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Газета «Звязда» – грамадска-палітычная 

беларускамоўная газета.  
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Выходзіць пяць разоў на тыдзень. 

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага 
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25.06.2021 

Яскевіч, С. “Арганізацыя школьных аздараўленчых лагераў – адна з самых 

цікавых і найважнейшых формаў работы са школьнікамі ў летні перыяд” / С. Яскевіч 

// Звязда. – 2021. — 25 чэрвеня (№ 119). (“Мясцовае самакіраванне” № 24, 25 

чэрвеня. — С. 18.)  

Днямі старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, 

культуры і сацыяльным развіцці Віктар Лісковіч у рамках рабочай паездкі ў 

Дзяржынскі раён наведаў дзяржаўную ўстанову адукацыі “Дзіцячы аздараўленчы 

лагер “Дружба”, размешчаны ў пасёлку Энергетыкаў. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20210624/1624542379-viktar-liskovich-arganizacyya-

shkolnyh-azdaraulenchyh-lagerau-adna-z-samyh  

 

01.06.2021 

Дзядзюля, А. Маршрутамі памяці / А. Дзядзюля // Звязда. – 2021. — 01 чэрвеня 

(№ 101). — С. 5. 

Штогод у рамках Саюзнай дзяржавы рэалізоўваюцца праекты гісторыка-

патрыятычнага выхавання. Адным з такіх праектаў праводзіцца ў дзіцячым 

аздараўленчым цэнтры “Зубраня”. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20210531/1622471581-marshrutami-pamyaci-rolya-

gistoryka-patryyatychnaga-turyzmu-u-vyhavanni  
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«Домой!» – ежемесячная газета для замещающих 

родителей и специалистов по семейному устройству. 

Издается с 2013 г. Выходит один раз в месяц. 

Учредители: учреждение «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики Беларусь», 

редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Педагогическая 

пресса». 

Адрес редакции: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 77. 

E-mail: domoy@nastgaz.by  
 

Сахно, Н. Следующая станция - детство / Н. Сахно // Домой!. – 2021. — № 6. 

— С. 4.  

В Минском районном социально-педагогическом центре в рамках 

празднования Международного дня защиты детей для воспитанников приюта была 

организована масштабная программа. 

 

Молчанова, Н. Пусть сбываются мечты! / Н. Молчанова // Домой!. – 2021. — 

№ 6. — С. 5.  

В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО “Смолевичский 

социально-педагогический центр”, рассказывает о счастливой истории 

пятилетнего  Даниила, которая началась 24 марта 2008 года, когда супруги 

Людмила Семенова и Геннадий Шиматков пришли в отделение детского приюта 

Смолевичского социально-педагогического центра. 

 

 

«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/ 
 

 

29.06.2021 

Сахно, Н. Гаварыць нельга маўчаць / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 29 чэрвеня (№ 72). — С. 10-11. 

У артыкуле расказваецца пра рэалізацыю ў нашай краіне мадэлі сяброўскага 

і падтрымліваючага асяроддзя. Канчатковым вынікам рэалізацыі мадэлі з’яўляецца 

стварэнне неабходных умоў для трансфармацыі ўстановы адукацыі ў псіхалагічна 

бяспечнае месца. У рамках рэалізацыі мадэлі быў праведзен круглы стол прысвечаны 

падвядзенню вынікаў першага года рэалізацыі праекта. Сярод ўдзельнікаў круглага 

стала – навучэнцы бараўлянскай сярэдняй школы № 2 – знайшлі цікавы спосаб 

падтрымкі праграмы па недапушчэнні булінгу. Дзеці разам з педагогамі актыўна 

mailto:domoy@nastgaz.by
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выкарыстоўваюць сваё тэлебачанне і інтэрнет-рэсурсы. Так, на YouTube-канале 

школы можна знайсці серыі ток-шоу “Гаварыць аб праблемах не сорамна” з 

удзелам медыйных асоб, якія разважаюць на тэму цкавання. 

 

Рэва, Д. Творчасць ва ўсім, прафесія - перадусім / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 29 чэрвеня (№ 72). — С. 15. 

Конкурс “Лепшы навучэнец установы прафесійнай адукацыі Мінскай 

вобласці” стаў фінальнай кропкай навучальнага года для прафесійных каледжаў і 

ліцэяў прысталічнага рэгіёна. Пераможцы конкурсу — найлепшая рэклама ўстаноў 

прафесійнай адукацыі. Іх дасягненні і поспехі сведчаць аб тым, што сёння ў 

прафесійных ліцэях і каледжах не проста даюць прафесію, а ўсебакова развіваюць і 

выхоўваюць асобу, здольную вырашаць нестандартныя задачы і творча 

падыходзіць да любой справы. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/tvorchasts-va-usim-prafesiya-peradusim/  

 

26.06.2021 

Дубоўская, В. Прызёры EGEO - 2021 / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 26 чэрвеня (№ 71). — С. 4. 

Беларускія школьнікі сталі прызёрамі Еўрапейскай геаграфічнай алімпіяды 

(EGEO - 2021). Нашу краіну прадстаўлялі 9 чалавек. У малодшай узроставай групе 

(12 – 15 гадоў) бронзавы медаль уручаны дзесяцікласніку гімназіі № 1 Слуцка Раману 

Пенязю. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/pryzyory-egeo-2021/  

 

Рэва, Д. Чакаюць каледжы, чакаюць ліцэі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 26 чэрвеня (№ 71). — С. 4. 

У артыкуле расказваецца пра тое, які спектр рабочых прафесій прапануюць 

установы прафесійнай адукацыі сёлета. Так у Мінскай вобласці на ўзроўні ПТА 

пачнуць рыхтаваць токараў і слесараў-рамонтнікаў у Любанскім 

сельскагаспадарчым прафесійным ліцэі, мантажнікаў каркасна-абшытых 

канструкцый сухога будаўніцтва – у Маладзечанскім дзяржаўным каледжы. Гэтыя 

кваліфікацыі – новыя для названых устаноў адукацыі. Усяго ў вобласці ва ўстановы 

ПТА плануецца набраць 3080 юнакоў і дзяўчат, з іх 30 – на завочную форму 

навучання. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/chakayuts-kaledzhy-chakayuts-litsei/  
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Церахава, Н. Тэрыторыя клопату і талерантнасці / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 26 чэрвеня (№ 71). — С. 17. 

Вілейскі раённы ЦКРНіР і Дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці знаходзяцца на 

адной тэрыторыі ўжо на працягу 20 гадоў. Такое суседства ідзе на карысць іх 

выхаванцам. У кожнай установе рэалізуецца свій адукацыйны працэс, але разам з 

тым памяшканні і вулічныя гульнявыя пляцоўкі цэнтраў уяўляюць сабой адзіную 

інклюзіўную прастору. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/terytoryya-klopatu-i-talerantnastsi/ 

 

Хрышчановіч, Н. STEAM-фестываль: занятак ёсць для кожнага / Н. 

Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. — 2021. — 26 чэрвеня (№ 71). — С. 20 - 21. 

Трэці адкрыты STEAM-фестываль прайшоў на базе Гомельскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. Сярод удзельнікаў Ірына 

Адамовіч, настаўніца матэматыкі сярэдняй школы № 20 Барысава, якая дзялілася 

з калегамі сваім вопытам арганізацыі вялікага STEAM-праекта “Свята ліку Пі”, які 

доўжыўся амаль 2 месяцы. 

Падчас анлайн-выступленняў вучняў настаўнікі ацанілі, чаго тыя дасягнулі з 

2018 года ў рамках праекта. Шасцікласнік Канстанцін Губко з гімназіі № 10 

Маладзечна расказаў, як ствараў  макет  сядзібы Агінскіх у Залессі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/steam-festyval-zanyatak-yosts-dlya-kozhnaga/  

 

24.06.2021 

Яцкевіч, М. Аўтапрабег да помніка мужнасці / М. Яцкевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 24 чэрвеня (№ 70). — С. 4. 

22 чэрвеня прайшоў абласны аўтапрабег “Памяць сэрца”, у якім удзельнічалі 

педагагічныя работнікі Міншчыны. Мерапрыемства, прысвечанае 80-годдзю 

пачатку Вялікай Айчыннай вайны, адначасова стартавала ў Нясвіжы, Вілейцы, 

Крупках, Лагойску, Пухавічах і Чэрвені. Адтуль удзельнікі аўтапрапегу накіраваліся 

да агульнага пункта збору – мемарыяльнага комплексу “Курган Славы”. 

 

Церахава, Н. І загучала слова беларускае… / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 24 чэрвеня (№ 70). — С. 12. 

Артыкул прысвечаны паэту, настаўніку беларускай мовы і літаратуры 

вілейскай гімназіі № 2, настаўніку – метадысту і магістру адукацыі Віктару 

Віктаравічу Кажура. 

 

19.06.2021 

Хрышчановіч, Н. Маладзёжны погляд на лідарства / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 19 чэрвеня (№ 68). — С. 3. 

16 чэрвеня адкрыўся рэспубліканскі лідар-форум “Маладзёжнае лідарства: 

сучасны погляд”, які стаў традыцыйным летнім мерапрыемствам НДЦ “Зубраня”. 

Старт яму дала ўрачыстая лінейка на плошчы Дзяржаўнага Сцягу ў Мінску. 

 

https://nastgaz.by/terytoryya-klopatu-i-talerantnastsi/
https://nastgaz.by/steam-festyval-zanyatak-yosts-dlya-kozhnaga/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

ЧЭРВЕНЬ 

6 
 

Хрышчановіч, Н. Збіраем гузікі, ствараем брэнд / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 19 чэрвеня (№ 68). — С. 6. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле расказваецца пра тое, як жыве НДЦ “Зубраня” гэтым летам, 

чаму першыя дні дзеці сустракаюцца толькі ў сваіх атрадах. 

Электронная версія артыкула: 
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/zbiraem-guziki-stvaraem-brend/  

 

Новік, Д. “Універсітэт прыгод і дружбы” / Д. Новік // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 19 чэрвеня (№ 68). — С. 6. (Дадатак “Шосты дзень”). 

Змена з такой назвай разгарнулася сёлета ў дзіцячым аздараўленчым лагеры 

“Лясной гарадок”, што ў Вілейскім раёне. У вёсцы Даманава на 18 дзён адчыніў свае 

дзверы сапраўдны ўніверсітэт з яго шумнымі і жыццярадаснымі студэнтамі, 

групамі, факультэтамі і нават стыпендыямі.  

Электронная версія артыкула: 
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/universitet-prygod-i-druzhby/  

 

17.06.2021 

Грэчка, І. Трэніроўка перад летнімі паходамі / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 17 чэрвеня (№ 67). — С. 4. 

Рэспубліканскі тыдзень турызму і краязнаўства для дзяцей і моладзі, які па 

традыцыі праводзіўся ў апошнія дні мая, стаў своеасаблівай трэніроўкай перад 

летнімі паходамі, экскурсіямі, вандроўкамі. 

Так, падчас рэспубліканскага тыдня былі вызначаны і прызёры мінскага 

абласнога трэвел-праекта “Сямейны дыліжанс”. На сайце Мінскага абласнога 

інстытута развіцця адукацыі таксама быў дапоўнены віртуальны даведнік 

“Экскурсійныя маршруты Міншчыны”. У Чэрвеньскім раёне распрацаваны даведнік 

рэгіянальных экскурсійных велапаходаў адукацыйнай накіраванасці. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/trenirouka-perad-letnimi-pahodami/  

 

Раманоўская, М. Нясвіж вачыма школьнікаў / М. Раманоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 17 чэрвеня (№ 67). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”). 

Юныя жыхары Нясвіжа, удзельнікі дзіцячага экскурсійнага бюро, выхаванцы 

аб’яднання па інтарэсах “Турызм і краязнаўства” Цэнтра дзіцячай творчасці 

Нясвіжскага раёна, прапануюць гасцям горада арыгінальны спосаб знаёмства з 

гісторыяй і славутасцямі Нясвіжскага краю – квест-экскурсію з элементамі 

тэатральнага шоу.  

Электронная версія артыкула: 
https://prastora.ng-press.by/nyasvizh-vachyma-shkolnikau/  

 

Калядзіч, Н. Метадычная служба ў раёне — дырыжор рознагалосага аркестра 

/ Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2021. — 17 чэрвеня (№ 67). — С. 11. 

Па выніках мінулагодняга абласнога конкурсу вучэбна-метадычных 

кабінетаў, што быў арганізаваны на Міншчыне, дыпломам І ступені адзначаны 

Нясвіжскі раённы вучэбна-метадычны кабінет. Пра прыярытэтныя напрамкі 
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https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/universitet-prygod-i-druzhby/
https://nastgaz.by/trenirouka-perad-letnimi-pahodami/
https://prastora.ng-press.by/nyasvizh-vachyma-shkolnikau/
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работы ВМК, якія сёння вызначаюць яго дзейнасць, асаблівасці аказання адраснай 

метадычнай дапамогі розным катэгорыям педагогаў, развіццё педагагічных 

ініцыятыў, у артыкуле расказала яго загадчык Таццяна Аляксееўна Вайтовіч. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/metadychnaya-sluzhba-u-rayone-dyryzhor-roznagalosaga-

arkestra/  

 

Жук, С. Сфарміраваць навыкі камунікацыі ў дзяцей з РАС / С. Жук, В. Гяч, 

А. Брыкава // Настаўніцкая газета. — 2021. — 17 чэрвеня (№ 67). — С. 11. 

У артыкуле Святлана Жук, загадчыца ясляў-сада № 19 Слуцка, і Вікторыя 

Гяч, намеснік загадчыцы ясляў-сада № 19 Слуцка, расказваюць пра ажыццяўленне 

адукацыйнай інтэграцыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, пра 

рэалізацыю на працягу апошніх трох гадоў абласнога праекта па павышэнні 

прафісійнай кампетэнцыі ў рабоце з выхаванцамі ва ўмовах інклюзіўнай адукацыі. 

 
12.06.2021 

Калядзіч, Н. Кам’юніці дзяцей і настаўнікаў / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 12 чэрвеня (№ 65). — С. 13. 

У межах XXVII Міжнароднага спецыялізаванага форуму па 

тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях ТІВО – 2021 адбылася 

цырымонія ўзнагароджання пераможцаў Беларускага нацыянальнага адборачнага 

этапу V Міжнароднай алімпіяды па крэатыўным праграмаванні сярод школьнікаў 

(International Scratch Creative Programming Olympiad). 

Сярод пераможцаў прадстаўнікі Мінскай вобласці. Па колькасці заваяваных 

дыпломаў сярод рэгіёнаў Беларусі Мінская вобласць заняла 1 месца. У пяці 

намінацыях дыпломамі пераможцаў былі адзначаны 8 чалавек. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/kam-yunitsi-dzyatsej-i-nastaunikau/  

 

10.06.2021 

Сахно, Н. Наступная станцыя - дзяцінства / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 10 чэрвеня (№ 64). — С. 3. 

На пачатку чэрвеня ў Мінскім раённым сацыяльна-педагагічным цэнтры 

было арганізавана мерапрыемства да Дня абароны дзяцей. 

 

Клюйко, А. Аднадушна высокая ацэнка / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 10 чэрвеня (№ 64). — С. 4. 

У Слуцкім дзяржаўным каледжы прайшоў Рэспубліканскі навукова-

практычны семінар па тэме фарміравання прафесійнай кампетэнтнасці маладых 

спецыялістаў для сферы HoReCa (тэрмин сферы паслуг і грамадаскага харчавання). 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/adnadushna-vysokaya-atsenka/  

  

https://nastgaz.by/metadychnaya-sluzhba-u-rayone-dyryzhor-roznagalosaga-arkestra/
https://nastgaz.by/metadychnaya-sluzhba-u-rayone-dyryzhor-roznagalosaga-arkestra/
https://nastgaz.by/kam-yunitsi-dzyatsej-i-nastaunikau/
https://nastgaz.by/adnadushna-vysokaya-atsenka/
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Рэва, Д. Віртуоз-сыравар са Слуцка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 10 чэрвеня (№ 64). — С. 9. 

У Барнаўле прайшоў 4 міжнародны конкурс прафесійнага майстэрства сярод 

навучэнцаў устаноў прафесійнай адукацыі “Майстар малочнай вытворчасці”. 

Беларусь прадставіў навучэнец Слуцкага дзяржаўнага каледжа Дзмітрый 

Іваноўскі. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/virtuoz-syravar-sa-slutska/  

 

08.06.2021 

Алісіевіч, А. Урок працягласццю ў 45 гадоў / А. Алісіевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны дырэктару Барысаўскай гімназіі № 1 Людміле 

Эдуардаўне Бачыла. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/urok-pratsyaglastsyu-u-45-gadou/  

 

Шымко, Т. На парозе дарослага жыцця / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 5. 

Карэспадэнт “Настаўніцкай газеты” наведаўся ў Заслаўскую гімназію 

Мінскага раёна. Навучэнцы 11 “А” класе ў гэты дзень здавалі англійскую мову. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/na-paroze-daroslaga-zhytstsya-2/  

 

Марозава, Т. Чароўная мелодыя фарбаў / Т. Марозова // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 12. 

На міжнародным фестывалі-конкурсе ART-PANORAMA Беларусь Гродна 

2021, які праходзіў у канцы мая, паспяхова заявілі пра сябе юныя мастакі з цэнтра 

творчасця дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 

 

03.06.2021 

Дубоўская, В. Абароне інтарэсаў мацярынства і дзяцінства ў нашай краіне 

удзяляецца вялікая ўвага / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 03 

чэрвеня (№ 61). — С. 3. 

У рамках Міжнароднага дня абароны дзяцей міністр адукацыі Ігар Карпенка 

наведаў гарадскі пасёлак Крывічы, Мядзельскага раёна Мінскай вобласці. 

 

Хрышчановіч, Н. Падарунак за поспехі / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 03 чэрвеня (№ 61). — С. 5. 

Навучэнцы гімназіі-інтэрната Мядзела наведалі сталічны аквапарк 

“Лябяжы” і гістарычна-культурны комплекс “Лінія Сталіна” падчас 

Міжнароднага дня абароны дзяцей. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/padarunak-za-pospehi/  

  

https://nastgaz.by/virtuoz-syravar-sa-slutska/
https://nastgaz.by/urok-pratsyaglastsyu-u-45-gadou/
https://nastgaz.by/na-paroze-daroslaga-zhytstsya-2/
https://nastgaz.by/padarunak-za-pospehi/
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01.06.2021 

Русаў, В. Працоўны дэсант у Дзень пагранічніка / В. Русаў // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 01 чэрвеня (№ 60). — С. 4. 

Вучні Затур’янскага дзіцячага сада- сярэдняй школа адзначылі Дзень 

пагранічніка ў складзе пошукава-працоўнага атрада “Штурм” на комплексе “Лінія 

Сталіна”. 

 

Сахно, Н. Майстэрня лекараў душы / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 01 чэрвеня (№ 60). — С. 6. 

21-22 мая ў Інстытуце павышэння кваліфікацыі БДПУ прайшоў Міжнародны 

фестываль псіхалагічнага майстэрства. Сваім вопытам падзялілася педагог-

псіхолаг гімназіі № 1 г. Дзяржынска Наталля Галіакберава. 
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29.06.2021 

Грамузава, Н. Трудовой семестр с интересом / Н. Грамузава // Мінская 

праўда. — 2021. — 29 чэрвеня (№ 48). — С. 10. 

Студотряд – один из лучших способов интересно и с пользой провести время. 

Это подтвердят и учащиеся Копыльского государственного колледжа – участники 

сервисного студотряда “Силуэт”. 

 
22.06.2021 

Грамузава, Н. В память военных лет / Н. Грамузава // Мінская праўда. — 

2021. — 22 чэрвеня (№ 46). — С. 12. 

В Станьково наградили победителей республиканского конкурса детского 

рисунка “Нам мир завещано беречь”. Сюда приехалаи юные дарования из всех 

районов Минской области – победители республиканского конкурса. 

 

Грамузава, Н. В память жертв фашизма / Н. Грамузава // Мінская праўда. — 

2021. — 22 чэрвеня (№ 46). — С. 12. 

В мемориальном комплексе “Дальва” прошел митинг-реквием, посвященный 

77-годовщине трагедии этой последней в Беларуси сожженной деревни. 

Школьники из Околово прочли посвященные Дальве стихотворные строки. 

 
15.06.2021 

Грамузава, Н. 55 лет первому ПТУ города / Н. Грамузава // Мінская праўда. 

— 2021. — 15 чэрвеня (№ 44). — С. 10. 

Торжественное мероприятие состоялось в Жодинском профессиональном 

лицее, который положил начало формированию профессионально-технического 

образования в городе. 

 

Грамузава, Н. В память о великом земляке / Н. Грамузава // Мінская праўда. 

— 2021. — 15 чэрвеня (№ 44). — С. 11. 

В Заболотской средней школе Смолевичского района с марта по май проходил 

шахматно-шашечный турнир имени Анатолия Банифатовича Купрейчика, 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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который работал председателем колхоза “Ленинский путь” с 1971-1993 годы. В 

турнире приняли участие более 30 учащихся учреждения образования.  

 

01.06.2021 

Наркевич, Г. “Навещаем” детей в вайбере и не переживаем о цене путёвок / 

Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2021. — 01 чэрвеня (№ 40). — С. 12. 

Статья о готовности летних оздоровительных учреждений Минской 

области к новому сезону. 

 


