
МЫ АБАВЯЗКОВА 
СУСТРЭНЕМСЯ ЗН0Ў
Прадстаўнікі айчынных і замежных 

ВНУ заўсёды з задавальненнем на- 
ведваюць нашу альма-матар, каб па- 
знаёміцца з працэсам навучання і 
выхавання студэнцкай моладзі, но
вым! тэхналогіямі, а таксама пера- 
няць вопыт у нашых выкладчыкаў.

Безумоўна, было чаму павучыцца ў 
нас і дзесяці хлопцам і дзяўчатам з 
Маскоўскага дзяржаўнага абласнога 
ўніверсітэта на чале з прафесарам 
кафедры спецыяльнай педагогікі і 
інклюзіўнай адукацыі С.У. Кавален- 
кам. Студэнты прыехалі да нас на 
дзесяцідзённую стажыроўку, якая 
праходзіла на базе нашага факульте
та. У яе межах быў праведзены шэ- 
раг майстар-класаў, круглых сталоў, 
лекцый, трэнінгаў, арганізаваны экс- 
курсіі ў навучальныя ўстановы т р э 
да, а таксама культпаходы ў Мастацкі 
музей і тэатр «Лялька».

Студэнтам-стажорам прыйшліся 
даспадобы ўсе мерапрыемствы без 
выключэння, а кіраўнік дэлегацыі -  
прафесар С.У. Каваленка адзначыў: 
«Усё лепшае, што было ў Савецкім 
Саюзе, тут захавана і прымножана». 
Маскоўская моладзь параўнала пад- 
рыхтоўку спецыялістаў у Расіі і Бела- 
русі і зрабіла выснову, што ў нас 
можна многаму навучыцца. Хлопцы і

дзяўчаты адзначылі, што Беларусь -  
прыгожая дэмакратычная краіна, дзе 
жывуць добрыя і гасцінныя людзі, 
што гарады тут чыстыя, з багатай 
гісторыка-культурнай спадчынай, а 
кошт спажывецкіх тавараў даволі 
даступны. Стажоры паабяцалі, што 
абавязкова зноў прыедуць у Бела
русь і прывязуць з сабой сяброў.

У апошні дзень прыбывання ў 
Віцебску расійскія студэнты атрымалі 
сертыфікаты аб праходжанні стажы- 
роўкі і разам з хлопцамі і дзяўчатамі 
педагагічнага факультэта зладзілі 
вялікі сумесны канцэрт. Асабліва мас- 
квічам спадабаліся беларускія народ- 
ныя песні і танцы. Авацыі выклікала 
песня «Беларусь і Расія» ў выкананні 
Сяргея Кухарэнкі і Кірыла Макарава.

Машэраўцам жа найбольш запом- 
нілася выступление Данііла Лабана- 
ва: хлопец экспромтам прачытаў 
верш уласнага сачынення, у якім 
шчыра прызнаваўся ў любові да Бе
ларусь

Падчас развітання моладзь не 
стрымлівала слёз. Расіяне запрашалі 
нас да сябе ў госці, мы ж абяцалі, што 
ўхуткім часе абавязкова сустрэнемся.
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