
Да 75-ай гадавшы з дня нараджэння 
Вас'тя Ульянав/'ча ПРОТЧАНК1 

Справы яго, як i родная мова, 
будуць жыць вечна 

V Браг'шсюм раёне ёсць веска Зарэчча, у якой 7 красавша 1930 года нарадз/уся вядомы настаушк, 
метадыст, вучоны. Пасля ВялЫай Айчыннай вайны па заканчэнш Мазырскага педагапчнага вучылйича 
у родныя мясц/ны прыехау 19-гадовы юнак вас/ль Протчанка, каб працаваць настаушкам /" загадчы-
кам Катлов'щкай пачатковай школы. На гэтым, першым, этапе жыцця здольнага маладога настаунЫа 
адразу зауважылК дал/ магчымасць развщь свой талент, самавызначыцца i самарзал/завацца удалей-
шым. 

Пройдзем разам з вам1, паважаныя ка-
л е й , па яго жыццёвым i творчым шляху . 
Друг1 этап пачауся у маладога настаунжа, 
кал1 яму у 20 гадоу прапанавал1 адказную 
пасаду намеснша дырэктара Брагшскага 
дзщячага дома. Любоу да дзяцей, што заста-
л1ся без бацькоу, клопат аб ix давал1 станоу-
чыя BbiHini у сумесных дзеяннях дырэкцьп, 
выхавацеляу i сяльчан. Дзецьшроты адчу-
вал1 цяпло, сардэчнасць i гуманнасць нава-
кольных людзей. 

Багатым на падзе1 быу трэпД этап у 
жыцщ Васшя ПротчанкЦ як! axaniy службу 
у Савецкай АрмИ, працу намеснжам дырэк-
тара па вучэбна-выхаваучай рабоце у Зарэц-
кай сям1гадовай школе, у Савщкай сярэдняй 
школе, вучобу у Мазырск1м дзяржауным пе-
дагайчным шстытуце, дырэктарства у бра-
гшскай сярэдняй школе № 1. 

Чацвёрты этап стау часам уваходжання 
сельскага настаунжа-практыка у педагагач-
ную навуку. В.У.Протчанка скончыу acni-
рантуру у Беларусюм дзяржауным ушвер-
ci/гэце, працавау намеснжам дэкана падрых-
тоучага факультэта д л я замежных грама-
дзян, выкладчыкам i дэканам ф1лалаг1чна-
га факультэта Мазырскага дзяржаунага пе-
дагапчнага шстытута, загадчыкам кабшета 
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беларускай мовы i л1таратуры М1нскага аб-
ласнога шстытута удасканалення настаунь 
кау. 

На пятым этапе праходзЬт актыуная 
самарэал1зацыя вопытнага настаунжа, вык-
ладчыка, KipayHiKa у сферы педагаичнай 
навукь Звыш 30 гадоу В.У.Протчанка прыс-
вящу працы навукоуца: ад пасады загадчы-
ка лабараторьп, аддзела методык1 выкла-
дання моу да загадчыка аддзялення дыдак-
тык1 i галоунага навуковага супрацоунжа 
Навукова-даследчага шстытута педагогж!, 
HKi быу пераутвораны у Беларуск1 навукова-
даследчы шстытут адукацьп (1990), потым 
у Нацыянальны шстытут адукацьп (1993). 

Трэба адзначыць, што усе гэтыя паса-
ды не перашкаджал1 энерйчнаму i вопыт-
наму вучонаму займацца уласным1 педага-
пчным1 даследаваннямь Цэнтральнае мес-
ца у ix займае родная беларуская мова як 
багаты i неад'емны кампанент нацыяналь-
най культуры i унжальны феномен культу-
ры сусветнай, як магутны сродак выхаван-
ня асобы. В.У.Протчанка распрацоувае тэ-
арэтыка-метадалайчныя i метадычныя па-
дыходы да разумения беларускай мовы у 
кантэксце айчыннай культуры, да методыш 
яе выкладання. На гэтым этапе беларусш 
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Чмёяи i у датах 

вучоны спачатку абарашу у Маскве канды-
дацкую дысертацыю «Обучение лингвисти-
ческому анализу на материале словосочета-
ний бе лорусско го я з ы к а в V I I к л а с с е » 
(1980), а потым i доктарскую — «Многоас-
пектный лингвистический анализ в теории 
и практике обучения синтаксису белорусско-
го языка в средней школе » (1990). 

Васшь Ульянав1ч не кабшетны навуко-
вец. Кожнае палажэнне i вышк1 ceaix наву-
ковых даследаванняу апраб1равау i укараняу 
у практыку. 3 гэтай мэтай навуковую дзей-
насць ён аргашчна сумяшчау з працай у шко-
лах, 1нстытутах удасканалення настауншау, 
на кафедры рыторыга i методыш выкладан-
ня мовы i л1таратуры Беларускага дзяржау-
нага ушверс1тэта. Аб актуальных праблемах 
методык1 навучання беларускай мове паста-
янна дакладвау на метадалапчных семша-
рах, м1жнародных i рэспублшансшх тэарэ-
тычных i навукова-практычных канферэн-
цыях. 

У вышку глыбокай i паслядоунай наву-
кова-метадычнай работы з 'явЬпся як змяс-
тоуныя тэарэтычныя працы, так i разнас-
тайныя праграмы, падручшш, вучэбныя да-
паможнж1, метадычныя рэкамендацьп, рас-
працоук1 i парады для настауншау i вучняу 
сярэдняй школы, студэнтау i выкладчыкау 
фшалапчных факультэтау вышэйшых наву-
чальных устаноу, для слухачоу устаноу пас-
лядыпломнай адукацы1. 

На гэтым щкавым i плённым этапе твор-
чага жыцця беларусш вучоны апублжавау 
звыш 100 навуковых прац. Адкрыем нека-
торыя з ix, шырока вядомыя настаушкам i 
вучоным: 

«Вывучэнне ciHTaKcicy у школе: Словаз-
лучэнне. Просты сказ» (1984); 

«Шматаспектны анал1з пры вывучэнн1 
ciHTaKcicy беларускай мовы» (1987); 

Онстытут павышэння 

«Вывучэнне ciHTaKcicy у школе: Склада-
ны сказ» (1989); 

«Беларуская мова: Падручнш для 9 кла-
са школ з беларускай мовай навучання» 
(1998, 1999, 2002); 

«Пераказы у пачатковай школе» (1999, 
у сааутарстве з Я .М. Лаурэлем) i шш. 

Нельга не адзначыць апошнюю манагра-
ф1ю В.У.Протчанк1 «Актуальныя п ы т а н т 
тэоры1 i практык1 навучання беларускай 
мове» (2001), якая стала выншам яго шмат-
гадовай навуковай дзейнасщ. Тут прасочва-
ецца падыход да адукацьи i методык1 выкла-
дання мовы з пазщый MHorix навук — фит-
софи, пс1халогп, педагогш1, сацыялогп, мо-
вазнауства. У манаграфп методыка навучан-
ня роднай мове разглядаецца у якасщ самас-
тойнай педагапчнай навук1, раскрываюцца 
яе аб'ект, прадмет i задачы, тэарэтычныя, 
практычныя i прагнастычныя функцьп. Ды-
дактыка-метадычныя i аргатзацыйна-педа-
гапчныя пытанн1, ягая страваны на удаска-
наленне школьнай моунай aдyкaдыi, раскры-
ваюцца з функцыянальна-сштакачнага, асо-
басна-арыентаванага, матывацыйна-мэтава-
га падыходу. TaKi падыход дaвoлi перспектыу-
ны для вывучэння мовы як узроуневай cicra-
мы i жывой сацыяльнай з'явы. 

Шматгадовая праца беларускага на-
стаунша, метадыста, вучонага адзначана 
дзяржавай. В.У.Протчанка узнагароджаны 
знакам «Выдатнш асветы БССР», медалям! 
«За трудовое о т личие » , «Ветеран труда» , 
медалём Францыска Скарыны. За асаб1сты 
уклад у развщцё здольнасцей адоранай мо-
ладза яму прысуджана I I I прэм1я Спецыяль-
нага фонду Прэзщэнта Рэспублш1 Беларусь. 

Вас1ль Ульянав1ч Протчанка застаецца 
узорам адданага служэння роднай беларус-
кай мове, педагапчнай навуцы, асобе вучня 
i настаунжа. 

В.У.Чэчат, 
доктар педагапчных навук, прафесар 

зал'1ф'1кацы1 i перападрыхтоую кадрау БДПУ) 
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