
Псдаго?л-наватары — у навуку! 

Дысертацыю абараняе 
дырэктар школы 

1дзе навукова-педагапчная дыскуия. Слова бярэ старшыня спецы-
ял1заванага Савета па абароне дысертацый пры БелНД1 адукацьп док-
тар педагапчных навук прафесар А. I. Кочатау: "Мы разам з дырэкта-
рам шстытута У. П. Пархоменкам (у той час намесшкам MiHicTpa аду-
кацьп Беларуси) ста ял i ля вытокау эксперымента у СШ №16 г.Бабруй-
ска. Асабл1ва пакутавал! i перажываль кал1 вопыт дырэктара Самуша 
Залманав1ча Рэузша "пракацшГ' як утошю. 3 таго часу пргшшло ча-
тыры гады, i мы бачым, што эксперымент аказауся удалым. Амеры-
канск1я калеп, яюя наведал! садыяльна-псдагапчны комплекс СШ 
№16, прызнал1, што у Бабруйску створана такая астэма выхавання, 
якая аказвае уплыу на ycix, хто знаходзщца на тэрыторьп СПК (у ЗША 
так1 уплыу аказваецца выбарачна). Найбольш щкавыя 1дэг амеры-
кансюя садыяльныя педагоп вырашыл1 апрабаваць у сябе на радз1ме... 
Саму'ш Залманав1ч Рауз)н — сур'ёзны даследчык, ён выпакутавау усё 
тое, што сёння абараняе". 

Сапрауды, вопыт дысертанта надзвычай багаты i разнастайны. Звыш 
30 гадоу Самуш Залманав1ч працус у школе — спачатку настаушкам 
працоунага навучання, чарчэння, псторьп, потым аргашзатарам пазак-
ласнай i пазашкольнай выхаваучай работы, дырэктарам. У рэспубл1цы 
яго ведаюць як актыунага члена прэзщыума Савета дырэктарау, каар-
дынацыйнага Савета творчых педагогау, Асацыяцьн педагогау-даслед-
чыкау Беларус!. Ён вядзе у 1нстытуце павышэння квал1ф1кацьн i пера-
падрыхтоум к1руючых работнлкау i спецыялктау адукацьп аутарск1я 
курсы па тэме "Школа з адкрытай выхаваучай с1стэмай", выступае на 
м1жнародных, усесаюзных, рэспубл!канск1х навукова-практычных кан-
ферэнцыях i сем1нарах. Вопытнаму дырэктару прысвоена квал1фжацыя 
"Сацыяльны шаватар".. . 

Практычны вопыт — вопытам, але сёння члены Савета бяруць пад 
перакрыжаваны агонь С. 3 . Рэузша як даследчыка, як будучага вучо-
нага. Вось чаму i пытанш сыплюцца, як проса з снапа: "Як Вы разуме-
еце паняцце "педагапчная рэаб)л1тацыя"?", "Што такое "выхаванне" 
i "выхаванасць"?", "Як Вы разумееце метад творчай карэкцьн разумо-
вай дзейнасщ вучняу?", "Як у сацыяльна-псдагапчным комплексе вы-
рашал1ся пытанн! прафесшнай арыентацьп?", "Сфармулюйце крытэрьй 
творчай асобы школьнжа" i г.д. На абдумванне час не дасцца, трэба 

108 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



адказваць адразу, як вучню 
на уроку. 1 дырэктар, як i яго 
лепшыя вучш, хутка i 
упэунена адказау на усе пас-
тауленыя пытанш. 

. . .Дыскуая працягваецца. 
HixTO з членау Савета не 
стащь убаку. "Вопыт СШ №16 
г.Бабруйска — гэта той вопыт, 
як1 можна выкарыстоуваць у 
шшых школах, бо ён дэталёва 
i дакладна атнсаны..." 
(У. Ф. Валадзько, кандыдат 
педагаичных навук). 
"Пс1холап рэспублш разам з 
амерыканск!м1 калегам! i на-
стаушкам! СШ №16 Бабруйска 
правял! у гэтым годзе непас-
рэдна у школе навукова-педа-
гапчную дыскуаю. Госщ з 
ЗША был1 уражаны высоюм! 
вын1кам1 работы сацыяльна-пе- С. 3. Рэузш. 
дагапчнага комплексу, карыс-
нае з вопыту бабруйчан узял1 на узбраенне" (Я. JI. Каламшаи, доктар 
пс1халапчных навук, прафссар). "Падкрэслю нав1зну даследавання: яна 
заключаецца у тым, што СПК сярэдняй школы №16 Бабруйска паклау 
пачатак стварэнню у Беларус1 1нстытута сацыяльнай педагопк1 i сацы-
яльных работнжау" (М. А. Гусакоусю, кандыдат фшасофск1х навук). 

Але у дзвюхгадз1ннай дыскусН вучоныя адзначыл1 не тольк1 станоучае 
у даследаванн1 С. 3 . Рэуз1на. Бьип выказаны таксама i крытычныя 
заувап, недахопы. На ix погляд, патрабуе удасканалення i канкрэтыза-
цы1 шструментарый укаранення дасягненняу педагапчнай навук1 у 
практыку; у шэрагу выпадкау застаецца за кадрам пахалапчны аспект 
праблемы; трэба было б правесщ параунальны анал1з СПК з шшым1 
1нстытутам1, с1стэмам1 адукацьп i выхавання i шш. 

Дысертанта, супрадь якога прагаласавау усяго адз1н член Савета з 16, 
наперадзе чакае вялжая i напружаная праца па удасканаленш свайго 
даследавання, напрацоуцы новых методык i палажэнняу, праверцы 
гшотэз. Жадаем яму поспехау у далейшай навукова-педагаичнай дзей-
насщ i шчыра в1ншуем! 

Чакаем педагогау-наватарау у Саведе па абароне дысертацый! Хто 
наступны?.. 

В. У. Чэчат, 
вучоны сакртпар спецыял/'заваиага 
Савета, кандыдат педагогичных 
навук, дацэнт 
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