчы характар дзейнасц! пе-
дагапчнага калектыву. 

B.В.Мартынавай раскрываецца сут-
насць педагапчнага паняцця "грамад-
зянскасць". Распрацаваная ёю 
Ыстэма уключае 22 асноуныя для пад-
леткау сацыяльныя рол1. ix асваенне 
садзейн!чае фармаванню грамад-
зянсюх адносж да caMix сябе ("Я i я"), 
сваёй сямЧ ("Я i сям'я"), школы ("Я i 
школа"), да тых, хто акружае ("Я i 
людзГ'), Айчыны ("Я i Айчына"), плане-
ты Зямля ("Я i планета Зямля"). 
Эксперыментальна апрабавана са-
цыяльна-педагапчная мадэль фарма-
вання грамадзянскасц! у падлеткау 
пры aceaeHHi роляу. Яны уключаюць 
мэты i заданы выхавання i самавыха-
вання грамадзянсмх якасцей; ас-
ноуныя сацыяльныя рол1 падлеткау у 
важнейшых сферах ix жыццядзей-
насцП веды i умённ!, яюя неабходны 
для асваення сацыяльных роляу; фор-
мы, метады i сродм педагаМчнай 
дзейнасц!; крытэрьИ сфармаванасц1 
грамадзянсюх якасцей падлеткау. 

C.З.Рэузжым распрацаваны i рэ-
ал1заваны на практыцы новы падыход 
да фармавання творчай асобы ва 
умовах сацыяльна-педагапчнага ком-
плексу (СПК). Прыводзщца Ыстэма ва-
рыятыунасц! навучальна-выхаваучага 
працэсу школы адкрытага тыпу, вы-
значаюцца квал1фкацыйныя характа-
рыстык! i функцыянальныя абавязю 
сацыяльнага i сямейнага педагогау, 
KipayHiKa класнай паралел1, кансуль-
танта па выхаваучай рабоце, школь-
нага пЫхолага, намеснка дырэктара 
па навуковай працы. Створана струк-
турная мадэль сацыяльна сталай 
творчай асобы, вызначаны крытэрьи i 
прыкметы яе сфармаванасцЬ уста-
ноулены сувяз1 пам1ж паказчыкам! 
выхаванасц1 чалавека i напрамкам! 
педагаг1чнай дзейнасщ, знойдзены 
мехаЫзмы Ытэграцьм намаганняу 
школы, сямЧ, грамадскасц|' у 
мкрараёне. 
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ЬА.Сауко тэарэтычна абгрунтавала i 
практична даказала магчымасць вы-
хавання прафес'жных жтарэсау 
школьнкау на уроках рускай мовы. 
Яна сцвярджае, што асноуным1 
лшгвадыдактычным! сродкам1 выха-
вання прафеЫйных штарэсау 
з'яуляюцца тэматычны дыдактычны 
матэрыял, адпаведныя метады наву-
чання i рацыянальная аргажзацыя на-
вучальна-выхаваучай работы. Аутар 
вызначае умовы i змест працэсу выха-
вання прафеЫйных штарэсау вучняу 
VI I I—IX класау на уроках роднай мо-
вы. 

П р а б л е м ы r i c T O p b i i п е д а г о Н -
к i i п е д а г а г ' 1 ч н а й д у м к i раз-
глядаюцца у дысертацыях В.С.Болоаса 
"Прагрэауныя маральна-выхаваучыя 
щэ1 прадстаушкоу беларускай педа-
гапчнай i грамадскай думю X V I — X V I I 
стст.", ПЛ.Ляуты "Працоунае выхаван-
не i навучанне у школах Беларуа канца 
X V I I I — X I X ст.", С.В.Снапкоускай 
"Грамадска-педагапчны pyx i педа-
гапчная думка у Беларуа (90-ыя гг. 
X I X ст. — 1917 г.)". 

В.С.Болбасам вызначаны перадумо-
вы i крынiцы pacnpauoyxi праг-
paciyHbix 1дэй маральнага выхавання 
у Беларус1 у эпоху Адраджэння, дас-
ледаваны этыка-педагапчныя погля-
ды прадстаункоу педагаг1чнай i 
грамадскай думм Беларуа XVI—XVII 
ст. (Ф.Скарыны, М.Гусоускага, С.Буд-
нага, В.Цятнскага, Я.Намыслоускага, 
С.Рысшскага, С.Полацкага i 1нш.), 
раскрыты мэты, змест i шлях! мараль-
нага выхавання, яюя знаходзЫ адлю-
страванне у перадавой грамадскай i 
педагапчнай думцы кражы. Дарэчы 
нагадаць, што характэрным1 рысам1 
зместу маральнага выхавання был1: 
ярка выяулены гумажстычны харак-
тер, дэмакратычная афарбоука i ары-
ентацыя на агульначалавечыя 
духоуныя каштоунасф. Асноуныя 
шлях1 i сродк1 маральнага выхавання 
— метады пераканання з характэр-
ным1 для яго сродкам1 (навучанне, уга-
ворванне, пропаведз1, тлумачэнне, 
павучанне), "прыкладу", маральнага 
прывучэння, заахвочвання i пакаран-
ня. 

ПЛ.Ляута на аснове псторыка-
лапчнага анал1зу паказвае абу-
моуленасць 1дэй працоунага 
выхавання i навучання комплексам 
эканам1чных, сацыяльных, 
пал1тычных i культурных асабл1вас-
цей развщця грамадства. iM 
выяуляюцца вядучыя тэндэнцьп 
развщця поглядау дзеячау асветы i 
культуры Беларус1 канца XVII I—XIX 
ст.: разгляд пытанняу працоунага вы-
хавання з пазщый усебаковага 
развщця асобы; пераход ад 
фтасофска-абстрактнага да уласна 
педагаг1чнага анал1зу праблемы; ус-
танауленне погляду на працу як 
пол1функцыянальны сродак выхаван-
ня i метад навучання; узрастанне 
цкавасц! да традыцый народнага вы-
хавання як крынщы педагаг1чных 
|дэй. Выдзяляюцца галоуныя умовы, 
як1я забяспечваюць ix ажыццяуленне 
у практыцы работы школ: супадзенне 
жтарэсау грамадства i пал1тык! дзяр-
жавы у галже адукацьм; забеспячэнне 
матэрыяльнай базы працоунага выха-
вання i навучання; узровень распра-
цаванасц! педагапчнай тэорьм: 
авалодванне настаунщтвам педа-
гапчнай i метадычнай культурай. 

С.В.Снапкоускай выяулены вядучыя 
тэндэнцьп развщця школьнай справы 
i педагапчнай думм у Беларуа у 90-ыя 
гг. XIX ст.— 1917 г., рэпянальныя 
асабл1васц1 народнай адукацьп у не-
каторых губернях, розныя падыходы 
да праблемы беларус1зацы1 адукацьп, 
барацьба думак у педагапчнай жур-
нал1стыцы па праблемах удаскана-
лення навучальна-выхаваучага 
працэсу у пачатковых i сярэджх шко-
лах (у ходзе чаго намецЫся два на-
прамк1 у развщц! педагапчнай думм 
— аф'щыйны i нацыянальны). Матэры-
ялы i вывады могуць выкары-
стоувацца пры HanicaHHi п а д р у ч н к а у 
i дапаможнкау па псторьп народнай 
адукацьи' i культуры, грамадзянскай 
г1сторы1 Беларуси спецкурсау i лек-
цый па псторьи педагопю. 

Пытанш ш к о л а з н а у с т в а, 
к i р а у н i ц к а й д з е й н а с ц ! 
п е д а г а г i ч н ы м к а л е к т ы в а м , 
п а в ы ш э н н я к в а л i ф i к а ц ы i 
н а с т а у н i к а у i i н ш ы х 
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к а т э г о р ы й р а б о т н ! к а у 
раскрываюцца у дысертацыях 
Н.А.Аб'шава "Юраванне творчай дзей-
насцю педагапчнага калектыву сярэд-
няй агульнаадукацыйнай школы", 
МЛ.Запрудскага "Навукова-педа-
гапчнае забеспячэнне павышэння 
квал1ф'1кацьи настаушкау прыродаз-
науча-матэматычных прадметау", 
М.К.Кауша "Педагапчныя асновы 
юраужцкай дзейнасц1 органау адука-
цьп па умацаванн! здароуя 
школьжкау", В.С.Рашэцька "Стымуля-
ванне педагапчнай творчасц! як фактар 
павышэння эфектыунасц'1 навучальнага 
працэсу", В.М.Ушаковай "Метады 
удасканалення падрыхтоую жжынер-
ных кадрау у астэме бесперапыннай 
адукацьп Рэспубл1К1 Беларусь", 
С.А.Чайкуна "Остэма падрыхтоую пе-
дагапчнага калектыву да дыферэнцыя-
цьи навучання", В.Р.Чарнавусавай 
'Чндывщуальны падыход ва удаска-
нальванш педагапчнага майстэрства 
настаушка" 

Н.А.Абшавым створана канцэпцыя 
юравання школай, у якой адпаведна 
р а з в щ ц ю калектыву змяняюцца 
змест i стыль адмМстрацыйнага i на-
вуковага к'фавання творчым1 пошу-
кам1 настаун1кау, Распрацавана 
методыка вывучэння гатоунасщ педа-
гапчнага калектыву да творчай дзей-
насц!, вызначаны функцьп дырэктара 
школы, яго намеснкау, юраужкоу 
творчых груп, раскрыты умовы пера-
ходу к1равання калектыунай творчай 
дзейнасцю у самаюраванне. Для 
практык! з'яуляюцца карысным'| рас-
працаваныя аутарам метады 
к1равання даследчым1 групам'| на-
стаункау, выхавацеляу, формы сты-
мулявання пошукау педагога^, 
с1стэма атэстацьй педагапчных кад-
рау з улкам удзелу у даследчай працы 
i прымянення заработная платы на 
дагаворнай i конкурснай асновах. 

МЛ.Запрудсим вызначаны структу-
ра i змест навучальна-метадычнага 
комплексу (ВМК) сродкау навучання 
для павышэння квал1ф1кацьМ на-
стаункау прыродазнауча-матэматыч-
ных прадметау, распрацаваны 
крытэрьй ацэнм i умовы эфектыунага 
выкарыстання В М К дыдактычных 

сродкау у працэсе паслядыпломнай 
адукацьп педагогау. Падрыхтаваны 
практычныя матэрыялы i рэкаменда-
цы! для правядзення заняткау з педа-
гогам'! на курсах i у перыяд пам1ж iMi. 
Створана праграма i прапанавана 
працэдура квал1ф1кацыйных экзаме-
нау настаужкау ф131К1 на першую i вы-
шэйшую катэгорьН, даюцца 
рэкамендацьм па самаадукацьп педа-
гогау. 

М.К.Коуш склау тэарэтычную ма-
дэль к!раунщкай дзейнасц! па 
умацаванж здароуя школьжкау. 1м 
вызначаны адз'жыя падыходы да аз-
дарауленчай работы з боку розных 
структур i дыферэнцаваны ix функцьП 
(дыягнастычныя, анал1тычныя, 
прагнастычная, Ыструктыуна-мета-
дычная, адм1н1страць.йна-рэ-
камендацыйная, стымулюючая i 
карэкц1руючая), крытэры! ацэнк) 
к1равання дзейнасцю устаноу адука-
цьп у гэтай справе. На аснове матэры-
ялау даследавання ён прапанавау 
комплексную мэтавую галЫовую 
праграму "Здароуе", паказау канкрэт-
ныя шлях1 яе рэал"1зацьи сярод вучняу 
на узроуж вобласц1, го рада, раёна, 
установы адукацьп', укаражу у практы-
ку дыягнастычны пашпарт здароуя 
школьнка, дау рэкамендацьи для вы-
вучэння стану праводз1май работы i 
выканання праграмы навучання 
юраунщк!х кадрау. 

В.С.Рашэцька распрацавау с!стэму 
мер па стымуляванж педагайчнай 
творчасц1, што уключае мехажзмы 
авалодвання метадам1 даследавання, 
прагназавання i карэкцьП выжкау пе-
дагапчнай дзейнасцк iM абгрунтава-
ны выбар найбольш рацыянальных 
шляхоу, форм, метадау i сродкау сты-
мулявання прадукцыйнай педа-
гаНчнай творчасц1, як!я заключаюцца 
У стварэнж сИуацый пераасэнсаван-
ня асаб1стага вопыту на аснове па-
раунальна-супастауляльнага анал'1зу i 
самаанал1зу вынкау дзейнасц1 на-
стаункау. Гэты працэс разглядаецца 
як с1стэма вырашэння педагапчных 
задач (Ытуацыйных, тактычных, стра-
тэпчных) I цеснага узаемадзеяння на-
вук1 i практыю'. 
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B.М.Ушакова абгрунтавала шматуз-
роуневую мадэль сктэмы падрых-
т о у к Ы н ж ы н е р н ы х кадрау. У ёй 
ажыццяуляецца улiк дыдактычных 
прынцыпау навучання i галшовай 
спецыфМ дзейнасщ сучаснага спе-
цыялюта. Аутар прапануе метадычны 
падыход да вызначэння новых на-
прамкау падрыхтоук! кадрау у ВНУ 
Рэспублш Беларусь, указвае на маг-
чымасщ забеспячэння патрэб вытвор-
часф, своечасовае i аператыунае 
абнауленне зместу вышэйшай адука-
цьм. 

C.А.Чайкун прапануе с1стэму пад-
рыхтоук! педагаИчнага калектыву да 
дыфёрэнцыяцьм навучання, якая 
уключае: перспектыунае развщцё да 
1996 г., фармаванне адзшых педа-
гаг1чных пазЩый, зыходзячы з анал1зу 
вопыту работы, змяненне зместу на-
вучальна-выхаваучага працэсу на ас-
нове творчых пошукау педагога^ i 
бесперапыннай дыягностык1, укара-
ненне даследчыцкага падыходу у на-
в у ч а н т i выхаванш. Дутарам 
выяулены этапы фармавання педа-
гапчнага калектыву пры падрыхтоуцы 
да дыфёрэнцыяцьм навучання: пачат-
ковы, ттэграцыйны, пошукавы, дас-
ледчы, укараняльны. У мраванж на 
кожным этапе выдзяляюцца яго фун-
кцы1: вядучыя — шфармацыйна-
дыягнастычная, даследчая, 
аргашзацыйная; карэкц1руючыя — 
стымулюючая, кансультацыйная, ка-
ардынуючая, анал1тыка-карэкц1ру-
ючая, кантрольна-функцыянальная. 

В.Р.Чарнавусава распрацавала кан-
цэпцыю апераджальнага развщця 
прафес1йнай культуры педагаг1чнага 
калектыву у адносжах да майстэрства 
настаун1ка. Яна выявша сутнасць 
1ндыв1дуальнага падыходу да 
мравання павышэннем майстэрства 
настаун1ка, паказала залежнасць 
пам1ж якасцям1 асобы i педагаг1чным1 
умениям! i навыкам!, а таксама вызна-
чыла умовы, як!я уплываюць на эфек-
тыунасць юравання удасканаленнем 
педагаг!чнага майстэрства: паста-
ноука i рэал!зацыя новых перспектыу 
перад педагапчным калектывам; за-
беспячэнне высокага разв!цця узроу-
ню педагаг!чнай культуры маральных 

i матэрыяльных перадумоу; творчая 
наюраванасць дзейнасц1 педа-
гаг!чнага калектыву, дэмакратычны 
стыль к!равання iM. 

Парадак падрыхтоук! дысерта-
цы1 да абароны 

Доктарская дысертацыя. Спецы-
ял1заваны савет прымае дысертацыю 
да папярэдняга разгляду пры наяу-
насц1 наступных дакументау: 

1. Заявы. 
2. Асабовага л1стка па улку кадрау з 

фотакарткай, заверанага па месцы 
работы (2 экз.). 

3. Konii дыплома кандыдата навук. 
Яна завяраецца натарыусам (1 экз.). 

4. Аутарэферата i дысертацы! (5 
экз.). Усе ix экземпляры падп!сваюц-
ца са!скальн!кам на тытульным л!сце 
дысертацы! i вокладцы аутарэферата. 
Друг! экземпляр дысертацьм падаец-
ца у разбрашураваным выглядзе. 

5. Заключэння аргажзацьН, у якой 
выконвалася дысертацыя Ф да якой 
са!скальн!к быу прымацаваны, з ука-
занием таго, KiM i кал! зацверджана 
тэма работы (у выглядзе BbiniCKi з пра-
такола пасяджэння кафедры ц1 не-
кальк!х кафедрау, 1 экз.). Заключэнне 
выдаецца са!скальн!ку не пазней як 
праз 3 месяцы з дня падачы навуко-
вай працы для папярэдняй эксперты-
зы. 

6. Характарыстык! з ацэнкай навуко-
ва-педагаг!чнай i вытворчай дзей-
насц! са!скальн!ка. Яна выдаецца па 
месцы яго асноунай работы, 
падп!сваецца K i p a y H i K O M арган!зацьп 
i замацоуваецца гербавай пячаткай. 
На ёй указваецца дата выдачы (за 6 
апошн!х месяцау работы са1скальн!-
ка, 2 экз.). 

7. Чатырох паштовак з маркам!. На 
дзвюх указваецца адрас саюкальжка 
i на дзвюх — Спецсавета, у ямм аба-
раняецца дысертацыя. На адварот-
ным баку паштоук! з адрасам савета у 
верхн!м баку указваюцца прозвшча, 
!мя, !мя па бацьку са1скальн!ка i вучо-
ная ступень, на якую ён прэтэндуе. 

Навукова-метадычная кам!с!я пры 
Спецсавеце Д 056. 07. 01 знаёмщца з 
дысертацыяй i роб!ць заключэнне аб 
яе адпаведнасц! наяуным спецыяль-
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насцям. Пры неабходнасц1 праца 
нак!роуваецца на экспертизу у пад-
раздзяленне'(аддзяленне, аддзел, ла-
бараторыю) Нацыянальнага 
1нстытута адукацьп. Пасля таго як буд-
зе зроблена заключэнне камнем, яно 
разглядаецца i зацвярджаецца саве-
там, яKi назначав вядучую ар-
гажзацыю, кандидатуры афщыйных 
апанентау, тэрмж абароны навуковай 
працы (устанаул^вае дату ц1 нумар 
napri), дае дазвол на друкаванне 
аутарэферата. 

Афщыйныя апаненты назначаюцца 
з лку кампетэнтныхудадзенай галше 
ведау дактароу навук. Яны, як 
правда, павжны быць з розных ар-
гажзацый. Тольк1 адзж з апанентау 
можа быць членам Спецсавета. 

Вядучая аргашзацыя i афЩыйныя 
апаненты на аснове анал1зу дысерта-
цы1, аутарэферата i работ, як1я 
апублкаваны у друку па тэме дысер-
тацьм, падаюць Спецсавету водзывы 
У 3 экземплярах. У ix устанаул 1ваюцца 
актуальнасць тэмы, ступень абгрунта-
ванасц1 навуковых палажэнняу, выва-
дау i рэкамендацый, ix дакладнасць i 
нав1зна, а таксама даецца заключэн-
не аб адпаведнасщ патрабаванням 
Палажэння ВАК РэспублМ Беларусь. 
Konii п!сьмовых водзывау афщыйных 
апанентау i вядучай арган1зацы1 
уручаюцца саккальнку не пазней 
чым за 10 дзён да абароны дысерта-
цьн. Па жаданн1 са!скальшка Спецса-
вет праводзщь абарону навуковай 
працы i пры адмоуных водзывах i за-
ключэннях. Правядзенне абароны 
дазваляеццг^ пры адсутнасф па 
уважл1вых прычынах толью аднаго з 
афщыйных апанентау, яю дау на ды-
сертацыю станоучы водзыу. У гэтым 
выпадку на пасяджэнш Спецсавета 
яго водзыу зачытваецца цалкам. 

3 дазволу Спецсавета аутарэферат 
друкуецца на правах pyKanicy 
аб'ёмам да 2 друкаваных аркушау 
праз 1,5 !нтэрвалу на той жа мове, на 
якой натсана праца. 

Аутарэферат па дысертацьн у форме 
навуковага даклада не друкуецца. ЁН 
аб'ёмам да 2 друкаваных аркушау 
(праз 1,5 жтэрвалу) рассылаецца у 
якасц! аутарэферата. 

Кандыдацкая дысертацыя. Парадак 
падрыхтоую да абароны у асноуным 
Taxi ж, як i па доктарскай. Але ёсць 
некаторыя асабл'шасц'к 

1. У л!ку дакументау, што падаюцца 
У Спецсавет, павжны быць котя дип-
лома аб заканчэнн! вышэйшай наву-
чальнай установи (яна у 2 
экземплярах завяраецца натарыу-
сам); пасведчанне аб здачы канды-
дацюх экзаменау ц1 завераная коп)я 
атэстата дацэнта ц! прафесара у 1 эк-
земпляры. 

2. Заключэнне аргашзацьи, у якой 
выконвалася дысертацыя щ да якой 
са1скальн!к быу прымацаваны, выда-
ецца яму не пазней як праз 2 месяцы 
з дня падачы неабходных дакументау. 

3. Спецсавет прымае навуковую 
працу да абароны не пазней як праз 
2 месяцы з дня падачы дакументау. 

4. Да пасяджэння Спецсавета, на 
яюм прымаецца дысертацыя да аба-
роны, naeiHHbi быць вядомы вядучая 
аргашзацыя i афЩыйныя апаненты (ix 
папярэднюю згоду адлюстроуваюць 
асабктыя п о д т с ы юраушка ар-
гашзацы! i апанентау на титульным 
л!сце другога экземпляра машы-
H a n i c H a r a тэксту аутарэферата, што 
падрыхтаваны да размнажэння). 

5. У аутарэфераце павжны вы кла-
да цца асноуныя '|дэ1 i вывады дысер-
тацьм, паказаны уклад аутара у 
праведзенае даследаванне, ступень 
нав!зны, тэарэтычная i практичная 
значнасць яго вышкау. Звычайна рэ-
камендуецца наступны парадак раз-
мяшчэння частак i раздзелау 
аутарэферата, як! характарызуе дас-
ледаванне: 

1. Актуальнасць. 
2. Выбар тэмы. 
3. Аб'ект. 
4. Прадмет. 
5. Мэта. 
6. Ппотэза. 
7. Задачы. 
8. Метадалапчная аснова. 
9. Вядучая (вядучыя) iflai. 
10. Метады. 
11. База i этапы. 
12. Навуковая нав1зна i тэарэтычная 

значнасць. 
13. Практычная значнасць. 
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14. Дакладнасць i абгрунтаванасць. 
15. Апрабацыя i укараненне 

BbiHiKay. 
16. Палажэнн!, як!я выносяцца на 

абарону. 
17. Структура i аб'ём дысертацык 
18. Асноуны змест работы (г.зн. тое, 

што выкладзена ва уводзЫах, у кож-
най главе i заключэнж). 

19. Cnic публкацый аутара па тэме. 
20. Асаб1сты подтс дысертанта (у 

правым баку пасля перал|'ку 
публкацый). 

Тыповыя пралш пры падрых-
тоуцы дысертацый да абароны 
Як паказвае практыка, са1скальн1к1 

дапускаюць адны i тыя ж памылю'. 
Найбольш тыповым1 з ix з'яуляюцца 
таюя: 

1. Тэма (назва) дысертацьм не рас-
крываецца у палажэннях, як!я выно-
сяцца на абарону. 

2. Палажэнж падаюцца вельм! ко-
ратка, схематычна, дэталёва не рас-
крываюцца i не паказваюць 
навуковага "твару" дысертанта, яго-
ных навуковых !дэй. 

3. Нав1зна (тая жфармацыя, што ат-
рымана са1'скальн|'кам упершыню) i 
тэарэтычная значнасць (лакажчнае 
anicaHHe тых тэарэтычных палажэн-
няу i канцэпцый, як|'я распрацавау ды-
сертант) не адрозжваюцца, няудала 
фармулююцца. 

4. Не вытрымл1ваецца пс1холага-пе-
дагапчная тэрмЫалопя, заместагуль-
напрынятых тэрмшау ужываюцца 
жыццёва-бытавыя словы ("рабяты" за-
мест "вучнГ, "выхаванцы"; "варага-
ваць" замест "канфл1ктаваць"). Наогул 
парушаецца навуковы стыль переда-
ны i падачы напрацаваных матэрыя-
лау. 

5. Вывады па раздзелах i заключэн-
не дысертацьм дакладна i ярка не пе-
радаюць змест caMix глау, што не дае 
магчымасц! убачыць багацце навуко-
ва-даследчых i педагапчных вынкау 
дысертанта, яго навуковых дасягнен-
няу. 

6. Няумела, а часам i з памылкам1 
прымяняюцца метады матэматычнай 
статыстыкК 

7. Cnic л1таратуры, што выкарыста-
ны пры HanicaHHi дысертацьм, уклю-
чае KHiri, дысертацы! i артыкулы, як1я 
не заусёды адносяцца да тэмы 
с а к к а л ь ш к а . Даеоп\ часта пе-
рал|'чваюцца састарэлыя крын!цы, 
нязначныя артыкулы з часоп'юау ц1 на-
ват газет. /Птаратура афармляецца з 
памылкам! i парушэнням! прынятага 
стандарту. 

8. Давол! многа сустракаецца ар-
фаграф!чных, с!нтакс!чных i 
стыл!стычных памылак. 

9. i, нарэшце, самае слабае месца 
саюкальнкау — няуменне праявщь 
творчасць пры H a n i c a H H i змястоунага 
i ярка га аутарэферата. 

Як1я пытанн! магчымы у час 
абароны дысертацьи 

Часцей за усё прысутныя ц!кавяцца 
назвай дысертацьН, аб'ектам, прадме-
там, мэтай, ппотэзай i задачай дасле-
давання ("Чаму вы менавка так, а не 
жакш сфармулявал1 тэму даследаван-
ня?", "Як суаднос^ца мэта даследа-
вання з вядучай 1дэяй?", "Як 
суадносяцца заданы даследавання з 
палажэнням1, яюя выносяцца на аба-
рону?", "Чаму няма сувяз! пам1ж аб'-
ектам, предметам i Мпотэзай 
даследавання?" i жш.). 

Шмат пытанняу ставщца па прабле-
мах навуковай нав!зны i тэарэтычнай 
значнасц! даследавання ("Што новае 
вы уносще у педагапчную (пс1хала-
пчную) навуку?", "Як1я новыя iflai вы 
абараняеце?", "Што новае вы унесл1 у 
дыдактыку (тэорыю выхавання. шко-
лазнауства)?", "Як1я новыя праблемы 
вы бачыце у аспекце свайго даследа-
вання?"). 

На кожнай абароне можна пачуць 
пытанж адносна практычнага выка-
рыстання BbiHiKay даследаванняу 
("Якая катэгорыя работжкау адукацьм 
можа выкарыстоуваць вашы iflai i вы-
вады?", "Як1м чынам гэтыя iflai i выва-
ды можна выкарыстоуваць?", "Якая 
геаграф!я прымянення вашай канцэп-
цьм?", "Ui можна выкарыстоуваць ва-
шы вывады у гарадской, сельскай 
школах i як1м чынам?", "Ui можна вы-
вады па агульнаадукацыйнай школе 
выкарыстоуваць у лщэях i г!мназ!ях?", 
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"Што рэкамендуеце вы органам аду-
кацьП, М1н1стэрству адукацьп, ураду 
рэспублш?"). 

Кожны дысертант атрымл'тае пы-
тана, як1я звязаны з метадам!' дасле-
давання ("Назав1це метады, яюя вы 
прымянял1 пры даследаваннГ, "Як вы 
выкарыстоувал1 метад анкетавання 
(незалежных характарыстык, выву-
чэння дакументау, анал1зу, эксперт-
ных ацэнак, матэматычнай статыстьш 
i г.д.)", "Як вы дакажаце дакладнасць 
(пэунасць) выжкау даследаванняу?", 
"Як1'я паказчыю эфектыунасц1 вашай 
канцэпцьп навучання (выхавання)?", 
"Яюя крытэрьн эфектыунасц! экспе-
рыменту вы вызначыл1 i як ix зна-
ходзт!?", "flKiMi метадам1 фксавал1 
змяненж у навучанж i навучанасщ 
школьжкау? " , "flKiMi метадам1 

ф1ксавал1 змяненш у выхаванасц) i вы-
хоуваемасц1 школьжкау?", "Як*я дыяг-
настычныя (матэматычныя) метады 
даследавання выкарыстоувал!?", 
"Кольк! вучняу было 9 эксперимен-
тальных i кантрольных класах?" i 
!нш.). 

Нарэшце, задаюцца пытанж, што 
тычацца розных падыходау да тэмы 
даследавання. Яны правяраюць 
агульны кругагляд i эрудыцыю дысер-
танта ("Як суадносяцца нацыянальнае 
i агульначалавечае у змесце адукацьп 
(выхавання)?", "Нацыянальны аспект 
адукацьп. Як вы яго разумееце?", "Як 
вы трактуеце нацыянальны аспект вы-
хавання?", "Чым адрозн!ваецца 
!ндыв1дуальны падыход ад 1ндыв)ду-
альнай работы?" i 1нш.). 
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