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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. 
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19.07.2019 

Декола, Н. Стильный наряд для “Зубренка” / Н. Декола // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 19 июля (№ 134). — С. 7. 

Необычный подарок Национальному детскому образовательно-

оздоровительному центру “Зубренок” к 50-летнему юбилею сделали студенты 

архитектурного факультета Белорусского наационального технического 

университета. За две недели они расписали пять стен зданий на 

территориицентра рисунками в стиле монументальной живописи. 

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/stilnyy-naryad-dlya-zubrenka.html 

 

10.07.2019 

Савицкая, О. Тут любо жить / О. Савицкая // СБ. Советская Белоруссия. — 

2019. — 10 апреля (№ 67). — С. 1,8-9. 

Статья посвящена самому южному городу Минской области Любани. В том 

числе в статье рассказывается о десятикласснице средней школы №3 г. Любани 

Полине Немальцевой. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/tut-lyubo-zhit.html  
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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 

 
18.07.2019 

Пракапеня, П. Вучнёўскі “фармат” прадпрымальніцтва / П. Пракапеня // 

Звязда. – 2019. — 18 ліпеня (№ 133). (“Чырвонка” № 12, 18 ліпеня. — С. 3.) 

У артыкуле расказваецца пра бізнес-кампанію “Фармат” з Даматканавіцкай 

сярэдняй школы Клецкага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/ru/node/164731 

 

«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/ 

 
30.07.2019 

Фалалееў, У. Да свята гатовы! / У. Фалалееў // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 30 ліпеня (№ 84). — С. 1.  

26 ліпеня адбылося чарговае пасяджэнне Рэспубліканскага арганізацыйнага 

камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні ў 2019 годзе мерапрыемстваў, 

прысвечаных 50-годдзю Нацыянальнага дзіцячага адукацыйна-аздараўленчага 

цэнтра “Зубраня”. У пасяджэнні ўзяў удзел намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі 

Беларусь Ігар Петрышэнка. 

 

27.07.2019 

Ніканюк, А. Вясёлае падарожжа Лізы з зубром / А. Ніканюк // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 27 ліпеня (№ 83). — С. 6.  

У артыкуле Алена Ніканюк, настаўніца выяўленчага мастацтва Лагойскай 

дзіцячай школы мастацтваў, сярэдняй школы № 1 Лагойска, расказвае пра ўдзел 

навучэнцаў у міжнародных конкурсах, у тым ліку пра ўдзел у VIII Міжнародным 

http://zviazda.by/
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http://zviazda.by/ru/node/164731
http://nastgaz.by/
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конкурсе дзіцячай і юнацкай творчасці “Неўская палітра”, перамогу ў якім 

атрымала прадстаўніца Лагойшчыны Лізавета Грыдзюшка. 

 
25.07.2019 

Сахно, Н. Навучыцца чуць дзяцей / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 25 ліпеня (№ 82). — С. 11.  

У артыкуле расказваецца пра абаронна-спартыўны аздараўленчы летнік 

“Патрыёт”, які ў ліпені працаваў на тэрыторыі Усяжскай сярэдняй школы 

Смалявіцкага раёна. 

 

Сахно, Н. Лета. Канікулы. / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. — 25 

ліпеня (№ 82). — С. 11.  

Пра тое, як арганізаваны працоўны дзень у лагеры працы і адпачынку 

“Юнацтва”, які дзейнічае на базе сярэдняй школы №2 Смалявіч, у артыкуле 

расказвае начальнік лагера настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы №2 

Смалявіч Вольга Мікалаеўна Бальнікава. 

 
23.07.2019 

Адамовіч, І. Адбыўся XXX метадычы летнік настаўнікаў і метадыстаў / І. 

Адамовіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 23 ліпеня (№ 81). — С. 5. (Дадатак 

“Партфоліа”) 

У артыкуле Ірына Адамовіч, настаўнік матэматыкі сярэдняй школы №20 

Барысава, расказвае пра XXX метадычы летнік настаўнікаў і метадыстаў, які 

адбыўся на базе Альхоўскай сярэдняй школы Астравецкага раёна Гродзенскай 

вобласці. 

 

Дамалазава, І. Гліняныя цуды ў Салігорску / І. Дамалазава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 23 ліпеня (№ 81). — С. 13.  

У артыкуле Ірына Дамалазава, загадчыца аддзялення народнай творчасці 

Цэнтра творчасці  дзяцей і моладзі Салігорскага раёна, расказвае пра II адкрыты 

фестываль-выставу керамічнай цацкі “Гліняны цуд” які прайшоў у Салігорску. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/glinyanyya-cudy-u-saligorsku  

 

Пятакова, Ю. Аўдыякніга — у дапамогу настаўнікам і вучням / Ю. Пятакова 

// Настаўніцкая газета. — 2019. — 23 ліпеня (№ 81). — С. 13.  

У артыкуле, Юлія Пятакова, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі 

№ 1 Барысава, расказвае пра рэалізацыю педагагічнага праекта “Электронны 

адукацыйны рэсурс як сродак фарміравання сацыякультурных кампетэнцый 

вучняў”, у рамках якога быў ствараны дыск з аўдыякнігай “Спадчына”. Аўдыякніга 

складаецца з запісаў праграмных вершаў класікаў беларускай літаратуры Максіма 

Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа і прадстаўніц жаночай паэзіі ў выкананні 

вучняў гімназіі на беларускай, рускай і англійскай мовах. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/audyyakniga-u-dapamogu-nastaunikam-i-

vuchnyam  

https://ng-press.by/minshchyna/glinyanyya-cudy-u-saligorsku
https://ng-press.by/minshchyna/audyyakniga-u-dapamogu-nastaunikam-i-vuchnyam
https://ng-press.by/minshchyna/audyyakniga-u-dapamogu-nastaunikam-i-vuchnyam
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Рэва, Д. На заняткі — у сад Гётэ / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

23 ліпеня (№ 81). — С. 13.  

У гімназіі № 10 Маладзечна ўрачыста адкрылі сад Гётэ. Гэта прастора, дзе 

будуць ладзіцца цікавыя і незвычайныя заняткі і мерапрыемствы. 

Сад Гётэ — гэта клас пад адкрытым небам. Тут размешчана мэбля з 

экалагічных матэрыялаў, лаўкі, абсталявана сцэна, ёсць шахматны стол, усё 

аздоблена дэкаратыўнымі раслінамі. Сімвалічна, што першай раслінай 

маладзечанскага саду Гётэ стала гінкго, бо менавіта яе называюць дрэвам Гётэ. У 

гэтым класе будуць праводзіцца вучэбныя, факультатыўныя і індывідуальныя 

заняткі па нямецкай мове, на сцэне будуць рэпеціраваць і паказваць пастаноўкі, за 

шахматным сталом прыемна бавіць вольны час. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/na-zanyatki-u-sad-gyote 

 
20.07.2019 

Нікіфарава, С. Першы раз у “зялёны клас” / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 20 ліпеня (№ 80). — С. 12. 

У дзіцячым рэабілітацыйна-аздараўленчым цэнтры “Надзея”, што ў 

Вілейскім раёне, прайшла першая ў Беларусі летняя экалагічная змена ў рамках 

праекта “Зялёныя школы”. 

 
18.07.2019 

Дубоўская, В. Медальная фізіка / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 18 ліпеня (№ 79). — С. 1. 

Пераможнай для беларускай каманды стаў удзел у 50-й, юбілейнай, 

Міжнароднай алімпіядзе па фізіке, якая з 7 па 14 ліпеня праходзіла ў Тэль-Авіве 

(Ізраіль). І па яе выніках беларуская каманда заваявала 5 медалёў. Так Яўген Дзяркоў, 

выпускнік гімназіі №1 Барысава, стаў уладальнікам залатога медаля. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/medalnaya-fizika/ 

 

Дубоўская, В. І перамога, і трэніроўка / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 18 ліпеня (№ 79). — С. 3. 

У Калінінградзе (Расія) прайшла VI Міжнародная геаграфічная алімпіяда 

школьнікаў Балтыйскага рэгіёна (Baltic iGeo 2019), якая аб’яднала 46 удзельнікаў з 

Беларусі, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Польшы, Расіі. Сярод удзельнікаў Беларускай 

каманды адзінаццацікласнік Дзмітрый Барташ (Мінскі дзяржаўны абласны ліцэй), 

які быў узнагароджаны сертыфікатам ўдзельніка. 
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Янковіч, М. Кітайскія канікулы ў “Зубраняці” – ужо традыцыя / М. Янковіч 

// Настаўніцкая газета. — 2019. — 18 ліпеня (№ 79). — С. 4. 

12 ліпеня ў НДЦ “Зубраня” прыехалі на адпачынак школьнікі з Кітайскай 

Народная Рэспублікі. За 9 дзён яны пазнаёмяцца з нашай нацыянальнай культурай, 

завядуць сяброўства з беларускімі равеснікамі і, канечне, адпачнуць і паправяць 

здароўе. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/kitajskiya-kanikuly-u-zubranyatsi-uzho-tradytsyya/ 

 
16.07.2019 

Сабурава, В. Міні-музеі для дашкольнікаў / В. Сабурава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 16 ліпеня (№ 78). — С. 5. 

На Міншчыне падвялі вынікі ІV Абласнога фестывалю-конкурсу ўстаноў 

дашкольнай адукацыі “Свет дзяцінства”. Пераможцамі фестывалю-конкурсу 

сталі яслі – сад №4 Нясвіжа “Караблік дзяцінства” і Прывольненскі яслі – сад 

Мінскага раёна. Дыплом ІІ ступені заваявалі ўздзенскі яслі-сад №3 і Лошніцкі яслі – 

сад Барысаўскага раёна. Дыпломам ІІІ ступені ўзнагароджаны Чаркаскі яслі – сад 

Дзяржынскага раёна, яслі – сад №3 “Пралеска” Важына, Азярыцкаслабадскі 

дзіцячы сад Смалявіцкага раёна, яслі – сад № 2 Смілавіч Чэрвеньскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/mini-muzei-dlya-dashkolnikau 

 

Рэва, Д. “Ястрабы” прыляцелі з “серабром” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 16 ліпеня (№ 78). — С. 5. 

На Міжнародным злёце юных ратавальнікаў-пажарных нашу краіну 

прадстаўлялі юнакі і дзяўчаты з сярэдняй школы №4 Нясвіжа, удзельнікі клуба 

“Ястрабы”. Прадстаўнікі Мінскай вобласці годна выступілі і заваявалі “серабро” 

спаборніцтваў. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/yastraby-prylyaceli-z-serabrom 

 

Рэва, Д. Конкурсы, пленэры, перамогі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 16 ліпеня (№ 78). — С. 5. 

27 медалёў і 30 дыпломаў розных ступеней атрымалі юныя творцы з Цэнтра 

творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна падчас V Міжнароднага фестывалю 

дзіцячай і маладзёжнай творчасці Art-panorama Baltika. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/konkursy-plenery-peramogi 

 

Грэчка, І. Каб не было вайны, каб вучні ўсміхаліся / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 16 ліпеня (№ 78). — С. 8. 

Завяршыўся Рэспубліканскі злёт пошукавых атрадаў (клубаў) “Мы — 

нашчадкі Перамогі”. З 30 чэрвеня па 8 ліпеня для 72 актыўных удзельнікаў 

пошукавага руху, якія прыехалі на адпачынак у Мінск з усіх абласцей краіны, 

арганізатары злёту (Міністэрства адукацыі, Міністэрства абароны, 

Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства) падрыхтавалі насычаную конкурсную 

https://nastgaz.by/kitajskiya-kanikuly-u-zubranyatsi-uzho-tradytsyya/
https://ng-press.by/minshchyna/mini-muzei-dlya-dashkolnikau
https://ng-press.by/minshchyna/yastraby-prylyaceli-z-serabrom
https://ng-press.by/minshchyna/konkursy-plenery-peramogi
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і экскурсійна-адукацыйную праграму. Адной з цэнтральных падзей стала 

канферэнцыя “Нам гэты свет завешчана берагчы”, на якой навучэнцы дзяліліся 

вопытам пошукавай работы. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі гімназіі № 1 Любані. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/kab-ne-bylo-vajny-kab-vuchni-usmihalisya/ 

 
13.07.2019 

Касценка, Л. Дарога, якую ты выбіраеш сам / Л. Касценка // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 13 ліпеня (№ 77). — С. 10. 

Артыкул прысвечаны выпускнікам, якія набралі на ЦТ 100 балаў, сярод якіх 

Крысціна Казак з гімназіі №1 Барысава (на ЦТ па беларускай мове Крысціна 

“забрала” максімум). 

 

11.07.2019 

Касценка, Л. Пазнай Беларусь. Пазнай Кітай / Л. Касценка // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 11 ліпеня (№ 76). — С. 13. 

9 ліпеня ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі адбылася 

культурна-адукацыйная сустрэча беларускіх і кітайскіх школьнікаў. 

Мерапрыемства прайшло ў рамках правядзення года адукацыі Беларусі ў Кітаі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/paznaj-belarus-paznaj-kitaj/ 

 

Канавалёнак, Т., Счасновіч, В. Азёры – 2019: разам мы сіла! / Л. Касценка // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 ліпеня (№ 76). — С. 8-9. 

У артыкуле Таццяна Канавалёнак, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

сярэдняй школы №3 г. Крупак, член клуба “Крыштальны журавель”, расказвае пра 

сустрэчу членаў клуба, якая адбылася ў аграгарадку Азёры што у Гродзенскай 

вобласці. 

 
09.07.2019 

Рэва, Д. Поле паспяховых практык / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 09 ліпеня (№ 75). — С. 8. 

У Мінскім абласным ІРА адбылася творчая справаздача ўстаноў адукацыі, 

якія завяршылі рэалізацыю педагагічных праектаў у 2018/2019 навучальным годзе. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/pole-paspyahovyh-praktyk  

 

Рэва, Д. Госці з Паднябеснай / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 09 

ліпеня (№ 75). — С. 8. 

Пагадненне аб умацаванні гуманітарнага і культурнага ўзаемадзеяння 

падпісана паміж Капыльскім дзяржаўным каледжам і Чунцінскім універсітэтам. 

Дэлегацыя з кітайскага ўніверсітэта наведала беларускі каледж і пазнаемілася з 

яго работай. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/gosci-z-padnyabesnaj 

 

https://nastgaz.by/kab-ne-bylo-vajny-kab-vuchni-usmihalisya/
https://nastgaz.by/paznaj-belarus-paznaj-kitaj/
https://ng-press.by/minshchyna/pole-paspyahovyh-praktyk
https://ng-press.by/minshchyna/gosci-z-padnyabesnaj
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06.07.2019 

Аўдзей, С. Чытанне – аснова навучання / С. Аўдзей // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 06 ліпеня (№ 74). — С. 11. 

У артыкуле Святлана Аўдзей, настаўніца пачатковых класаў вышэйшай 

кваліфікацыйнай катэгорыі Заастравецкай сярэдняй школы Клецкага раёна, 

расказвае пра валоданне навыкам чытання, што з’яўляецца адной з умоў 

паспяховасці дзяцей у навучанні. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/chytanne-asnova-navuchannya  

 

Сельвановіч, Т. Як запаліць зорку / Т. Сельвановіч // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 06 ліпеня (№ 74). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна Сельвановіч, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы №13 Слуцка, расказвае пра тое, што педагог павінен шукаць свій 

прафесійны твар, вучыцца быць настаўнікам. Але гэтыя ўменні не нараджаюцца 

самі па сабе: трэба вучыць педагога, уключаючы яго ў эфектыўную метадычную 

работу, галоўная мэта якой – “разбудзіць” педагога і дапамагчы яму ўсвядоміць 

неабходнасць удасканалення прафесійнай дзейнасці, каб “запаліць у ім зорку”. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/yak-zapalic-zorku 

 
02.07.2019 

Валетка, Ж. Птушыныя адкрыцці / Ж. Валетка // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 02 ліпеня (№ 73). — С. 15. 

У артыкуле Жанна Валетка, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы 

№ 9 Слуцка, расказвае пра аздараўленчы лагер з дзённым знаходжаннем “Дружба”, 

які дзейнічае на базе сярэдняй школы. 

  

https://ng-press.by/minshchyna/chytanne-asnova-navuchannya
https://ng-press.by/minshchyna/yak-zapalic-zorku
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26.07.2019 

Пашкевич, Е. Научно и нескучно / Е. Пашкевич // Мінская праўда. — 2019. 

— 26 ліпеня (№ 56). — С. 8. 

Вот уже на протяжении 10 лет в июле областной физико-математический 

лагерь принимает одаренных ребят со всей Минщины. Расположен лагерь в 

спортивно-оздоровительном комплексе «Бригантина» Белгосуниверситета, в 7 км 

от Радошковичей Молодечненского район. В статье рассказывается, чем 

наполнена жизнь летней смены, во время которой предпочтение отдают не 

дискотекам, а научным исследованиям. 

 

23.07.2019 

Максимова, К. Ссузы ждут / К. Максимова // Мінская праўда. — 2019. — 23 

ліпеня (№ 55). — С. 7. 

20 июля стартовала приемная кампания в учреждениях среднего 

специального образования. Завершится она 17 августа. 

На Минщине в 2019 году на уровень среднего специального образования 

планируется принять 1800 человек, из них свыше 1360 – на дневную форму и почти 

500 – на заочную. 

 

Пашкевич, Е. Крутили педали не за медали / Е. Пашкевич // Мінская праўда. 

— 2019. — 23 ліпеня (№ 55). — С. 8. 

В минувшие выходные Мядельщина принимала областной велосипедный тур. 

Заезд посвятили Году малой родины и 75-й годовщине освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков. На велосипедах – представители 

государственных органов власти, организаций и компаний, руководители 

предприятий, в том числе представители системы образования Минской области. 

 

Брожина, Ю. Только взрослые могут остановить травлю / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2019. — 23 ліпеня (№ 55). — С. 8. 

О том, как остановить травлю в школах рассказывает педагог-психолог 

SOS-Детской деревни Боровляны Марина Соснина. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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19.07.2019 

Ильичева, Н. Оригинальная и узнаваемая / И. Ильичева // Мінская праўда. — 

2019. — 19 ліпеня (№ 54). — С. 7. 

В статье о своих успехах рассказыает обладатель золотой медали 50 

международной физической олимпиады, выпускник гимназии №1 Борисова Евгений 

Дедков. 

 

16.07.2019 

Ильичева, Н. Оригинальная и узнаваемая / И. Ильичева // Мінская праўда. — 

2019. — 16 ліпеня (№ 53). — С. 7. 

В Союзном государстве Беларуси и России впервые прошел конкурс по 

созданию эмблемы молодежи. Торжественное награждение победителей 

состоится на 6-м Форуме регионов двух стран, который откроется в Санкт-

Петербурге 17 июля. Среди победителей конкурса учитель рисования и графический 

дизайнер Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Инна 

Бутович. 

 

Викторова, Е. Решение планетарных проблем / Е. Викторова // Мінская 

праўда. — 2019. — 16 ліпеня (№ 53). — С. 13. 

Юные экологи со всей страны приехали в Вилейский район, где в детском 

реабилитационно-оздоровительном центре “Надежда” впервые организована 

“зеленая” смена. 

 

12.07.2019 

Брожина, Ю. Обмен визитами / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 12 

ліпеня (№ 52). — С. 7. 

Встреча белорусских и китайских школьников состоялась в Минском 

областном институте развития образования. 

 

Брожина, Ю. 3D – тур по музею войны / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2019. — 12 ліпеня (№ 52). — С. 7. 

В статье о своих достижениях рассказывает гимназист из Старых Дорог 

Владислав Жук создавший интерактивный музей Великой Отечественной войны 

«Дорогами войны». 

 

05.07.2019 

Николаева, А. Путевка в лето / А. Николаева // Мінская праўда. — 2019. — 5 

ліпеня (№ 50). — С. 18. 

Сезон летнего отдыха школьники Клецкого района проводят активно. Об 

организации оздоровительной кампании в статье рассказывает заместитель 

начальника по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома Светлана 

Стадник. 
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Брожина, Ю. От книг до электронных ресурсов / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2019. — 5 ліпеня (№ 50). — С. 20. 

В прошлом учебном году в учреждениях образования Минской области 

завершилась реализация 27 педагогических проектов. Что они собой представляют, 

и какая от них польза можно было увидеть на творческом отчете, который 

состоялся в Минском областном институте развития образования. 

 

Драздоўская, А. Ёсць стымул / А. Драздоўская // Мінская праўда. — 2019. — 

5 ліпеня (№ 50). — С. 20. 

Як зарабіць летам на новенькі веласіпед ці ноўтбук – ведаюць крупскія 

школьнікі. Такі шанц 50 юнакам і дзяўчатам дало Крупскае раённае КУП 

“Жылцеплабуд”. Так у гарадскім пасёлку Халопенічы дзейнічаў працоўны атрад , дзе 

працавалі 18 юнакоў і дзяўчат. За кожнай брыгадай замацаваны старшы майстар, 

які дапамагае, падказвае і кантралюе.  

 

Елисеева, Е. Лето “В березках” / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 2019. — 5 

ліпеня (№ 50). — С. 21. 

В статье рассказывается о мини-лагере, который действует уже третий 

год в деревне Борок Слуцкого района, среди посетителей лагеря Петровская Тамара 

Николаевна, учитель русского языка и литературы средней школы №6 Слуцка, 

вместе со своими учениками-десятиклассниками. 

 

 


