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Педагог, 
вош, 

вучоны 

щ gk сакавша 1996 г. педага-
I Ц пчная грамадскасць на-

шай крашы адзначыла 
75-годдзе з дня нараджэння 
i 58-ую гадавшу навукова-пе-
дагапчнай i грамадскай дзей-
насщ правадзейнага члена 
Беларускай акадэми адука-
цьп i Млжнароднай акадэмп 
акмеалапчных навук, докта-
ра педагапчных навук, пра-
фесара кафедры агульнай 
педагопга Беларускага дзяр-
жаунага педагапчнага уш-
Bepci/гэта 1мя М.Танка Дамь 
тка 1ванав1ча Вадзшскага. 

Яго в я л т i складаны жыц-
цёвы шлях — гэта часцшка 
багатай r i cTopb i i былога 
СССР, Украшы i Беларусь 
Дамашк 1ванав1Ч нарадз1уся у 
сяле Малая Сал1ха Хмяльнщ-
кай вобласц1 у сям'! селяш-
на. Пасля заканчэння сярэд-
няй школы i педагапчных 
курсау з 1938 г. да Вялшай 
Айчыннай вайны працавау 

настауншам. Ад парога ро-
днай школы вучш праводзЬй 
свайго маладога настаушка 
добраахвотшкам на* фронт, 
дзе ён прайшоу баявы шлях 
ад радавога салдата да маё-
ра. Змагауся з фашысщаьп 
захопшкам1 на 12 франтах, 
абараняу i вызваляу украш-
ск1я, расшсюя, беларусшя, 
польск1я земл1. Удзельнш 
Сталшградскай, Курскай, 
Харкаускай бгтвау i Берлш-
скай аперацьп, 8 разоу быу 
паранены. BoiH Вадзшск1 
узнагароджаны 5 баявьши 
ордэнам1 i 16 медалям].. Яго 
баявыя дзеянш атсаны у 8 
KHirax ( "Незабываемые 
встречи", "От Волги до Эль-
бы" Д.С.Дабрушына, "По -
весть о последнем рейде" 
П.П.Брыкеля i шш.) i у 110 га-
зетных артыкулах i нарысах. 

У 50-ыя гг. Дамшж Ъвана-
в1ч працавау дырэктарам ся-
рэдкяй школы № 5 г. Хмяль-
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щцкага, дзе стварыу творчы 
педагапчны калектыу, арга-
юзава^ змястоуную i карыс-
ную для адукацьп, творчас-
щ, выхавання, аздараулення 
вучняу пазакласную работу. 
Клуб выхаднога дня, яш пра-
цавау у школе, дапамагау 
паунацэнна разв1вацца i дзе-
цям, i бацькам, i педагогам. 
Дзякуючы школьнаму сама-
акупнаму лагеру працы i ад-
пачынку старшакласшкау 
мелкя сродга на паездга, эк-
CKypcii, падарожжы юнакоу 
i дзяучат па Украше i за яе 
межы. Школа стала творчай 
лабараторыяй, з вопытам яе 
работы знаёмшюя педагоп з 
Украшы, iHmbix рэспублж i 
замежных KpaiH. Тут пабы-
вал1 вядомыя вучоныя-педа-
rori А П Н РСФСР: доктар пе-
дагапчных навук, прафесар 
М Л . Б о л д ы р а у , акадэм1к1 
М.К.Ганчароу, Ф.Ф.Каралёу i 
шш. Творчага дырэктара за-
прасШ у астрантуру А П Н 
РСФСР, дзе ён у 1959 г. аба-
рашу кандыдацкую дысерта-
цыю па тэме "Сктэма пазак-
ласнай выхаваучай работы 
сярэдняй агульнаадукацый-
най працоунай гголп\эхшчнай 

школы з вытворчым навучан-
нем ( V — X I кл.)". 

3 1961 г. ДХВадзшсю пра-
цуе выкладчыкам Чарнавщ-
кага дзяржаунага ун1верс!тэ-
та, у як1м пачынаецца яго 
плённая навукова-педагапч-
ная дзейнасць. Дамшж Гвана-
в1ч стварае першую на Ук-
раше грамадскую лабарато-
рыю Акадэми педагапчных 
навук РСФСР па праблемах 
маральнага выхавання 
школьшкау i станов1цца яе 
загадчыкам. У эксперыменце 
был1 заняты 18 школ Чарна-
вщкай вобласщ, 62 апорныя 
школы Чарнавщкай, Хмяль-
н!цкай i В1ншцкай абласцей 
был1 прыцягнуты да фран-
тальнай доследна-эксперы-
ментальнай работы. У педа-
гаг1чным эксперыменце 
удзельшчал1 508 настаушкау. 
Найбольш творчыя з ix пад-
рыхтавал1 i абаранш канды-
дацк!я дысертацьп. 

У 1966 г. Д.1.Вадз1нск1 
узначал1у кафедру педагоп-
Ki В1ншцкага педшстытута 
iMfl М.А.Астроускага, аднача-
сова працягвау загадваць ла-
бараторыяй А П Н СССР, 
была пераведзена з Чарна-
вщкага дзяржаунага ушвер-
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атэта. У 1970 г. у Маскве у 
Навукова-даследчым шсты-
туце агульнай педагопю АПН 
СССР абарашу доктарскую 
дысертацыю па тэме "Педа-
гаичныя асновы сштэмы ма-
ральнага выхавання стар-
шакласшкау" i яму было 
присвоена вучонае званне 
прафесара. 

У 1976 г. ДЛ.Вадзшсю па 
запрашэнт пераязджае у 
М1нск. Ён працуе прафесарам 
на кафедры педагопю Мш-
скага дзяржаунага ледагапч-
нага 1нстытута 1мя А.М.Гор-
кага, а^з 1979 г. узначальвае 
яе. Вопыт работы кафедры па 
удасканаленю. вучэбна-выха-
ваучага працэсу i навуковай 
дзейнасщ быу вывучаны i 
абагульнены М1шстэрствам 
асветы Беларуа (1985 г.). 

Д.1.Вадзшсш — аутар 340 
прац па праблемах маралъ-
нага, патрыятычнага, штэр-
нацыянальнага, сямейнага 
выхавання, пазакласнай i па-
зашкольнай работы, педаго-
riKi вышэйшай школы, сярод 
яюх 36 манаграфш, 6 наву-
чальных дапаможшкау, 20 
навукова-педагапчных, 10 
метадычных кшг i брашур на 
украшскай, рускай, беларус-

кай, балгарскай мовах. Вось 
некаторыя з ix: Оргашзация 
позакласно1 работи в шко-
л1 — Кшв, 1959. — 111 е.; 
Внеклассная воспитательная 
работа. — М., 1961. — 236 е.; 
Моральне виховання стар-
шокласнишв у процес! на-
вчання. — Ки1в, 1962. — 200 
е.; Воспитание интереса к 
знаниям у подростков. — М., 
1963. — 184 е.; Восш^татель-
ната работа с ученицете от 
IX—XI класс. — София, 1963. 
— 188 с. (у сааут.); Научные 
основы нравственного воспи-
тания школьников. — Минск, 
1982. — 176 с.; Колектив i осо-
бист!сть старшекласниюв. — 
Кшв, 1971. — 176 е.; Науч-
ные основы нравственного 
формирования личности шко-
льника. — Минск, 1984. - 100 
е.; Семейно-бытовая культу-
ра. — Минск, 1987. — 236 с. 
(в сааут.); Фарм1раванне ма-
ральных каштоунасных 
арыентацый будучых педаго-
гау. — Мшск, 1993. — 162 с. 
(у сааут.); Акаялапчныя праб-
лемы выхавання студэнтау 
педагапчных ВНУ. — MiHCK, 
1994. — 200 с. (у сааут.) i шш. 

Д.1.Вадз1нст'— вядомы 
грамадск1 дзеяч. Неаднаразо-
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ва выб!рауся дэпутатам гар-
савета, старшынёй пастаян-
най дэпутацкай KaMicii па 
народнай адукацьп, старшы-
нёй педагапчных таварыст-
вау у Хмяльнщкай, Чарна-
вщкай i Мшскай абласцях, 
членам прэзщыума рэспублз,-
канскага савета педагапчна-
га таварыства Беларуси Рэс-
публшанскага праулення та-
варыства "Веды", членам са-
ветау аблана Хмяльнщкай, 
Вшнщкай, Чарнавщкай аб-
ласцей. Быу дэлегатам V I 
з'езда прафсаюза работншау 
асветы, вышэйшай адукацьп 
i навуковых устаноу, дэлега-
там II i III з'ездау настауш-
кау УССР. Навукова-педага-
пчная праца Д.1.Вадзшскага 

адзначана прафесшным1 
узнагародам1: "За выдатныя 
nocnexi у працы вышэйшай 
школы С С С Р " , "Выдатшк 
асветы СССР " , "Выдатшк 
асветы Украшскай С С Р " , 
"Выдатшк асветы Узбекскай 
ССР," "Выдатшк асветы Бе-
ларускай ССР", 54 ганаровы-
Mi граматам1 i граматам1 Вяр-
хоунага Савета БССР, мшк-
тэрствау асветы У С С Р , 
БССР, аблана, прэзщыума 
педтаварыствау i шш. 

Дамшж 1ванав1ч з'яуляец-
ца дастойным прыкладам та-
ленав1тага вучонага 

В.У.Чэчат, 
доктар педагапчных 

навук, загадчык 
кафедры педагопга 
мапстратуры HIA. 
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