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27.09.2019 

Осокина, А. Шире “Шаг”! Cлуцк: из чего рождаются победы? / А. Осокина // 

СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 27 сентября (№ 184). — С. 14. 

Новый сезон открыл проект Министерства образования «ШАГ». Встречи 

проходят по четвергам. Так, первый блок своеобразного ток-шоу в гимназии № 1 

был посвящен тому, какой вклад наша страна вносит в поддержание мира. Слово 

взяла Инесса Клещук, директор представительства Белгосстраха по Слуцкому 

району, депутат Палаты представителей Национального собрания 4-го и 5-го 

созывов, член Слуцкой районной организации общественного объединения 

«Белорусский фонд мира». А второй блок информационного часа был уже за самими 

ребятами. Учащиеся 11 «А» подготовили выступление о II Европейских играх, а 

затем расспросили Ирину Федотову, заслуженного мастера спорта Республики 

Беларусь, трехкратную чемпионку Паралимпийских игр в Пекине, почетного 

гражданина Слуцкого района. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/shire-s4hag-.html  

 

14.09.2019 

Пасияк, О. Первым делом самолеты / О. Пасияк // СБ. Советская Белоруссия. 

— 2019. — 14 сентября (№ 175). — С. 1, 13. 

 В конце августа белорусская команда вернулась с россыпью медалей из 

Казани, где наряду с международным конкурсом профмастерства проходил и 

чемпионат для юниоров WorldSkills Juniors. Среди победителей — 15-летний 

Максим Парфенович из Борисова, который завоевал серебро в компетенции 

«Управление дронами». Причем в копилке у парня уже две победы с беспилотниками 

на белорусском этапе JuniorSkills — в 2016 и 2018 годах. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/pervym-delom-samolety2.html    
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09.09.2019 

Хлыстун, Л. Звонок на урок / Л. Хлыстун // СБ. Советская Белоруссия. — 

2019. — 09 сентября (№ 170). — С. 10. 

В статье описывается работа нового учителя в средней школе д. Старое 

Село, Минского района Екатерины Жданко. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/zvonok-na-urok.html  

 

03.09.2019 

На старт, внимание – школа! // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 03 

сентября (№ 166). — С. 4. 

В средней школе № 14 г. Молодечно прошла торжественная линейка. 

Родителей и учеников поздравил председатель Минского облисполкома Анатолий 

Исаченко.  
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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 

 
 

11.09.2019 

Пясецкі, Я. QR-код гісторыі / Я. Пясецкі // Звязда. – 2019. — 11 верасня (№ 

172). — С. 13.  

У артыкуле расказваецца пра заняткі па гісторыі з выкарыстаннем 

інтэрактыўных тэхналогій, якія адбыліся ў ваенна-гістарычным комплексе “Мінскі 

ўмацаваны раён” (Дзяржынскі раён). У занятках прынялі ўдзел навучэнцы Мінскага 

абласнога кадэцкага вучылішча.  

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20190910/1568119670-qr-kod-gistoryi  

 

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз 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://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 

 
27.09.2019 

Курак, А. Объединенные «Ураганом» / А. Курак // Народная газета. — 2019. 

— 27 верасня (№ 45). — С. 9. (Газета «Союзное вече») 

В статье рассказывается о том, что Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр "Зубрёнок" собрал на кадетскую смену 

пять сотен ребят из Беларуси и России. 

Электронная версия статьи: 

https://www.souzveche.ru/articles/our-union/49069/  
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«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 

 
03.09.2019 

Классная пора // Рэспубліка. – 2019. – 03 верасня (№ 164). – С. 4. 

В средней школе № 14 г. Молодечно прошла торжественная линейка. 

Родителей и учеников поздравил председатель Минского облисполкома Анатолий 

Исаченко. 

 

«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/ 

 
28.09.2019 

Церахава, Н. Трымаць высокую планку / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 28 верасня (№ 110). — С. 5. 

У артыкуле пра дасягненні ў сферы адукацыіі района расказвае начальнік 

упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Салігорскага райвыканкама Ігар 

Аляксандравіч Цыбулька. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/trymats-vysokuyu-planku/  

 

Рэва, Д. Згуляць у міні-гольф у Нясвіжы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 28 верасня (№ 110). — С. 7. 

Поле для гульні ў міні-гольф з’явілася ў Нясвіжскім дзяржаўным каледжы імя 

Якуба Коласа. Займацца гэтым відам спорту змогуць навучэнцы каледжа, 

гараджане, а ў перспектыве і турысты. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/zgulyac-u-mini-golf-u-nyasvizhy  
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Рэва, Д. Стартапы барысаўскіх школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 28 верасня (№ 110). — С. 7. 

Артыкул прысвечаны стартап-інкубатару “Бізнес для падлеткаў”, які 

працуе ў Барысаўскім раёне. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/startapy-barysauskih-shkolnikau  

 

Рэва, Д. Знаўцы рускай мовы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 28 

верасня (№ 110). — С. 7. 

Навучэнцы ўстаноў адукацыі Міншчыны паспяхова ўзялі ўдзел у III 

Міжнародным фестывалі рускай мовы. Вучні з Нясвіжа і Маладзечна сталі 

фіналістамі і атрымалі ўзнагароды фестывалю. Так, у намінацыі “Тэатральная 

творчасць і мастацкае слова” дыпломам I ступені ўзнагароджаны навучэнцы 

Сноўскай сярэдняй школы Уладзіслаў Прымака, Віталіна Віннік, Яраслава 

Ліпніцкая, Валерыя Андрухавец, Ганна Ломша. 

У намінацыі “Знаўцы рускай мовы” дыпломам II ступені адзначана вучаніца 

сярэдняй школы № 9 Маладзечна Ганна Шайко. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/znaucy-ruskaj-movy  

 

26.09.2019 

Сахно, Н. Утульны дзіцячы гарадок / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 26 верасня (№ 109). — С. 5, 8. 

Артыкул прысвечаны Дашкольнаму цэнтру развіцця дзіцяці, які знаходзіцца ў 

Барысаве, і ужо на працягу некалькіх гадоў з’яўляецца адным з самых лепшых па 

добраўпарадкаванні ў раёне. 

Электронная версія артыкула: 

https://rakurs.ng-press.by/u-tsentry-uvagi/utulny-dzitsyachy-garadok/  

 

21.09.2019 

Нікіфарава, С. Жыццё ў тандэме / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 21 верасня (№ 107). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны Іне і Ірыне Платонавым, якія працуюць у народнай 

студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Натхненне” ў Цэнтры творчасці 

дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна больш за 10 гадоў. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zhytstsyo-u-tandeme/  

 

Рэва, Д. Свята кадэцкага братэрства / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 21 верасня (№ 107). — С. 13. 

Верасень у “Зубраняці” – час страявых песень і маршаў. У гэты месяц 

Нацыянальны цэнтр запаўняецца юнакамі і дзяўчатамі з асаблівай выпраўкай і 

надзвычай сур’езнымі поглядамі на жыццё. Усе яны – удзельнікі грамадзянска-

патрыятычнай кадэцкай змены навучэнцаў Саюзнай дзяржавы “За гонар Айчыны”. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/svyata-kadetskaga-braterstva/ 
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19.09.2019 

Зубрыліна, І. Вераснёўскі інтэнсіў / І. Зубрыліна // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 19 верасня (№ 106). — С. 5, 9. 

У артыкуле Інеса Зубрыліна, настаўніца англійскай мовы Астрашыцка-

Гарадокскай сярэдняй школы, начальнік каардынацыйнага цэнтра “Адукацыяў 

інтарэсах устойлівага развіцця”, член клуба “Крыштальны журавель”расказвае 

пра традыцыйны семінар-акцыю “Настаўнік года – адукацыі Драгічынскага 

раёна”. 

 

17.09.2019 

Рэва, Д. Новыя перспектывы інклюзіі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 17 верасня (№ 105). — С. 9. 

Інклюзія — прыкмета сталага, гуманістычнага грамадства. Сістэма 

адукацыі ў нашай краіне на сучасным этапе развіцця імкнецца стварыць 

неабходныя ўмовы для задавальнення адукацыйных патрэб усіх навучэнцаў без 

выключэння. Ідзе работа над стварэннем цэласнай сістэмы інклюзіўнай адукацыі. 

Далучаецца да гэтай работы і Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Якуба Коласа. Ва 

ўстанове пачалі работу над эксперыментальным праектам, які закліканы адкрыць 

новыя інклюзіўныя перспектывы. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/novyya-perspektyvy-inklyuzii  

 

Рэва, Д. Слуцкія “жамчужынкі” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

17 верасня (№ 105). — С. 9. 

У розных кутках свету праслаўляюць сваю краіну юныя таленавітыя 

беларусы. Калектывы выхаванцаў Слуцкага цэнтра дзіцячай творчасці з поспехам 

выступілі на міжнародных мерапрыемствах у Эстоніі і Украіне. Так Х 

Міжнародны фестываль-конкурс “Марская жамчужына” сабраў выканаўцаў і 

творчыя калектывы ў Адэсе. Да Чарнаморскага ўзбярэжжа адправіліся ўдзельнікі 

ансамбля эстраднага танца “Акварэль” Слуцкага ЦДТ. 

Ансамбль “Акварэль” стаў лаўрэатам I ступені па выніках конкурсу ў трэцяй 

узроставай катэгорыі, якая збірала ўдзельнікаў ва ўзросце 17—20 гадоў.  У першай 

узроставай катэгорыі (да 12 гадоў) і другой узроставай катэгорыі (13—16 гадоў) 

юныя слуцкія танцоры ўзнагароджаны дыпломамі лаўрэатаў II ступені. 

Заззялі зорачкі талентаў случчан і на VI Міжнародным фестывалі славянскіх 

культур “Светач”, які прайшоў у эстонскім Пярну. Тут свае творчыя здольнасці 

дэманстравалі вакальныя і харэаграфічныя калектывы з Беларусі, Расіі, Украіны і 

Эстоніі. 

Дзве ўзнагароды фестывалю атрымаў узорны ансамбль танца “Папараць-

кветка” — дыплом І ступені ў намінацыі “Народны танец” і дыплом ІІ ступені ў 

намінацыі “Стылізаваны танец”. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/sluckiya-zhamchuzhynki  
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Рэва, Д. Клас бяспекі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 17 верасня 

(№ 105). — С. 9. 

Новы кабінет па асновах бяспекі жыццядзейнасці адкрыўся ў Капылі. Ён 

будзе працаваць на базе гімназіі № 1 імя М. В. Рамашкі. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/klas-byaspeki  

 

Гарошка, Т. З гульнёй да ведаў: вучым нямецкую мову / Т. Гарошка // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 17 верасня (№ 105). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна Гарошка, настаўнік-мультыплікатар нямецкай мовы 

Мар’інагорскай гімназіі Пухавіцкага раёна, расказвае пра актыўныя метады 

навучання нямецкай мове. 

 

14.09.2019 

Ніканюк, А. Сувязная нітка пакаленняў / А. Ніканюк // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 14 верасня (№ 104). — С. 7. 

У артыкуле Алена Ніканюк, настаўніца выяўленчага мастацтва сярэдняй 

школы №1 Лагойска, Лагойскай дзіцячай школы мастацтваў, расказвае пра 

ажурнае выразанне з паперы, якое у Беларусі называецца выцінанка. 

 

Ніканюк, А. Якія смачныя гэтыя яблыкі Янкі Купалы / А. Ніканюк // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 верасня (№ 104). — С. 7. 

У артыкуле Алена Ніканюк, настаўніца выяўленчага мастацтва сярэдняй 

школы №1 Лагойска, Лагойскай дзіцячай школы мастацтваў, расказвае якую 

вялікую ролю адыгрывае прырода роднага краю ў выхаванні і навучанні юных 

мастакоў. 

Электронная версія артыкула: 

https://ray.ng-press.by/vystavy/yakiya-smachnyya-getyya-yablyki-yanki-kupaly/ 

 

Дубоўская, В. Галоўнае – захаванне здароўя дзяцей / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 верасня (№ 104). — С. 13. 

У артыкуле начальнік упраўлення па адукацыі Маладзечанскага 

райвыканкама Мінскай вобласці Іна Драпеза, расказвае пра асноўныя шляхі да 

якаснай адукацыі, пра дзейнасць педагогаў рэгіёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/galounae-zahavanne-zdarouya-dzyatsej/  

 

10.09.2019 

Хрышчановіч, Н. Перамога ў руках / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 10 верасня (№ 102). — С. 3. 

6 верасня завяршыўся фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў па футболе 

“Скураны мяч” на прызы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Больш за 500 чалавек 

на працягу чатырох дзен змагаліся за перамогу. У турніры ўдзельнічалі хлопцы 9-10, 

11-12, 13-14 гадоў, якіх падзялілі на тры ўзроставыя катэгорыі: малодшую, 

сярэднюю, старэйшую. Таксама на спаборніцтвах выступалі дзяўчынкі 9-11 гадоў. 

https://ng-press.by/minshchyna/klas-byaspeki
https://ray.ng-press.by/vystavy/yakiya-smachnyya-getyya-yablyki-yanki-kupaly/
https://nastgaz.by/galounae-zahavanne-zdarouya-dzyatsej/
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Трэцяе месца рэспубліканскіх спаборніцтваў “Скураны мяч” ва “Унікум-ЦТДМ” з 

Барысаўскага раёна.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/peramoga-u-rukah/  

 

Нікіфарава, С. Свята творчасці і майстэрства / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 10 верасня (№ 102). — С. 4. 

У артыкуле расказваецца аб выніках Рэспубліканскага тыдня ўстаноў 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, які завяршыўся ў пятніцу, 6 верасня, у Клецку 

і Нясвіжы. У свяце прынялі ўдзел 48 устаноў дадатковай адукацыі з 22 раёнаў і 

Жодзіна.   

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/svyata-tvorchastsi-i-majsterstva/  

 

07.09.2019 

Булат, З. Арфаграфічныя хвілінкі / З. Булат // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

07 верасня (№ 101). — С. 11. 

У артыкуле апісваецца вопыт настаўніка беларускай мовы і літаратуры 

Галынкаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Клецкага раёна па выпрацоўцы 

арфаграфічных уменняў і навыкаў у вучняў. 

 

Высоцкая, В. Беларуская мова для дашкалят / В. Высоцкая // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 07 верасня (№ 101). — С. 11. 

У артыкуле апісваецца вопыт выхавальніка дзіцячага сада № 1 г. Капыля па 

далучэніі дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай мовы. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/belaruskaya-mova-dlya-dashkalyat  

 

05.09.2019 

Рэва, Д. Новы дом для дашкалят / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

05 верасня (№ 100). — С. 5. 

Новая ўстанова дашкольнай адукацыі яслі-сад № 2 ўрачыста адкрыта ў 

Старобіне. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/novy-dom-dlya-dashkalyat/ 

 

Нікіфарава, С. Вераснёвы тыдзень напоўніць год / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 05 верасня (№ 100). — С. 6. 

Рэспубліканскі тыдзень устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

праходзіць з 2 па 7 верасня. Кульмінацыя тыдня запланаваны на 6 верасня ў Мінскай 

вобласці. Маштабнае свята пройдзе ў Клецку і Нясвіжы. У Нясвіжы пакажуць 

майстар-класы па жывапісе, рукадзеллі ткацтве. У Клецку пакажуць мадэлі 

самалётаў і лайнераў. Запланаваны паказальныя выступленні юных авіямадэлістаў 

Салігорскага і Слуцкага раёнаў. Цэнтр творчсасці дзяцей і моладзі Жодзіна 

прэзентуюць экалагічныя пректы с выкарыстаннем робататэхнікі. 

 

https://nastgaz.by/peramoga-u-rukah/
https://nastgaz.by/svyata-tvorchastsi-i-majsterstva/
https://ng-press.by/minshchyna/belaruskaya-mova-dlya-dashkalyat
https://nastgaz.by/novy-dom-dlya-dashkalyat/
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03.09.2019 

Рэва, Д. Свята для душы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня 

(№ 99). — С. 3. 

Намеснік Прэм’ер міністра Рэспублікі Беларусь І. В. Ляшэнка ўзяў удзел ва 

ўрачыстай ліцейцы ў бараўлянскай сярэдняй школе № 3 Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/svyata-dlya-dushy/  

 

Гарнастаеў, А. “Жывая класіка” на тэатральнай сцэне / А. Гарнастаеў // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 4. 

У суботу, 31 жніўня, у Слонімскім драматычным тэатры ў рамках Дня 

беларускага пісьменства адбыўся фінал Рэспубліканскага творчага конкурсу юных 

чытальнікаў “Жывая класіка”. 

 

Хрышчановіч, Н. Пара выбіраць пераможцаў // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 03 верасня (№ 99). — С. 5. 

2 верасня стартаваў фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і 

падлеткаў па футболе “Скураны мяч” на прызы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба. 

На 3 верасня запланаваны чатыры матчы сярод якіх матч каманд “Унікум-ЦТДМ” 

(Барысаўскі раён) – “Алімпія” (Першамайскі раён Мінска). 

 

Хрышчановіч, Н. 15 гадоў – час для чэмпіёнства / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 5. 

У жніўні ў Рыме прайшоў маладзёжны (да 18 гадоў) чэмпіянат свету па 

змешаных баявых мастацтвах ММА. У катэгорыі да 93 кілаграмаў перамогу 

атрымаў вучань Маладзечанскай сярэдняй школы № 4 Глеб Карыцька. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/15-gadou-chas-dlya-chempiyonstva/  

 

Рэва. Д. Духоўныя рэсурсы выхавання / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 6. 

У артыкуле апісваецца дзейнасць Слуцкага рэсурснага цэнтра ў накірунку 

духоўна-маральнага выхавання. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/duhounyya-resursy-vyhavannya  

 

Рэва, Д. Вялікія таленты маленькіх творцаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 6. 

У артыкуле расказваецца пра дзейнасць студыі анімацыі “Мультыфокус” 

дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці г. Барысава. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/vyalikiya-talenty-malenkih-tvorcau 

  

https://nastgaz.by/svyata-dlya-dushy/
https://nastgaz.by/15-gadou-chas-dlya-chempiyonstva/
https://ng-press.by/minshchyna/duhounyya-resursy-vyhavannya
https://ng-press.by/minshchyna/vyalikiya-talenty-malenkih-tvorcau
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Юрэвіч, В.  Археалогія па-старадарожску / В. Юрэвіч // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 12. 

У артыкуле рассказваецца пра дзейнасць Старадарожскага археалагічнага 

летніка па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны і патрыятычанага 

выхавання. 

 

Хрышчановіч, Н. Бывай, лета, бывай, пляжны валейбол / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 верасня (№ 99). — С. 13. 

17-18 жніўня ў Маладзечне праходзілі спаборніцтвы па пляжным валейболе 

“Сонечны мяч” сярод юнакоў і дзяўчат 2005-2008 гадоў нараджэння. 
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27.09.2019 

Сліж, М. Паўстагоддзя на біс / М. Сліж // Мінская праўда. — 2019. — 27 

верасня (№ 74). — С. 4. 

Сімфанічны аркестр Маладзечанскага музычнага каледжа, які даўно стаў 

візітоўкай горада, вобласці і нават краіны, адзначыў 50-годдзе.  

 

Наркевич, Г. Творить добро / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2019. — 27 

верасня (№ 74). — С. 7. 

Уличная библиотека, ІT-инкубаторы, лыжероллерная трасса, виртуальный 

туризм – в этом году районы Минщины разработали около полутысячи 

гуманитарных проектов. Наиболее интересные и активные представили на 

областной конференции. Мероприятие, темой которого стало привлечение 

иностранной безвозмездной помощи, прошло в Доме культуры города Смолевичи. 

Так интересный проект разработала гимназия №10 Молодечно: там хотят 

установить автономную солнечную систему на крыше. 

 

24.09.2019 

Лобатый, С. Молодые, да сильные /С. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. — 

24 верасня (№ 73). — С. 15. 

Статья посвящена детско-юношеским спортивным школам Клецка и 

Березено.   

 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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17.09.2019 

Елисеева, Е. Учение с увлечением / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 2019. — 

17 верасня (№ 71). — С. 8. 

Статья посвящена старейшему учебному учреждению Беларуси, гимназии 

№1 Слуцка. 

 

13.09.2019 

Любанец, Н. Гольф к нам приходит / Н. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. 

— 13 верасня (№ 70). — С. 4. 

В статье рассказывается об открытии первой на Минщине площадке по 

мини-гольфу на базе Несвижского государственного колледжа им. Якуба Коласа. В 

церемонии открытия принимали участие: Владимир Дражин, председатель 

Белорусской ассоциации голфа; Александр Балтенков, заместитель председателя 

Несвижского райисполкома; Елена Журавлева, директор колледжа, а также 

учащиеся и партнеры. В рамках мероприятия состоялся товарищеский турнир 

между командами учащихся Несвижского колледжа, которые заняли первое место, 

учреждениями образования Минска и Слуцка. Второе место в турнире заняла СШ 

№ 1 им. С.Рубанова (г. Слуцк), третье – Минское областное кадетское училище.   

Электронная версия статьи: 

https://mpravda.by/2019/09/golf-k-nam-prihodit/  

 

06.09.2019 

Халдеева, А. Полна горница идей / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2019. — 

6 верасня (№ 68). — С. 18. 

Минищина принимает Республиканскую неделю учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи. Масштабные презентации 

развернутся в Несвиже и Клецке. 

 

03.09.2019 

Лобатый, С. День торжественный / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. — 

3 верасня (№ 67). — С. 3. 

Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко 2 сентября 

побывал на торжественной линейке в средней школе № 14 города Молодечно. 

 

Слиж, М. Умные подарки / М. Слиж // Мінская праўда. — 2019. — 3 верасня 

(№ 67). — С. 3. 

Заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич посетил 

гимназию № 1 г. Воложина и вручил сертификат на приобретение интерактивного 

оборудования. 

 

Слиж, М. Сколько химию ни учишь…или Как молодечненцы до Парижа 

дошли / М. Слиж // Мінская праўда. — 2019. — 3 верасня (№ 67). — С. 11. 

Статья посвящена учителю химии гимназии № 10 г. Молодечно Оксане 

Коляде, чьи ученики получили бронзовую медаль на 51-ой Международной 

химической олимпиаде школьников IChO2019 в Париже с 21 по 29 июля этого года. 

 

https://mpravda.by/2019/09/golf-k-nam-prihodit/

