
1 В Ф А Р ВД А Ц В 1 Я , ^ Х Р О Н IК А 

Д з ш а ДУБ1ШНА, 
Т а ц ц я н а ПАЗДЗЕЕВА, 
кандыдаты 
педагаг1чных навук 

Н Я В У К Й 
ВРЯ 

д з я щ и в т в я 
4—5 снежня 2003 года на 
факультэце дашкольнай аду-
кацьй БДПУ 1мя Максша 
Танка прайшла Мйжнарод-
ная навукова-практычная 
канферэнцыя, прысвечаная 
25-годдзю юнавання факуль-
тэта. 
На канферэнцьп разгляда-
Л1ся пытанш развщця I са-
цьншзацьп асобы на розных 
этапах антагенезу, ипжасо-
баснага I педагапчнага узае-
мадзеяння, развщця псгха-
лайчнай культуры асобы, 
навучання I выхавання адо-
раных дзяцей, сучасныя 
адукацыйныя тэхналогй 
дашкольнага дзяцшства, 

АСНОУНЫЯ пытанш су-
часных пахолага-педагапч-
ных даследаванняу разгляда-
л1ся на пленарным пася-
джэнш канферэнцьп. 

Аб прыярытэтных на-
прамках развщця астэмы 
дашкольнай адукацьй паведа-
мша начальник упраулення 
дашкольнай адукацьй М1ш-
стэрства адукацьй Рэспублш 
Беларусь ЕР. Макаранкава. 
Яна адзначыла, што спалу-
чэнне традыцыйных тэхна-
логш, дасягненняу навум 1 
шавацыйнай практыю дазва-
ляе развщь здольнасщ дз1-
цящ, закладзеныя ад нара-
джэння, а умацаванне матэ-
рыяльна-тэхшчнага забеспя-
чэння, павышэнне адукацый-
нага узроуню кадрау, стварэн-
не пахалапчнага камфорту у 
дашкольных установах даз-
воляць .не толью павысщь 
узровень дашкольнай адука-
цьй, а 1 змянщь статус самога 
перыяду дзяцшства. 

У дакладзе дырэктара Цэн-
тра дашкольнай адукацьй На-
цыянальнага шстытута аду-
кацьй, кандидата педагапч-
ных навук Т.М. Карасцялёвай 
был1 акрэслены асноуныя 
нак1рунк1 удасканалення 
астэмы дашкольнай адукацьй 
у Рэспублщы Беларусь. Яна 
вызначыла састауляючыя 
якасщ адукацьй адносна IX 
асноуных нашрункау: якасць 
вышкау дашкольнай адука-
цьй, адукацыйнага працэсу, 
умоу адукацыйнага працэсу, 
адукацыйных паслуг на рын-
ку Т.М. Карасцялёва адзначы-
ла, што, распрацоуваючы но-
выя падыходы да якасщ да-
школьнай адукацьй, мы зна-
ходз1Мся у пастаянным пошу-
ку мэт, зместу, сродкау 1 ме-
тадау адукацьй, яюя адпавя-
дал! б цяперашшм умовам, 1 
галоунае правша у гэтым по-
шуку — не нашкодзщь 
Д31ЦЯЦ1. 

Дыягнастычнаму забеспя-
чэнню працэсу развщця 
дз1цяц1 было прысвечана вы-
ступление дэкана факультэ-
та дашкольнай адукацьй 
БДПУ, кандыдата педагапч-
ных навук, дацэнта 1.Ул. Жыт-
ко. Яна адзначыла, што ак-
тьшзацыя у функцыянаванш 
1 развщщ астэмы дашколь-
най адукацьй прынцыпау гу-
машзацьй, прыродаадпавед-
насщ, развщця дзщящ у дзей-
насщ, экалапзацьй 1 дэмакра-
тызацьй выхавання актуаль 
зуюць фарм1раванне так1х 
якасцей спецыялктау даш-
кольных устаноу, як падрых-
таванасць да рэагавання на 
сацыяльны запыт 1 зменл1-
вую рэчакнасць; уменне 
прагназаваць будучую атуа-

1 цыю, будаваць 1 перабудо-
5 уваць свае дзеянш у адпавед-
[ насщ з сучаснай парадыгмай 
адукацьй. На сучасным этапе 
у астэме дашкольнай адука-

^ цьй на першы план выступае 
;; задача стварэння умоу для 
;; фарм1равання свабоднай 
« функцыянальнай асобы. У 
* сувяз1 з гэтым перад выха-
вальшкам! паустае задача 
^бачыць, правшьна ацанщь, 
прасачыць тэты працэс, зау-
важыць праблемы, вызна-
чыць шлях1 карэкцьй, праф1-
лактыю магчымых непажада-

;! ных працэсау 1 з'яу. Гэтую 
: праблему педагаг1чнага пра-
цэсу якраз 1 рэал1зуе дыягно-
стыка. Яна разглядаецца як 
неад'емны кампанент педага-
пчнага працэсу, як састауля-

• ючая квал1метрьй адукацьй. На 

сённяшш дзень асноуную 
праблему у педагаг1чнай ды-
ягностыцы складае адсут-
насць ап1саных навукай уз-
роуняу адукацьй дашкольн1ка 
па гал1нах ведау 1 аб'яднання 
IX у адзшую узроуневую ха-
рактарыстыку адукаванасц!. 

Загадчык кафедры агуль-
най 1 дзщячай пс1халогИ 
БДПУ, доктар пс1халаг1чных 
навук, прафесар Я.Л. Ка-
лам1нск1 вы стушу на канфе-
рэнцьп з дакладам «Дзящн-
ства як культурна-пс1халаг1-
чны феномен». Ён адзначыу 

I сенз1тыунасць дашкольнага 
? дзяцшства для развщця твор-
часщ Д31ЦЯЦ1, парастю якога 

! праяуляюцца у гульн1. 
^ Аб сучасным стане 1 перс-
пектывах разв1цця дашколь-

^ най адукацьй ва Украше па-
ведамша прафесар, кандыдат 

•педагапчных навук КЛ. 
Шчарбакова/ Яна пазнаёмь 
ла слухачоу з варыятыуным1 
праграмам1 дашкольнай аду-

-кацьй, акрэел1ла асноуныя 
1 шлях1 разв1цця с1стэмы да-
-школьнай адукацы! ва Укра1-
: не. Пры гэтым аутар адзна-
! чыла, што абнауленне с1стэ-
мы дашкольнай адукацьй, у 

^ тым л1ку 1 самой дашкольнай 
установы, заключаецца у 
тым, каб яе структура была 
пбкай, мабшьнай 1 мянялася 

!у залежнасщ ад форм адука-
I цыйных, аздарауленчых пас-
луг, запатрабаваных 1 рэфе-

II рэнтных для галоуных заказ-
^ чыкау — сям'1, бацькоу. 

Зац1кауленасць у прысут-
ных выкл1кау даклад прафе-

^ сара кафедры агульнай 1 дз1ця-
чай пс1халог11 БДПУ, канды-
дата пс1халаг1чных навук 
Л.А. Панько «Адораны да-
школьн1к 1 педагог». Думк1 
Л1заветы Аляксандрауны на-
конт таго, што уся работа пе-
дагога па развщщ камун1ка-
тыуных здольнасцей 1 сацы-
яльнай адоранасщ дашколь-
н1кау пав1нна спалучацца з 
развщцём IX гульнявой дзей-
насц1, фарм1раваннем арга-
н1затарск1х здольнасцей, абу-
джэннем сацыяльных эмо-
цый, творчасщ, ц1кавасц1 да 
чалавека, фарм1равання узае-

I мааднос1н у «дз1цячым гра-
мадстве», знайшл1 водгук у 
сэрцы кожнага удзельн1ка 

| канферэнцьп. 
Не засталася без уваг1 1 

праблема ма^ленчай культу-
ры будучага выхавальшка 

;! дзщячага сада. 3 дакладам на 
гэту тэму выступша прафесар 

! кафедры методык дашколь-
най адукацьй БДПУ, доктар 
педагапчных навук, прафе-
сар Н.С. Старжынская. 

Прамоуца адзначыла, што 
кры-н1цай фарм1равання 
мауленчых здольнасцей з'яу-
ляецца патрэбнасць у сумес-
най дзейнасц1 1 знос1нах 
Д31ЦЯЦ1 3 1НШЫМ1 ЛЮДЗЬМ1, 
ЯК1Я забяспечваюць такую 
дзейнасць. Менавт таму вя-
Л1К1Я патрабаванн1 прад'яуля-

'юцца да фарм1равання моу-
най культуры будучага выха-
вальшка дзщячага сада. 

На друп дзень работы 
канферэнцьп асноуныя пс1-
холага-педагапчныя прабле-
мы дзяцшства абмяркоувал!-
ся на секцыях: «Праблемы 
развщця 1 сацыял1зацьп асо-
бы на розных этапах анта-
генезу», «Пахалопя м1жасо-
баснага 1 педагапчнага узае-
мадзеяння», «Разв1ццё пс!ха-
лапчнай культуры асобы на 
розных этапах антагенезу», 
«Сацыяльна-пс1халапчныя 
аспекты бацькоуства», «Пс1-
холага-педагаг1чныя прабле-
мы навучання 1 выхавання 
адораных дзяцей», «Адука-
цыйныя тэхналогй дашколь-
нага дзяцшства». 

Па матэрыялах канферэн-
цьп был1 прыняты наступ-
ныя прапановы: 

• скаардынаеацъ нама-
ганнг педагогау г псгхолагау, 
якгя працуюцъ у розных га-
лгнах адукацыг, медицины, 
сацыялънай аховы, па псгхо-
лага-педагаггчнай асвеце 

• палепшыць работу 
тфраструктуры, якая пра-
цуе з бацькамг; 

9 увесцг у адукацыйных 
установах курс «Асновы 
' здаровага ладу жыцця»; 

° працягваць даследа-
ваннг па праблеме развщця г 
сацыялгзацыг асобы на роз-
ных этапах антагенезу; 

• пазнаёмщъ студэнтау 
з сучаснымг адукацыйнымг 
тэхналоггямг дашкольнага 
дзяцшства; 

® працягваць работу 
дашкольных устаноу на ас-
нове псгхалаггчных даследа-
ванняу мгжасобаснага г пе-
дагаггчнага узаемадзеяння; 

• пазнаёмщь педагаггч-
ныя кадры Рэспублш Бела-
русь з псгхолага-педагагг-
чнымг праблемамг наву-
чання г выхавання адора-
ных дзяцей; 

• стварыць праграму 
«Адоранае дзщя». 

Выступленш навукоуцау 
змешчаны у зборшку матэрыя-
лау М1жнароднай навукова-прак-
тычнай канферэнцьп «Навука аб 
дзяц1нстве: сучасныя пс1холага-
педагапчныя праблемы». 
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