
ВЫХОЎВАЕМ 
ПАТРЫ ЁТАЎ

На працягу 10 гадоў на пе- 
дагатічным факультэце на- 
шай альма-матар працуе 
музей гісторыі педагагічнага 
факультэта. Яго наведваюць 
ке толькі студэнты і выклад
ным, але і навучэнцы Аршан- 
скага і Полацкага каледжаў, 
вучні агульнаадукацыйных 
сярэдніх школ горада Ві- 
цебска і вобласці, прад- 
стаўнікі Маскоўскага дзяр- 
жаўнага абласнога ўківерсі- 
тэта і Наўгародскага дэяр- 
жаўнага ўніверсітэта імя 
Яраслава Мудрага, турк- 
менскія і кітайскія студэнты, 
слухачы Інстытута павышэн- 
ня кваліфікацыі і пера- 
падрыхтоўкі кадраў нашай 
ВНУ, бацькі студэнтаў.

Асабліва напружана музей 
працуе ў пачатку навучаль- 
нага года, калі адчыняе свае 
дзверы для першакурснікаў. 
Тут хлопцы і дзяўчаты мо- 
гуцьдаведацца пра гісторыю 
адкрыцця, станаўлення і 
развіцця факультэта, завоч- 
на паэнаёміцца з дэканамі і 
адметнымі еыкладчыкамі: 
Т.К. Кароткінай, А.П. Шань-

ко, К.І. Моніч, В.М. Мінаевай, 
Г.І. Ананчанка і інш. Апрача 
гэтага, можна пабачыць 
здымкі выпускнікоў, якія 
праславілі не толькі факуль
тет, але і ўківерсітэт. А тэта 
двухразовая алімпійская 
чэмпіёнка па гімнастыцы 
Ларыса Петрык, спявачка і 
тэлевядоўца Ларыса Грыба- 
лёва, дзіцячая пісьменніца, 
паэтка Маіна Бабарыка, паэт, 
член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі Навум Гальпяровіч, 
былы дырэктар УА -Лужас- 
нянская ш кола -інтэр на т- 
гімнаэія для адораных і тале- 
навітых дэяцей Віцебскай 
вобласці», заслужаны на- 
стаўнік Рэспублікі Беларусь 
Уладэімір Шыцько

Каля двух дэясяткаў вы- 
пускнікоў факультэта сталі 
кандыдатамі навук, а не- 
каторыя з іх, напрыклад, 
А .Ф . Саладкова, С.У. Лаут- 
кіна, Н.В. Амасовіч, Н.І. Бу- 
мажэнка, выкладаюць на 
родным факультэце.

Музей ганарыцца тым, што 
ў яго экспазіцыі ёсць куто- 
чак, прысвечаны асобе, імя

якой носіць наш універсітэт, -  
П.М. Машэраву. Тут можна 
пабачыць арыгіналы фота- 
мантажоў выпуску рабфака 
1934 года і выпуску фізіка- 
матэматычнага факультэта 
1939 года, адшукаць на іх 
фотаздымкі нашага земляка, 
а таксама ацаніць бюст Ма- 
шэрава.

Вялікае значэнне музей 
кадае правядзенню праф- 
арыентацыйнай работы з 
вучнямі агульнаадукацыйных 
сярэдніх школ і сярэдніх спе- 
цыяльных навучальных уста- 
ноу Думаю, у тым, што на 
педагагічным факультэце 
няма праблем э наборам 
абітурыентаў, ёсць і заслуга 
музея.

Акрамя таго, экскурсаво- 
ды (выкладчыкі і студэнты) 
падчас экскурсій прывіваюць 
наведвальнікам музея любоў 
да Бацькаўшчыны, малой 
радэімы, прыроды роднага 
краю і, канешне падкрэслі- 
ваюць вялікую ролю настаў- 
ніка ў грамадстве і ў жыцці 
кожнага чалавека. Гэта, бе- 
зумоўна, выклікае ў буду- 
чых педагогаў гонар за абра- 
ную прафесію.

В.М. БАРАНОК, 
старшыня ветэранскай 

арганізацыі ўніверсітэта, 
адкаэны за работу 

музея.
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