ЗАЦВЯРДЖАЮ
Рэктар установы адукацыі
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Максіма Танка”, старшыня
вучэбна-метадычнага аб’яднання
па педагагічнай адукацыі
_____________________ А.І.Жук
_____________________ 2018 г.
СКЛАД
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ
ПА ПЕДАГАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ
Савет вучэбна-метадычнага аб’яднання
па педагагічнай адукацыі
Жук
Аляксандр Іванавіч

– рэктар установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, доктар
педагагічных навук, прафесар, старшыня

Макоўчык
Аляксандр Васільевіч

– прарэктар па вучэбнай рабоце БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, намеснiк старшыні

Неўдах
Святлана Ігараўна

– намеснік начальніка цэнтра развіцця педагагічнай
адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, вучоны сакратар

Анцыпіровіч
Вольга Мікалаеўна

– дэкан факультэта дашкольнай адукацыi БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, старшыня
навукова-метадычнага савета па дашкольнай і
пачатковай адукацыі

Васілец
Сяргей Іванавіч

– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт,
старшыня навукова-метадычнага савета па фізікаматэматычнай адукацыі і тэхналогіі

Дзьякаў
Дзмітрый Рыгоравіч

– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат
псіхалагічных навук, дацэнт, старшыня навуковаметадычнага савета па сацыяльна-педагагічнай,
псіхалагічнай, спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі

Навуменка
Наталля Уладзіміраўна

– дэкан
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат
сельскагаспадарчых
навук,
дацэнт,
старшыня
навукова-метадычнага
савета
па
прыродазнаўчай адукацыі
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Палякова
Алена Сцяпанаўна

Старычонак
Васіль Дзянісавіч
Торхава
Ганна Васільеўна
Апраніч
Таццяна Валянцінаўна
Бялых
Юрый Эдуардавіч

Голубеў
Юрый Пятровіч
Дзьячэнка
Алег Віктаравіч
Жук
Вольга Леанідаўна
Зайцаў
Віктар Анатольевіч

– прафесар кафедры музычна-педагагічнай адукацыі
факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, доктар
педагагічных навук, дацэнт, старшыня навуковаметадычнага савета па эстэтычнай адукацыі
– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
філалагічных навук, прафесар, старшыня навуковаметадычнага савета па гуманітарнай адукацыі
– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар
педагагічных навук, прафесар, старшыня навуковаметадычнага савета па псіхолага-педагагічнай
адукацыі
– начальнік упраўлення адукацыі Мінскага абласнога
выканаўчага камітэта
– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі
Купалы”, кандыдат фізіка-матэматычных навук,
дацэнт
– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт”,
кандыдат
тэхнічных навук, дацэнт
– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт
– загадчык кафедры педагогікі і праблем развіцця
адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
доктар педагагічных навук, прафесар
– начальнік вучэбна-метадычнага аддзела БДПУ

Кіндзірэнка
Марыя Станіславаўна

– старшыня камітэта па адукацыі
гарадскога выканаўчага камітэта

Лебедзеў
Мікалай Аляксандравіч

– першы прарэктар установы адукацыі “Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”, кандыдат сельскагаспадарчых навук,
дацэнт
– першы прарэктар установы адукацыі “Брэсцкі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат
фізіка-матэматычных навук, дацэнт
– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска
Скарыны”, доктар фізіка-матэматычных навук,
прафесар

Марзан
Сяргей Андрэевіч
Семчанка
Игар Валянцінавіч

Мінскага
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Туркоўскі
Веслаў Іосіфавіч

– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт

Унсовіч
Аляксандр Мікалаевіч

– першы прарэктар установы адукацыі “Баранавіцкі
дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат педагагічных
навук, дацэнт

Бушная
Наталля Уладзіміраўна

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія
№1
імя
Ф.Скарыны
г. Мінска”,
кандыдат
педагагічных навук

Гетманчук
Галіна Іванаўна

– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
“Сярэдняя школа № 6 г. Мінска”

адукацыі

Прэзідыум Савета вучэбна-метадычнага аб'яднання
па педагагічнай адукацыі
Жук
Аляксандр Іванавіч

– рэктар БДПУ, доктар
прафесар, старшыня

Макоўчык
Аляксандр Васільевіч

– прарэктар па вучэбнай рабоце БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, намеснiк старшыні

Неўдах
Святлана Ігараўна

– намеснік начальніка цэнтра развіцця педагагічнай
адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, вучоны сакратар

Анцыпіровіч
Вольга Мікалаеўна

– дэкан факультэта дашкольнай адукацыi БДПУ,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшыня
навукова-метадычнага савета па дашкольнай і
пачатковай адукацыі

Васілец
Сяргей Іванавіч

– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт,
старшыня навукова-метадычнага савета па фізікаматэматычнай адукацыі і тэхналогіі
– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат
псіхалагічных навук, дацэнт, старшыня навуковаметадычнага савета па сацыяльна-педагагічнай,
псіхалагічнай, спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі

Дзьякаў
Дзмітрый Рыгоравіч

Навуменка
Наталля Уладзіміраўна

педагагічных

навук,

– дэкан
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат
сельскагаспадарчых
навук,
дацэнт,
старшыня
навукова-метадычнага
савета
па
прыродазнаўчай адукацыі
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Палякова
Алена Сцяпанаўна

– прафесар кафедры музычна-педагагічнай адукацыі
факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, доктар
педагагічных навук, дацэнт, старшыня навуковаметадычнага савета па эстэтычнай адукацыі

Старычонак
Васіль Дзянісавіч

– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
філалагічных навук, прафесар, старшыня навуковаметадычнага савета па гуманітарнай адукацыі

Торхава
Ганна Васільеўна

– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар
педагагічных навук, прафесар, старшыня навуковаметадычнага савета па псіхолага-педагагічнай
адукацыі

Навукова-метадычны савет
па дашкольнай і пачатковай адукацыі
Анцыпіровіч
Вольга Мікалаеўна

– дэкан факультэта дашкольнай адукацыi БДПУ,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшыня

Літвіна
Наталля Уладзіміраўна

– дацэнт кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар

Старжынская
Наталля Сцяпанаўна

– прафесар кафедры методык дашкольнай адукацыі
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, доктар
педагагічных навук, прафесар, старшыня секцыі па
спецыяльнасцях 1-01 01 01 “Дашкольная адукацыя”,
1-08 80 01 “Тэорыя і методыка дашкольнай
адукацыі”

Ждановіч
Наталля Уладзіміраўна

– дэкан факультэта пачатковай адукацыi БДПУ,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт, старшыня
секцыі па спецыяльнасцях 1-01 02 01 “Пачатковая
адукацыя”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання
і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”

Паздзеева
Таццяна Васільеўна

– загадчык кафедры агульнай і дашкольнай
педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Мураўёва
Галіна Леанідаўна

– загадчык
кафедры
прыродазнаўча-навуковых
дысцыплін факультэта пачатковай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Свірыдзенка
Вольга Іванаўна

– дацэнт кафедры беларускага і рускага мовазнаўства
факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
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Гайдукевіч
Святлана Яўгенаўна

– дацэнт
кафедры
карэкцыйна-развіваючых
тэхналогій Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Шынкарэнка Уладзімір – загадчык кафедры асноў спецыяльнай педагогікі і
Анатольевіч
псіхалогіі Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
Давідовіч
Альбіна Леанідаўна

– начальнік упраўлення дашкольнай
Міністэрства
адукацыі
Рэспублікі
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

адукацыі
Беларусь,

Даніч
Аксана Уладзіміраўна

– загадчык кафедры дашкольнай і пачатковай
адукацыі ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт

Крук
Барыс Аляксеевіч

– дэкан факультэта дашкольнай і пачатковай
адукацыі ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Казаручык
Галіна Мікалаеўна

– загадчык кафедры спецыяльных
педагагічных
дысцыплін ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.С. Пушкіна”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Чэкіна
Алена Валянцінаўна

– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі дзяцінства
ўстановы
адукацыі
“Гродзенскі
дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, доктар педагагічных
навук, прафесар

Камарова
Ірына Анатольеўна

– дэкан факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Гетманчук
Галіна Іванаўна

– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
“Сярэдняя школа № 6 г. Мінска”

адукацыі

– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
Макарэвіч
Марыя Аляксандраўна
“Пачатковая школа № 103 г. Мінска”
– загадчык Дзяржаўнай установы адукацыі “Яслі-сад
Бухарцава
Алена Мікалаеўна
№ 137 г. Мінска”
Секцыя па спецыяльнасцях:
1-01 01 01 “Дашкольная адукацыя”,
1-08 80 01 “Тэорыя і методыка дашкольнай адукацыі”
Анцыпіровіч
Вольга Мікалаеўна

– дэкан факультэта дашкольнай адукацыi БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, старшыня
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секцыі
Рублеўская
Алена Анатольеўна

– дацэнт кафедры методык дашкольнай адукацыі
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар

Паздзеева
Таццяна Васільеўна

– загадчык кафедры агульнай і дашкольнай
педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Мітраш
Вольга Мікалаеўна

– дацэнт кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Пракоф’ева
Вольга Алегаўна

– загадчык кафедры педагогікі дзяцінства і сям’і
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Леанюк
Надзея Аляксандраўна

– дэкан
сацыяльна-педагагічнага
факультэта
ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.С. Пушкіна”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт

Паліева
Таццяна Уладзіславаўна

– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі ўстановы
адукацыі
“Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Касянюк
Раіса Раманаўна

– старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі
дашкольнай
адукацыі
навукова-метадычнай
установы “Нацыянальны інстытут адукацыі”
Міністэрства
адукацыі
Рэспублікі
Беларусь,
кандыдат педагагічных навук

Пліскова
Надзея Міхайлаўна

–загадчык
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 544
“Непаседы” г. Мінска”

Янковіч
Ніна Рыгораўна

– загадчык Дзяржаўнай установы адукацыі “Яслі-сад
№ 528 г. Мінска”

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-01 02 01 “Пачатковая адукацыя”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”
Ждановіч
Наталля Уладзіміраўна

– дэкан факультэта пачатковай адукацыi БДПУ,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт, старшыня
секцыі
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Ігнатовіч
Вія Генадзьеўна

– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі
пачатковай
адукацыі
факультэта
пачатковай
адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, сакратар

Азарка
Вольга Уладзіміраўна

– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта
пачатковай адукацыi БДПУ, кандыдат філалагічных
навук, дацэнт

Мураўёва
Галіна Леанідаўна

– загадчык
кафедры
прыродазнаўча-навуковых
дысцыплін факультэта пачатковай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Крук
Барыс Аляксеевіч

– дэкан факультэта дашкольнай і пачатковай
адукацыі ўстановы адукацыі «Мазырскі дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна»,
кандыдат філалагічных навук

Баранава
Лідзія Іванаўна

– дацэнт кафедры педагогікі і псіхалогіі пачатковай
адукацыi факультэта пачатковай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук

Матыцына
Інга Генадзьеўна

– загадчык кафедры педагогікі сацыяльнай і
пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі “Брэсцкі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Старавойтава
Таццяна Аляксееўна

– дацэнт кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт

Осіпава
Марыя Пятроўна

– прафесар кафедры педагогікі сацыяльнай і
пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі “Брэсцкі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат
педагагічных навук, прафесар

Барысенка
Людміла Міхайлаўна

– начальнік упраўлення па адукацыі адміністрацыі
Першамайскага раёна г. Мінска
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Пачатковая школа № 39 г. Мінска”

Кастэнка
Людміла Міхайлаўна

Навукова-метадычны савет
па фiзiка-матэматычнай адукацыі i тэхналогii
Васілец

– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
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кандыдат фізіка-матэматычных
старшыня

навук,

дацэнт,

Белая
Вольга Мікалаеўна

– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі
фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат
фізіка-матэматычных навук, дацэнт, сакратар

Собаль
Валерый Раманавіч

– загадчык кафедры фізікі і методыкі выкладання
фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар,
старшыня секцыі па спецыяльнасцях 1-02 05 02
“Фізіка і інфарматыка”, 1-02 05 04 “Фізіка і тэхнічная
творчасць”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання
і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
(выкладанне фізічных дысцыплін)

Хурсевіч
Галіна Яўгенаўна

– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце фізікаматэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт, старшыня секцыі па
спецыяльнасцях
1-02 05 01
“Матэматыка
і
інфарматыка”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка
навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)” (выкладанне матэматычных дысцыплін)

Вабішчэвіч
Святлана Васільеўна

– загадчык кафедры інфарматыкі і методыкі
выкладання
інфарматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі па спецыяльнасцях 102 05 01 “Матэматыка і інфарматыка”, 1-02 05 02
“Фізіка і інфарматыка”,1-08 80 02 “Тэорыя і
методыка навучання і выхавання (па абласцях і
ўзроўнях адукацыі)” (выкладанне інфарматыкі)

Астрэйка
Сяргей Якаўлевіч

– загадчык
кафедры
тэхналагічнай
адукацыі
тэхнолага-біялагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі па
спецыяльнасцях 1-02 06 01 “Тэхнічная праца і
прадпрымальніцтва”, 1-02 06 02 “Абслуговая праца і
прадпрымальніцтва”, 1-02 06 03 “Тэхнічная праца і
тэхнічная творчасць”, 1-02 06 04 ”Абслуговая праца і
выяўленчае мастацтва”, 1-08 80 02 “Тэорыя і
методыка навучання і выхавання (па абласцях і
ўзроўнях адукацыі)”

Быкадораў
Юрый Аляксандравіч

– дацэнт
кафедры
інфарматыкі
і
методыкі
выкладання
інфарматыкі
фізіка-матэматычнага
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факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук, дацэнт
Мініч
Аксана Анатольеўна

– начальнік
цэнтра
развіцця
інфармацыйных
тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт

Старавойтаў
Леанід Яўгенавіч

– дэкан факультэта матэматыкі і прыродазнаўства
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт

Лівак
Алена Мікалаеўна

– дэкан факультэта матэматыкі і інфарматыкі
ўстановы
адукацыі
“Гродзенскі
дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкi Купалы”, кандыдат тэхнічных
навук, дацэнт

Завістоўскі
Сяргей Эдуардавіч

– дацэнт кафедры тэхналогіі і методыкі выкладання
гуманітарнага факультэта ўстановы адукацыі
“Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт”,
кандыдат
тэхнічных навук, дацэнт

Пецюшык
Яўген Яўгенавіч

– прафесар
кафедры
тэхналогіі і
методыкі
выкладання
ўстановы
адукацыі
“Беларускі
нацыянальны
тэхнічны
ўніверсітэт”,
доктар
тэхнічных навук, прафесар

Бабкоў
Ігар Анатольевіч

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія
№ 40 г. Мінска”

Ніскаўскіх
Наталля Барысаўна

– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 20
г. Мінска”

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 05 01 “Матэматыка і інфарматыка”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)” – выкладанне матэматычных дысцыплін
Хурсевіч
Галіна Яўгенаўна

– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце фізікаматэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт, старшыня секцыі

Гуло
Ірына Мікалаеўна

– загадчык кафедры матэматыкі і методыкі
выкладання
матэматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук, дацэнт, сакратар

Чарняк
Аркадзь Аляксандравіч

– прафесар кафедры матэматыкі і методыкі
выкладання
матэматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, доктар фізіка-матэматычных
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навук, дацэнт
Багдановіч
Сяргей Адамавіч

– дацэнт кафедры матэматыкі і методыкі выкладання
матэматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт

Грыб
Мікалай Васільевіч

– дацэнт кафедры матэматыкі і методыкі выкладання
матэматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
– загадчык кафедры геаметрыі і матэматычнага
аналізу ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт
– загадчык кафедры алгебры, геаметрыі і методыкі
выкладання
матэматыкі
ўстановы
адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі
Купалы”, кандыдат фізіка-матэматычных навук,
дацэнт
– дэкан
механіка-матэматычнага
факультэта
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
фізіка-матэматычных навук, дацэнт

Падаксёнаў
Міхаіл Мікалаевіч

Грынь
Аляксандр
Аляксандравіч

Мядзведзеў
Дзмітрый Георгіевіч

– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа
№ 217 г. Мінска”
– настаўнік матэматыкі Дзяржаўнай установы
Бахар
Таццяна Канстанцінаўна адукацыі “Гімназія № 20 г. Мінска”
Грыбкова
Ірына Браніславаўна

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 05 02 “Фізіка і інфарматыка”,
1-02 05 04 “Фізіка і тэхнічная творчасць”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)” – выкладанне фізічных дысцыплін
– загадчык кафедры фізікі і методыкі выкладання
Собаль
Валерый Раманавіч
фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар,
старшыня секцыі
– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі
Саечнікаў
Канстанцін Аляксеевіч
фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат
фізіка-матэматычных навук, дацэнт, сакратар
– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі
Белая
Вольга Мікалаеўна
фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат
фізіка-матэматычных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі
Васілеўскі
фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат
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фізіка-матэматычных навук, дацэнт

Старавойтаў
Леанід Яўгенавіч

– дэкан факультэта матэматыкі і прыродазнаўства
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт

Ніскаўскіх
Наталля Барысаўна

– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 20
г. Мінска”

Мумыга
Алена Канстанцінаўна

– настаўнік фізікі Дзяржаўнай установы адукацыі
“Лiцэй № 1 г. Мінска”

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 05 01 “Матэматыка і інфарматыка”,
1-03 05 02 “Фізіка і інфарматыка”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)” – выкладанне інфарматыкі
Вабішчэвіч
Святлана Васільеўна

– загадчык кафедры інфарматыкі і методыкі
выкладання
інфарматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі

Шэрбаф
Алмас Ібрагімаўна

– дацэнт
кафедры
інфарматыкі
і
методыкі
выкладання
інфарматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук, дацэнт, сакратар

Мініч
Аксана Анатольеўна

– начальнік
цэнтра
развіцця
інфармацыйных
тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт

Быкадораў
Юрый Аляксандравіч

– дацэнт
кафедры
інфарматыкі
і
методыкі
выкладання
інфарматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук

Зянько
Сяргей Іванавіч

– дацэнт
кафедры
інфарматыкі
і
методыкі
выкладання
інфарматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт

Чубараў
Сяргей Ільіч

– дацэнт кафедры інфармацыйных тэхналогій ў
адукацыі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт

Клімовіч
Ганна Фёдараўна

– загадчык кафедры інфармацыйных тэхналогій ў
адукацыі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
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Камлячэнка
Віталь Мікалаевіч

– загадчык кафедры эканамічнай інфарматыкі
ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
інфарматыкі
і
радыёэлектронікі”,
кандыдат
тэхнічных навук, дацэнт

Казачонак
Віктар Уладзіміравіч

– прафесар кафедры камп’ютарных тэхналогій і
сістэм факультэта прыкладной матэматыкі і
інфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
доктар педагагічных навук, прафесар

Макарава
Ніна Пятроўна

– дацэнт кафедры інфарматыкі і камп’ютарнага
мадэліравання ўстановы адукацыі “Гродзенскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Лапко
Вольга Мікалаеўна

– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа
№ 61 г. Мінска"

Халімончык
Марыя Васільеўна

– настаўнік інфарматыкі Дзяржаўнай
адукацыі “Гімназія № 20 г. Мінска”

установы

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 06 01 “Тэхнічная праца і прадпрымальніцтва”,
1-02 06 02 “Абслуговая праца і прадпрымальніцтва”,
1-02 06-03 “Тэхнічная праца і тэхнічная творчасць”,
1-02 06 04 “Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”
Астрэйка
Сяргей Якаўлевіч

– загадчык кафедры
тэхналагічнай адукацыі
тэхнолага-біялагічнага факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі

Ціханава
Алена Уладзіміраўна

– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолагабіялагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук,
сакратар

Гаруля
Ніна Анатольеўна

– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолагабіялагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт

13
Рэдзькін
Валерый Паўлавіч

– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолагабіялагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя І.П. Шамякіна”, кандыдат тэхнічных навук,
дацэнт

Сталярова
Святлана Іосіфаўна

– прафесар кафедры агульнай і прафесійнай
педагогікі факультэта павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі
кадраў
ўстановы
адукацыі
“Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі”,
кандыдат педагагічных навук, прафесар

Сысоева
Ірына Аляксандраўна

– загадчык
кафедры
дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва і тэхнічнай графікі ўстановы адукацыі
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт

Лукашэня
Зоя Уладзіміраўна

– дацэнт кафедры дашкольнай адукацыі і тэхналогій
факультэта педагогікі і псіхалогіі ўстановы адукацыі
“Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Завістоўскі
Сяргей Эдуардавіч

– дацэнт кафедры тэхналогіі і методыкі выкладання
гуманітарнага факультэта ўстановы адукацыі
“Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт”,
кандыдат
тэхнічных навук, дацэнт

Кольчанка
Валерый Аляксеевіч

– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Мазырскі цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і
моладзі”
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Сярэдняя школа № 7 г. Мазыра”

Хамутоўскі
Уладзімір Васільевіч

Навукова-метадычны савет
па сацыяльна-педагагічнай, псіхалагічнай,
спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі
Дзьякаў
Дзмітрый Рыгоравіч
Беланоўская
Вольга Віктараўна
Мартынава
Вера Васільеўна

– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат
псіхалагічных навук, дацэнт, старшыня
– дацэнт кафедры псіхалогіі адукацыі Інстытута
псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт, сакратар
– дэкан
факультэта
сацыяльна-педагагічных
тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі па спецыяльнасцях 103 04 01
“Сацыяльная
педагогіка”,
1-03 04 04
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Пузырэвіч
Наталля Леанідаўна

Хітрук
Вера Валер’еўна

Носава
Алена Адамаўна
Лабанаў
Аляксандр Паўлавіч
Казак
Тамара Уладзіміраўна
Камарова
Ірына Анатольеўна
Мядзвецкая
Алена Іванаўна
Вільчынская
Людміла Пятроўна
Харытонава
Алена Аляксандраўна

Вераценнікава
Ала Вячаславаўна

“Сацыяльная і псіхолага-педагагічная дапамога”, 108 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання
(па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
– загадчык кафедры сацыяльнай псіхалогіі Інстытута
псіхалогіі
БДПУ,
кандыдат
псіхалагічных
навук, дацэнт, старшыня секцыі па спецыяльнасцях
1-03 04 03 “Практычная псіхалогія”, 1-08 80 02
“Тэорыя і методыка навучання і выхавання
(па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
– дырэктар Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ,
доктар педагагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі
па спецыяльнасцях 1-03 03 01 “Лагапедыя”, 1-03 03 06
“Сурдапедагогіка”, 1-03 03 07 “Тыфла-педагогіка”, 103 03 08
“Алігафрэнапедагогіка”,
1-08 80 05
“Карэкцыйная педагогіка”
– загадчык кафедры сацыяльнай педагогікі факультэта
сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– прафесар кафедры агульнай і дзіцячай псіхалогіі
факультэта
сацыяльна-педагагічных
тэхналогій
БДПУ, доктар псіхалагічных навук, дацэнт
– прафесар кафедры педагогікі і псіхалогіі дзяцінства
ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
інфарматыкі
і
радыёэлектронікі”,
доктар
псіхалагічных навук, прафесар
– дэкан факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства
ўстановы адукацыі “Магiлёўскі дзяржаўны ўнiверсiтэт
iмя А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– загадчык кафедры псіхалогіі ўстановы адукацыі
“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”,
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры тэорыі і методыкі спецыяльнай
адукацыі педагагічнага факультэта ўстановы адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкi Купалы”,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры псіхалогіі і карэкцыйнай работы
педагагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дырэктар Дзяржаўнай спецыяльнай дашкольнай
установы “Рэспубліканскі цэнтр для дзяцей
дашкольнага ўзросту з парушэннем слыху”
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– загадчык цэнтра прафесійнай і спецыяльнай
рэабілітацыі для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага
развіцця ўстановы адукацыі “Мінскі гарадскі
прафесійна-тэхнічны каледж электронікі”
– начальнік аддзела сацыяльнай і выхаваўчай работы
Глінская
Вольга Мікалаеўна
Упраўлення
адукацыі
Мінскага
абласнога
выканаўчага камітэта
Секцыя па спецыяльнасцях:
1-03 03 01 “Лагапедыя”,
1-03 03 06 “Сурдапедагогіка”,
1-03 03 07 “Тыфлапедагогіка”,
1-03 03 08 “Алігафрэнапедагогіка”,
1-08 80 05 “Карэкцыйная педагогіка”
1-08 81 01 “Iнклюзіўная адукацыя”
– дырэктар Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ,
Хітрук
Вера Валер’еўна
доктар педагагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі
– загадчык кафедры спецыяльнай педагогікі і
Шынкарэнка
Уладзімір Анатольевіч псіхалогіі Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, сакратар
–намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута
Фяклістава
Святлана Мікалаеўна
інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных
навук, дацэнт
– загадчык кафедры педагогікі і
псіхалогіі
Далівеля
Вольга Вячаславаўна
інклюзіўнай адукацыі Інстытута інклюзіўнай адукацыі
БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры спецыяльнай педагогікі Інстытута
Лемех
Алена Анатольеўна
інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат псіхалагічных
навук, дацэнт
– дацэнт кафедры карэкцыйна-развіваючых тэхналогій
Гайдукевіч
Святлана Яўгенаўна
Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры лагапедыі Інстытута інклюзіўнай
Баль
Наталля Мікалаеўна
адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– загадчык
кафедры
дэфекталогіі
Дзяржаўнай
Гладкая
Валянціна
установы адукацыі “Акадэмія паслядыпломнай
Уладзіміраўна
адукацыі”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– вядучы
навуковы
супрацоўнік
лабараторыі
Лісоўская
Таццяна Віктараўна
спецыяльнай адукацыі навукова-метадычнай установы
“Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь, кандыдат педагагічных
навук, дацэнт
– дацэнт кафедры псіхалогіі і карэкцыйнай работы
Харытонава
Алена Аляксандраўна
педагагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
Бондар
Святлана Лявонцьеўна
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– дырэктар
Цэнтра
карэкцыйна-развіваючага
навучання і рэабілітацыі Мінскай вобласці
– намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці
Дзяржаўнай установы адукацыі “Спецыяльны яслі-сад
№ 304 г. Мінска для дзяцей с цяжкімі парушэннямі
мовы”
Секцыя па спецыяльнасцях:
1-03 04 01 “Сацыяльная педагогіка”,
1-03 04 04 “Сацыяльная і псіхолага-педагагічная дапамога”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”
– дэкан
факультэта
сацыяльна-педагагічных
Мартынава
Вера Васільеўна
тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі
– дацэнт кафедры сацыяльнай педагогікі факультэта
Пішчова
Ганна Уладзіміраўна
сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар
– загадчык кафедры сацыяльнай педагогікі факультэта
Носава
Алена Адамаўна
сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры тэорыі і методыкі спецыяльнай
Крукоўская
Наталля Уладзіміраўна адукацыі педагагічнага факультэта ўстановы адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкi Купалы”,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дэкан факультэта сацыяльнай педагогікі і псіхалогіі
Матораў
Сяргей Анатольевіч
ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя П.М. Машэрава”, кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
Філімонава
Ганна Анатольеўна
“Сацыяльна-педагагічны цэнтр Цэнтральнага раёна
г. Мінска”
– сацыяльны педагог Дзяржаўнай установы адукацыі
Несцерава
Алена Іосіфаўна
“Мінскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж
будаўнікоў імя У.Р. Каменскага”
Секцыя па спецыяльнасцях:
1-03 04 03 “Практычная псіхалогія”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”
Пузырэвіч
– загадчык кафедры сацыяльнай псіхалогіі Інстытута
Наталля Леанідаўна
псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі
– загадчык кафедры псіхалогіі адукацыі Інстытута
Музычэнка
Ала Віктараўна
псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт, сакратар
Віктароўская
Ніна Канстанцінаўна
Русецкая
Таццяна Юр’еўна
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Бакуновіч
Мілана Фёдараўна
Пергаменшчык
Леанід Абрамавіч
Каламінскі
Якаў Львовіч
Папова
Аксана Сяргееўна
Бандарчук
Алена Васільеўна
Драздова
Наталля Валер’еўна
Гусева
Алена Анатольеўна
Папок
Руслан Пятровіч

– загадчык кафедры псіхалагічнага забеспячэння
прафесійнай дзейнасці Інстытута псіхалогіі БДПУ,
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
– прафесар кафедры сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі
Інстытута псіхалогіі БДПУ, доктар псіхалагічных
навук, прафесар
– прафесар кафедры ўзроставай і педагагічнай
псіхалогіі
факультэта
сацыяльна-педагагічных
тэхналогій БДПУ, доктар псіхалагічных навук,
прафесар
– прарэктар па навукова-метадычнаму забепячэнню
выхаваўчай
работы
ўстановы
адукацыі
“Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі”,
доктар псіхалагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры ўзроставай і педагагічнай
псіхалогіі
факультэта
сацыяльна-педагагічных
тэхналогій БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт
– загадчык кафедры праектавання адукацыйных
сістэм
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Рэспубліканскі
інстытут
вышэйшай
школы”,
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
– педагог-псіхолаг Дзяржаўнай установы адукацыі
“Гімназія № 15 г. Мінска
– начальнік псіхалагічнай службы ўстановы адукацыі
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”, педагог-псіхолаг
вышэйшай катэгорыі

Навукова-метадычны савет
па прыродазнаўчай адукацыі
Навуменка
Наталля Уладзіміраўна

– дэкан
факультэта
прыродазнаўства
кандыдат
сельскагаспадарчых
навук,
старшыня

БДПУ,
дацэнт,

Страха
Мікалай Леанідавіч

– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта
прыродазнаўства БДПУ, сакратар

Жылко
Вячаслаў Уладзіміравіч

– загадчык
кафедры
хіміі
факультэта
прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі па спецыяльнасцях 102 04 01 “Біялогія і хімія”, 1-08 80 02 “Тэорыя і
методыка навучання і выхавання (па абласцях і
ўзроўнях
адукацыі)”
(выкладанне
хімічных
дысцыплін)
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Жукава
Ірына Анатольеўна

– загадчык кафедры марфалогіі і фізіялогіі чалавека і
жывёл факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
біялагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі па
спецыяльнасцях 1-02 04 01 “Біялогія і хімія”, 102 04 02 “Біялогія і геаграфія”, 1-08 80 02 “Тэорыя і
методыка навучання і выхавання (па абласцях і
ўзроўнях адукацыі)” (выкладанне біялагічных
дысцыплін)

Таранчук
Ганна Валянцінаўна

– загадчык кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, старшыня
секцыі па спецыяльнасцях 1-02 04 02 “Біялогія і
геаграфія”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання
і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
(выкладанне геаграфічных дысцыплін)

Дзеравінскі
Андрэй Васільевіч

– загадчык кафедры агульнай біялогіі і батанікі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
сельскагаспадарчых навук, дацэнт

Маўрышчаў
Віктар Віктаравіч

– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
біялагічных навук, дацэнт

Абрамава
Ірына Васільеўна

– дэкан геаграфічнага факультэта ўстановы адукацыі
“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”,
кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Аршанскі
Яўген Якаўлевіч

– прафесар кафедры хіміі ўстановы адукацыі
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, доктар педагагічных навук,
прафесар

Ціханчук
Галіна Мікалаеўна

– загадчык кафедры прыродазнаўства ўстановы
адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова”, кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Лебедзеў
Мікалай Аляксандравіч

– першы прарэктар ўстановы адукацыі “Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”, кандыдат сельскагаспадарчых навук,
дацэнт

Бобрык
Міраслава Іосіфаўна

– прарэктар установы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”,
кандыдат
геаграфічных навук, дацэнт

Сангіна
Марына Францаўна

– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа
№ 136 г. Мінска”
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Сагаль
Таццяна Мікалаеўна

– намеснік
дырэктара
Дзяржаўнай установы
г. Мінска”

па
вучэбнай
рабоце
адукацыі “Ліцэй № 2

Якавец
Валянціна Міхайлаўна

– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
“Сярэдняя школа № 173 г. Мінска”

адукацыі

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 04 01 “Біялогія і хімія”,
1-02 04 02 “Біялогія і геаграфія”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)” – выкладанне біялагічных дысцыплін
Жукава
Ірына Анатольеўна

– загадчык кафедры марфалогіі і фізіялогіі чалавека і
жывёл факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
біялагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі

Боніна
Таццяна Аляксандраўна

– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
хімічных навук, дацэнт, сакратар

Дзеравінскі
Андрэй Васільевіч

– загадчык кафедры агульнай біялогіі і батанікі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
сельскагаспадарчых навук, дацэнт

Лісаў
Мікалай Дзмітрыевіч

– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
біялагічных навук, дацэнт

Сандакоў
Дзмітрый Барысавіч

– дацэнт кафедры фізіялогіі чалавека і жывёл
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
біялагічных навук, дацэнт

Маўрышчаў
Віктар Віктаравіч

– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
біялагічных навук, дацэнт

Бойка
Уладзімір Іванавіч

– дацэнт кафедры батанікі і экалогіі ўстановы
адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.С. Пушкіна”, кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Рындзевіч
Сяргей Канстанцінавіч

– дацэнт кафедры прыродазнаўчых дысцыплін
ўстановы
адукацыі
“Баранавіцкі
дзяржаўны
ўніверсітэт”, кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Сагаль
Таццяна Мікалаеўна

– намеснік
дырэктара
Дзяржаўнай
адукацыі “Ліцэй № 2 г. Мінска”

Кулакоўская
Юлія Віктараўна

– намеснік
дырэктара
Дзяржаўнай
установы
адукацыі “Сярэдняя школа № 22 г. Мінска”

установы
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Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 04 02 “Біялогія і геаграфія”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”– выкладанне геаграфічных дысцыплін
Таранчук
Ганна Валянцінаўна

– загадчык кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, старшыня
секцыі

Панасюк
Вольга Юр’еўна

– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, сакратар

Навуменка
Наталля Уладзіміраўна

– дэкан факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
сельскагаспадарчых навук, дацэнт

Літвінюк
Георгій Іванавіч

– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат геолага-мінералагічных навук, дацэнт

Бялкоўская
Наталля Георгіеўна

– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

Шаруха
Ігар Мікалаевіч

– прафесар кафедры прыродазнаўства ўстановы
адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Абрамава
Ірына Васільеўна

– дэкан геаграфічнага факультэта ўстановы адукацыі
“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

Бобрык
Міраслава Іосіфаўна

– прарэктар установы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”,
кандыдат
геаграфічных навук, дацэнт

Хвасціенка
Алена Іосіфаўна

– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай
установы адукацыі “Сярэдняя школа № 81 г. Мінска”

Гвозд
Жана Яўгенаўна

– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай
установы адукацыі “Сярэдняя школа № 53 г. Мінска”

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 04 01 “Біялогія і хімія”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)” – выкладанне хімічных дысцыплін
– загадчык кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства
Жылко
Вячаслаў Уладзіміравіч БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт, старшыня
секцыі
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Казлова-Казырэўская – дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства
Ала Леанідаўна
БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт, сакратар
Ягорава
Валянціна Пятроўна

– дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства
БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт

Васільева
Наталля Гендрыхаўна

– дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства
БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт

Новікаў
Леанід Сямёнавіч

– дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства
БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт

Аршанскі
Яўген Якаўлевіч

– прафесар кафедры хіміі ўстановы адукацыі
“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”,
доктар педагагічных навук, прафесар

Голуб
Наталля Міхайлаўна

– дацэнт кафедры экалагічнай хіміі і біяхіміі
установы
адукацыі
“Міжнародны
дзяржаўны
экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава” Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат хімічных навук,
дацэнт

Васілеўская
Алена Іванаўна

– загадчык кафедры неарганічнай і арганічнай хіміі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
хімічных навук, дацэнт

Абрамава
Валянціна Генадзьеўна

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
школа № 25 г. Бабруйска”

Казак
Лілія Францаўна

– настаўнік хіміі і біялогіі Дзяржаўнай установы
адукацыі “Сярэдняя школа № 22 г. Мінска”

Сагаль
Таццяна Мікалаеўна

– намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі
“Ліцэй № 2 г. Мінска”

Навукова-метадычны савет
па эстэтычнай адукацыі
Палякова
Алена Сцяпанаўна

– прафесар
кафедры
музычна-педагагічнай
адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
доктар педагагічных навук, дацэнт, старшыня

Багданава
Таццяна Сямёнаўна

– дацэнт кафедры музычна-педагагічнай адукацыі
факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар

Рыжыкава
Ірына Іванаўна

– дэкан факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Коўрык
Аксана Аляксандраўна

– загадчык
кафедры
мастацка-педагагічнай
адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
дацэнт, старшыня секцыі па спецыяльнасцях:
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Сярнова
Тамара Вячаславаўна

1-03 01 03 “Выяўленчае мастацтва і камп’ютарная
графіка”, 1-03 01 06 “Выяўленчае мастацтва,
чарчэнне і народныя мастацкія рамёствы”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і
выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта
эстэтычнай
адукацыі
БДПУ,
кандыдат
мастацтвазнаўства, дацэнт, старшыня секцыі па
спецыяльнасцях: 1-03 01 07 “Музычнае мастацтва,
рытміка і харэаграфія”, 1-03 01 08 “Музычнае
мастацтва і сусветная мастацкая культура”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і
выхавання” (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”

Галяшэвіч
Браніслаў Алегавіч

– прафесар кафедры музычнага выхавання і
харэаграфіі факультэта пачатковай і музычнай
адукацыі
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, доктар
педагагічных навук, дацэнт

Фядзькоў
Рыгор Сяргеевіч

– прафесар кафедры выяўленчага мастацтва
мастацка-графічнага факультэта ўстановы адукацыі
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт

Ананька
Васіль Генадзьевіч
Навуменка
Алена Аляксандраўна

– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Гімназія № 75 г. Мінска імя П.В. Масленікава”

– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа
№ 168 г. Мінска”
Секцыя па спецыяльнасцях:
1-03 01 07 “Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія” ,
1-03 01 08 “Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая культура”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”
– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта
Сярнова
Тамара Вячаславаўна
эстэтычнай
адукацыі
БДПУ,
кандыдат
мастацтвазнаўства, дацэнт, старшыня секцыі
Бычкова
Наталля Валер’еўна

– дацэнт кафедры тэорыі і методыкі выкладання
мастацтва факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, сакратар
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Захарына
Юлія Юр’еўна

– загадчык кафедры тэорыі і методыкі выкладання
мастацтва факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Кавалеўская
Ала Аляксандраўна

– дацэнт кафедры педагогікі і методыкі дашкольнай і
пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі “Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дацэнт кафедры музычнага выхавання і харэаграфіі
факультэта пачатковай і музычнай адукацыі
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– намеснік дырэктара па вучэбна-творчай рабоце
ўстановы адукацыі “Мінская дзяржаўная гімназіякаледж мастацтваў”

Рэва
Валянцін Паўлавіч

Данская
Святлана Мікалаеўна

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-03 01 03 “Выяўленчае мастацтва і камп’ютарная графіка”,
1-03 01 06 “Выяўленчае мастацтва, чарчэнне і народныя мастацкія
рамёствы”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”
– загадчык кафедры мастацка-педагагічнай адукацыі
Коўрык
Аксана Аляксандраўна факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, дацэнт,
старшыня секцыі
– старшы выкладчык кафедры мастацка- педагагічнай
Зяцікава
Святлана Яўгенаўна
адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
сакратар
Багустаў
– прафесар
кафедры
выяўленчага
мастацтва
Аляксей Паўлавіч
факультэта мастацтваў і дызайну ўстановы адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”,
дацэнт
–дацэнт кафедры педагогікі сацыяльнай і пачатковай
Захарчук
Лідзія Аляксандраўна
адукацыі
псіхолага-педагагічнага
факультэта
ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.С. Пушкіна”
– прафесар
кафедры
народнага
дэкаратыўнаКавалёў
Аляксандр Анатольевіч прыкладнога мастацтва ўстановы адукацыі “Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, доктар
педагагічных навук, прафесар
– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
Чурбанава
Святлана Мікалаеўна
школа № 30 г. Мінска”
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Навукова-метадычны савет
па гуманітарнай адукацыі
Старычонак
Васіль Дзянісавіч

– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
філалагічных навук, прафесар, старшыня

Чайка
Наталля Уладзіміраўна

– прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных
навук, дацэнт, сакратар
– дэкан гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат
гістарычных навук навук, дацэнт, старшыня секцыі
па
спецыяльнасцях:
1-02 01 01
“Гісторыя
і
грамадазнаўчыя дысцыпліны”, 1-02 01 02 “Гісторыя і
сустветная мастацкая культура”, 1-02 01 03 “Гісторыя
і экскурсійна-краязнаўчая работа“,1-08 80 02 “Тэорыя
і методыка навучання і выхавання (па абласцях і
ўзроўнях адукацыі)”

Касовіч
Аляксандр Валер’евіч

Дзятко
Дзмітрый Васільевіч

Гіруцкі
Анатоль Антонавіч

Кудраватых
Ірына Пятроўна

– загадчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі па
спецыяльнасцях 1-02 03 01 “Беларуская мова і
літаратура”, 1-02 03 03 “Беларуская мова і літаратура.
Замежная мова (з указаннем мовы)”,1-08 80 02
“Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па
абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
– прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных
навук,
прафесар,
старшыня
секцыі
па
спецыяльнасцях 1-02 03 02 “Руская мова і літаратура”,
1-02 03 04 “Руская мова і літаратура. Замежная мова (з
указаннем мовы)”,1-08 80 02 “Тэорыя і методыка
навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)” і ўзроўнях адукацыі)”
прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных
навук, прафесар

Вялікі
Анатоль Фёдаравіч

– загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх
народаў гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат
гістарычных навук навук, дацэнт

Корзюк
Аляксандр
Аляксандравіч

– загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі
выкладання гісторыі гістарычнага факультэта БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
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Коваль
Уладзімір Іванавіч

– загадчык кафедры агульнага, рускага і славянскага
мовазнаўства
ўстановы
адукацыі
“Гомельскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”,
доктар філалагічных навук, прафесар

– дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы
Чахоўскі
Георгій Канстанцінавіч Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
Кураш
Сяргей Барысавіч

– дацэнт кафедры беларускай і рускай філалогіі
ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт

Даманаў
Аляксандр
Аляксандравіч
Крыванос
Ігар Васільевіч

– дырэктар
Дзяржаўнай
“Заслаўская гімназія”

Касовіч
Аляксандр Валер’евіч

– дэкан гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт, старшыня секцыі

установы

адукацыі

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
школа № 175 г. Мінска”, настаўнік гісторыі
вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі
Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 01 01 “Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны”,
1-02 01 02 “Гісторыя і сустветная мастацкая культура”,
1-02 01 03 “Гісторыя і экскурсійна-краязнаўчая работа“,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”

– дацэнт кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі
Талмачова
Святлана Аляксандраўна гістарычнай навукі гістарычнага факультэта БДПУ,
кандыдат гістарычных навук, сакратар
Жытко
Анатоль Паўлавіч

– прафесар кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх
народаў гістарычнага факультэта БДПУ, доктар
гістарычных навук, прафесар

Корзюк
Аляксандр
Аляксандравіч

– загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі
выкладання гісторыі гістарычнага факультэта БДПУ,
кандыдыт педагагічных навук

Субоцін
Алег Генадзьевіч

– прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі
выкладання гісторыі, гістарычнага факультэта БДПУ,
доктар гістарычных навук, прафесар

Лаўрыновіч
Дзмітрый Сяргеевіч

– першы прарэктар установы адукацыі “Магілёўскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова, доктар
гістарычных навук, дацэнт
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Жук
Віктар Эдуардавіч
Кручкоў
Барыс Уладзіміравіч
Крыванос
Ігар Васільевіч

– настаўнік гісторыі і грамадазнаўства Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Сярэдняя
школа
№ 11
г. Маладзечна”
– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
школа № 95 г. Мінска”
– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
школа № 175 г. Мінска”, настаўнік гісторыі
вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 03 01 “Беларуская мова і літаратура”,
1-02 03 03 “Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем
мовы),
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”
– загадчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
Дзятко
Дзмітрый Васільевіч
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі
Тарасава
Тамара Мікалаеўна
Лобань
Наталля Пятроўна
Мароз
Святлана Сяргееўна
Ржавуцкая
Марына Сяргееўна
Урбан
Вольга Валянцінаўна
Гоўзіч
Ірына Мікалаеўна
Свістунова
Марына Іосіфаўна
Бабіч
Юрый Міхайлавіч

– прафесар кафедры беларускай і замежнай
літаратуры філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
філалагічных навук, дацэнт, сакратар
– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры
фіфакультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук,
дацэнт
– дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства ўстановы
адукацыі “Віцебскі дзяжаўны ўніверсітэт імя П.М.
Машэрава”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
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Еськіна
Вольга Іванаўна
Песенка
Людміла Іванаўна

– настаўнік беларускай мовы і літаратуры Дзяржаўнай
установы адукацыі “Гімназія № 7 г. Мінска”
– настаўнік Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
школа № 95 г. Мінска”

Секцыя па спецыяльнасцях:
1-02 03 02 “Руская мова і літаратура”,
1-02 03 04 “Руская мова і літаратура. Замежная мова ( з указаннем мовы)”,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”
Гіруцкі
Анатоль Антонавіч

– прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных
навук, прафесар, старшыня секцыі

Гарбацэвіч
Вольга Яўгенаўна

– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт, сакратар

Салаўёва
Наталля Валянцінаўна

– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт

Камароўская
Таццяна Яўгенаўна

– прафесар кафедры беларускай і замежнай
літаратуры філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
філалагічных навук, прафесар

Гранкіна
Алена Уладзіміраўна

– дацэнт кафедры беларускай і замежнай літаратуры
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдыт
філалагічных навук, дацэнт

Кураш
Сяргей Барысавіч

– дацэнт кафедры беларускай і рускай філалогіі
ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт

Мезенка
Ганна Міхайлаўна

– загадчык кафедры агульнага і рускага мовазнаўства
ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя П.М. Машэрава”, доктар філалагічных навук,
прафесар

Яршова
Лідзія Іосіфаўна

– намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі
“Сярэдняя школа № 95 г. Мінска”

Качан
Таццяна Уладзіміраўна

– намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі
“Ліцэй № 1 г. Мінска”
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Навукова-метадычны савет
па псiхолага-педагагiчнай адукацыі
Торхава
Ганна Васільеўна
Самусева
Наталля Валянцінаўна

– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар
педагагічных навук, прафесар, старшыня

Царык
Ірына Антонаўна

– загадчык кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных
тэхналогій
БДПУ,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі па
спецыяльнасцях профілю А Педагогіка, 1-08 80 02
“Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па
абласцях і ўзроўнях адукацыі)”, 1-08 80 06 “Агульная
педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі”, 1-09 81 01
“Адукацыйны менеджмент” (выкладанне педагагічных
дысцыплін)

Бакуновіч
Мілана Фёдараўна

– загадчык кафедры псіхалагічнага забеспячэння
прафесійнай дзейнасці БДПУ, кандыдат псіхалагічных
навук, дацэнт, старшыня секцыі па спецыяльнасцях
профілю А Педагогіка, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка
навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”, 1-08 80 06 “Агульная педагогіка, гісторыя
педагогікі і адукацыі”, 1-09 81 01 “Адукацыйны
менеджмент” (выкладанне псіхалагічных дысцыплін)

Пазняк
Аляксандра
Валянцінаўна

– начальнік цэнтра развіцця педагагічнай адукцыі
БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Краснова
Таццяна Іванаўна

– дацэнт
кафедры
філасофіі
і
метадалогіі
ўніверсітэцкай адукацыі Дзяржаўнай установы
адукацыі “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай
школы”, кандыдат псіхалагічных навук

Ракава
Наталля Андрэеўна

– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Гетманчук
Галіна Іванаўна

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
школа № 6 г. Мінска”

Карасташова
Алена Мікалаеўна

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
школа № 126 г. Мінска

– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных
тэхналогій
БДПУ,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар
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Секцыя па спецыяльнасцях:
А Педагогіка,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях
адукацыі)”,
1-08 80 06 “Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі”,
1-09 81 01 “Адукацыйны менеджмент” – выкладанне педагагічных дысцыплін
Царык
Ірына Антонаўна

– загадчык кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных
тэхналогій
БДПУ,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі

Варанецкая
Людміла Мікалаеўна

– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных
тэхналогій
БДПУ,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар

Пунчык
Вераніка Мікалаеўна

– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных
тэхналогій
БДПУ,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Арцяменак
Кацярына Мікалаеўна

– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных
тэхналогій
БДПУ,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

– начальнік упраўлення выхаваўчай і ідэалагічнай
Катовіч
Наталля Канстанцінаўна работы
навукова-метадычнай
установы
“Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь
Кадол
Фёдар Уладзіміравіч

– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска
Скарыны”, доктар педагагічных навук, прафесар

Таранцей
Віктар Пятровіч

– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”,
доктар педагагічных навук, прафесар

– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
Кавальчук
Таццяна Аляксандраўна “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
Снапкова
Алена Іванаўна

– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Адашкевіч
Ларыса Аляксандраўна

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія
№ 22 г. Мінска”

Калугіна
Настасся Пятроўна

– намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 32
г. Мінска”
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Секцыя па спецыяльнасцях:
А Педагогіка,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і
ўзроўнях адукацыі)”,
1-08 80 06 “Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі”,
1-09 81 01 “Адукацыйны менеджмент” – выкладанне псіхалагічных
дысцыплін
– загадчык кафедры псіхалагічнага забеспячэння
Бакуновіч
Мілана Фёдараўна
прафесійнай дзейнасці Інстытута псіхалогіі БДПУ,
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, старшыня
секцыі
– дацэнт кафедры агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі
Палішчук
Юлія Анатольеўна
Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных
навук, сакратар
– дацэнт кафедры псіхалагічнага забеспячэння
Мясніковіч
Святлана Анатольеўна прафесійнай дзейнасці Інстытута псіхалогіі БДПУ,
кандыдат псіхалагічных навук
– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат
Дзьякаў
Дзмітрый Рыгоравіч
псіхалагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры псіхалогіі адукацыі Інстытута
Музычэнка
Ала Віктараўна
псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт
– дацэнт кафедры агульнай і дзіцячай псіхалогіі
Ісакава
Таццяна Аляксандраўна факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат
псіхалагічных навук
– прафесар кафедры псіхалогіі і педагагічнага
Хрыптовіч
Вікторыя
майстэрства
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
Аляксандраўна
“Рэспубліканскі
інстытут
вышэйшай
школы”,
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры псіхалогіі ўстановы адукацыі
Катлярова
Эліна Вячаславаўна
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт
– загадчык кафедры агульнай і сацыяльнай псіхалогіі
Калышка
Аляксандр Міхайлавіч ўстановы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Янкі Купалы”, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт
– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
Мікульчык
Таццяна
школа № 210 г. Мінска”
Аляксандраўна
– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія
Смірнова
Вольга Яўгенаўна
№ 6 г. Мінска”

