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27.02.2020 

Шлапакова, Д. Куды прывёў «Вожык у тумане»? / Д. Шлапакова // Звязда. – 

2020. — 27 лютага (№ 39). (“Чырвонка” № 4, 27 лютага. — С. 3.) 

У гімназіі № 10 Маладзечна адкрыўся адукацыйны STEAM- цэнтр. Гэта 

стала магчыма дзякуючы кампаніі “Апалон Аппс”, якая займаецца распрацоўкай 

мабільных праграм і з’яўляецца рэзідэнтам Парка высокіх тэхналогій. Падтрымку 

аказалі таксама асацыяцыя “Адукацыя для будучыні” і ўпраўленне па адукацыі 

райвыканкама. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20200226/1582729071-u-gimnazii-no-10-maladzechna-

adkryusya-adukacyyny-steam-centr 

 

20.02.2020 

Нікалаева, Н. “Настаўнік для Беларусі” чакае навабранцаў / Н. Нікалаева // 

Звязда. – 2020. — 20 лютага (№ 34). — С. 3.  

Першая хваля набору ў праект “Настаўнік для Беларусі” завяршаецца 23 

лютага. Першыя “Настаўнікі для Беларусі” ўжо прайшлі тры этапы адбору і 

паўдзельнічалі ў летнім інтэнсіве. Сёння яны выйграюць гранты (Людміла 

Рыбчынская, настаўнік інфарматыкі Негарэльскай сярэдняй школы №1, атрымала 

грант ад Google на правядзенне “Еўрапейскага тыдня коду”). 

 

13.02.2020 

Шлапакова, Д. Навучыць чуць и бачыць / Д. Шлапакова // Звязда. – 2020. — 

13 лютага (№ 29). (“Чырвонка” № 3, 13 лютага. — С. 4.) 

Артыкул прысвечаны Артуру Царыковічу, вучню 11 класа слуцкай сярэдняй 

школы № 11, які распрацаваў мабільную праграму для ўзаемадзеяння з глуханямымі 

або нямымі Contact. 

Электронная версія артыкула: 
http://www.zviazda.by/be/news/20200212/1581516766-adzinaccaciklasnik-

raspracavau-mabilnuyu-pragramu-dlya-uzaemadzeyannya-z 
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07.02.2020 

Конопелько, Л. Самый главный мужчина / Л. Конопелько // Народная газета. 

— 2020. — 07 лютага (№ 6). — С. 34, 35. 

В статье своим мнением, о взаимоотношении девочек с отцами, делится 

старший преподаватель кафедры психологии и управления Минского областного 

института развития образования, практический психолог Ботяновская Ирина 

Викторовна. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/samyy-gla2vnyy-muzhchina.html  
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29.02.2020 

Грэчка, І. Вілейка. Вілія. Вялля / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2020. — 

29 лютага (№ 24). — С. 18,19. 

Артыкул прысвечаны Вілейскаму раёну, школьным музеям устаноў адукацыі 

раёна. Так напрыклад самы вялікі ў краіне, па колькасці экспанатаў, школьны 

літаратурны музей дзейнічае ў Ільянскай сярэдняй школе імя А. А. Грымаця. 

 

27.02.2020 

Хідджаз, М. Па схільнасцях, па сілах, па інтарэсах / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 27 лютага (№ 23). — С. 7. (Дадатак “Сацыяльны 

ракурс”) 

У артыкуле расказваецца пра педагагічны праект “Развіццё сацыяльных 

кампетэнцый навучэнцаў у сістэме работы сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай 

службы”, які рэалізоўваецца ва Уздзенскай раённай гімназіі, што на Міншчыне. 

 

22.02.2020 

Шэпелевіч, Н. З такім чалавекам ганарова працаваць / Н. Шэпелевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 22 лютага (№ 21). — С. 11. 

У артыкуле Наталля Шэпелевіч, настаўніца гісторыі і кіраўнік школьнага 

музея дзіцячага сада-сярэдняй школы № 1 імя П. І. Купрыянава Жодзіна, расказвае 

пра Генадзя Пузанкевіча, вядомага чалавека ў горадзе Жодзіна. Ён знаёмы 

школьнікам як таксідэрміст, падарожнік і прыродазнавец.  
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Церахава, Н. У спаборніцтвах за “прыгожую фізіку” / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 22 лютага (№ 21). — С. 13. 

У XXVIII Рэспубліканскім турніры юных фізікаў, які прайшоў у Ліцэі БДУ, 

прынялі ўдзел 16 каманд з Беларусі, а таксама ў якасці гасцей дзве каманды з Расіі.  

У выніку выпрабаванняў дыплома ІІІ ступені ўдастоена каманда сярэдняй 

школы № 10 імя С. Ф. Рубанова Слуцка Мінскай вобласці. 

 

20.02.2020 

Фалалееў, У. З такім чалавекам ганарова працаваць / У. Фалалееў // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 20 лютага (№ 20). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны намесніку дырэктара па выхаваўчай рабоце 

Нацыянальнага дзяржаўнага адукацыйна-аздараўленчага цэнтра “Зубраня” 

Марыне Валер’еўне Шлык. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/z-takim-chalavekam-ganarova-pratsavats/ 

 

Церахава, Н. Своечасовае выяўленне парушэнняў – умова паспяховай 

карэкцыі / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2020. — 20 лютага (№ 20). — С. 12. 

Пытанні аказання комплекснай псіхолага-педагагічнай дапамогі дзецям з 

АПФР ранняга ўзросту абмеркавалі спецыялісты Мінскай вобласці падчас 

семінара-практыкуму, які праходзіў на базе Маладзечанскага ЦКРНіР – абласнога 

рэсурснага цэнтра па акзанні ранняй комплекснай дапамогі дзецям з асаблівасцямі 

ў развіцці. У мерапрыемстве прынялі ўдзел дырэктар Мінскага абласнога ЦКРНіР 

Ніна Канстанцінаўна Віктароўская і намеснік дырэктара па навукова-метадычнай 

рабоце Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, 

дацэнт Марыя Яўгенаўна Сківіцкая. 

Электронная версія артыкула: 

https://portfolio.ng-press.by/praktykum/svoechasovae-vyyaulenne-parushennyau-

umova-paspyahovaj-karektsyi/  

 

18.02.2020 

Бародзіч, С. Рэфлексія пасля незвычайнага урока / С. Бародзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 18 лютага (№ 19). — С. 8. 

У Паплаўскім дзіцячым садзе – сярэдняй школе Бярэзінскага раёна прайшоў 

незвычайны ўрок. Удзельніцы праграмы “Настаўнік для Беларусі” – настаўніцы 

біялогіі і хіміі Наталля Верына і Настасся Самец – прэзентавалі задуму, 

распрацаваную на апошняй метадычнай сесіі ў рамках зімовай вочнай сустрэчы 

каманды праграмы “Настаўнік для Беларусі”. Асаблівасцю ўрока па тэме 

“Фотасінтэз” было тое, што разглядаўся гэты працэс з пункту гледжання хіміі і 

біялогіі, а вялі яго адразу два настаўнікі. 

 

Калядзіч, Н. Партнёрскія сувязі ў STEM-руху / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 18 лютага (№ 19). — С. 9. 

У межах праекта “Настаўнік для Беларусі” для наладжвання партнёрскіх 

сувязей у галіне STEM-адукацыі педагогі негарэльскай сярэдняй школы № 1 на чале 

з яе дырэктарам Таццянай Кудзінай і дырэктарам рэсурснага цэнтра па 

https://nastgaz.by/z-takim-chalavekam-ganarova-pratsavats/
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інфарматызацыі Дзяржынскага раёна Дар’яй Смяловай наведалі Рассветаўскую 

сярэднюю школу Клецкага раёна. Ва ўстанову адукацыі завіталі таксама 

каардынатар праграмы “Настаўнік для Беларусі” Алёна Мельчанка, дырэктар 

фонду “Новая школа” Таццяна Квяцінская, спецыяліст па праектах карпаратыўнай 

сацыяльнай адказнасці Vizor Games Вольга Міхед. Майстар-клас для школьнікаў па 

спаборніцкай робататэхніцы правёў метадыст праграмы “Настаўнік для 

Беларусі” Глеб Карней. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/partnyorskiya-suvyazi-u-

stem-ruhu/ 

 

11.02.2020 

Пурплеўская, М. Прайсці свой шлях да поспеху / М. Пурплеўская // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 11 лютага (№ 16). — С. 1. 

У артыкуле Марына Пурплеўская, настаўніца іспанскай мовы, кіраўнік 

метадычнага аб’яднання настаўнікаў іспанскай мовы сярэдняй школы №17 

Барысава, расказвае пра сваю калегу, настаўніцу Алену Пятроўну Валасач, якая 

ужо на працягу 23 гадоў выкладае ў установе іспанскую мову. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/prajstsi-svoj-shlyah-da-pospehu/ 

 

Зайцева, Г. Яшчэ раз пра вуснае лічэнне / Г. Зайцева // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 11 лютага (№ 16). — С. 11. 

В статье Галина Зайцева, учительница младших классов Мажского детского 

сада – начальной школы Копыльского района, рассказывает о начальном курсе 

обучения математики и о использовании подвижных математических 

физкультминуток и математических игр на уроках в начальных уклассах. 

Электронная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/yashche-raz-pra-vusnae-lichenne 

 

08.02.2020 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2020. — 08 лютага (№ 15). — 

С. 10. 

Па выніках работы сістэмы адукацыі за 2019 узнагародзіць: 

У намінацыі “Лепшая ўстанова спецыяльнай адукацыі” калектыў 

дзяржаўнай установы адукацыі “Вілейскі раённы цэнтр карэкцыйна-развіццёвага 

навучання і рэабілітацыі”. 

У намінацыі “За выніковую заботу па забеспячэнні якасці атрымання 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” калектыў дзяржаўнай установы адукацыі 

“Слуцкі цэнтр турызму”. 

Аб’явіць Падзяку Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за арганізацыю 

на высокім узроўні мерапрыемстваў у рамках дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” – 

2019 галоўнаму ўпраўленню па адукацыі Мінскага аблвыканкама. 
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Калядзіч, Н. У рэчышча лічбавізацыі / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 08 лютага (№ 15). — С. 13. 

У Мінску ў межах Рэспубліканскай канферэнцыі Scratch Conference Belarus  — 

2020 для педагогаў, якія вучаць школьнікаў праграмаванню, адбыўся фінал 

адкрытага конкурсу “Мая Scratch-гісторыя” і прайшла ўрачыстая цырымонія 

ўзнагароджання пераможцаў. Сёлета конкурс праходзіў з 11 лістапада 2019 года 

па 31 студзеня 2020 года. 

Усяго на конкурс паступіла 136 заявак, прычым 44 з іх — ад прадстаўнікоў 

устаноў адукацыі Міншчыны. 

У выніку па рашэнні журы спаборніцтваў у намінацыі “Мой дэбют” 2-е 

месца — у настаўніцы інфарматыкі сярэдняй школы № 2 Капыля імя Цішкі 

Гартнага Людмілы Леанідаўны Хаміцэвіч. 

У намінацыі “Міжнародны Scratch-дзень” перамогу святкавалі настаўніца 

інфарматыкі і матэматыкі Азярэчанскай сярэдняй школы Клецкага раёна Таццяна 

Пятроўна Папко (1-е месца), настаўніца інфарматыкі і матэматыкі Возерскай 

сярэдняй  школы Уздзенскага раёна Людміла Канстанцінаўна Гвоздзева (3-е месца). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-rechyshcha-lichbavizatsyi/ 

 

Круглова, В. Змяшанае навучанне: шлях ад Салігорска да Маямі / В. Круглова 

// Настаўніцкая газета. — 2020. — 08 лютага (№ 15). — С. 14. 

У артыкуле Вольга Круглова, настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 

4 Салігорска Мінскай вобласці, расказвае пра выкарыстанне адукацыйнай 

платформы Edmodo на уроках. 

 

06.02.2020 

Нікіфарава, С. Рэкі пад наглядам / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 06 лютага (№ 14). — С. 11. 

Днямі ў Мінскім гарадскім інстытуце развіцця адукацыі прайшоў “водны” 

фестываль. Яго ўдзельнікамі сталі ў тым ліку 66 педагогаў з усёй краіны, 

аб’яднаных праграмай “Назіранне за рэкамі”. Пра рэалізацыю праграмы 

“Назіранне за рэкамі” ў Беларусі і актуальнасць яе для іншых краін свету расказала 

прысутным, у тым ліку і новым яе ўдзельнікам, Наталля Парэчына, каардынатар 

праектаў Цэнтра экалагічных рашэнняў. Так, самы значны ў гэтым кірунку праект 

“Назіранне за рэкамі” стартаваў у Беларусі ў 2006 годзе, сёння ж праект 

аб’ядноўвае ўжо 48 школьных экалагічных клубаў. Сярод актыўных удзельнікаў 

праекта школы Барысаўскага, Вілейскага і Мядзельскага раёнаў Міншчыны. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/reki-pad-naglyadam/ 

 

Янковіч, М. “Мы робім тэатр” / М. Янковіч // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 06 лютага (№ 14). — С. 12. 

Каля сотні вучняў, прынялі удзел у вочнай тэатральнай лабараторыі, якую 

правялі для іх расійскія акцёры і педагогі ў межах праекта “Праз тэатр”. Праект 

ужо чатыры сезоны збірае аматараў тэатра і тэатральнай педагогікі ў Расіі, а 

цяпер да калег далучыліся беларускія настаўнікі — дзесяць калектываў са школ і 

гімназій у розных куточках нашай краіны. 

https://nastgaz.by/u-rechyshcha-lichbavizatsyi/
https://nastgaz.by/reki-pad-naglyadam/
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Сярод удзельнікаў прадстаўнікі навучальных устаноў Лошніцы (Барысаўскі 

раён), Негарэлага (Дзяржынскі раён). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/my-robim-teatr/ 

 

Мойса, Т. Крыніца чалавечага жыцця / Т. Мойса // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 06 лютага (№ 14). — С. 5. 

У артыкуле Таццяна Мойса, метадыст Дзяржынскага раённага вучэбна-

метадычнага кабінета, расказвае пра выкарыстанне квест-азбукі настаўнікамі 

беларускай мовы і літаратуры. 

 

04.02.2020 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2020. — 04 лютага (№ 13). — 

С. 2. 

Узнагародзіць: 

Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за высокі ўзровень 

прафесійнага майстэрства, дасягнутыя поспехі ў навучанні і выхаванні 

падрастаючага пакалення Шуманскую Наталлю Яўгеньеўну — педагога 

дадатковай адукацыі, кіраўніка народнай студыі выяўленчага мастацтва 

“Вытокі” дзяржаўнай установы адукацыі “Слуцкі цэнтр дзіцячай творчасці”. 

За высокі прафесіяналізм, шматгадовую плённую працу па падрыхтоўцы 

вучэбных дапаможнікаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі Казакова Валерыя 

Уладзіміравіча — аўтара вучэбных выданняў па геаметрыі. 

Аб’явіць Падзяку міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь:за высокі ўзровень 

прафесійнага майстэрства, дасягнутыя поспехі ў навучанні і выхаванні 

падрастаючага пакалення Каранюку Аляксандру Цярэнцьевічу — настаўніку фізікі 

і астраноміі дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 1 Барысава”.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ab-uznagarodzhanni/  

 

Грэчка, І. Захоўваць, ганарыцца, помніць / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 04 лютага (№ 13). — С. 3. 

31 студзеня былі падведзены вынікі рэспубліканскага конкурсу музеяў 

устаноў адукацыі, прымеркаванага да 75-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

Конкурс праводзіўся Міністэрствам адукацыі, Беларускім культурным цэнтрам 

духоўнага адраджэння, сталічным храмам-помнікам у гонар Усіх Святых, 

Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, гістарычным 

факультэтам БДУ, Беларускім фондам міру, рэдакцыяй “Настаўніцкай газеты” ў 

рамках міжнароднай патрыятычнай акцыі “У славу агульнай Перамогі”. 

Так у намінацыі “Інавацыйныя формы арганізацыі вучэбна-даследчай 

дзейнасці навучэнцаў” першае месца прысуджана Ільянскай сярэдняй школе імя 

А.А.Грымаця Вілейскага раёна (кіраўнік работы Л.Ф.Маркевіч), а у намінацыі 

“Апісанне форм і метадаў дзейнасці школы па ўвекавечанні імён ахвяр і ўдзельнікаў 

Вялікай Айчыннай вайны” пераможцам стала Трасцянецкая сярэдняя школа 

Мінскага раёна (кіраўнік работы Г.Г.Піляева). 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/zahouvats-ganarytstsa-pomnits/ 

 

https://nastgaz.by/my-robim-teatr/
https://nastgaz.by/ab-uznagarodzhanni/
https://nastgaz.by/zahouvats-ganarytstsa-pomnits/
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Дубоўская, В. Фізіка поспеху / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 04 лютага (№ 13). — С. 14. 

Артыкул прысвечаны Аляксандру Цярэнцьевічу Каранюку, настаўніку фізікі 

гімназіі № 1 Барысава. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/fizika-pospehu/ 

 

Нікіфарава, С. З пэндзлем па жыцці / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 04 лютага (№ 13). — С. 15. 

Артыкул прысвечаны Шуманскай Наталлі Яўгенаўне, педагогу дадатковай 

адукацыі, кіраўніку народнай студыі выяўленчага мастацтва “Вытокі” 

дзяржаўнай установы адукацыі “Слуцкі цэнтр дзіцячай творчасці”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/z-pendzlem-pa-zhytstsi/  
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28.02.2020 

Люди, дела и планы // Мінская праўда. — 2020. — 28 лютага (№ 16). — С. 4. 

На неделе на веездных итоговых коллегиях говорили о сделанном в минувшем 

году и о ближайших планах, перспективах, так в В Борисове прошла коллегия 

главного управления по образованию. 

 

Добрые начинания // Мінская праўда. — 2019. — 28 лютага (№ 16). — (“МП 

плюс” № 6, 28 лютага. — С. 2.) 

В статье рассказывается о ГУО “Детский сад № 8 г. Столбцы”. 

 

Болатаў, А. Педагогі+вучні+бацькі / А. Болатаў // Мінская праўда. — 2019. — 

28 лютага (№ 16). — (“МП плюс” № 6, 28 лютага. — С. 2.) 

Артыкул прысвечаны Дзераўнянскай сярэдняй школе Стаўбцоўскага раёна. 

 

25.02.2020 

На мінулым тыдні віншаванні прымалі не адны мужчыны // Мінская 

праўда. — 2020. — 25 лютага (№ 15). — С. 3. 

Сваё 80-годдзе адзначыў Стаўбцоўскі раён. Гаварылі падчас свята не толькі 

пра дасягненні. Сёлета ў райцэнтры пачнецца будаўніцтва школы на 720 месцаў. 

https://nastgaz.by/fizika-pospehu/
https://nastgaz.by/z-pendzlem-pa-zhytstsi/
http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Солонец, Г., Лобатый, С. Год делами красен / Г. Солонец, С. Лобатый // 

Мінская праўда. — 2020. — 25 лютага (№ 15). — С. 3. 

В конце минувшей недели председатель облисполкома Александр Турчин 

побывал в Солигорском и Столбцовском районах, где в торжественной обстановке 

подвели итоги года 2019 года. 

В числе лидеров в Солигорском районе не только гиганты ОАО 

“Беларуськалий”, но и учреждения образования, в часности средняя школа №1 г. 

Солигорска, центр творчества детей и молодёжи Солигорского района. 

Открывая торжество в Столбцах председатель облисполкома сообщил, что 

в этом году в городе начнут строить школу на 720 мест. 

 

Лобатый, С. С прицелом на победу / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2020. 

— 25 лютага (№ 15). — С. 5. 

20-21 февраля комплекс “Заячья поляна” в Логойском районе впервые собрал 

участников областного этапа детских республиканских соревнований “Снежный 

снайпер”. На трассу вышли около 200 мальчишеку и девчонок со всей Минщины.  

 

21.02.2020 

Курилович, К. Нядаўна пабываў у новай барысаўскай сярэдняй школе № 25 / 

К. Курилович // Мінская праўда. — 2020. — 21 лютага (№ 14). — С. . 

Профилакическая межведомственная акція “Дружим с законом” проходит 

на Минщине. Ее организатор и координатор – комисия по делам 

несовершеннолетних облисполкома. Среди подключившихся и главное управление по 

образованию.  

 

Когда сбываются мечты // Мінская праўда. — 2020. — 21 лютага (№ 144). — 

(“МП плюс” № 4, 21 лютага. — С. 2.) 

В статье рассказывается о уникальной инклюзивной игровой площадке 

которая появилась в Вилейском районном центре коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. 

 

18.02.2020 

Саланец, Р. Нядаўна пабываў у новай барысаўскай сярэдняй школе № 25 / Р. 

Саланец // Мінская праўда. — 2020. — 18 лютага (№ 13). — С. 3. 

У артыкуле расказваецца пра барысаўскую сярэднюю школу № 25. 

 

Елисеева, Е. С юных лет – в предприниматели / Е. Елисеева // Мінская праўда. 

— 2020. — 17 лютага (№ 13). — С. 5. 

Минский областной Совет по развитию предпринимательства и главное 

управление по образованию облисполкома провели в Слуцке расширенное заседание, 

на котором школьники и учащиеся ссузов представили около двух десятков бизнес-

идей. 12 перспективных проектов получили инвестиционные сертификаты на 

поддержку и развитие. 
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14.02.2020 

Солонец, Г. Образование может быть частью экономики, причем 

инновационной / Г. Солонец // Мінская праўда. — 2020. — 14 лютага (№ 12). — С. 

4. 

Александр Турчин, губернатор Минской области, встретился с 

педагогическим активом области. В ходе разгавора речь шла о том, как сделать 

региональную, да и отечественную систему образования в целом еще более 

эффективной, успешной, инновационно привлекательной. Открывая встречу, 

Александр Турчин подчернул, что образование – один из столпов развития 

современного общества. 

 

Пашкевич, Е. Пчеле жизнь медом не кажется / Е. Пашкевич // Мінская праўда. 

— 2020. — 14 лютага (№ 12). — С. 7. 

Ученые бьют тревогу: во всем мире массово гибнут пчелы. В червенском 

районе Минской области находится единственное в стране учебное заведение в 

стране где можно получить специальность пчеловода. Своими размышлениями по 

теме в статье делится директор Смиловичского колледжа Виктор Маслак.  

 

11.02.2020 

На Міншчыне кніжная тэма працягнецца да 14 лютага ўдзелам 

школьнікаў вобласці ў міжнароднай акцыі “Падары кнігу” // Мінская праўда. — 

2020. — 11 лютага (№ 11). — С. 3. 

Хлопчыкі і дзяўчынкі абмяняюцца кнігамі з расійскімі аднагодкамі. Асноўны 

пункт збору кніг арганізаваны  ў цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Пухавіцкага 

раёна. 

 

Для Івянца самай актуальнай будоўляй і галоўнай падзеяй стала 

ўзвядзенне новага дзіцячага сада // Мінская праўда. — 2020. — 11 лютага (№ 11). 

— С. 3. 

Плануецца, што ўжо 1 верасня дашкольны цэнтр прыме сваіх выхаванцаў. 

 

Слиж, М. Опять на пятидневку?! / М. Слиж // Мінская праўда. — 2020. — 11 

лютага (№ 11). — С. 11. 

В статье рассказывается о единственной круглосуточной группе в 

учреждениях дошкольного образования в Молодечненском районе, которая 

функционирует на базе яслей-сада № 16 г. Молодечно. 

 

07.02.2020 

Школьники Минской области завоевали призовые места на Балтийском 

научно-инженерном конкурсе // Мінская праўда. — 2020. — 07 лютага (№ 10). — 

С. 6. 

Ученики средней школы №11 Слуцка завоевали дипломы II и III степени на 

Балтийском научно-инженерном конкурсе. Соревнования проводились в Санкт-

Петербурге с 3 по 6 февраля. В этом году в финал прошел 371 научный проект. Всего 

участие приняли свыше 500 учащихся из России, Беларуси, Казахстана, Украины и 

Азербайджана.  
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Учащиеся Минской области достойно представили область на конкурсе, их 

проекты были отмечены дипломами и премиями. Дипломом II степени научного 

жюри, специальной премией и дипломом лауреата бизнес-жюри награждены Артур 

Царикович и Анастасия Кривленя из средней школы №11 Слуцка в секции 

«Системное программирование и компьютерные технологии». Награды был 

удостоен проект «Contact — мобильное приложение для коммуникации с людьми с 

нарушением речи». Руководителем ребят стал Владимир Жук. 

Дипломом III степени научного жюри, специальной премией в секции 

«Физика» и призом от одного из спонсоров наградили Елизавету Гринюк и Тимофея 

Стамбровского из этой же школы. Призовое место завоевал проект 

«Использование эффекта Кармана для получения возобновляемой энергии». 

Руководителем стал Дмитрий Чернов. 

 

Солонкевич, С. Всестороннее развитие – во главе угла / С. Солонкевич // 

Мінская праўда. — 2020. — 07 лютага (№ 10). — (“МП плюс” № 3, 07 лютага. — С. 

3.) 

В 2019 году победителями конкурса “За создание оптимальных условий для 

развития и совершенствования образования в Несвижском районе” стали 

Несвижская гимназия, Сновская средняя школа, ГУО «Ясли-сад №4 г. Несвижа 

“Кораблик детства”» и ГУО “Сновский ясли-сад”. Каждому и з них есть чем 

гордиться. 

 

04.02.2020 

Нясвіжскі раён адсвяткаваў 80-годзе і ўжо намячае планы на стогадовы 

юбілей // Мінская праўда. — 2020. — 04 лютага (№ 9). — С. 3. 

Так, праз 20 год нашчадкі прачытаюць пасланне нашых сучаснікаў, якое 

заклалі ў “Капсулу часу” на месцы будаўніцтва ў горадзе новага дзіцячага сада. 

 

Да верасня маюць намер здаць дзіцячы садок з басейнам у Чэрвені // 

Мінская праўда. — 2020. — 04 лютага (№ 9). — С. 3. 

Дарэчы, дзіцячы сад – не адзіная будоўля ў Чэрвеньскім раёне. Калі падобныя 

аб’екты будуюцца, значыць, у рэгіёнах ёсць такая патрэба – расце 

нараджальнасць. 

 

Нагода пабываць на малой радзіме на мінулым тыдні з’явілася ў многіх 

жыхароў вялікіх гарадоў // Мінская праўда. — 2020. — 04 лютага (№ 9). — С. 3. 

У першую суботу лютага ва ўсіх школах краіны традыцыйна прайшлі вечары 

сустрэчы выпускнікоў. А ў Мінскай вобласці на мінулыя выхадныя стартавала 

дабрачынная акцыя. “29 добрых спраў” ініцыіравала галоўнае ўпраўленне па 

адукацыі аблвыканкама. Праект ахопіць установы адукацыі цэнтральнага рэгіёна. 

 

Елисеева, Е. 33 года – и вся жизнь / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 2020. — 

04 лютага (№ 9). — С. 6. 

В статье рассказывается о том, как прошла встреча выпускников в 

учреждениях образования города Слуцка. 

 


