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«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю. 

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

20.05.2020 

Екель, Л. Узелки на памяти прошлого / Л. Екель // СБ. Беларусь сегодня. — 

2020. — 12 марта (№ 49). — С. 2, 3. 

Статья посвящена Анатолию Величко, педагогу-краеведу из Любанского 

района, который знает практически все о каждом уголке своей малой родины. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/uzelki-na-pamyati-proshlogo.html  
 

«Рэспубліка» – грамадска-палітычная газета.   

Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць пяць 

разоў на тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты 

«Советская Белоруссия». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://respublika.sb.by/ 

E-mail: pisma@sb.by 

 
23.05.2020 

Шимук, Т. Ад постучался в Жаволки / Т. Шимук // Рэспубліка. – 2020. – 23 

мая (№94). – С. 15. 

По итогам районного фестиваля “Я – исследователь” в номинации 

“Гуманитарные знания” победил проект Марии Горленко – учащаяся 4 “В” класса 

средней школы № 2 г. Копыля. В проекте описывается трагическая участь деревни 

Жаволки Копыльского района в годы Великой Отечественной войны. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/ad-postuchalsya-v-zhavolki.html  

 

19.05.2020 

Невмержицкая, О. Приглашение в лето / О. Невмержицкая // Рэспубліка. – 

2020. – 19 мая (№90). – С. 1,12-13. 

В статье рассказывается о том, когда примут школьников оздоровительные 

лагеря и какие меры безопасности в них будут предусмотрены. Так, план 

дополнительных мероприятий по предупреждению заноса и распространения 

http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/uzelki-na-pamyati-proshlogo.html
http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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вирусных инфекций разработан и успешно реализован в марте и апреле в НДЦ 

«Зубренок», который принимает юных гостей круглый год. 

Екатерина Шаркель, заместитель директора по учебно-методической 

работе НДЦ «Зубренок», рассказала, что, до приезда в центр каждому ребенку 

необходимо пройти медицинское обследование, которое определяет группу его 

здоровья и общее физическое состояние. Садясь в организованный центром 

трансфер из Минска, ребенок предъявляет пакет документов, где к основной 

медицинской справке прилагается подтверждение врача-инфекциониста о том, 

что он не контактировал с людьми, имеющими инфекционные заболевания. Перед 

посадкой в автобус у каждого ребенка измеряется температура тела, проводится 

оперативный осмотр. Заезд организован так, чтобы в одном транспортном 

средстве находились ребята из одного отряда, проживающие на одном этаже. 

Автобусы привозят детей прямо к их спальным корпусам, где происходит высадка 

у заранее закрепленных за отрядами входов. Если ребенок не пользовался услугами 

трансфера, то по прибытии в центр его ждет осмотр дежурного врача. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/priglashenie-v-leto.html 

 

Газета «Звязда» – грамадска-палітычная 

беларускамоўная газета.  

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г. 

Выходзіць пяць разоў на тыдзень. 

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://zviazda.by 
E-mail: info@zvyazda.minsk.by 

 
21.05.2020 

Новікава, А. Мастацтва паставіць мат / А. Новікава // Звязда. – 2020. — 21 

мая (№ 97). (“Чырвонка” № 9, 21 мая. — С. 4.) 

Артыкул прысвечаны удзельнікам гуртка па шахматах і шашках дзяржынскай 

гімназіі № 1, вучню 6 класа Ілле Кандрашову і вучню 8 класа Ягору Немчанка. 

 

02.05.2020 

Нікалаева, Н. Тэст на прафесійную прыдатнасць / Н. Нікалаева // Звязда. – 

2020. — 2 мая (№ 84). — С. 1, 5. 

У артыкуле расказваецца ці гатовыя настаўнікі працаваць у умовах 

дыстанцыйнага навучання. Педагогі, якія з’яўляюцца партнёрамі праграмы 

“Настаўнік для Беларусі”, расказалі, што ім удалося зрабіць, каб не пакінуць дзяцей 

за бортам навучальнага працэсу. 

Намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце гімназіі горада 

Дзяржынска Галіна МІГУРА:  

https://www.sb.by/articles/priglashenie-v-leto.html
http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
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— У першы тыдзень пасля заканчэння канікул на заняткі прыйшлі прыкладна 

30 працэнтаў ад агульнай колькасці вучняў, а ўсяго ў нашай гімназіі навучаюцца каля 

1170 чалавек. Пакуль што нам удаецца вытрымліваць у класах сацыяльнае 

дыстанцыраванне: кожны вучань сядзіць за асобным сталом. сёння на парадку дня 

востра стаіць пытанне, як вучыць дзяцей, якія засталіся дома. Прызнаюся, што 

працяглыя канікулы мы правялі з максімальнай карысцю і скарысталіся гэтым 

часам для ўласнага прафесійнага самаразвіцця. 

Наконт матывацыі вучняў да вучобы скажу вам так: я выкладаю англійскую 

мову і ў групе, якая складаецца з дзевяці чалаваек, не бывае такога, каб усе сумленна 

рыхтаваліся да заняткаў. Гэта группа як адбітак усяго вучнёўскага грамадства. 

Ёсць дзеці, якія будуць выкладвацца на ўсе сто працэнтаў, але будуць і тыя, хто 

хітрыць і ўхіляецца ад вучобы. І гэта адбываецца незалежна ад таго, як праходзяць 

заняткі — анлайн ці афлайн. 

АЛЛА ГАЛУБКОВІЧ, настаўніца гісторыі з гімназіі горада Дзяржынска, 

адна з удзельніц праграмы «Настаўнік для Беларусі»: 

— Я лічу, што настаўнік павінен ісці ў нагу з часам, асвойваць розныя формы 

камунікацыі з вучнямі і трансляцыі ім вучэбнага матэрыялу. Трэба ўмець 

заматываваць, а сучасныя падыходы да арганізацыі навучальнага працэсу якраз 

дапамагаюць гэта зрабіць 

Мы з калегамі ў гімназіі паралельна вывучалі розныя інструменты для 

дыстанцыйнага навучання. А калі распачалася чацвёртая чвэрць, сталі ўсё гэта 

ўкараняць. У класах, дзе адсутнічае шмат вучняў, я правожу урокі і дыстанцыйна 

з дапамогай платформы ZOOM. Гэта вельмі зручны інструмент, з яго дапамогай 

можна распытваць дзяцей вусна. Карыстаюся таксама гугл-класам, які дазваляе 

размяшчаць любую інфармацыю, відэаролікі, нейкія тэсты, прычым з магчымасцю 

праверкі заданняў. 
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«Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь.  

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень. 

Заснавальнік: Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.  

Web-cайт: http://nastgaz.by/ 
 

23.05.2020 

Рэва, Д. Сугучча творчасці і прафесіяналізму / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 23 мая (№ 57). — С. 15 

Прадстаўнікі Капыльскага дзяржаўнага каледжа занялі прызавыя месцы на 

конкурсе “Лепшы навучэнец установы прафесійнай адукацыі Мінскай вобласці”. 1-

е месца ў намінацыі “За дасягнутыя высокія паказчыкі ў галіне прафесійнага 

майстэрства” заняла Аляксандра Гліністая. У намінацыі “За высокія паказчыкі 

паспяховасці” перамог Дзяніс Трафімук. У галіне інфармацыйна-камунікацыйных 

тэхналогій узнагароджаны лідар намінацыі Арцём Ватазін”. У намінацыі “За 

дасягнутыя высокія паказчыкі ў галіне гуманітарных навук, літаратурнай 

творчасці” паспяхова выступілі научэнкі Барысаўскага дзяржаўнага каледа Паліна 

Шкрабко і Аліна Кандыбайла. У намінацыі “За дасягнутыя высокія паказчыкі ў 

галіне навукова-даследчай дзейнасці” перамагла навучэнка Нясвіжскага 

дзяржаўнага каледжа Юлія Яроміч. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/suguchcha-tvorchastsi-i-prafesiyanalizmu/  

 

Нікіфарава, С. Аб’яднаны кластарам / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 23 мая (№ 57). — С. 5. 

Артыкул распавядае пра метадычную службу ўстаноў дадатковай адукацыі. 

Нацыянальны цэнтр мастацка творчасці дзяцей і моладзі 20 і 21 мая ў анлайн-

рэжыме правёў ІІ Рэспубліканскую навукова-метадычную сесію “Інавацыйны 

патэнцыял метадычных службаў як фактар якасці дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі”. 

 

Нікіфарава, С. Гісторыя ў камені / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 23 мая (№ 57). — С. 7. 

У артыкуле прыводзяцца вынікі ІІ Рэспубліканскага геалагаічнага конкурсу. 

Дыплом ІІІ ступені артрымаў навучэнец сярэдняй школы № 23 г. Барысава Арсеній 

Апет. 

 

21.05.2020 

Макарава, Т. З павагай да калег, з увагай да вучняў / Т. Макарава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 21 мая (№ 56). — С. 1. 

У артыкуле Тамара Макарава, кіраўнік метадычнага аб’яднання класных 

кіраўнікоў гімназіі № 3 Барысава, расказвае пра намесніка дырэктара па 

http://nastgaz.by/
https://nastgaz.by/suguchcha-tvorchastsi-i-prafesiyanalizmu/
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выхаваўчай рабоце сваёй навучальнай установы, настаўніцу рускай мовы  

і літаратуры вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі Наталлю Анатольеўну 

Крышань. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/z-pavagaj-da-kaleg-z-uvagaj-da-vuchnyau/  

 

19.05.2020 

Шымко, Т. Каштоўны вопыт і комплекснае мысленне / Т. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 мая (№ 55). — С. 4. 

Сёлета заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па геаграфіі прымаў 

Дзяржынск. У заключным этапе алімпіяды па геаграфіі ў гэтым годзе свае веды 

праверылі 30 вучняў выпускных класаў. У выніку спаборніцтваў чатыры дыпломы 

атрымалі прадстаўнікі Мінскай вобласці, так дыплом І ступені атрымаў 

Канстанцін Чыжоў (гімназія № 1 Жодзіна Мінскай вобласці). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/kashtouny-vopyt-i-kompleksnae-myslenne/  

 

Вашкевіч, Н. Добры старт / Н. Вашкевіч // Настаўніцкая газета. — 2020. — 

19 мая (№ 55). — С. 4. 

Удзельнікаў заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных 

прадметах “Грамадазнаўства” і “Фізічная культура і здароўе” прымала ў гэтым 

годзе Гродзенская вобласць.  

Алімпіяда па прадмеце “Фізічная культура і здароўе” аб’яднала 43 

удзельнікаў. Па выніку спаборніцтваў дыплом І ступені атрымала навучэнка 

Чурлёнскага дзіцячага сада — сярэдняй школы Вілейскага раёна Мінскай вобласці 

Настасся Кібалка. Дзяўчына пацвердзіла высокі мінулагодні вынік: у 2019 годзе яна 

таксама атрымала дыплом І ступені. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/dobry-start/  

 

Церахава, Н. Годныя перамогі юных хімікаў / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 19 мая (№ 55). — С. 5. 

У заключным этапе Рэспубліканскай алімпіяды па хіміі прынялі ўдзел 38 

вучняў 11 класаў з 7 рэгіёнаў. Спаборніцтвы прайшлі на базе Мінскага гарадскога 

аздараўленча-адукацыйнага цэнтра “Лідар” і хімічнага факультэта БДУ. 

Абсалютным пераможцам, які набраў на алімпіядзе найбольшую колькасць 

балаў (178,87), стаў Мацвей Навасёлаў, навучэнец гімназіі № 10 Маладзечна. 

Таксама сярод узнагароджаных: Андрэй Куніцкі, Мінскі дзяржаўны абласны 

ліцэй (настаўніца С.Г.Мельнікава) атрымаў дыплом ІІ ступені, Ілья Курыловіч, 

Вілейская гімназія № 1 “Логас” (настаўніца М.Д.Шаблыка) атрымаў дыплом ІІІ 

ступені. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/godnyya-peramogi-yunyh-himikau/  
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Калядзіч, Н. Навучанне на адлегласці: дастойны адказ на выклік часу / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 мая (№ 55). — С. 5. 

Як арганізоўваецца навучанне на адлегласці, якія электронныя платформы 

выкарыстоўваюць педагогі і наколькі эфектыўнае такое навучанне, у артыкуле 

расказваюць настаўнікі-практыкі. 

Настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы №1 Лагойска Святлана 

Аляксандраўна Іванюшына: 

- Навучанне малодшых школьнікаў на адлегласці мае сваю спецыфіку. Вельмі 

важнымі з’яўляюцца прамое ўзаемадзеянне дзяцей з настаўнікам і індывідуальны 

падыход да кожнага. Сёлета я працую з першакласнікамі, трэцяя частка вучняў 

класа вучыцца на адлегласці. У сваёй рабоце карыстаюся канструктарам урокаў 

Core. Кожнаму з дзяцей , хто застаўся дома, па вынікахвыкананых заданняў даю 

разгорнутую зваротную сувязь. 

Настаўнік фізікі і інфарматыкі гімназіі №3 Барысава Ягор Аляксеевіч 

Мандрык: 

- У нашай гімназіі заняткі наведваюць працэнтаў 30 навучэнцаў. Што 

тычыцца арганізацыі навучання на адлегласці, тоя і маі калегі ў новы фармат 

уключыліся з цікавасцю. У сваёй рабоце мы карыстаемся платформай MOODLE. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/navuchanne-na-adleglastsi-dastojny-adkaz-na-vyklik-chasu/ 

 

Сахно, Н. Адзін супраць усіх ці ўсе супраць аднаго? / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 19 мая (№ 55). — С. 5. 

Круглы стол сабраў разам настаўнікаў, псіхолагаў, прадстаўнікоў грамадскіх 

арганізацый і бацькоў, не толькі каб высветліць прычыны ўзнікнення булінгу і 

навучыцца працаваць з дзецьмі, якія сталі ахвярамі цкавання, але і вызначыць 

галоўнае: ці магчыма спыніць булінг? 

Псіхолаг SOS-Дзіцячай вёскі ў Бараўлянах Марына Сасніна, якая даўно працуе 

з дзецьмі з уразлівых груп, звярнула ўвагу на тое, што важна ўмець адрозніваць 

булінг ад канфлікту.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/adzin-suprats-usih-tsi-use-suprats-adnago/ 

 

16.05.2020 

Сінькевіч, Г. Любяць і ўмеюць працаваць / Г. Сінькевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 14 мая (№ 54). — С. 4. 

Звыш 30 удзельнікаў сабраў заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па 

вучэбным прадмеце “Працоўнае навучанне”, які адбыўся ў Магілёве. Сярод 

удзельнікаў навучэнец вілейскай гімназіі №2 Ігнацій Адамовіч. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/lyubyats-i-umeyuts-pratsavats/  
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Грыцацуева, Т. Нашы добрыя казкі / Т. Грыцацуева // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 14 мая (№ 54). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна Грыцацуева, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

ясляў-сада №5 Любані, расказвае пра тое, як зацікавіць дзяцей мастацкім словам, 

чытаннем, а таксама выхаваць культуру маўленчых зносін. 

 

Нікановіч, В. Педагагічнае суправаджэнне інтэграцыі ў рынак працы 

выпускнікоў дапаможных школ-інтэрнатаў / В. Нікановіч // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 14 мая (№ 54). — С. 11. 

У артыкуле Вольга Нікановіч, настаўнік-дэфектолаг Капыльскай 

дапаможнай школы-інтэрната, расказвае пра прафесійнае навучанне і 

працаўладкаванне асоб з АПФР. 

 

14.05.2020 

Калядзіч, Н. Лепшыя ВМК вызначаны на Міншчыне / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 14 мая (№ 53). — С. 3. 

На Міншчыне падведзены вынікі абласнога конкурсу вучэбна-метадычныя 

кабінеты. Дыпломамі І ступені адзначаны Цэнтр навукова-метадычнага 

забеспячэння адукацыі Маладзечанскага раёна і Нясвіжскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет. Уладальнікамі дыпломаў ІІ спупені сталі Валожынскі і Слуцкі 

раённыя вучэбна-метадычныя кабінеты. Дыпломаў ІІІ ступені ўдастоены вучэбна-

метадычныя кабінеты Капыльскага і Любанскага раёнаў. 

 

12.05.2020 

Дубоўская, В. У сістэме працуюць прафесіяналы, здольныя да асэнсаванага і 

творчага падыходу ў рабоце з вучнямі / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 12 мая (№ 52). — С. 3. 

Напрыканцы мінулага тыдня міністр адукацыі з рабочай паездкай наведаў 

установы адукацыі Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці. У Бярэзінскай гімназіі і 

Паплаўскім дзіцячым садзе—сярэдняй школе Ігар Карпенка пазнаёміўся з 

арганізацыяй вучэбнага працэсу, пагутарыў з вучнямі, педагогамі, дырэктарамі 

раёна.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-sisteme-pratsuyuts-prafesiyanaly-zdolnyya-da-asensavanaga-

i-tvorchaga-padyhodu-u-rabotse-z-vuchnyami/ 

 

05.05.2020 

Клюйко, А. У сугуччы з патрабаваннями часу / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 05 мая (№ 50). — С. 7. 

У артыкуле Інга Пятроўна Кандрацьева, рэктар Мінскага абласнога 

інстытута развіцця адукацыі, расказвае пра новыя напрамкі работы інстыта па 

ўдасканаленні павышэння кваліфікацыі настаўнікаў і кіруючых работнікаў. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-suguchchy-z-patrabavannyami-chasu/.  

 

https://nastgaz.by/u-sisteme-pratsuyuts-prafesiyanaly-zdolnyya-da-asensavanaga-i-tvorchaga-padyhodu-u-rabotse-z-vuchnyami/
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Шымко, А. Наша Маша, ці Як маладому настаўніку прыжыцца ў школе / А. 

Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2020. — 05 мая (№ 50). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны настаўніце малодшых класаў Каладзішчанскай 

сярэдняй школы Мінскага раёна Марыі Эдуардаўне Канапле. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/nasha-masha-tsi-yak-maladomu-nastauniku-pryzhytstsa-u-

shkole/  

 

Церахава, Н. Камунікатыўныя ўрокі замежнай мовы / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 05 мая (№ 50). — С. 12. 

Артыкул прысвечаны настаўніце нямецкай мовы Мар’інагорскай гімназіі 

Пухавіцкага раёна Таццяне Мікалаеўне Гарошка, якая ўжо на працягу 24 гадоў кіруе 

дзейнасцю раённага метадычнага аб’яднання настаўнікаў нямецкай мовы. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/kamunikatyunyya-uroki-zamezhnaj-movy/  

 

Нікіфарава, С. У чаканні “Фестывальнага лета” / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 05 мая (№ 50). — С. 12. 

У НДЦ “Зубраня” летні сезон атрымае назву “Фестывальнае лета”, пад час 

адпачынку можна будзе падцягнуць вучобу, навярстаць ўпушчаныя дні гульняў з 

сябрамі і, канечне, паправіць здароўе.  
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15.05.2020 

Сурма, Е. Любовь там, где дети. Счастье на улице Радужной / Е. Сурма // 

Мінская праўда. — 2020. — 15 мая (№ 37). — С. 1, 10. 

Статья посвящена Оксане Климовой, родителю-воспитателю детского  

дома семейного типа в деревне Краснодворцы Солигорского района. 

 

Халдеева, А. Звонок на online / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2020. — 15 

мая (№ 37). — С. 11. 

В статье рассказывается о том, как работает средняя школа № 3 г. 

Березино, готовы ли педагоги проводить виртуальные уроки и как новый формат 

оценивают сами ученики. 

 

Брожина, Ю. Лидеры все успевают / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2020. 

— 15 мая (№ 37). — С. 11. 

Юные жители центрального региона вошли в тройку лучших на областном 

этапе VI республиканского смотра-конкурса «Лидер года - 2020» и представят 

область на республике, так диплом первой степени получила десятиклассница 

средней школы №14 г. Молодечно Анастасия Насевич. Диплом второй степени 

завоевал десятиклассник Вилейской гимнаазии №1 «Логос», в числе лучших 

оказалась и десятиклассница Клецкой среденей школы №3 Полина Груша, которой 

был присужден диплом третьей степени. 

 

12.05.2020 

Наркевич, Г. Будешь плохо учиться – в колхоз не возьмут! / Г. Наркевич // 

Мінская праўда. — 2020. — 12 мая (№ 36). — С. 7. 

Два года назад в сельских школах стали открывать классы аграрной 

направленности. Через месяц первые выпускники получат аттестаты, так на 

Березинщине профильные группы аграрной направленности есть пока только в 

средней школе № 2 г. Березино. Среди десятиклассников – 8 мальчишек и девчонок, 

а среди одиннадцатиклассников – 10 будущих агрономов, ветеринаров, 

зоотехников, инженеров. 

http://www.mpravda.by/
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Дроздовская, А. Физика на “удаленке” / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 

2020. — 12 мая (№ 36). — С. 14. 

Статья посвящена учителю физики гимназии № 3 города Борисова Егору 

Мандрику. В статье педагог рассказывает о секретах подготовки олимпиадников, 

волонтерском движении, дистанционном обучении и почему на уроках необходимо 

устраивать эксперименты. 

 

 


