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У канцы 2011 г. беларускае мовазнаўства ўзбагаці-
лася навуковым даведнікам, у якім змешчана тыпіза-
ваная інфармацыя аб усіх кандыдацкіх і доктарскіх 
дысертацыях па спецыяльнасці «Беларуская мова», 
што былі прадстаўлены да абароны на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь з ліпеня 1990 г. па кастрычнік 
2011 г. У даведнік таксама ўключаны дысертацыі па 
іншых спецыяльнасцях, калі ў гэтых навуковых дасле-
даваннях у той ці іншай меры разглядаліся праблемы 
беларускай мовы. 

Адразу ж неабходна адзначыць, што гэтае выдан-
не – першае ў сваім родзе. Да гэтага часу асноўнай 
сістэматызаванай і найбольш поўнай крыніцай 
звестак аб дасягненнях і асобах айчыннай лінгвістыкі 
з’яўляўся бібліяграфічны паказальнік «Беларускае 
мовазнаўства» (1967, 1980, 1993, 2004). У ім можна 
знайсці інфармацыю і пра такія віды навуковых работ, 
як кандыдацкія або доктарскія дысертацыі (проз-
вішча аўтара, назва дысертацыі, назва спецыяльнасці 
і ўстановы, дзе абаранялася работа, год абароны, 
колькасць старонак і колькасць бібліяграфічных 
адзінак, указаных у аўтарэфераце). Аднак ужо даўно 
наспела патрэба ў публікацыі больш поўнага сістэма-
тызаванага рэестра кандыдацкіх і доктарскіх дысер-
тацый, што і было паспяхова здзейснена на кафедры 
беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка ўкла-
дальнікамі Д.В. Дзятко і С.У. Шахоўскай. Самі аўтары 

ў «Прадмове» вызначаюць галоўную задачу выдання 
як запаўненне частковага прабелу ў «сістэматызацыі 
інфармацыі па гісторыі беларускай лінгвістыкі» (с. 3), 
маючы на ўвазе, што звесткі пра кандыдацкія і док-
тарскія дысертацыі, а таксама іх аўтарэфераты 
абмежавана прадстаўлены ў існуючых бібліяграфіч-
ных паказальніках. 

Даведнік вызначаецца выразнай і цэласнай кан-
цэпцыяй, паводле якой адбіраўся, апрацоўваўся і па-
даваўся фактычны матэрыял. У ім змешчана інфарма-
цыя аб 319 кандыдацкіх і доктарскіх дысертацыях, 
якія прайшлі працэдуру абароны з ліпеня 1990 г. па 
кастрычнік 2011 г. Як справядліва заўважылі ў прад-
мове ўкладальнікі (с. 4), увагі вартыя не толькі тыя 
навуковыя работы, паспяховая абарона якіх была 
зацверджана Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй 
Рэспублікі Беларусь, але і тыя, якія па розных прычы-
нах былі зняты з разгляду пасля абароны. Такія рабо-
ты таксама ўвайшлі ў даведнік. 

Апісанні дысертацый пададзены ў алфавітным па-
радку прозвішчаў іх аўтараў. Інфармацыя па кожнай 
пазіцыі бралася ў асноўным з аўтарэфератаў і прад-
стаўлена ў адпаведнасці з абранай укладальнікамі 
схемай: 1) тэма, 2) вучоная ступень, спецыяльнасць, 
3) навуковы кансультант (кіраўнік), 4) установа, у 
якой падрыхтавана дысертацыя, 5) дата абароны, 
савет па абароне, 6) апаненты, 7) мэта, 8) аб’ём і 
структура дысертацыі, 9) навуковае значэнне дасле-
давання, 10) крыніца інфармацыі. Варта падкрэсліць, 
што пры падачы звестак пра дысертацыі ўкладальнікі 
не абмежаваліся часам даволі лаканічнай інфармацы-
яй з аўтарэфератаў, а выкарысталі тэксты саміх ды-
сертацый з фондаў розных бібліятэк, а таксама і 
шэраг іншых крыніц (бібліяграфічныя паказальнікі 
«Летапіс друку БССР» (1990–1991), «Летапіс друку 
Беларусі» (1992–2011), «Летапіс друку Беларусі. Лета-
піс аўтарэфератаў дысертацый» (2007–2010), перыя-
дычныя выданні «Бюлетэнь Вышэйшай атэстацыйнай 
камісіі пры Кабінеце Міністраў Рэспублікі Беларусь» 
(1994), «Атэстацыя навуковых і навукова-педагагіч-
ных кадраў вышэйшай кваліфікацыі» (1997–2011)). 
Вельмі ўважліва паставіліся ўкладальнікі да падачы 
структуры даследаванняў, што апісваюцца, і пры 
неабходнасці ў дужках пашыралі назвы раздзелаў, 
падраздзелаў, калі яны былі недастаткова інфарма-
тыўнымі. Знаёмства з раздзелам «Структура давед-
ніка» (с. 5–10) і са зместам самога даведніка дазваляе 
з прыемнасцю заўважыць, што яму ўласціва структур-
ная прадуманасць, аднастайнасць прынцыпаў і пасля-
доўнасць падачы інфармацыі, вельмі ўважлівае і 
нават скрупулёзнае стаўленне да кожнага апісання і 
пункта ў ім. Усё гэта робіць даведнік па-сапраўднаму 
змястоўным, поўным, дакладным і адпаведна якас-
ным выданнем, якое, без сумненняў, стане аўтарытэт-
най даведачнай крыніцай. 

Дастаткова інфарматыўнымі з’яўляюцца і дадзе-
ныя дзевяці паказальнікаў, змешчаных у канцы да-
ведніка. Так, у «Храналагічным паказальніку» (с. 368–369) 
прыведзены нумары апісанняў дысертацый, разме-
шчаныя па гадах абароны. Аказваецца, менш за ўсё 
дысертацый было вынесена на абарону ў 1994 г. – 
усяго толькі тры, а больш за ўсё – 35 даследаванняў – 
у 2002 г. «Паказальнік персаналій» (с. 370–384) падае 
больш за 600 прозвішчаў, прадстаўленых на старон-
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ках даведніка. Надзвычай карысную інфармацыю 
змяшчае «Тэматычны паказальнік» (с. 385–386), у 
якім нумары апісаных дысертацый пададзены па мо-
вазнаўчых напрамках, у межах якіх яны выкананы. 
Так, у даведніку зафіксаваны 124 навуковыя дасле-
даванні па лексікалогіі, семантыцы і этымалогіі, што 
з’явіліся ў акрэслены час. А вось, напрыклад, такія 
напрамкі, як графіка, корпусная лінгвістыка, марфа-
налогія, псіхалінгвістыка, прадстаўлены адзінкавымі 
работамі. Адна з несумненных вартасцей даведніка ў 
тым, што ён наглядна паказвае ступень распрацава-
насці розных напрамкаў беларускай лінгвістыкі і гэ-
тым спрыяе асэнсаванню перспектыў іх развіцця. 
Акрамя названых у даведніку змешчаны «Паказальнік 
даследаваных моў» (с. 387–388); «Паказальнік моў, на 
якіх напісаны дысертацыі» (с. 389); «Паказальнік вучо-
ных ступеней» (с. 390); «Паказальнік спецыяльнасцей» 
(с. 391–393); «Паказальнік саветаў па абароне» (с. 394–395); 
«Паказальнік устаноў» (с. 396–398), якія ўтрымлі-
ваюць у сабе звесткі, што не толькі могуць спатрэбіцца 

пры знаёмстве з апісаннямі дысертацый, але маюць 
каштоўнасць і як самастойны даведачны матэрыял. 

Выданне, падрыхтаванае Д.В. Дзятко і С.У. Шахоў-
скай, годна працягвае, развівае і пашырае лепшыя 
традыцыі даведачнай літаратуры, што склаліся ў 
беларускім мовазнаўстве. Даведнік, безумоўна, не 
застанецца без увагі навукоўцаў, і не толькі моваве-
даў, але і ўсіх тых, чые навуковыя інтарэсы так ці 
інакш датычацца беларускай мовы, літаратуры і куль-
туры. Ён здольны выконваць ролю своеасаблівага 
каардынатара навуковых даследаванняў па лініі док-
тарскіх і кандыдацкіх саветаў. Даведнік як поўнае, 
дакладнае, змястоўнае, адным словам, кваліфікава-
нае навуковае выданне можа стаць вельмі каштоўнай 
крыніцай інфармацыі для тых, хто рыхтуе дысерта-
цыйныя даследаванні або кіруе іх напісаннем, а так-
сама для тых, хто стала працуе ў рэчышчы бела-
рускага мовазнаўства. 

М.І. Свістунова, 
кафедра гісторыі беларускай мовы

 
 

 


