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Стар шы ня ВАК лі чыць, 
што трэ ба раз гле дзець маг-
чы масць ства рэн ня спе цы я-
лі за ва ных са ве таў па аба ро не 
ды сер та цый пад кан крэт ную 
ра бо ту з пры цяг нен нем ву чо-
ных не толь кі з на шай кра і ны, 
але і за меж ных спе цы я ліс таў 
у рэ жы ме ан лайн.

— Уво гу ле ў за бес пя чэн ні 
ад кры тас ці пра цэ ду ры аба-
ро ны ра бот трэ ба ары ен та-
вац ца на до свед су се дзяў, 
якія арганізуюць транс ля-
цыю аба ро ны ў рэ жы ме ан-
лайн, — пад крэс ліў Ге надзь 
Паль чык. — Я мяр кую, гэ та ў 
на шых ін та рэ сах, каб нас не 
аб ві на вач ва лі ў прад узя тас ці 
і не аб' ек тыў нас ці. Мы га то вы 
пра во дзіць па ся джэн ні і экс-
перт ных са ве таў, і Прэ зі ды у-
ма ВАК у рэ жы ме ан лайн.

А ХТО НА «ЛАЎ ЦЫ 
ЗА ПА СНЫХ»?

Для на шай кра і ны праб ле-
ма ста рэн ня на ву ко вых кад-
раў най вы шэй шай ква лі фі ка-
цыі ў сфе ры пе да го гі кі ак ту-
аль ная як ні ко лі. За пе ры яд з 
2006 па 2017 год у пе да го гі цы 
бы лі аба ро не ны ўся го 16 док-
тар скіх ды сер та цый. Дак та роў 
пе да га гіч ных на вук ва ўзрос-
це 70 га доў і ста рэй шым у нас 
74% ад агуль най коль кас ці. 
Добра, што яны яшчэ пра цяг-
ва юць пра ца ваць і пад трым-
лі ва юць ста тус і ай чын най 
пе да га гіч най на ву кі, і ВНУ, у 
якіх яны вы кла да юць. Пе рад 
но вым на ву чаль ным го дам 
дак та ры пе да га гіч ных на вук 
бы лі ў рэк та раў на рас хват...

— На ця пе раш ні мо мант у 
педагагічнай галіне за цвер-
джа ны і рас пра цоў ва юц ца 
24 тэ мы док тар скіх ды сер та-
цый і 200 тэм кан ды дац кіх, — 
па ве да міў док тар пе да га гіч-
ных на вук, пра фе сар Бе ла-
рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 
му зы кі Ва дзім ЯКА НЮК. — 
Але тэ ма ты ка фар мі ру ец ца ў 
мно гім вы пад ко ва. Зра зу ме-
ла, што ёсць пра фе сій ныя і 
твор чыя ін та рэ сы са іс каль-
ні каў, але яны ўсё ж та кі па-
він ны не як ка рэ ля ваць з сён-
няш няй сі ту а цы яй і па трэ ба-
мі. Так, у сфе ры пра фе сій най 
аду ка цыі рас пра цоў ва юц ца 
толь кі ча ты ры тэ мы док тар-
скіх ра бот, і гэ та пры вя ліз най 
коль кас ці спе цы яль нас цяў у 
вы шэй шай шко ле! Фар мі ра-
ван не на ву ко вай праб ле ма-
ты кі — сур' ёз ная праб ле ма. 
Ра зам з тым, ня гле дзя чы на 
на яў насць аб' ек тыў ных цяж-
кас цяў, па тэн цы ял ай чын най 
пе да га гіч най на ву кі ў поў най 
ме ры не за па тра ба ва ны. Най-
важ ней шыя ра шэн ні ў аду ка-
цыі ня рэд ка пры ма юц ца без 
пра вя дзен ня са цы яль на-пе-
да га гіч ных да сле да ван няў і 
шы ро ка га пры цяг нен ня на-

ву ко ва-пе да га гіч най гра мад-
скас ці. Узяць той жа Ба лон скі 
пра цэс. Гэ та бы ла вы дат ная 
пля цоў ка для дыс ку сій, якой 
мы за 20 га доў так і не ска-
рыс та лі ся, у на шай кра і не не 
бы ло пра ве дзе на ні вод на га 
да сле да ван ня па гэ тай тэ ме, 
а по тым узя лі і прос та да яго 
да лу чы лі ся. Не пра вод зяц ца 
ў кра і не і рэс пуб лі кан скія са-
цы яль на-пе да га гіч ныя да сле-
да ван ні, якія б рас пра цоў ва лі 
тэ мы ма раль нас ці, па тры я-
тыз му, каш тоў нас най ары ен-
та цыі асо бы.

— Вар тасць кан ды дац кай 
і док тар скай ды сер та цыі за-
клю ча ец ца не толь кі ў глы бі-
ні вы ву чэн ня ма тэ ры я лу, але 
і ў ста ту се са мой праб ле мы, 
гэ та зна чыць, што праб ле ма 
не па він на быць дроб най 
для ды сер та цыі, — упэў не на 
док тар фі ла ла гіч ных на вук, 
пра фе сар Ві цеб ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
П. М. Ма шэ ра ва Ва лян ці на 
МАС ЛА ВА. — Трэ ба ары ен та-
вац ца на апош нія тэн дэн цыі. 
Для су час най на ву кі, а для 
гу ма ні тар най асаб лі ва, улас-
ці вы сін тэз на ву ко вых ве даў. 
Не ка то рыя ву чо ныя ба чаць 
бу ду чы ню на ву кі ў аб' яд нан ні 
гу ма ні тар ных і пры ро да знаў-
ча-на ву ко вых ве даў, у сін тэ зе 
на ву ко ва га, фі ла соф ска га, 
мас тац ка га і рэ лі гій на га па-
ды хо даў. У та кую скла да ную 
воб лас ць да сле да ван ня, як мо-
ва, свой уклад па він ны ўнес ці 
прад стаў ні кі мно гіх на вук: ад 
ма ле ку ляр най бія ло гіі, ге не ты-
кі, ней ра фі зі я ло гіі, псі ха ло гіі да 
ней ра лінг віс ты кі і ана лі тыч най 
фі ла со фіі. Па тра бу ец ца су пра-
цоў ніц тва не прос та ву чо ных 
з роз ных на ву ко вых га лін, а 
пад рых тоў ка спе цы я ліс таў 
по лі дыс цып лі нар на га ты пу.

Ва лян ці на Мас ла ва звяр ну-
ла ўва гу на тую ака ліч насць, 
што мо ва аў та раў мно гіх ды-
сер та цый вы лу ча ец ца не-
зра зу ме лас цю вы кла дан ня, 
праз мер най коль кас цю за-
меж най лек сі кі, пры чым ма-
ец ца на ўва зе не тэр мі на ло гія, 
якая мае, як пра ві ла, за меж-
нае па хо джан не, хоць праб ле-
ма тэр мі на ла гіч най пе ра гру-
жа нас ці так са ма іс нуе: «Пры 
чы тан ні та кіх ды сер та цый ня-
рэд ка ўзні кае за ка на мер нае 
пы тан не, а ў якой кра і не мы 

зна хо дзім ся: у Анг ліі, ЗША ці 
ўсё ж та кі ў Бе ла ру сі?»

ЧА МУ СТО ЛЕПШ 
ЧЫМ ДЗВЕС ЦЕ?

Праб ле ма мі на пі сан ня і 
аба ро ны ды сер та цый ных 
ра бот у эка на міч най сфе ры 
па дзя ліў ся док тар эка на міч-
ных на вук пра фе сар Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га эка на-
міч на га ўні вер сі тэ та Вік тар 
ВА РАБ' ЁЎ:

— Па-ра ней ша му ў нас ма-
ла аба ра ня ец ца док тар скіх 
ды сер та цый, а гэ та аб васт-
рае праб ле му на ту раль на га 
ста рэн ня дак та роў эка на міч-
ных на вук. Асоб ныя ды сер та-
цый ныя да сле да ван ні сла ба 
звя за ны з дзяр жаў ны мі пра-
гра ма мі раз віц ця эка но мі кі. 
Атры ма ныя ж вы ні кі не ма-
юць яр ка вы ра жа на га эка на-
міч на га і са цы яль на га эфек ту. 
Час та па ру ша ец ца ло гі ка па-
бу до вы на ву ко ва га да сле да-
ван ня. Да сле да ван ні ня рэд ка 
аба пі ра юц ца на са ста рэ лыя 
тэ а рэ тыч ныя асно вы. Трэ ба 
так са ма ад зна чыць ніз кі ўзро-
вень вы ка ры стан ня ма тэ ма-
тыч на га апа ра ту, у асоб ных 
да сле да ван нях да пус ка юц-
ца эле мен тар ныя па мыл кі ў 
пры мя нен ні эка но мі ка-ма тэ-
ма тыч ных ме та даў і ма дэ ляў. 
Пад рых тоў ка па эка на міч ных 
спе цы яль нас цях у ас пі ран ту-
ры ўста ноў аду ка цыі, якія не 
ма юць на ву ко вых школ і вы со-
ка ква лі фі ка ва ных на ву ко вых 
кі раў ні коў, аб умоў лі вае не вы-
со кі ўзро вень ды сер та цый ных 
ра бот.

Вік тар Ва раб' ёў агу чыў 
шэ раг пра па ноў па ўдас ка-
на лен ні сіс тэ мы дзяр жаў най 
атэс та цыі на ву ко вых ра бот ні-
каў най вы шэй шай ква лі фі ка-
цыі. На сай це ВАК мэ та згод на 
ства рыць рэ естр за цвер джа-
ных у ар га ні за цы ях тэм кан-
ды дац кіх і док тар скіх ра бот з 
ад кры тым знеш нім до сту пам. 
Трэ ба акрэс лі ваць тэ ма ты ку 

перс пек тыў ных на ву ко вых да-
сле да ван няў, якія мо гуць быць 
пад рых та ва ныя про філь ны мі 
мі ніс тэр ства мі і ве дам ства мі. 
Гэ та да зво ліць вы клю чыць 
дуб лі ра ван не і спрос ціць для 
са іс каль ні каў вы бар ак ту аль-
най для да сле да ван ня тэ мы.

Мож на раз гле дзець пы-
тан не ства рэн ня ў ін тэр нэ це 
ад кры та га до сту пу да тэкс таў 
ды сер та цый, якія пра хо дзяць 
атэс та цыю, што ўжо зроб ле на 
ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

За кра ну лі ўдзель ні кі кан-
фе рэн цыі і па тра ба ван ні да 
афарм лен ня і аб' ёму кан ды-
дац кіх і док тар скіх ды сер та-
цый. Сён ня і на кан ды дац-
кую, і на док тар скую да ец ца 
да 200 ста ро нак (плюс 15 
пра цэн таў для гу ма ні та ры-
яў). Ра ней для кан ды дац кай 
ад во дзі ла ся да 100 ста ро нак. 
Мно гія са іс каль ні кі сту пе ні 
кан ды да та на вук ус пры ня лі 
гэ та як сіг нал — трэ ба пі саць 
па бо лей. На прак ты цы ў мно-
гіх кан ды дац кіх ра бо тах аб' ём 
да 200 ста ро нак да ся га ец ца 
за кошт агуль ных па ла жэн-
няў, вы кла дан ня гіс то рыі пы-
тан ня, без яко га мож на абы-
сці ся, шмат лі ка га цы та ван ня 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. 
Гэ та ўсё бы ло і ра ней, ка лі 
дзей ні ча ла аб ме жа ван не ў 
100 ста ро нак, а ця пер на бы-
ло прос та ма са вы ха рак тар. 
Але адзін з га лоў ных кры-
тэ ры яў на ву ко вай ста лас-
ці — гэ та ўмен не вы клас ці 
свае дум кі і ар гу мен ты мак-
сі маль на сціс ла. Та му пра-
гу ча ла пра па но ва вяр нуц ца 
да ра ней ша га аб ме жа ван ня 
для кан ды дац кіх ды сер та цый 
у 100 ста ро нак.

У рам ках на ву ко ва-прак-
тыч най кан фе рэн цыі прай-
шлі тры сек цыі (сек цыя 
пры ро да знаў чых і тэх ніч-
ных на вук; гу ма ні тар ных і 
са цы яль ных на вук; ме ды-
цын скіх, бія ла гіч ных і аграр-
ных на вук), а так са ма круг лы 
стол, пры све ча ны раз віц цю 
нар ма тыў най пра ва вой ба-
зы сіс тэ мы дзяр жаў най 
атэс та цыі на ву ко вых ра-
бот ні каў. Пра пы тан ні, якія 
ўзні ма лі ся пад час круг ла га 
ста ла, «Звяз да» па ве да міць 
у ад ным з на ступ ных ну ма-
роў.
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Най боль шая коль касць 
зван няў «док тар на вук» 
і «кан ды дат на вук» 
(17,6% ад агуль най 
коль кас ці) пры су джа ла ся 
з 1994 па 2017 год у га лі не 
тэх ніч ных на вук.

АК ЦЭНТ — 
НА НА ВІЗ НУ

Дак та роў пе да га гіч ных 
на вук ва ўзрос це 
70 га доў і ста рэй шым 
у нас 74% ад агуль най 
коль кас ці.

Со цы умСо цы ум  

Як па леп шыць 
да ступ насць 
да школь най 
аду ка цыі?

Дзі ця чыя са ды ў Бе ла ру сі змо гуць 
ад кры ваць плат ныя гру пы. Маг чы масць 
рэа лі за цыі пра гра мы да школь най 
аду ка цыі на плат най асно ве 
пра ду гле джа на ў пра ек це но ва га Ко дэк са 
аб аду ка цыі.

— Дзяр жаў ныя ўста но вы да школь най аду ка-
цыі змо гуць ад кры ваць плат ныя груп пы. Та кая 
па трэ ба вы каз ва ла ся баць ка мі, ад па вед на, да 
нас па сту па лі за пы ты ад дзі ця чых са дзі каў, — 
рас ка за ла жур на ліс там на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня агуль най ся рэд няй, да школь най 
і спе цы яль най аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі Аль бі на ДА ВІ ДО ВІЧ. — На коль кі бу дуць за-
па тра ба ва ныя та кія гру пы, па ка жа час, але мы 
та кую маг чы масць за бяс пе чым. Што даты чыц ца 
праг на зу е ма га кош ту на вед ван ня плат ных груп, 

то прад стаў нік мі ніс тэр ства ад зна чы ла, што яна 

бу дзе за ле жаць ад на бо ру па слуг, якія рэа лі зу юц-

ца ў кож най кан крэт най гру пе: «Ка лі ў ад ной гру пе 

дзе ці бу дуць вы ву чаць анг лій скую мо ву, а ў ін шай, 

акра мя за меж най мо вы, бу дзе яшчэ і ха рэа гра-

фія, то і апла та, ад па вед на, бу дзе ад роз ні вац ца. 

Мож на, вя до ма, у гэ тым вы пад ку пра вес ці ана-

ло гію з пры ват ны мі дзі ця чы мі сад ка мі, але кошт 

на вед ван ня плат ных груп у дзяр жаў ных уста но вах 

аду ка цыі бу дзе іс тот на ні жэй шы».

Між ін шым, па ста не на 1 ве рас ня ў на шай 

кра і не дзей ні ча лі 3817 уста ноў да школь най аду-

ка цыі, з іх толь кі 10 пры ват ных. Як за зна чы ла 

Аль бі на Да ві до віч, апош нім ча сам вель мі за па-

тра ба ва ныя баць ка мі гру пы ка рот ка тэр мі но ва га 

зна хо джан ня (ад 2 да 7 га дзін у дзень) роз най 

на кі ра ва нас ці. Яны функ цы я ну юць у фар ма це се-

зон ных гуль ня вых пля цо вак, адап та цый ных груп, 

ма ця рын скіх школ, груп вя чэр ня га зна хо джан ня, 

вы хад но га дня, пра гу лач ных груп. Ка рыс та юц ца 

по пы там так са ма гру пы па пад рых тоў цы дзя цей 

да шко лы.

На прык лад, у дзі ця чых са дзі ках Мін скай воб-

лас ці за апош нія тры га ды коль касць груп ка рот-

ка ча со ва га зна хо джан ня вы рас ла на 120.

— Гэ та звя за на з тым, што ў Мін скім ра ё не іс-

нуе праб ле ма за бяс пе ча нас ці мес ца мі. Та му мы 

ста ра ем ся мак сі маль на, дзе гэ та маг чы ма, ар га-

ні за ваць гру пы ка рот ка ча со ва га зна хо джан ня на 
ба зе ўста ноў аду ка цыі, — па ве да мі ла га лоў ны 
спе цы я ліст ад дзе ла да школь най, агуль най 
ся рэд няй, пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі ўпраў лен ня аду ка-
цыі Мі набл вы кан ка ма Іры на МАШ КЕ ТА ВА. — 
На ця пе раш ні мо мант у воб лас ці функ цы я нуе 
709 груп ка рот ка ча со ва га зна хо джан ня: гэ та і 
адап та цый ныя гру пы, і ма ця рын скія шко лы. Іх на-
вед вае больш за 5 ты сяч дзя цей, з іх 3,5 ты ся чы 
ра ней не на вед ва лі дзі ця чы сад.

У Мін ску дзей ні чае 451 гру па ка рот ка тэр мі-
но ва га зна хо джан ня і шэсць ся мей ных груп. Для 
ста лі цы гэ та ад нос на но вая фор ма ў ад роз нен не 
ад сель скай мяс цо вас ці. Ся мей ныя гру пы ад кры-
ты ў Фрун зен скім, Мас коў скім і Цэнт раль ным ра-
ё нах — там, дзе пра жы ва юць шмат дзет ныя сем'і, 
дзе ёсць са цы яль нае жыл лё і вя дзец ца ак тыў нае 
бу даў ніц тва.

— У нас па куль не вы кон ва ец ца нар ма тыў за-

бяс пе ча нас ці мес ца мі ў Мін скім ра ё не, у Брэс це 

і ў Фрун зен скім ра ё не ста лі цы. Ад нак сі ту а цыя 

па сту по ва па ляп ша ец ца. У бя гу чым го дзе ў краі-

не бы лі ўве дзе ны ў строй 11 уста ноў да школь най 

аду ка цыі, яшчэ пяць бу дуць уз ве дзе ны да кан ца 

го да. Ле тась бы лі па бу да ва ныя 12 да школь ных 

уста ноў. Мы пе ра ка на ныя, што да 2020 го да, як 

гэ та бы ло да ру ча на кі раў ні ком дзяр жа вы на прай-

шоў шым Рэс пуб лі кан скім пед са ве це, праб ле ма 

бу дзе вы ра ша на, — да да ла Аль бі на Да ві до віч.

Што да ты чыц ца ўдас ка на лен ня якас ці да-

школь най аду ка цыі, то прад стаў нік Мі ніс тэр ства 

ад зна чы ла, што ў най блі жэй шы час бу дзе ска-

рэк та ва ны і аб ноў ле ны змест ву чэб най пра гра мы 

да школь най аду ка цыі: «Мяр кую, што да па чат ку 

2019/2020 на ву чаль на га го да ў нас бу дзе но вая 

пра гра ма да школь най аду ка цыі, ад ка рэк та ва ная 

з улі кам прын цы паў пе ра ем нас ці з пер шай сту-

пен ню агуль най ся рэд няй аду ка цыі. Так са ма мы 

аб но вім і ву чэб ныя вы дан ні ў ад па вед нас ці са 

змес там но вай пра гра мы».
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