Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
“Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя Максіма Танка”

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ АБ'ЯДНАННЕ
ПА ПЕДАГАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ

Загад
Профілі, напрамкі адукацыі,
спецыяльнасці
Установы вышэйшай адукацыі
Прадпрыемствы, установы,
арганізацыі
Палажэнне
Структура
Склад
Інфармацыйныя звесткі аб
старшынях

Мінск
2017

Адрас установы вышэйшай адукацыі,
на базе якой створана вучэбна-метадычнае аб'яднанне:
установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”
220030, г. Мінск, вул. Савецкая, 18
тэл. 200-66-77, факс (017) 226-40-24

Тэлефоны для даведак:
Курбыка Зінаіда Сямёнаўна вучоны сакратар вучэбна-метадычнага аб'яднання па педагагічнай адукацыі
Тэл. (017) 200-66-77
Арцем’ева Святлана Міхайлаўна –
начальнік нарматыўна-метадычнага цэнтра вышэйшай школы, вучоны сакратар
Каардынацыйнага навукова-метадычнага савета вучэбна-метадычных аб'яднанняў
у сферы вышэйшай адукацыі
Тэл. 222-83-12, факс (017) 222-83-12

2

Змест
Приказ Министра образования Республики Беларусь от 07.03.2013
№ 145а «Об учебно-методических объединениях в сфере высшего
образования»…………………………………………………………………… 4
Профілі, напрамкі адукацыі, спецыяльнасці падрыхтоўкі спецыялістаў,
якія замацаваны за вучэбна-метадычным аб’яднаннем па педагагічнай
адукацыі (ВМА ПА)……………………………………………………………...5
Установы вышэйшай адукацыі, якія рэалізуюць профілі, напрамкі
адукацыі і спецыяльнасці падрыхтоўкі спецыялістаў, замацаваныя за
вучэбна-метадычным аб’яднаннем па педагагічнай адукацыі………………..8
Прадпрыемствы, установы, арганізацыі па профілі вучэбна-метадычнага
аб’яднання па педагагічнай адукацыі…………………………………………11
Положение об учебно-методическом объединении в сфере высшего
образования (утверждено постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 26.07.2011 № 170.......................................................................12
Структура
вучэбна-метадычнага
аб'яднання
па
педагагічнай
адукацыі…………………………………………………………………………19
Склад
вучэбна-метадычнага
аб’яднання
па
педагагічнай
адукацыі…………………………………………………………………………18
Інфармацыйныя звесткі аб старшынях, вучоных сакратарах навуковаметадычных структур вучэбна-метадычнага аб’яднання па педагагічнай
адукацыі…………………………………………………………………………49

3

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

07.03.2013 № 145а
Об учебно-методических объединениях
в сфере высшего образования
На основании пункта 3 части третьей пункта 6 Положения об учебнометодическом объединении в сфере высшего образования и пункта 9
Положения о Координационном научно-методическом совете учебнометодических объединений в сфере высшего образования, утвержденных
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля
2011 г. № 170,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
прилагаемый перечень учебно-методических объединений в сфере
высшего образования (далее – УМО) и учреждений высшего образования, на
базе которых создаются УМО, закрепленных за ними профилей образования,
направлений образования, специальностей и назначить председателей и
сопредседателей УМО;
состав Координационного научно-методического совета учебнометодических объединений в сфере высшего образования.
2. Ректорам учреждений высшего образования, на базе которых
функционируют УМО, обеспечить необходимые условия работы УМО, а также
обеспечивать учреждения высшего образования Республики Беларусь,
независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности,
информацией о работе соответствующих УМО и их разработках.
3. Признать утратившими силу:
приказ Министра образования Республики Беларусь от 22 марта 2012 г.
№ 196 «Об учебно-методических объединениях в сфере высшего образования»;
приказ Министра образования Республики Беларусь от 28 августа 2012 г.
№ 667 «О внесении дополнения в приказ Министра образования Республики
Беларусь от 22.03.2012 № 196»;
приказ Министра образования Республики Беларусь от 21 декабря 2012 г.
№ 935 «О внесении дополнения в приказ Министра образования Республики
Беларусь от 22.03.2012 № 196»;
4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя
Министра А.И. Жука.
Министр

С.А. Маскевич
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2. Профілі, напрамкі адукацыі, спецыяльнасці падрыхтоўкі спецыялістаў,
якія замацаваны за вучэбна-метадычным аб’яднаннем па педагагічнай
адукацыі (ВМА ПА)
А

Педагогіка

01

Педагогіка дзяцінства

01 01
1-01 01 01

Развіццё асобы дашкольніка
Дашкольная адукацыя

01 02
1-01 02 01

Развіццё асобы малодшага школьніка
Пачатковая адукацыя

02

Педагогіка падлеткавага і юнацкага ўзросту

02 01
1-02 01 01
1-02 01 02
1-02 01 03

Выкладанне гістарычных дысцыплін
Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
Гісторыя і сусветная мастацкая культура
Гісторыя і экскурсійна-краязнаўчая работа

02 03
1-02 03 01
1-02 03 02
1-02 03 03
1-02 03 04

Выкладанне філалагічных дысцыплін
Беларуская мова і літаратура
Руская мова і літаратура
Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)
Руская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)

02 04
1-02 04 01
1-02 04 02

Выкладанне біялагічных, геаграфічных і хімічных дысцыплін
Біялогія і хімія
Біялогія і геаграфія

02 05
1-02 05 01
1-02 05 02
1-02 05 04

Выкладанне фізіка-матэматычных дысцыплін
Матэматыка і інфарматыка
Фізіка і інфарматыка
Фізіка і тэхнічная творчасць

02 06
1-02 06 01
1-02 06 02
1-02 06 03
1-02 06 04

Працоўнае навучанне
Тэхнічная праца і прадпрымальніцтва
Абслуговая праца і прадпрымальніцтва
Тэхнічная праца і тэхнічная творчасць
Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва

03

Педагогіка агульнаўзроставая

03 01
1-03 01 03
1-03 01 06
1-03 01 07
1-03 01 08

Эстэтычнае развіццё
Выяўленчае мастацтва і камп’ютарная графіка
Выяўленчае мастацтва, чарчэнне і народныя мастацкія рамёствы
Музычнае мастацтва, рытмiка і харэаграфiя
Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая культура

5

03 03
1-03 03 01
1-03 03 06
1-03 03 07
1-03 03 08

Спецыяльная адукацыя
Лагапедыя
Сурдапедагогіка
Тыфлапедагогіка
Алігафрэнапедагогіка

03 04
1-03 04 01
1-03 04 03
1-03 04 04

Сацыяльна-педагагічная і псіхолага-педагагічная падтрымка
Сацыяльная педагогіка
Практычная псіхалогія
Сацыяльная і псіхолага-педагагічная дапамога

В

Педагогіка. Прафесійная адукацыя

08

Прафесійная адукацыя

08 80
1-08 80 01
1-08 80 02
1-08 80 05
1-08 80 06

Навуковая і педагагічная дзейнасць
Тэорыя і методыка дашкольнай адукацыі
Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)
(акрамя замежных моў)
Карэкцыйная педагогіка
Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі

09

Кіраванне ў сферы адукацыі

09 81
1-09 81 01

Інавацыйная дзейнасць (з паглыбленай падрыхтоўкай спецыялістаў)
Адукацыйны менеджмeнт
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2. Установы вышэйшай адукацыі, якія рэалізуюць профілі, напрамкі
адукацыі і спецыяльнасці падрыхтоўкі спецыялістаў,
замацаваныя за вучэбна-метадычным аб’яднаннем па
педагагічнай адукацыі
№
Горад
пп
1
2
1. Мінск

Назва установы
вышэйшай адукацыі
3
Установа адукацыі
“Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт
імя Максіма Танка”

2.

Мінск

Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт

3.

Магілёў

Установа адукацыі
“Магілёўскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова”

Профіль, напрамак адукацыі, спецыяльнасць
4
1-01 01 01 Дашкольная адукацыя
1-01 02 01 Пачатковая адукацыя
1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
1-02 01 02 Гісторыя і сусветная мастацкая культура
1-02 01 03 Гісторыя і экскурсійна-краязнаўчая работа
1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура
1-02 03 02 Руская мова і літаратура
1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова
(з указаннем мовы)
1- 02 03 04 Руская мова i лiтаратура. Замежная мова
(з указаннем мовы)
1-02 04 01 Біялогія і хімія
1-02 04 02 Біялогія і геаграфія
1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка
1-02 05 04 Фізіка і інфарматыка
1-02 05 05 Фізіка і тэхнічная творчасць
1-03 01 03 Выяўленчае мастацтва і камп’ютарная графіка
1-03 01 06 Выяўленчае мастацтва, чарчэнне і народныя
мастацкія рамёствы
1-03 01 07 Музычнае мастацтва, рытмiка і харэаграфiя
1-03 01 08 Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая
культура
1-03 03 01 Лагапедыя
1-03 03 06 Сурдапедагогіка
1-03 03 07 Тыфлапедагогіка
1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка
1-03 04 01 Сацыяльная педагогіка
1-03 04 03 Практычная псіхалогія
1-03 04 04 Сацыяльная і псіхолага- педагагічная дапамога
1-08 80 01 Тэорыя і методыка дашкольнай адукацыі
1-08 80 02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання
(па абласцях і ўзроўнях адукацыі) (акрамя замежных моў)
1-08 80 05 Карэкцыйная педагогіка
1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і
адукацыі
1-09 81 01 Адукацыйны менеджмeнт
1-08 80 01 Тэорыя і методыка навучання і выхавання
(па абласцях і ўзроўнях адукацыі) (акрамя замежных моў)
1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і
адукацыі
1-01 01 01 Дашкольная адукацыя
1-01 02 01 Пачатковая адукацыя
1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура
1-02 03 02 Руская мова і літаратура
1-02 04 01 Біялогія і хімія
1-02 04 02 Біялогія і геаграфія
1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка
1-02 05 02 Фізіка і інфарматыка
1-03 01 07 Музычнае мастацтва, рытмiка і харэаграфiя
1-03 03 01 Лагапедыя
1-03 04 01 Сацыяльная педагогіка
1-08 80 02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання
(па абласцях і ўзроўнях адукацыі) (акрамя замежных моў)
1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і
адукацыі
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1
4.

2
Гомель

3
Установа адукацыі
“Гомельскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя
Францыска Скарыны”
Установа адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі
Купалы”

5.

Гродна

6.

Брэст

Установа адукацыі
“Брэсцкі дзяржаўны
ўніверсітэт імя
А.С. Пушкіна”

7.

Віцебск

Установа адукацыі
“Віцебскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя
П.М. Машэрава”

8.

Полацк

Установа адукацыі
”Полацкі дзяржаўны
ўніверсітэт”

9.

Мазыр

Установа адукацыі
“Мазырскі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт
імя І.П. Шамякіна”

4
1-03 04 01 Сацыяльная педагогіка

1-01 01 01 Дашкольная адукацыя
1-01 02 01 Пачатковая адукацыя
1-03 01 03 Выяўленчае мастацтва і камп’ютарная графіка
1-03 01 08 Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая
культура
1-03 03 01 Лагапедыя
1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка
1-03 04 03 Практычная псіхалогія
1-08 80 01 Тэорыя і методыка дашкольнай адукацыі
1-08 80 02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання
(па абласцях і ўзроўнях адукацыі) (акрамя замежных моў)
1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і
адукацыі
1-09 81 01 Адукацыйны менеджмeнт
1-01 01 01 Дашкольная адукацыя
1-01 02 01 Пачатковая адукацыя
1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
1-02 04 01 Біялогія і хімія
1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка
1-02 05 02 Фізіка і інфарматыка
1-03 03 01 Лагапедыя
1-03 04 01 Сацыяльная педагогіка
1-03 04 03 Практычная псіхалогія
1-08 80 02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання
(па абласцях і ўзроўнях адукацыі) (акрамя замежных моў)
1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і
адукацыі
1-01 01 01 Дашкольная адукацыя
1-01 02 01 Пачатковая адукацыя
1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
1-02 03 04 Руская мова і літаратура. Замежная мова
(з указаннем мовы)
1-02 04 01 Біялогія і хімія
1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка
1-03 01 03 Выяўленчае мастацтва і камп’ютарная графіка
1-03 01 06 Выяўленчае мастацтва, чарчэнне і народныя
мастацкія рамёствы
1-03 01 07 Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія
1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка.
1-03 04 01 Сацыяльная педагогіка
1-08 80 02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання
(па абласцях і ўзроўнях адукацыі) (акрамя замежных моў)
1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і
адукацыі
1-09 81 01 Адукацыйны менеджмент
1-01 01 01 Дашкольная адукацыя
1-02 06 03 Тэхнічная праца і тэхнічная творчасць
1-02 06 04 Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва
1-03 04 03 Практычная псіхалогія
1-01 01 01 Дашкольная адукацыя
1-01 02 01 Пачатковая адукацыя
1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
1-02 03 04 Руская мова і літаратура. Замежная мова
(з указаннем мовы)
1-02 04 01 Біялогія і хімія
1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка
1-02 05 02 Фізіка і інфарматыка
1-02 06 01 Тэхнічная праца і прадпрымальніцтва
1-02 06 04 Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва
1-03 03 01 Лагапедыя
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1
2
10. Баранавічы

3
Установа адукацыі
“Баранавіцкі
дзяржаўны ўніверсітэт”

4
1-01 01 01 Дашкольная адукацыя
1-01 02 01 Пачатковая адукацыя
1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова
(з указаннем мовы)
1-02 06 04 Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва
1-03 04 01 Сацыяльная педагогіка
1-03 04 03 Практычная псіхалогія
1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і
адукацыі
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4. Прадпрыемствы, установы, арганізацыі па профілю Вучэбнаметадычнага аб’яднання па педагагічнай адукацыі
№
п/п
1.

Назва прадпрыемства, установы,
арганізацыі
Упраўленне адукацыі Брэсцкага
аблвыканкама

2.

Упраўленне адукацыі Віцебскага
аблвыканкама

3.

Упраўленне адукацыі Гомельскага
аблвыканкама

4.

Галоўнае упраўленне адукацыі
Гродзенскага аблвыканкама

5.

Упраўленне адукацыі Магілёўскага
аблвыканкама

6.

Упраўленне адукацыі Мінскага
аблвыканкама

220030, г.Мінск,
вул.Энгельса, 4

7.

Камітэт па адукацыі Мінскага
гарвыканкама

220050, г.Мінск,
вул. Ціміразева, 9а

Адрас
224006, г.Брэст,
вул.Леніна, 11
210029, г.Віцебск,
вул.Афіцэрская, 6
246050, г.Гомель,
вул.Крестьянская, 14
230023, г.Гродна,
вул.Э. Ажэшка, 3

10

212030, г.Магілёў,
вул. Першамайская, 71

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 N 170
ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом объединении
в сфере высшего образования
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности учебнометодических объединений в сфере высшего образования (далее - УМО).
2. УМО может создаваться на базе ведущего учреждения высшего
образования в целях совершенствования научно-методического обеспечения
высшего образования и подготовки специалистов с высшим образованием.
3. Перечень УМО, учреждений высшего образования, на базе которых
создаются УМО, и закрепленных за ними профилей образования, направлений
образования,
специальностей
утверждается
приказом
Министерства
образования Республики Беларусь.
4. Для выполнения функций, установленных статьей 211 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, УМО:
осуществляет разработку и совершенствование образовательных
стандартов высшего образования, типовых учебных планов по специальностям
(направлениям специальностей) и типовых учебных программ по учебным
дисциплинам;
обеспечивает соответствие содержания образовательных стандартов
высшего образования, типовых учебных планов по специальностям
(направлениям специальностей) и типовых учебных программ по учебным
дисциплинам современным требованиям развития соответствующих сфер
социально-экономической деятельности;
проводит экспертизу учебных планов учреждений высшего образования по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям), в том числе
предназначенных для организации образовательного процесса при обучении по
сокращенному сроку лиц, имеющих среднее специальное образование,
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или
временно проживающих в Республике Беларусь, и учебных программ
учреждений высшего образования по учебным дисциплинам;
по поручению Научно-методического совета при Министерстве
образования Республики Беларусь рассматривает рукописи учебников и
учебных пособий в целях подготовки заключений о возможности допуска в
качестве соответствующего вида учебного издания Министерством
образования Республики Беларусь;
рассматривает вопросы о присвоении учебно-методическим пособиям,
пособиям, иным видам учебных изданий грифа УМО «Рекомендовано учебно11

методическим объединением по (указать профиль образования, направление
образования или специальность);
участвует в рассмотрении предложений о внесении изменений в
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009
«Специальности
и
квалификации»,
утвержденный
постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. N 36 «Об
утверждении и введении в действие Общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее
– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности
и квалификации»);
участвует в рассмотрении вопросов открытия подготовки по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям), готовит
заключения о целесообразности открытия подготовки по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям);
участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, подготовке
аналитических, справочных, информационных и методических материалов,
направленных на обеспечение реализации государственной политики в сфере
высшего образования;
изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт
учебной, воспитательной и учебно-методической работы педагогических
работников учреждений высшего образования;
разрабатывает рекомендации по совершенствованию образовательного
процесса, организует обмен опытом между учреждениями высшего
образования;
проводит консультации для заинтересованных организаций по вопросам
повышения качества образования.
5. Решения УМО носят рекомендательный характер и могут учитываться
при разработке проектов нормативных правовых актов в сфере высшего
образования, а также в локальных нормативных правовых актах учреждений
высшего образования.
6. Возглавляет УМО председатель, который, как правило, является
руководителем учреждения высшего образования, на базе которого создается
УМО.
В случае создания УМО на базе нескольких учреждений высшего
образования может назначаться сопредседатель УМО.
Председатель и сопредседатель УМО назначаются приказом Министерства
образования Республики Беларусь.
7. Структура и состав УМО формируются учреждением высшего
образования, на базе которого создается УМО, на основе предложений
учреждений высшего образования, аккредитованных на соответствие
заявленному виду учреждения образования и осуществляющих подготовку по
закрепленным за УМО профилям образования, направлениям образования,
специальностям,
государственных
органов,
иных
организаций,
заинтересованных в подготовке специалистов по определенным профилям
образования, направлениям образования, специальностям.
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Структура и состав УМО утверждаются председателем УМО,
руководителем учреждения высшего образования, на базе которого создается
УМО, по согласованию с Координационным научно-методическим советом
учебно-методических объединений в сфере высшего образования (далее КНМС).
8. Структура УМО включает в себя:
совет УМО;
президиум совета УМО;
научно-методические советы по направлениям образования (группам
специальностей) (далее - НМС);
секции по специальностям.
9. Председатель УМО возглавляет совет УМО и президиум совета УМО.
Председатель УМО назначает ученого секретаря УМО, заместителя
председателя УМО, председателей НМС и секций по специальностям по
согласованию с КНМС.
Председатель УМО утверждает перспективные направления деятельности
УМО и план работы УМО на учебный год.
10. Председатель (сопредседатель) УМО:
организует работу совета УМО, президиума совета УМО;
представляет УМО в государственных органах и иных организациях;
проводит экспертизу и согласовывает проекты образовательных
стандартов высшего образования;
согласовывает типовые учебные планы по специальностям (направлениям
специальностей), типовые учебные программы по учебным дисциплинам,
учебные планы учреждений высшего образования по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям);
утверждает заключения о целесообразности внесения изменений в
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и
квалификации» и открытия подготовки по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям);
обеспечивает взаимодействие с учреждениями высшего образования,
осуществляющими подготовку по закрепленным за УМО профилям
образования,
направлениям
образования,
специальностям,
и
заинтересованными организациями.
11. Деятельностью УМО руководит совет УМО.
12. В состав совета УМО входят председатель УМО, сопредседатель УМО,
ученый секретарь УМО, председатели НМС, секций по специальностям,
педагогические и научные работники учреждений высшего образования,
аккредитованных на соответствие заявленному виду учреждения образования и
осуществляющих подготовку по соответствующим профилям образования,
направлениям образования, специальностям (далее – педагогические и научные
работники), представители государственных органов, иных организаций,
заинтересованных в подготовке специалистов по определенным профилям
образования, направлениям образования, специальностям.
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13. Заседания совета УМО проводятся не реже одного раза в год. Решения
совета УМО оформляются протоколом, который подписывается председателем
УМО и ученым секретарем УМО.
14. Совет УМО:
обсуждает и рекомендует к утверждению перспективные направления
деятельности УМО и план работы УМО на учебный год;
обсуждает проекты образовательных стандартов высшего образования,
типовых учебных планов по специальностям (направлениям специальностей) и
типовых учебных программ по учебным дисциплинам;
рассматривает вопросы, касающиеся содержания и совершенствования
образовательных стандартов высшего образования, типовых учебных планов по
специальностям (направлениям специальностей) и типовых учебных программ
по учебным дисциплинам;
вырабатывает предложения по совершенствованию системы высшего
образования и повышению качества подготовки специалистов с высшим
образованием;
обсуждает предложения учреждений высшего образования о внесении
изменений в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
«Специальности и квалификации» и об открытии подготовки по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям);
заслушивает отчеты НМС и секций по специальностям о проделанной
работе.
15. В период между заседаниями совета УМО деятельностью УМО
руководит президиум совета УМО.
16. В состав президиума совета УМО входят председатель УМО,
сопредседатель УМО, ученый секретарь УМО, председатели НМС.
17. Заседания президиума совета УМО проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в семестр. Решения президиума совета УМО оформляются
протоколом, который подписывается председателем УМО и ученым секретарем
УМО.
18. Президиум совета УМО:
готовит и проводит заседания совета УМО;
выявляет перспективные направления деятельности УМО, разрабатывает
план работы УМО на учебный год, организует их обсуждение на заседании
совета УМО;
принимает решение о присвоении учебно-методическим пособиям,
пособиям, иным видам учебных изданий грифа УМО «Рекомендовано учебнометодическим объединением по (указать профиль образования, направление
образования или специальность)»
рассматривает и принимает решение об утверждении заключений о
целесообразности внесения изменений в Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь «Специальности и квалификации» и открытия подготовки
по специальностям (направлениям специальностей, специализациям);
при необходимости организует предварительное обсуждение предложений
учреждений
высшего
образования
о
внесении
изменений
в
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Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и
квалификации» и об открытии подготовки по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям) на заседании совета УМО;
проводит экспертизу и рекомендует к утверждению проекты
образовательных стандартов высшего образования, типовых учебных планов по
специальностям (направлениям специальностей) и типовых учебных программ
по учебным дисциплинам, при необходимости организует их предварительное
обсуждение на заседании совета УМО;
готовит к изданию аналитические, справочные, информационные и
методические материалы УМО.
19. Ученый секретарь УМО:
проводит организационную подготовку заседаний совета УМО и
президиума совета УМО, готовит проект повестки дня заседания, представляет
его на утверждение председателю УМО;
направляет на экспертизу в соответствующие НМС и секции по
специальностям учебные планы, учебные программы, рукописи учебных
изданий, предложения учреждений высшего образования о внесении изменений
в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности
и квалификации» и об открытии подготовки по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям).
20. При совете УМО создаются НМС, в структуру которых могут входить
секции по соответствующим специальностям.
21. В состав НМС входят председатель НМС, секретарь НМС,
педагогические и научные работники, представители государственных органов,
иных организаций, заинтересованных в подготовке специалистов по
определенным
профилям
образования,
направлениям
образования,
специальностям.
22. В состав секции по специальности входят председатель секции по
специальности, секретарь секции по специальности, педагогические и научные
работники, представители государственных органов, иных организаций,
заинтересованных
в
подготовке
специалистов
по
определенным
специальностям.
23. НМС, секция по специальности:
разрабатывают
проекты
образовательных
стандартов
высшего
образования, типовых учебных планов по специальностям (направлениям
специальностей) и типовых учебных программ по учебным дисциплинам;
проводят экспертизу учебных планов учреждений высшего образования по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям), в том числе
предназначенных для организации образовательного процесса при обучении по
сокращенному сроку лиц, имеющих среднее специальное образование,
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или
временно проживающих в Республике Беларусь, и учебных программ
учреждений высшего образования по учебным дисциплинам;
рассматривают рукописи учебных изданий, вносят предложения о
допуске в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством
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образования Республики Беларусь, присвоении грифа УМО «Рекомендовано
учебно-методическим объединением по (указать профиль образования,
направление образования или специальность)»;
готовят заключения о целесообразности внесения изменений в
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и
квалификации» и открытия подготовки по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям).
24. Заседания НМС, секции по специальности проводятся по мере
необходимости. Решения НМС, секции по специальности оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем НМС, секции
по специальности.
25. Председатель НМС (секции по специальности):
организует работу НМС (секции по специальности);
участвует в работе совета УМО и (или) президиума совета УМО;
визирует разработанные проекты образовательных стандартов высшего
образования, типовые учебные планы по специальностям (направлениям
специальностей);
визирует экспертные заключения на учебные планы учреждений высшего
образования
по
специальностям
(направлениям
специальностей,
специализациям), учебные программы учреждений высшего образования по
учебным дисциплинам;
визирует предложения НМС (секции по специальности) о допуске в
качестве соответствующего вида учебного издания Министерством
образования Республики Беларусь, присвоении грифа УМО «Рекомендовано
учебно-методическим объединением по (указать профиль образования,
направление образования или специальность)»;
визирует заключения о целесообразности внесения изменений в
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и
квалификации» и открытия подготовки по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям).
26. Секретарь НМС (секции по специальности) проводит организационную
подготовку заседаний НМС (секции по специальности), готовит проект
повестки дня заседания, представляет его на утверждение председателю НМС
(секции по специальности).
27. Президиум совета УМО ежегодно до 1 июля представляет краткую
информацию о работе УМО за текущий учебный год и научно-методические
материалы, рекомендованные УМО к внедрению, в государственное
учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» для
подготовки обобщенных материалов о деятельности УМО и дальнейшего их
направления в Министерство образования Республики Беларусь.
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па псіхолагапедагагічнай
адукацыі

17

Секцыі па
спецыяльнасцях
А Педагогіка,
1-08 80 02,
1-08 80 06
1-09 81 01
(выкладанне
педагагічных
дысцыплін);
А Педагогіка,
1-08 80 02,
1-08 80 06
1-09 81 01
(выкладанне
псіхалагічных
дысцыплін)

па дашкольнай і
пачатковай
адукацыі
Секцыі па
спецыяльнасцях
1-01 01 01,
1-08 80 01;
1-01 02 01,
1-08 80 02*

па гуманітарнай
адукацыі
Секцыі па
спецыяльнасцях
1-02 01 01,
1-02 01 02,
1-02 01 03,
1-08 80 02*;
1-02 03 01,
1-02 03 03,
1-08 80 02*;
1-02 03 02,
1-02 03 04,
1-08 80 02*

па прыродазнаўчай
адукацыі
Секцыі па
спецыяльнасцях
1-02 04 01,
1-02 04 02,
1-08 80 02*
(выкладанне
біялагічных
дысцыплін);
1-02 04 02,
1-08 80 02*
(выкладанне
геаграфічных
дысцыплін);
1-02 04 01,
1-08 80 02*
(выкладанне хімічных
дысцыплін)

па фiзікаматэматычнай
адукацыі і
тэхналогіі
Секцыі па
спецыяльнасцях
1-02 05 01, 1-08 80 02*
(выкладанне
матэматычных
дысціплін);
1-02 05 01, 1-02 05 02;
1-08 80 02*
(выкладанне
інфарматыкі);
1-02 05 02, 1-02 03 04,
1-08 80 02*
(выкладанне фізічных
дысцыплін);
1-02 06 01, 1-02 06 02,
1-02 06 03,1-02 03 04,
1-08 80 02*

па эстэтычнай
адукацыі
Секцыі па
спецыяльнасцях
1-03 01 03,
1-03 01 06,
1-08 80 02*;
1-03 01 07,
1-03 01 08,
1-08 80 02*

па сацыяльнапедагагічнай,
псіхалагічнай і
спецыяльнай
адукацыі
Секцыі па
спецыяльнасцях
1-03 03 01,
1-03 03 06,
1-03 03 07,
1-03 03 08,
1-08 80 05;
1-03 04 01,
1-03 04 04,
1-08 80 02*;
1-03 04 03,
1-08 80 02*

7. СКЛАД
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ
ПА ПЕДАГАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ

Савет вучэбна-метадычнага аб'яднання
па педагагічнай адукацыі
Жук
Аляксандр Іванавіч
Торхава
Ганна Васільеўна
Жук
Аляксандр Іванавіч

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

Торхава
Ганна Васільеўна

– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар
педагагічных
навук,
прафесар,
намеснiк
старшыні,
старшыня
навукова-метадычнага
савета па псіхолага-педагагічнай адукацыі
– метадыст вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі
цэнтра развіцця педагагічнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, вучоны
сакратар
– першы прарэктар БДПУ, кандыдат псіхалагічных
навук, дацэнт, старшыня навукова-метадычнага
савета па сацыяльна-педагагічнай, псіхалагічнай і
спецыяльнай адукацыі
– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
філалагічных
навук,
прафесар,
старшыня
навукова-метадычнага савета па гуманітарнай
адукацыі
– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук,
дацэнт,
старшыня навукова-метадычнага савета па фізікаматэматычнай адукацыі і тэхналогіі
– прафесар
кафедры
методык
дашкольнай
адукацыі БДПУ, доктар педагагічных навук,
прафесар, старшыня навукова-метадычнага савета
па дашкольнай і пачатковай адукацыі

Курбыка
Зінаіда Сямёнаўна
Копцева
Святлана Іванаўна
Старычонак
Васіль Дзянісавіч
Васілец
Сяргей Іванавіч
Старжынская
Наталля Сцяпанаўна
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Навуменка
Наталля Уладзіміраўна

– дэкан
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт,
старшыня
навукова-метадычнага
савета
па
прыродазнаўчай адукацыі
– прафесар кафедры музычна-педагагічнай адукацыі
Палякова
факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, доктар
Алена Сцяпанаўна
педагагічных навук, дацэнт, старшыня навуковаметадычнага савета па эстэтычнай адукацыі
– прарэктар па вучэбнай рабоце БДПУ, доктар
Шлыкаў
Уладзімір Уладзіміравіч педагагічных навук, дацэнт
– начальнік вучэбна-метадычнага ўпраўлення БДПУ
Зайцаў
Віктар Анатольевіч
– загадчык кафедры педагогікі і праблем развіцця
Жук
Вольга Леанідаўна
адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
доктар педагагічных навук, прафесар
Бялых
Юрый Эдуардавіч
Лебедзеў
Мікалай Аляксандравіч
Дзьячэнка
Алег Віктаравіч
Марзан
Сяргей Андрэевіч
Семчанка
Игар Валянцінавіч
Туркоўскі
Веслаў Іосіфавіч
Унсовіч
Аляксандр Мікалаевіч
Голубеў
Юрый Пятровіч

– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі
Купалы”, кандыдат фізіка-матэматычных навук,
дацэнт
– першы прарэктар ўстановы адукацыі “Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат
сельскагаспадарчых
навук, дацэнт
– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”, кандыдат філасофскіх навук,
дацэнт
– першы прарэктар ўстановы 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
– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– першы прарэктар установы адукацыі “Баранавіцкі
дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат педагагічных
навук, дацэнт
– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі
“Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт”,
кандыдат
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тэхнічных навук, дацэнт

Казак
Галіна Мікалаеўна

– начальнік упраўлення адукацыі
абласнога выканаўчага камітэта

Мінскага

Мірончык
Міхаіл Уладзіміравіч

– старшыня камітэта па адукацыі
гарадскога выканаўчага камітэта

Мінскага

Бушная
Наталля Уладзіміраўна

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі
“Гімназія № 1 імя Ф. Скарыны г. Мінска”,
кандыдат педагагічных навук
– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі
“Гімназія № 20 г. Мінска”

Абрамаў
Леанід Іванавіч

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

– рэктар БДПУ, доктар педагагічных навук,
прафесар, старшыня
– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар
педагагічных навук, прафесар, намеснiк старшыні,
старшыня навукова-метадычнага савета па
псіхолага-педагагічнай адукацыі
– метадыст вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі
Курбыка
цэнтра развіцця педагагічнай адукацыі БДПУ,
Зінаіда Сямёнаўна
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, вучоны
сакратар
– першы прарэктар БДПУ, кандыдат псіхалагічных
Копцева
навук, дацэнт, старшыня навукова-метадычнага
Святлана Іванаўна
савета па па сацыяльна-педагагічнай, псіхалагічнай
і спецыяльнай адукацыі
– доктар педагагічных навук, прафесар кафедры
Старжынская
методык
дашкольнай
адукацыі,
старшыня
Наталля Сцяпанаўна
навукова-метадычнага савета па дашкольнай і
пачатковай адукацыі
– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
Старычонак
філалагічных
навук,
прафесар,
старшыня
Васіль Дзянісавіч
навукова-метадычнага савета па гуманітарнай
адукацыі
– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
Васілец
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт,
Сяргей Іванавіч
старшыня навукова-метадычнага савета па фізікаматэматычнай адукацыі і тэхналогіі
– дэкан факультэта прыродазнаўства БДПУ,
Навуменка
Наталля Уладзіміраўна кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт,
старшыня навукова-метадычнага савета па
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Палякова
Алена Сцяпанаўна

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

Навукова-метадычны савет
па псiхолага-педагагiчнай адукацыі
Торхава
Ганна Васільеўна

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

Самусева
Наталля
Уладзіміраўна

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

Царык
Ірына Антонаўна

– загадчык
кафедры педагогікі 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

Капранава
Вера Анатольеўна

– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт”, доктар
педагагічных навук, прафесар

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
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Гетманчук
Галіна Іванаўна

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

Карасташова
Алена Мікалаеўна

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

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

Чэрнікава
Наталля
Уладзіміраўна
Пунчык
Вераніка Мікалаеўна
Цімашкова
Лілія Мікалаеўна
Капранава
Вера Анатольеўна
Катовіч
Наталля
Канстанцінаўна
Кадол
Фёдар Уладзіміравіч
Таранцей
Віктар Пятровіч

– загадчык кафедры педагогікі 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
– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных
тэхналогій
БДПУ,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар
– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных
тэхналогій
БДПУ,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльнапедагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт”,
доктар педагагічных навук, прафесар
– начальнік упраўлення выхаваўчай і ідэалагічнай
работы
навукова-метадычнай
установы
“Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь
– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска
Скарыны”, доктар педагагічных навук, прафесар
– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі
Купалы”, доктар педагагічных навук, прафесар
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Кавальчук
Таццяна
Аляксандраўна
Снапкова
Алена Іванаўна

Адашкевіч
Ларыса
Аляксандраўна
Свідзінскі
Алег Эдуардавіч

– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Гімназія № 22 г. Мінска”
– настаўнік
гісторыі
Дзяржаўнай
установы
адукацыі“Сярэдняя школа № 122 г. Мінска”

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
псіхалагічнага забеспячэння
Палішчук
прафесійнай дзейнасці Інстытута псіхалогіі БДПУ,
Юлія Анатольеўна
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
псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук,
Ала Віктараўна
дацэнт
– дацэнт кафедры агульнай і дзіцячай псіхалогіі
Ісакава
Таццяна Аляксандраўна факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат
псіхалагічных навук
Хрыптовіч
Вікторыя
Аляксандраўна

– прафесар кафедры псіхалогіі і педагагічнага
майстэрства Дзяржаўнай установы адукацыі
“Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы”,
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
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Катлярова
Эліна Вячаславаўна
Калышка
Аляксандр Міхайлавіч
Мікульчык
Таццяна
Аляксандраўна
Смірнова
Вольга Яўгенаўна

– загадчык кафедры псіхалогіі ўстановы адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт
– загадчык кафедры агульнай і сацыяльнай
псіхалогіі
ўстановы
адукацыі
“Гродзенскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат
псіхалагічных навук, дацэнт
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Сярэдняя школа № 210 г. Мінска”
– дырэктар
Дзяржаўнай
“Гімназія № 6 г. Мінска”

установы

адукацыі

Навукова-метадычны савет
па дашкольнай і пачатковай адукацыі
Старжынская
Наталля Сцяпанаўна

– прафесар кафедры методык дашкольнай адукацыі
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, доктар
педагагічных навук, прафесар, старшыня

Літвіна
Наталля Уладзіміраўна

– дацэнт кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар
– дэкан факультэта дашкольнай адукацыi БДПУ,
кандыдат гістарычных навук, старшыня секцыі па
спецыяльнасцях 1-01 01 01 “Дашкольная адукацыя”,
1-08 80 01 “Тэорыя і методыка дашкольнай
адукацыі”
– 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)”

Анцыпіровіч
Вольга Мікалаеўна

Ждановіч
Наталля Уладзіміраўна

Паздзеева
Таццяна Васільеўна
Мураўёва
Галіна Леанідаўна
Свірыдзенка
Вольга Іванаўна

– загадчык кафедры агульнай і дашкольнай
педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– загадчык
кафедры
прыродазнаўча-навуковых
дысцыплін факультэта пачатковай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры беларускага і рускага мовазнаўства
факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
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Гайдукевіч
Святлана Яўгенаўна
Шынкарэнка
Уладзімір Анатольевіч
Давідовіч
Альбіна Леанідаўна
Даніч
Аксана Уладзіміраўна
Крук
Барыс Аляксеевіч
Казаручык
Галіна Мікалаеўна
Чэкіна
Алена Валянцінаўна
Камарова
Ірына Анатольеўна

– дацэнт кафедры лагапедыі Інстытута інклюзіўнай
адукацыі
БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– загадчык кафедры асноў спецыяльнай педагогікі і
псіхалогіі Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– начальнік упраўлення дашкольнай адукацыі
Міністэрства
адукацыі
Рэспублікі
Беларусь,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры дашкольнай і пачатковай
адукацыі ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”,
кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– дэкан факультэта дашкольнай і пачатковай
адукацыі ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры спецыяльных
педагагічных
дысцыплін ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.С. Пушкіна”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі дзяцінства
ўстановы
адукацыі
“Гродзенскі
дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, доктар педагагічных
навук, прафесар
– дэкан факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт

Абрамаў
Леанід Іванавіч

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

Макарэвіч
Марыя Аляксандраўна

– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
“Пачатковая школа № 103 г. Мінска”

Бухарцава
Алена Мікалаеўна

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

адукацыі

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, старшыня секцыі
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Рублеўская
Алена Анатольеўна

– дацэнт кафедры методык дашкольнай адукацыі
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар
– загадчык кафедры агульнай і дашкольнай
Паздзеева
педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ,
Таццяна Васільеўна
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі
Мітраш
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат
Вольга Мікалаеўна
педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры педагогікі дзяцінства і сям’і
Пракоф’ева
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
Вольга Алегаўна
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– дэкан
сацыяльна-педагагічнага
факультэта
Леанюк
Надзея Аляксандраўна ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.С. Пушкіна”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі ўстановы
Паліева
“Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
Таццяна Уладзіславаўна адукацыі
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі
Касянюк
дашкольнай адукацыі
навукова-метадычнай
Раіса Раманаўна
установы “Нацыянальны інстытут адукацыі”
Міністэрства
адукацыі
Рэспублікі
Беларусь,
кандыдат педагагічных навук
–загадчык дзіцячага цэнтра развіцця дзіцяці № 544,
Пліскова
Надзея Міхайлаўна
г. Мінск
– загадчык Дзяржаўнай установы адукацыі “Яслі-сад
Янковіч
Ніна Рыгораўна
№ 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)”
– дэкан факультэта пачатковай адукацыi БДПУ,
Ждановіч
Наталля Уладзіміраўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт, старшыня
секцыі
– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі
Ігнатовіч
пачатковай
адукацыі
факультэта
пачатковай
Вія Генадзьеўна
адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, сакратар
– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта
Азарка
Вольга Уладзіміраўна
пачатковай адукацыi БДПУ, кандыдат філалагічных
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Мураўёва
Галіна Леанідаўна
Крук
Барыс Аляксеевіч
Баранава
Лідзія Іванаўна
Матыцына
Інга Генадзьеўна
Старавойтава
Таццяна Аляксееўна
Осіпава
Марыя Пятроўна
Асадчая
Алена Анатольеўна
Кастэнка
Людміла Міхайлаўна

навук, дацэнт
– загадчык
кафедры
прыродазнаўча-навуковых
дысцыплін факультэта пачатковай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дэкан факультэта дашкольнай і пачатковай
адукацыі ўстановы адукацыі «Мазырскі дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна»,
кандыдат філалагічных навук
– дацэнт кафедры педагогікі і псіхалогіі пачатковай
адукацыi факультэта пачатковай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук
– загадчык кафедры педагогікі сацыяльнай і
пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі “Брэсцкі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры педагогікі і методыкі пачатковага
навучання
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
А.А. Куляшова”,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– прафесар кафедры педагогікі сацыяльнай і
пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі “Брэсцкі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат
педагагічных навук, прафесар
– начальнік упраўлення адукацыі, спорту і турызму
адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Пачатковая школа № 39 г. Мінска”

Навукова-метадычны савет
па гуманітарнай адукацыі
Старычонак
Васіль Дзянісавіч
Чайка
Наталля Уладзіміраўна

– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
філалагічных навук, прафесар, старшыня
– прафесар кафедры беларускага мовазнаўства
філалагічнага БДПУ, доктар філалагічных навук,
дацэнт, сакратар

Касовіч
Аляксандр Валер’евіч

– 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
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Дзятко
Дзмітрый Васільевіч

Гіруцкі
Анатоль Антонавіч

Вялікі
Анатоль Фёдаравіч
Корзюк
Аляксандр
Аляксандравіч
Коваль
Уладзімір Іванавіч

“Гісторыя і экскурсійна-краязнаўчая работа“,
1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і
выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
– загадчык кафедры беларускага мовазнаўства
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)”
– загадчык кафедры агульнага і рускага мовазнаўства
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)”
– загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх
народаў гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат
гістарычных навук навук, дацэнт
– загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі
выкладання гісторыі гістарычнага факультэта БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры агульнага, рускага і славянскага
мовазнаўства
ўстановы
адукацыі
“Гомельскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
Францыска
Скарыны”, доктар філалагічных навук, прафесар

Маслава
Валянціна Аўраамаўна

– прафесар
кафедры
агульнага
і
рускага
мовазнаўства
ўстановы
адукацыі
“Віцебскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, доктар
філалагічных навук, прафесар
– дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы
Чахоўскі
Георгій Канстанцінавіч Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры рускай мовы ўстановы адукацыі
Кураш
Сяргей Барысавіч
“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
І.П. Шамякіна”, доктар філалагічных навук, прафесар
Смагіна
Ларыса Леанідаўна

– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія
№ 7 г. Мінска”
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Даманаў
Аляксандр
Аляксандравіч
Кручкоў
Барыс Уладзіміравіч

– дырэктар
Дзяржаўнай
“Заслаўская гімназія”

установы

адукацыі

– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
“Сярэдняя школа № 95 г. Мінска”

адукацыі

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)”
Касовіч
Аляксандр Валер’евіч

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

– 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

Каханоўскі
Аляксандр Генадзьевіч

– дэкан гістарычнага факультэта Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук,
дацэнт

Лаўрыновіч
Дзмітрый Сяргеевіч

– першы прарэктар установы адукацыі “Магілёўскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова, доктар
гістарычных навук, дацэнт

Жук
Віктар Эдуардавіч

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

Кручкоў
Барыс Уладзіміравіч
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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 беларускага мовазнаўства
Дзятко
Дзмітрый Васільевіч
філалагічнага факультэта
БДПУ, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі
– прафесар
кафедры
беларускай
літаратуры
Тарасава
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
доктар
Тамара Мікалаеўна
філалагічных навук, дацэнт, сакратар
– дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства
Лобань
філалагічнага факультэта
БДПУ, кандыдат
Наталля Пятроўна
філалагічных навук, дацэнт
– дацэнт
кафедры
беларускага
мовазнаўства
Мароз
філалагічнага факультэта
БДПУ, кандыдат
Святлана Сяргееўна
філалагічных навук, дацэнт
- дацэнт
кафедры
беларускага
мовазнаўства
Ржавуцкая
філалагічнага факультэта
БДПУ, кандыдат
Марына Сяргееўна
філалагічных навук, дацэнт
– дацэнт
кафедры
беларускага
мовазнаўства
Урбан
філалагічнага факультэта
БДПУ, кандыдат
Вольга Валянцінаўна
філалагічных навук, дацэнт
– загадчык
кафедры
беларускай
літаратуры
Гоўзіч
філалагічнага факультэта
БДПУ, кандыдат
Ірына Мікалаеўна
філалагічных навук, дацэнт
Свістунова
Марына Іосіфаўна
Бабіч
Юрый Міхайлавіч
Зайкоўская
Наталля Аркадзьеўна
Песенка
Людміла Іванаўна

– дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– дацэнт
кафедры
беларускага
мовазнаўства
установы адукацыі “Віцебскі дзяжаўны ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
– настаўнік беларускай мовы і літаратуры
Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 50 г.
Мінска”
– настаўнік
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Сярэдняя школа № 95 г. Мінска”
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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
Гарбацэвіч
Вольга Яўгенаўна
Салаўёва
Наталля Валянцінаўна
Камароўская
Таццяна Яўгенаўна

– загадчык кафедры агульнага і рускага мовазнаўства
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
доктар
філалагічных навук, прафесар, старшыня секцыі
– дацэнт кафедры агульнага і рускага мовазнаўства
філалагічнага факультэта
БДПУ, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт, сакратар
– дацэнт кафедры агульнага і рускага мовазнаўства
філалагічнага факультэта
БДПУ, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт

Паграбан
Вольга Іванаўна

– загадчык кафедры рускай і зарубежнай літаратуры
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
доктар
філалагічных навук, прафесар
– дацэнт кафедры рускай і зарубежнай літаратуры
філалагічнага
факультэта
БДПУ,
кандыдыт
філалагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры рускай мовы ўстановы адукацыі
“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
І.П. Шамякіна”, доктар філалагічных навук, прафесар
– загадчык кафедры агульнага і рускага мовазнаўства
ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя П.М. Машэрава”, доктар філалагічных навук,
прафесар
– настаўнік рускай мовы і літаратуры Дзяржаўнай
установы адукацыі “Гімназія № 17 г. Мінска”

Качан
Таццяна Уладзіміраўна

– намеснік дырэктара Дзяржаўнай
адукацыі “Ліцэй № 1 г. Мінска”

Гранкіна
Алена Уладзіміраўна
Кураш
Сяргей Барысавіч
Мязенка
Ганна Міхайлаўна

установы

Навукова-метадычны савет
па прыродазнаўчай адукацыі
Навуменка
Наталля Уладзіміраўна
Страха
Мікалай Леанідавіч

– дэкан
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат
сельскагаспадарчых
навук,
дацэнт,
старшыня
– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта
прыродазнаўства БДПУ, сакратар
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– загадчык
кафедры
хіміі
факультэта
Жылко
Вячаслаў Уладзіміравіч 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)
Жукава
Ірына Анатольеўна

Таранчук
Ганна Валянцінаўна

Дзеравінскі
Андрэй Васільевіч
Маўрышчаў
Віктар Віктаравіч
Абрамава
Ірына Васільеўна

– 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”, 1-02 04
02 “Біялогія і геаграфія”, 1-08 80 02 “Тэорыя і
методыка навучання і выхавання (па абласцях і
ўзроўнях
адукаыі)”
(выкладанне
біялагічных
дысцыплін)
–– 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)
– загадчык кафедры агульнай біялогіі і батанікі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
сельскагаспадарчых навук, дацэнт
– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
біялагічных навук, дацэнт
– дэкан геаграфічнага факультэта ўстановы адукацыі
“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”,
кандыдат біялагічных навук, дацэнт

Аршанскі
Яўген Якаўлевіч

– загадчык кафедры хіміі ўстановы адукацыі
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, доктар педагагічных навук,
прафесар
– загадчык кафедры прыродазнаўства ўстановы
Ціханчук
адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
Галіна Мікалаеўна
А.А. Куляшова”, кандыдат біялагічных навук навук,
дацэнт
– першы прарэктар ўстановы адукацыі “Мазырскі
Лебедзеў
педагагічны
ўніверсітэт
імя
Мікалай Аляксандравіч дзяржаўны
І. П. Шамякіна”,
кандыдат
сельскагаспадарчых
навук, дацэнт
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Бобрык
Міраслава Іосіфаўна
Сангіна
Марына Францаўна
Сагаль
Таццяна Мікалаеўна
Якавец
Валянціна Міхайлаўна

– загадчык
кафедры
геаграфіі
біялагічнага
факультэта ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”,
кандыдат
геаграфічных навук, дацэнт
– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа №
136 г. Мінска”
– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Ліцэй № 2 г.
Мінска”
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Сярэдняя школа № 173 г. Мінска”

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
– загадчык кафедры марфалогіі і фізіялогіі чалавека і
Жукава
Ірына Анатольеўна
жывёл факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
біялагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі
– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі
Боніна
Таццяна Аляксандраўна факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
хімічных навук, дацэнт, сакратар
– загадчык кафедры агульнай біялогіі і батанікі
Дзеравінскі
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
Андрэй Васільевіч
сельскагаспадарчых навук, дацэнт
– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі
Лісаў
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
Мікалай Дзмітрыевіч
біялагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры фізіялогіі чалавека і жывёл
Сандакоў
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
Дзмітрый Барысавіч
біялагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі
Маўрышчаў
факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат
Віктар Віктаравіч
біялагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры батанікі і экалогіі ўстановы
Бойка
адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя
Уладзімір Іванавіч
А.С. Пушкіна”, кандыдат біялагічных навук, дацэнт
Рындзевіч
Сяргей Канстанцінавіч

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

– намеснік
дырэктара
Дзяржаўнай
установы
адукацыі “Ліцэй № 2 г. Мінска”
– намеснік
дырэктара
Дзяржаўнай
установы
Кулакоўская
Юлія Віктараўна
адукацыі “Сярэдняя школа № 22 г. Мінска”
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
Панасюк
Вольга Юр’еўна
Навуменка
Наталля Уладзіміраўна
Літвінюк
Георгій Іванавіч
Бялкоўская
Наталля Георгіеўна
Шаруха
Ігар Мікалаевіч
Абрамава
Ірына Васільеўна
Бобрык
Міраслава Іосіфаўна
Хвасціенка
Алена Іосіфаўна
Гвозд
Жана Яўгенаўна

– загадчык

кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, старшыня
секцыі
– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі
факультэта прыродазнаўства БДПУ,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, сакратар
– дэкан
факультэта
прыродазнаўства
БДПУ,
кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт
– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ,
кандыдат геолага-мінералагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання
геаграфіі
факультэта прыродазнаўства БДПУ,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт
– прафесар кафедры прыродазнаўства ўстановы
адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дэкан геаграфічнага факультэта ўстановы адукацыі
“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт
– загадчык
кафедры
геаграфіі
біялагічнага
факультэта ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”,
кандыдат
геаграфічных навук, дацэнт
– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа
№ 81 г. Мінска”
– намеснік
дырэктара
па
вучэбнай
рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа №
53 г. Мінска”
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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
Жылко
Вячаслаў Уладзіміравіч
Казлова-Казырэўская
Ала Леанідаўна

– загадчык
кафедры
хіміі
факультэта
прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі
– дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства
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

– загадчык кафедры хіміі ўстановы адукацыі
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, доктар педагагічных навук,
прафесар
– дацэнт кафедры біяхіміі і біяфізікі Міжнароднага
дзяржаўнага
экалагічнага
інстытута
імя
А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат хімічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры неарганічнай і арганічнай хіміі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
хімічных навук, дацэнт
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Сярэдняя школа № 25 г. Бабруйска”
– настаўнік хіміі і біялогіі Дзяржаўнай установы
адукацыі “Сярэдняя школа № 22 г. Мінска”
– намеснік
дырэктара
Дзяржаўнай
установы
адукацыі “Ліцэй № 2 г. Мінска”

Голуб
Наталля Міхайлаўна
Васілеўская
Алена Іванаўна
Абрамава
Валянціна Генадзьеўна
Казак
Лілія Францаўна
Сагаль
Таццяна Мікалаеўна

Навукова-метадычны савет
па фiзiка-матэматычнай адукацыі i тэхналогii
Васілец
Сяргей Іванавіч
Белая
Вольга Мікалаеўна

– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт,
старшыня
– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання
фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт,
сакратар
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Собаль
Валерый Раманавіч

Хурсевіч
Галіна Яўгенаўна

Вабішчэвіч
Святлана Васільеўна

Астрэйка
Сяргей Якаўлевіч

Быкадораў
Юрый Аляксандравіч
Мініч
Аксана Анатольеўна
Старавойтаў
Леанід Яўгенавіч

– 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)
– 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)
– загадчык кафедры інфарматыкі і методыкі
выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі па спецыяльнасцях
1-02 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)
– 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)”
– дацэнт кафедры інфарматыкі і методыкі
выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук, дацэнт
– начальнік цэнтра развіцця інфармацыйных
тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дэкан факультэта матэматыкі і прыродазнаўства
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат фізіка36

Лівак
Алена Мікалаеўна
Завістоўскі
Сяргей Эдуардавіч
Пецюшык
Яўген Яўгенавіч
Бабкоў
Ігар Анатольевіч
Ніскаўскіх
Наталля Барысаўна

матэматычных навук, дацэнт
– дэкан факультэта матэматыкі і інфарматыкі
ўстановы
адукацыі
“Гродзенскі
дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкi Купалы”, кандыдат тэхнічных,
дацэнт
– дацэнт кафедры тэхналогіі і методыкі выкладання
гуманітарнага факультэта ўстановы адукацыі
“Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат
тэхнічных навук, дацэнт

– загадчык кафедры тэхналогіі і методыкі
выкладання Беларускага нацыянальнага тэхнічнага
ўніверсітэта, доктар тэхнічных навук, прафесар
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Гімназія № 40 г. Мінска”
– 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
– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце фізікаХурсевіч
Галіна Яўгенаўна
матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт, старшыня секцыі
– загадчык кафедры матэматыкі і методыкі
Гуло
выкладання
матэматыкі
фізіка-матэматычнага
Ірына Мікалаеўна
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук, дацэнт, сакратар
– прафесар кафедры матэматыкі і методыкі
Чарняк
фізіка-матэматычнага
Аркадзь Аляксандравіч выкладання матэматыкі
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук, дацэнт
Багдановіч
Сяргей Адамавіч
Грыб
Мікалай Васільевіч
Падаксёнаў
Міхаіл Мікалаевіч

– дацэнт
кафедры
матэматыкі
і
методыкі
выкладання
матэматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук, дацэнт
– 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
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Грынь
Аляксандр
Аляксандравіч
Мядзведзеў
Дзмітрый Рыгоравіч

ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат
педагагічных 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

Грыбкова
Ірына Браніславаўна

– 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”
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
Саечнікаў
фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
Канстанцін Аляксеевіч
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт,
сакратар
– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання
Белая
фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
Вольга Мікалаеўна
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання
Васілеўскі
фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
Сяргей Аляксандравіч
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
– дэкан факультэта матэматыкі і прыродазнаўства
Старавойтаў
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны
Леанід Яўгенавіч
ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт
– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
Ніскаўскіх
Наталля Барысаўна
Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 20
г. Мінска”
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Шарамед
Таццяна Эдуардаўна

– настаўнік фізікі Дзяржаўнай установы адукацыі
“Гімназія № 10 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
– начальнік цэнтра развіцця інфармацыйных
тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дацэнт
кафедры
матэматыкі
і
методыкі
выкладання
матэматыкі
фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук
– дацэнт кафедры інфарматыкі і методыкі
выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага
факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных
навук, дацэнт

Мініч
Аксана Анатольеўна
Быкадораў
Юрый Аляксандравіч
Зянько
Сяргей Іванавіч
Чубараў
Сяргей Ільіч
Клімовіч
Ганна Фёдараўна
Камлячэнка
Віталь Мікалаевіч
Казачонак
Віктар Уладзіміравіч

– загадчык кафедры інфармацыйных тэхналогій ў
адукацыі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры інфармацыйных тэхналогій ў
адукацыі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры эканамічнай інфарматыкі
ўстановы
адукацыі
“Беларускі
дзяржаўны
ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі”,
кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
– прафесар кафедры камп’ютарных тэхналогій і
сістэм факультэта прыкладной матэматыкі і
інфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
доктар педагагічных навук, прафесар
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Макарава
Ніна Пятроўна
Лапко
Вольга Мікалаеўна
Халімончык
Марыя Васільеўна

– дацэнт кафедры інфарматыкі і камп’ютарнага
мадэліравання ўстановы адукацыі “Гродзенскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа
№ 61 г. Мінска"
– настаўнік інфарматыкі Дзяржаўнай установы
адукацыі “Гімназія № 20 г. Мінска”

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

Ціханава
Алена Уладзіміраўна

Гаруля
Ніна Анатольеўна

Рэдзькін
Валерый Паўлавіч

Сталярова
Святлана Іосіфаўна

– загадчык кафедры
тэхналагічнай адукацыі
тэхнолага-біялагічнага факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі
дзяржаўны
педагагічны
ўніверсітэт
імя
І.П. Шамякіна”,
кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі
– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолагабіялагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук,
сакратар
– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолагабіялагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолагабіялагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя І. П. Шамякіна”, кандыдат тэхнічных навук,
дацэнт
– прафесар кафедры агульнай і прафесійнай
педагогікі факультэта павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі
кадраў
ўстановы
адукацыі
“Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі”,
кандыдат педагагічных навук, прафесар
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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
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Мазырскі цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і
моладзі”
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Сярэдняя школа № 7 г. Мазыра”

Кольчанка
Валерый Аляксеевіч
Хамутоўскі
Уладзімір Васільевіч

Навукова-метадычны савет
па эстэтычнай адукацыі
Палякова
Алена Сцяпанаўна
Багданава
Таццяна Сямёнаўна
Рыжыкава
Ірына Іванаўна
Коўрык
Аксана Аляксандраўна

Сярнова
Тамара Вячаславаўна

– прафесар
кафедры
музычна-педагагічнай
адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
доктар педагагічных навук, дацэнт, старшыня
– дацэнт кафедры музычна-педагагічнай адукацыі
факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар
– дэкан факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– загадчык
кафедры
мастацка-педагагічнай
адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
дацэнт, старшыня секцыі 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)”
– 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
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выхавання” (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
– прафесар кафедры музычнага выхавання і
Галяшэвіч
харэаграфіі факультэта пачатковай і музычнай
Браніслаў Алегавіч
адукацыі
ўстановы
адукацыі
“Магілёўскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова”, доктар
педагагічных навук, дацэнт
– прафесар кафедры выяўленчага мастацтва
Фядзькоў
мастацка-графічнага факультэта ўстановы адукацыі
Рыгор Сяргеевіч
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М.Машэрава”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дырэктар
Дзяржаўнай
установы
адукацыі
Ананька
Васіль Генадзьевіч
“Гімназія № 75 г. Мінска імя П.В. Масленікава”
Навуменка
– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
Алена Аляксандраўна
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
– дацэнт кафедры тэорыі і методыкі выкладання
Бычкова
Наталля Валер’еўна
мастацтва факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ,
кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, сакратар
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

Рэва
Валянцін Паўлавіч

Данская
Святлана Мікалаеўна

– намеснік дырэктара па вучэбна-творчай рабоце
ўстановы адукацыі “Мінская дзяржаўная гімназіякаледж мастацтваў”
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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
мастацкаЗяцікава
педагагічнай адукацыі факультэта эстэтычнай
Святлана Яўгенаўна
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
псіхолага-педагагічнага
факультэта
Лідзія Аляксандраўна адукацыі
ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.С.Пушкіна”
– прафесар
кафедры
народнага
дэкаратыўнаКавалёў
мастацтва
ўстановы
адукацыі
Аляксандр Анатольевіч прыкладнога
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і
мастацтваў”, доктар педагагічных навук, прафесар
– дырэктар
Дзяржаўнай установы адукацыі
Чурбанава
Святлана Мікалаеўна
“Сярэдняя школа № 30 г.Мінска”

Навукова-метадычны савет
па сацыяльна-педагагічнай, псіхалагічнай і
спецыяльнай адукацыі
Копцева
Святлана Іванаўна
Беланоўская
Вольга Віктараўна
Мартынава
Вера Васільеўна

– першы прарэктар 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
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)”
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Дзьякаў
Дзмітрый Рыгоравіч

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

– дырэктар 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 “Тыфлапедагогіка”,
1-03 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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Бондар
Святлана Лявонцьеўна
Глінская
Вольга Мікалаеўна

– 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
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”
– 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
інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных
Святлана Мікалаеўна
навук, дацэнт
– загадчык кафедры педагогікі і
псіхалогіі
Далівеля
інклюзіўнай адукацыі Інстытута інклюзіўнай
Вольга Вячаславаўна
адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дацэнт кафедры спецыяльнай педагогікі Інстытута
Лемех
інклюзіўнай
адукацыі
БДПУ,
кандыдат
Алена Анатольеўна
псіхалагічных навук, дацэнт
– дацэнт
кафедры
карэкцыйна-развіваючых
Гайдукевіч
тэхналогій Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ,
Святлана Яўгенаўна
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры лагапедыі Інстытута інклюзіўнай
Хабарава
адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
Святлана Пятроўна
дацэнт
– загадчык кафедры дэфекталогіі Дзяржаўнай
Гладкая
установы адукацыі “Акадэмія паслядыпломнай
Валянціна
Уладзіміраўна
адукацыі”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– вядучы
навуковы
супрацоўнік
лабараторыі
Лісоўская
спецыяльнай
адукацыі
навукова-метадычнай
Таццяна Віктараўна
установы
“Нацыянальны
інстытут
адукацыі”
Міністэрства
адукацыі
Рэспублікі
Беларусь,
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кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дацэнт кафедры псіхалогіі і карэкцыйнай работы
Харытонава
педагагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі
Алена Аляксандраўна
“Віцебскі
дзяржаўны
ўніверсітэт
імя
П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
– дырэктар Цэнтра
карэкцыйна-развіваючага
Віктароўская
Ніна Канстанцінаўна
навучання і рэабілітацыі Мінскай вобласці
– настаўнік-дэфектолаг
Дзяржаўнай
установы
Шкляр
Святлана Уладзіміраўна адукацыі “Яслі-сад № 92 г. Мінска”
– намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці
Русецкая
Дзяржаўнай установы адукацыі “Спецыяльны ясліТаццяна Юр’еўна
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)”
Мартынава
Вера Васільеўна

– дэкан
факультэта
сацыяльна-педагагічных
тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, старшыня секцыі

Пішчова
Ганна Уладзіміраўна

– намеснік дэкана па навуковай рабоце факультэта
сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт, сакратар
– загадчык
кафедры
сацыяльнай
педагогікі
факультэта
сацыяльна-педагагічных
тэхналогій
БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– загадчык кафедры тэорыі і методыкі спецыяльнай
адукацыі
педагагічнага
факультэта
ўстановы
адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
Янкi Купалы”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
– дэкан факультэта сацыяльнай педагогікі і псіхалогіі
ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя П.М. Машэрава”, кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
– дырэктар Дзяржаўнай
установы
адукацыі
“Сацыяльна-педагагічны цэнтр Цэнтральнага раёна
г. Мінска”

Носава
Алена Адамаўна
Вільчынская
Людміла Паўлаўнаа
Матораў
Сяргей Анатольевіч
Філімонава
Ганна Анатольеўна
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Несцерава
Алена Іосіфаўна

– сацыяльны педагог Дзяржаўнай установы адукацыі
“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)”
Дзьякаў
Дзмітрый Рыгоравіч
Музычэнка
Ала Віктараўна
Бакуновіч
Мілана Фёдараўна
Пергаменшчык
Леанід Абрамовіч
Каламінскі
Якаў Львовіч
Беланоўская
Вольга Віктараўна
Папова
Аксана Сяргееўна

Драздова
Наталля Валер’еўна
Гусева
Алена Анатольеўна
Архіпава
Кацярына Андрэеўна

– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат
псіхалагічных навук, дацэнт, старшыня секцыі
– загадчык кафедры псіхалогіі адукацыі Інстытута
псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт, сакратар
– 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
– загадчык кафедры ўзроставай і педагагічнай
псіхалогіі
факультэта
сацыяльна-педагагічных
тэхналогій БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт
– прарэктар па навукова-метадычнаму забепячэнню
выхаваўчай
работы
ўстановы
адукацыі
“Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі”,
доктар 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
– намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце
ўстановы
адукацыі
“Беларуская
дзяржаўная
харэаграфічная
гімназія-каледж”,
кандыдат
псіхалагічных навук, дацэнт
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8. Інфармацыйныя звесткі аб старшынях і вучоных сакратарах
навукова-метадычных структур вучэбна-метадычнага аб’яднання
па педагагічнай адукацыі (ВМА па педагагічнай адукацыі)
– рэктар БДПУ, доктар педагагічных навук,
Жук
Аляксандр Іванавіч
прафесар, старшыня Савета ВМА па
педагагічнай адукацыі, старшыня Прэзідыума
Савета ВМА па педагагічнай адукацыі
Тэл. 226-40-20, факс 226-40-20
– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар
Торхава
Ганна Васільеўна
педагагічных навук, прафесар, намеснiк
старшыні, старшыня навукова-метадычнага
савета па псіхолага-педагагічнай адукацыі
Тэл. 226-40-21
– метадыст
вышэйшай
кваліфікацыйнай
Курбыка
Зінаіда Сямёнаўна
катэгорыі цэнтра развіцця педагагічнай
адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук,
дацэнт, вучоны сакратар Савета ВМА па
педагагічнай адукацыі
Тэл. 200-66-77
– дацэнт кафедры педагогікі факультэта
Самусева
Наталля Валянцінаўна
сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ,
кандыдат
педагагічных
навук,
дацэнт,
сакратар навукова-метадычнага савета па
псіхолага-педагагічнай адукацыі
Тэл. 327-77-59
– доктар
педагагічных
навук,
прафесар
Старжынская
Наталля Сцяпанаўна
кафедры методык дашкольнай адукацыі
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ,
старшыня навукова-метадычнага савета па
дашкольнай і пачатковай адукацыі
Тэл. 341-08-00
–дацэнт кафедры агульнай і дашкольнай
Літвіна
Наталля Уладзіміраўна
педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі
БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт,
сакратар навукова-метадычнага савета па
дашкольнай і пачатковай адукацыі
Тэл. 340-96-06
– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ,
Старычонак
Васіль Дзянісавіч
доктар
філалагічных
навук,
прафесар,
старшыня навукова-метадычнага савета па
гуманітарнай адукацыі
Тэл. 200-84-85
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Чайка
Наталля Уладзіміраўна

Палякова
Алена Сцяпанаўна

Багданава
Таццяна Сямёнаўна

Васілец
Сяргей Іванавіч

Белая
Вольга Мікалаеўна

Навуменка
Наталля Уладзіміраўна

Страха
Мікалай Леанідавіч

– прафесар кафедры беларускага мовазнаўства
філалагічнага факультэта БДПУ, доктар
філалагічных
навук,
дацэнт,
сакратар
навукова-метадычнага савета па гуманітарнай
адукацыі
Тэл. 327-80-44
– дацэнт кафедры мастацкай і педагагічнай
адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі
БГПУ, доктар педагагічных навук, дацэнт,
старшыня навукова-метадычнага савета па
эстэтычнай адукацыі
Тэл. 200-56-10
– дацэнт кафедры мастацкай і педагагічнай
адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі
БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт,
сакратар навукова-метадычнага савета па
эстэтычнай адукацыі
Тэл. 200-56-10
– дэкан
фізіка-матэматычнага
факультэта
БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук,
дацэнт, старшыня навукова-метадычнага
савета па фізіка-матэматычнай адукацыі і
тэхналогіі
Тэл. 200-22-85
– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання
фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт,
сакратар навукова-метадычнага савета па
фізіка-матэматычнай адукацыі і тэхналогіі
Тэл. 306-54-38
–дэкан факультэта прыродазнаўства БДПУ,
кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт,
старшыня навукова-метадычнага савета па
прыродазнаўчай адукацыі
Тэл. 200-87-72
– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце
факультэта прыродазнаўства БДПУ, сакратар
навукова-метадычнага савета
па прыродазнаўчай адукацыі
Тэл. 200-56-84
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Копцева
Святлана Іванаўна

Беланоўская
Вольга Віктараўна

– першы
прарэктар
БДПУ,
кандыдат
псіхалагічных навук, дацэнт, старшыня
навукова-метадычнага савета па сацыяльнапедагагічнай, псіхалагічнай і спецыяльнай
адукацыі
Тэл. 226-56-23
– дацэнт
кафедры
псіхалогіі
адукацыі
Інстытута
псіхалогіі
БДПУ,
кандыдат
псіхалагічных навук, дацэнт, сакратар
навукова-метадычнага
савета па сацыяльнапедагагічнай, псіхалагічнай і спецыяльнай
адукацыі
Тэл. 369-92-40
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