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28.02.2019 

Леонович, Ю. Дорогами Сутина / Ю. Леонович // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 28 февраля (№ 40). — С.10. 

Как и почему из маленького поселка на Червенщине Смиловичи сумели 

стать одним из главных туристических центров региона? Самое сердце 

культурных Смиловичей — это, конечно, «Пространство Хаима Сутина». Более 

десяти лет назад в местном Центре творчества детей и молодежи, в коридорах 

которого резвилось не одно поколение поселковцев, открылся самый настоящий 

музей. Спустя время здесь сложилось полноценное музейное пространство: 

мемориальная экспозиция, посвященная Хаиму Сутину, и оригинальная 

экспозиция подлинных работ Шраги Царфина. А недавно Смиловичи пережили 

еще одну культурную встряску. Словно бы подтверждая закрепленный за ними 

статус арт-местечка, музей «Пространство Хаима Сутина» расширил 

площадь для творчества: здесь появился еще и собственный выставочный зал. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/dorogami-sutina.html  

 

27.02.2019 

Улитенок, Г. Спасенные из ада / Г. Улитенок // СБ. Советская Белоруссия. 

— 2019. — 27 февраля (№ 39). — С.4,5. 

На этой неделе в большой пригородной деревне Семково, что в Минском 

районе, вспоминали события, произошедшие здесь во время гитлеровской 

оккупации в годы Великой Отечественной войны, — щемящую трагедию и яркий 

подвиг одновременно. Февральской ночью 1944 года партизаны бригады 

«Штурмовая» сумели тайно вывезти из Семковского детского дома 274 

воспитанника, обреченных нацистами на неминуемую гибель в лагере смерти 

Тростенец. В Семково стоит знак с мемориальной доской, возле которого 

собрались участники митинга памяти —молодежь, жители деревни, ветераны 

войны, представители Вооруженных Сил Беларуси и Военно‑научного общества 

при Центральном Доме офицеров, Минского райисполкома, историки. Выступая 

перед нынешними учениками Семковской средней школы, Николай Иванович 

Чергинец в первую очередь обратился именно к молодому поколению: «В Семково 

прошла уникальная партизанская операция спасения. Надо знать, помнить  

http://www.sb.by/
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и понимать свое прошлое — ради вашей же мирной и счастливой будущей 

жизни, ради нашей Родины». 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/spasennye-iz-ada.html  

 

06.02.2019 

Комашко, Д. “Снежный снайпер”: скоро финал  / Д. Комашко // СБ. 

Советская Белоруссия. — 2019. — 06 февраля (№ 24). — С.4. 

В пятницу и воскресенье спорткомплекс “Раубичи” будет принимать 

финал республиканских соревнований по биатлону среди школьников “Снежный 

снайпер”. Они пройдут уже в двенадцатый раз, вновь отправив на дистанцию 

участников из столицы, областных центров и самых дальних уголков Беларуси. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/snezhnyy-snayper-skoro-final.html  

 
01.02.2019 

Борисенко, С. Здесь “Надежда” живет… / С. Борисенко // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 01 февраля (№ 21). — С.8,9. 

Детский центр “Надежда” вот уже почти 25 лет помогает сохранять и 

поддерживать здоровье детям из районов, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. А в настоящее время не только им. Это единственный в 

Беларуси совместный белорусско-немецкий проект в гуманитарной и социальной 

сферах, действующий на постоянной основе. 

 

 

«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 

 
16.02.2019 

Шимук, Т. Турист любит глазами / Т. Шимук // Рэспублика. – 2019. – 16 

лютага (№ 32). – С.16. 

В статье рассказывается о Руслане Костевиче, десятикласнике из 

Червеня который организовал первое в стране бюро экскурсий по коммерческим 

компаниям. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/turist-lyubit-glazami1502.html  
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15.02.2019 

Глушко, Х. Дазвольце ў айці / Х. Глушко // Рэспублика. – 2019. – 15 лютага 

(№ 31). – С.9. 

Артыкул прысвечаны сярэдняй школе №11 г. Слуцка, дзе новыя тэхналогіі 

дапамагаюць дзецям лёгка зразумець і засвоіць нават самыя складаныя тэмы. 

Менавіта ў гэтай навучальнай установе вучыцца Цімафей Стамброўскі, які 

нядаўна стаў “Вучнем года Мінскай вобласці” і абсалютным пераможцам 

рэгіянальнага і абласнога этапаў рэспубліканскага  конкурсу “100 ідэй для 

Беларусі”. 

Электронная версія артыкула:  

https://www.sb.by/articles/dazvoltse-aytsi.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 

 
 

22.02.2019 

Целяшук, В. Танец з…лыжкамі / В. Целяшук // Звязда. — 2019. — 22 

лютага (№ 36). — С.1,4.  

У артыкуле расказваецца пра ансамбль “Нясвіжскія лыжкары” УА 

“Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Якуба Коласа”, які існуе больш як 12 гадоў , 

мае багаты рэпертуар і гастрольны вопыт, а сёлета атрымаў высокую 

ўзнагароду – спецыяльную прэмію Прэзідэнта за папулярызацыю музычнага 

мастацтва, мэтанакіраваную работупа эстэтычным выхаванні 

падрастаючага пакалення і актыўную канцэртную дзейнасць. 

Электронная версія артыкула:  

http://www.zviazda.by/be/news/20190221/1550767260-kasiu-yas-kanyushynu-i-

smoke-water-u-gascyah-u-nyasvizhskih-lyzhkarou  

 

21.02.2019 

Нікалаева, Н. Вучыцца пісаць ніколі не позна. І не рана.  / Н. Нікалаева // 

Звязда. – 2019. — 21 лютага (№ 35). (“Чырвонка” № 4, 21 лютага. — С. 2.) 

«Я ў пісьменнікі пайду, няхай мяне навучаць» — менавіта так гучала тэма 

круглага стала, які прайшоў у рамках нядаўняй Мінскай міжнароднай кніжнай 

выстаўкі-кірмашу. Яго ініцыятарамі выступілі аўтары шматлікіх кніг для 

https://www.sb.by/articles/dazvoltse-aytsi.html
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дзяцей і падлеткаў Андрэй Жвалеўскі і Яўгенія Пастэрнак, якія таксама 

займаюцца «агранкай» будучых талентаў. 

Іван Бачук, дзевяцікласнік бараўлянскай сярэдняй школы № 2 — на курсах Яўгеніі 

і Андрэя «старажыл»: 

— Першы раз я прыйшоў у «ЛІсУ», шчыра прызнаюся, не па сваёй волі, бо 

да канца не верыў, што ўвогуле змагу пісаць (мае школьныя сачыненні 

крытыкаваліся). Затым я пайшоў на другі курс, але самай прадуктыўнай для 

мяне аказалася трэцяя «ЛІсА». Уся тэорыя літаратуры была пададзена нам 

вельмі простай і зразумелай мовай. Я лічу, што, не маючы пэўнай базы, пісаць 

немагчыма. Як сказаў расійскі рэжысёр, які займаецца кароткаметражкамі, 

Мікіта Ардынскі, ВНУ забяспечыла яму добрую базу, хоць, канешне, без 

таленту, без унутраных памкненняў стаць рэжысёрам нельга. Тое ж, я лічу, 

датычыцца і літаратурнай творчасці. Абавязкова павінна быць база. А «ЛІсА» 

падарыла мне і базу, і вопыт. 

 

20.02.2019 

Лазоўская, Т. А музыка гучыць… / Т. Лазоўская // Звязда. — 2019. — 20 

лютага (№ 34). — С.10.  

Артыкул прысвечаны Капыльскай дзіцячай школе мастацтваў, якой 

сёлета споўніцца 55 гадоў. 

 

16.02.2019 

Нікалаева, Н. Тэрыторыя для творчасці / Н. Нікалаева // Звязда. — 2019. 

— 16 лютага (№ 32). — С.7.  

У артыкуле расказваецца пра майстр-клас “Пазнанне праз 

супрацоўніцтва, або Старое па-новаму”, які правялі на Калядным фестывале 

педагагічнага майстэрства настаўнікі фізікі з Жодзіна Эла Якубоўская (гімназія 

№1) і Аляксандр Якубоўскі (сярэдняя школа №9).  

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20190215/1550249668-ci-mozhna-na-uroku-

vyhavac-krytychnae-myslenne-i-sacyyalnuyu-adkaznasc  

 
13.02.2019 

Лазоўская, Т. Спадчына праз інтэрнэт / Т. Лазоўская // Звязда. — 2019. — 

13 лютага (№ 29). — С.9.  

У Слуцкім цэнтры дзіцячай творчасці навучэнцаў заўсёды выхоўвалі на 

прыкладах традыцыйнай культуры, пачуцці любові да свайго краю. У Год малой 

радзімы гэтая работа набыла новае гучанне.  

- Дзеці выязджаюць у мясціны, дзе жывуць іх бабулі, дзядулі, дзе 

нарадзіліся іх бацькі. На практыцы спасцігаюць хараство беларускай прыроды, 

прыгажосць душы сваіх продкаў, іх традыцыі і побыт, унікальнасць, 

самабытнасць кожнага кутка Беларусі. Свае работы выхаванцы дэманструюць 

на міні-выстаўках, - расказала дырэктар цэнтра Вольга Ярашэвіч. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20190215/1550249668-ci-mozhna-na-uroku-vyhavac-krytychnae-myslenne-i-sacyyalnuyu-adkaznasc
http://www.zviazda.by/be/news/20190215/1550249668-ci-mozhna-na-uroku-vyhavac-krytychnae-myslenne-i-sacyyalnuyu-adkaznasc
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http://www.zviazda.by/be/news/20190212/1549983984-yak-u-slucku-pracue-

praekt-dlya-dzyacey-magiya-kodau  

 

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/ 

 

 
28.02.2019 

Сінькевіч, Г. Захопленыя роднай мовай / Г. Сінькевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 28 лютага (№ 24). — С.4.  

Юныя беларусазнаўцы, даследчыкі роднай мовы і літаратуры з усёй 

краіны сустрэліся на мінулым тыдні ў Магілёве. У горадзе на Дняпры адбыўся 

Рэспубліканскі конкурс работ даследчага характару па вучэбных прадметах 

“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”. Па выніках конкурса дыплома І 

ступені ў секцыі “Лінгвістыка” (“Беларуская мова”) стала навучэнка Мінскага 

дзяржаўнага абласнога ліцэя Надзея Санкевіч. 

 

Рэва, Д. Шчасце нарадзіцца тут / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

28 лютага (№ 24). — С.4.  

“Быць дзяржынцам – гэта гонар!” – каб так лічыў кожны юны жыхар 

раёна, на Дзяржыншчыне рэалізоўваецца аднайменны праект. 

Мерапрыемствамі ахоплены дзеці рознага ўзросту. Раённы краязнаўчы праект 

распачы 4 гады назад. І асаблівае гучанне і значнасць ён набыў у Год малой 

радзімы. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/shchastse-naradzitstsa-tut/  

 
Рэва, Д. Ці простая справа стартап? / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 28 лютага (№ 24). — С.4.  

У Мінскім абласным ІРА адбыўся семінар “Асновы вядзення стартапа”. 

Сваімі ведамі з педагогамі Міншчыны падзяліўся Павел Якіменка менеджар 

праекта Deti-MBA Belarus. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/tsi-prostaya-sprava-startap/  
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Рэва, Д. На лыжні - прафтэхі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 28 

лютага (№ 24). — С.4.  

Зімовыя старты на Міншчыне працягваюць збіраць моладзь на 

спартыўных дыстанцыях, стадыёнах і пляцоўках. Галоўным мерапрыемствам 

апошніх дзён стала абласное спартыўна-масавае свята па лыжных гонках 

“Разам з камандай!”, што прайшло ў Лагойскім раёне. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/na-lyzhni-praftehi/  

 

Харитон, Е. Математика в литературе / Е. Харитон // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 28 лютага (№ 24). — С.10.  

В статье Елена Харитон, учительница Городьковского детского сада – 

средней школы Воложинского района Минской области, рассказывает о влиянии 

математических факторов на художественные произведения. 

 

26.02.2019 

Фалалееў, У. “Зубраня – 2019”: насустрач святу / У. Фалалееў // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 26 лютага (№ 23). — С.4.  

На мінулым тыдні адбылося першае пасяджэнне Рэспубліканскага 

арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні ў 2019 годзе 

мерапрыемстваў, прысвечаных 50- годдзю ўстановы адукацыі “Нацыянальны 

дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Зубраня”. Члены аргкамітэта на чале 

з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь Ігарам Карпенкам вызначылі асноўныя 

кірункі падрыхтоўкі да святочных падзей, галоўныя з якіх адбудуцца напрыканцы 

жніўня. 

 

Дубоўская, В. Прывітанне краіне ад навучэнцаў сярэдняй школы №1 

Фаніпаля / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 26 лютага (№ 23). — 

С.5,6. (Дадатак “Партфоліа”) 

У артыкуле прадстаўлена распрацоўка ўрока фізікі ў 8 класе па тэме 

“Паслядоўнае і паралельнае злучэнне праваднікоў” настаўніка сярэдняй школы 

№1 Фаніпаля Дзяржынскага раёна Максіма Віктаравіча Дубіны. 

 

23.02.2019 

Душкевіч, Я. Настаўнік на сваім месцы / Я. Душкевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 23 лютага (№ 22). — С.1.  

У артыкуле Яніна Душкевіч, настаўніца Горкаўскай сярэдняй школы 

Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці, расказвае пра настаўніка Станіслава 

Францавіча Васілеўскага, працуе ў навучальнай установе. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/nastaunik-na-svaim-mestsy/  

 

Янковіч, М. Вербацім – тэатр жыцця / М. Янковіч // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 23 лютага (№ 22). — С.14.  

https://nastgaz.by/na-lyzhni-praftehi/
https://nastgaz.by/nastaunik-na-svaim-mestsy/
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Артыкул прысвечаны педагогу-арганізатару Барысаўскага дзяржаўнага 

каледжа Галіне Дзмітрыеўне Грыгаровіч, якая кіруе тэатральным калектывам 

“Вобраз”. 

 

21.02.2019 

Дубоўская, В. Найлепшыя ў фізічных баях – ліцэісты БДУ / В. Дубоўская 

// Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 лютага (№ 21). — С.3.  

Адбыўся XXVII Рэспубліканскі турнір юных фізікаў, у інтэлектуальных 

спаборніцтвах узялі ўдзел 15 каманд з усіх рэгіёнаў краіны і Расіі.  

Трэцяе месца інтэлектуальнага спаборніцтва дасталося прадстаўнікам гімназіі 

Нясвіжа. 

 

Сахно, Н. Не згубіць сэнс жыцця / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 21 лютага (№ 21). — С.7. (Дадатак “Сацыяльны ракурс”) 

Аб тым,як будзе весціся работа згодна з новым дакументам, з 1 лютага 

2019 г. пачала дзейнічаць новая пастанова Савета Міністраў ад 15 студзеня 

2019 года №22, якой зацверджана палажэнне аб парадку прызначэння дзяцей, 

што знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, у артыкуле расказала 

дырэктар сацыяльна-педагагічнага цэнтра Барысаўскага раёна Іна 

Аляксандраўна Балашова. 

 

Хідджаз, М. SOS-праект набліжаецца да завяршэння / М. Хідджаз // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 лютага (№ 21). — С.10. (Дадатак “Сацыяльны 

ракурс”) 

SOS-Дзіцячая вёска Мар’інай Горкі хутка завершыць праект “Паляпшэнне 

ўмоў пражывання і эканамічнай стабільнасці ўразлівых сем’яў”. Праект, які 

пачаўся ў 2016-м годзе, паспеў за гэты час прыцягнуць да ўдзелу каля 430 сем’яў 

з 760 дарослых і прыкладна 1 тысячы дзяцей. 

 
Рэва, Д. Разам з камандай – на стадыёне і ў падарожжы / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 лютага (№ 21). — С.13.  

Па выніках спартыўных спаблрніцтваў узнагароды могуць атрымаць не 

толькі спартсмены, але і балельшчыкі. Менавіта так адбылося са школьнікамі 

Мінскай вобласці, якія горача падтрымлівалі юных біятланістаў на 

спаборніцтвах “Снежны снайпер”. Школьнікі так горача падтрымлівалі сваіх 

сяброў, што кіраўніцтва Мінскай вобласці вырашыла ўзнагародзіць іх за гэта 

паездкай у Брэсцкую крэпасць. 

 

Рэва, Д. Новы год па-кітайску / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

21 лютага (№ 21). — С.13.  

У дакладзе на выніковай калегіі міністадукацыі падкрэсліў, што з усіх 

напрамкаў міжнароднага супрацоўніцтва ўзаемадзеянне ў галіне адукацыі з 

Кітаем з’яўляецца адным з найважнейшых для Беларусі. У нас ствараюцца 
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новыя сумесныя навукова-тэхнічныя цэнтры, расце колькасць інстытутаў і 

класаў Канфуцыя. Прыклад такіх устаноў – якраз гімназія №10 Маладзечна. 

У гімназіі №10 Маладзечна трэці год вывучаюць кітайскую мову 113 

навучэнцаў. – вывучэнне кітайскай мовы набывае ўсё большую актуальнасць, - 

расказвае намеснік дырэктара гімназіі Алена Уладзіміраўна Баркоўская. – Мы 

імкнёмся, каб дзеці не толькі знаёміліся з мовай, але і з багатай культурай і 

традыцыямі Кітая. І святкаванне кітайскага Новага года – цудоўная 

магчымасць для гэтага. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/novy-god-pa-kitajsku/  

 

Рэва, Д. Навуковае свята для моладзі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 21 лютага (№ 21). — С.13.  

Прадстаўнікі Мінскай вобласці цудоўна выступілі на Міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі навучэнцаў і студэнтаў “Моладзь і 

інаватыка”. Работа навучэнцаў гімназіі №1 Слуцка адзначана дыпломам І 

ступені. Вадзім Казак быў удастоены права выступіць на пленарным 

пасяджэнні. Значных вышынь на канферэнцыі дасягнулі навучэнцы Мінскага 

абласнога кадэцкага вучылішча: Васіль Стрыжнёў атрымаў дыплом ІІ ступені, 

а Глеб Крывуля – дыплом ІІІ ступені. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/navukovae-svyata-dlya-moladzi/  

 
Міхайлоўская, Т. Школа мая, табой ганаруся я! / Т. Міхайлоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 лютага (№ 21). — С.13.  

У артыкуле Таццяна Міхайлоўская, настаўніца англійскай мовы сярэдняй 

школы №2 Капыля імя Цішкі Гартнага, расказвае як у навучальнай установе цэля 

тыдзень прысвяцілі роднай школе. Тыдзень пад назвай “Школа мая, табой 

ганаруся я!” быў напоўнены разнастайнымі па форме выхаваўчымі 

мерапрыемствамі, якія знайшлі водгук у сэрцах і душах настаўнікаў, вучняў і іх 

бацькоў. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/shkola-maya-taboj-ganarusya-ya/  

 

16.02.2019 

Сахно, Н. У жыцці важна выбраць правільны маршрут / Н. Сахно // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 16 лютага (№ 19). — С.1.  

Артыкул прысвечаны настаўніце пачатковых класаў вышэйшай 

кваліфікацыйнай катэгорыі гімназіі №3 Барысава Людміле Уладзіміраўне 

Каратковай. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-zhytstsi-vazhna-vybrats-pravilny-marshrut/  

 

https://nastgaz.by/novy-god-pa-kitajsku/
https://nastgaz.by/navukovae-svyata-dlya-moladzi/
https://nastgaz.by/shkola-maya-taboj-ganarusya-ya/
https://nastgaz.by/u-zhytstsi-vazhna-vybrats-pravilny-marshrut/
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Лось, А. Здаецца, што гэта страшны сон… / А. Лось // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 16 лютага (№ 19). — С.3.  

У артыкуле ад імя калектыву сярэдняй школы №2 Стоўбцаў, дыэктар 

навучальнай установы, Аксана Міхайлаўна Лось успамінае загінуўшую 

настаўніцу Марыну Міхайлаўну Пархімовіч. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zdaetstsa-shto-geta-strashny-son/  

 

Нікіфарава, С. У Жодзінскім царстве, жаночым “государстве”… / С. 

Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 16 лютага (№ 19). — С.14. (Дадатак 

“Шосты дзень”) 

Артыкул прысвечаны Жодзінскай жаночай гімназіі, адзінай ў сваім родзе 

ва ўсёй Беларусі. 

 

14.02.2019 

Сасноўская, А. Пуцёўка ў прафісійнае жыццё / А. Сасноўская // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 лютага (№ 18). — С.3.  

У артыкуле Алена Сасноўская, педагог сярэдняй школы №11 Слуцка, 

расказвае пра фінал XV Балтыйскага навукова-інжэнернага конкурсу, які 

праходзіў у Пецярбургу з 4 па 7 лютага 2019 года. Узнагароды знайшлі сваіх 

уладальнікаў па выніках конкурсу, сярод іх навучэнцы 10 “А” класа сярэдняй 

школы №11 Слуцка Артур Царыковіч і Настасся Крыўленя. 

 

Рэва, Д. Разгледзець патэнцыял юных навукоўцаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 14 лютага (№ 18). — С.5.  

XXVIII Адкрытая маскоўская інжынерная канферэнцыя школьнікаў 

“Патэнцыял” сабрала на базе Нацыянальнага даследчага ўніверсітэта 

“Маскоўскі энергетычны інстытут” 550 юных навукоўцаў з Расіі і Беларусі. 

Удзельнікам прапаноўвалася 18 прадметных секцый, каб прадставіць вынікі 

сваёй даследчай дзейнасці. 

Навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці кожны год бяруць удзел у 

гэтай прэстыжнай канферэнцыі і дасягаюць там поспехаў. Не стаў 

выключэннем і іх удзел сёлета. 

Каманда з трох чалавек прадстаўляла на канферэнцыі Нясвіжскі раён. Усе 

яны вярнуліся дадому з узнагародамі. Дыплом І ступені атрымала Настасся 

Плакса, навучэнка Ланскага дзіцячага сада — сярэдняй школы. Дапамагаў 

дзяўчыне ў рабоце над даследаваннем настаўнік фізікі А.А.Атліванчык. Дзве 

дзяўчыны з Гарадзеі прадстаўлялі на канферэнцыі тры работы. За дзве з іх яны 

былі ўзнагароджаны заахвочвальнымі дыпломамі. Яна Гецман адзначана за 

работу “Вызначэнне экалагічнага стану сажалак палёў фільтрацыі ААТ 

“Гарадзейскі цукровы камбінат” шляхам біяіндыкацыі”. Таксама дыпломы 

ўручаны Яне Гецман і Алене Галабокавай за сумесны “Праект практычных 

мерапрыемстваў “Цудоўнае далёка пачынаецца сёння”. Абедзве дзяўчыны 

https://nastgaz.by/zdaetstsa-shto-geta-strashny-son/
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вучацца ў сярэдняй школе № 2 Гарадзеі, кіраўнік іх работ — настаўніца геаграфіі 

В.Я.Вайтовіч. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/razgledzets-patentsyyal-yunyh-navukoutsau/ 

 

Рэва, Д. Чалавек года / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 лютага 

(№ 18). — С.5.  

Педагог Вячаслаў Станіслававіч Саўчык удастоены ганаровага звання 

“Чалавек года Міншчыны”, якое штогод прысуджаецца лепшым прадстаўнікам 

вытворчай і невытворчай сферы, грамадска-палітычнай дзейнасці, якія сваёй 

працай робяць вялікі ўклад у развіццё рэгіёна. Па выніках мінулага года ў спісе 

ўзнагароджаных 28 прозвішчаў. Гэта сацыяльныя работнікі, ратавальнікі, 

вадзіцелі, трактарысты, урачы, спартсмены і, канечне, настаўнікі. Вячаслаў 

Станіслававіч Саўчык працуе ў гімназіі-інтэрнаце Мядзела, выкладае 

інфарматыку. Вячаслаў Станіслававіч стварыў у гімназіі-інтэрнаце ўнікальны 

музей айчыннай вылічальнай тэхнікі. Акрамя таго, ён дзеліцца вопытам работы 

з калегамі і мае кваліфікацыю “настаўнік-метадыст”. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/chalavek-goda/ 

 

Рэва, Д. Інтэлектуальны адпачынак для піянераў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 14 лютага (№ 18). — С.5.  

У гэтым навучальным годзе піянерам нашай краіны ўпершыню прапанавалі 

“Піянерскі квіз”. Яны паспрабавалі, пагулялі і вельмі ўпадабалі гэтае 

мерапрыемства. На Міншчыне прайшоў фінал абласнога этапу згаданай 

рэспубліканскай інтэлектуальна-забаўляльнай гульні. 

— Новы фармат мерапрыемства  — гэта магчымасць крочыць у нагу з 

часам, улічваючы мэты і задачы нашай арганізацыі. Сярод гэтых задач — 

інтэлектуальнае развіццё піянераў і ўдасканаленне ўмення працаваць у камандзе, 

і абедзве гэтыя задачы ненадакучліва дапамагае вырашаць “Піянерскі квіз”, — 

лічыць в.а. старшыні Мінскага абласнога Савета БРПА Юлія Сяргееўна Мароз. 

У квіз гулялі ў кожнай дружыне, потым лепшыя каманды сустрэліся на 

раённых спаборніцтвах, а іх пераможцы прыехалі для ўдзелу ў абласным фінале 

ў Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. Кожны раён і горад 

Жодзіна прадстаўляла каманда, у склад якой увайшлі 6 піянераў ва ўзросце ад 13 

да 15 гадоў. 6 тураў па 6 пытанняў вызначылі пераможцаў. На першых двух 

прыступках п’едэстала гонару размясціліся каманды “Новае пакаленне” з 

Пухавіцкага раёна і “Паддонная лодка” з Чэрвеньскага раёна. Трэцяе месца 

падзялілі паміж сабой каманды “Лідар” з Лагойскага раёна і “Крышталь” з 

Салігорскага. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/intelektualny-adpachynak-dlya-piyanerau/ 

 

https://nastgaz.by/razgledzets-patentsyyal-yunyh-navukoutsau/
https://nastgaz.by/chalavek-goda/
https://nastgaz.by/intelektualny-adpachynak-dlya-piyanerau/
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Рэва, Д. Талент, памножаны на працавітасць / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 14 лютага (№ 18). — С.5.  

Дзеці не перастаюць нас радаваць сваімі талентамі і дасягненнямі. І 

чарговы прыклад гэтага – школьніца з Жодзіна Лізавета Берасневіч, якая стала 

пераможцай конкурсу метадычных распрацовак з міжнародным удзелам “Дзень 

у гісторыі: 27 студзеня – Дзень зняцця блакады горада Ленінграда і Міжнародны 

дзень памяці ахвяр Халакосту”. 

 

Рэва, Д. Першы крок стаў паспяховым / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 14 лютага (№ 18). — С.5.  

У Маладзечне прайшоў раённы конкурс маладых спецыялістаў “Першы 

крок”. 27 маладых педагогаў праявілі свае прафесійныя і творчыя здольнасці. 

Раённы конкурс праводзіцца чацвёрты раз. Перамог у конкурсе “Першы крок” 

Валерый Валянцінавіч Бабкін, настаўнік тэатральных дысцыплін гімназіі-

каледжа мастацтваў Маладзечна. Лаўрэатамі конкурсу сталі Таццяна 

Аляксандраўна Гаўрылюк, настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 2 

Маладзечна, і Таццяна Ігараўна Аляшкевіч, настаўніца біялогіі і хіміі 

Радашковіцкай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/pershy-krok-stau-paspyahovym/  

 

11.02.2019 

Рымша, Г. Чым унікальныя чатырохвугольнікі, або Павышэнне ўзроўню 

матывацыі навучэнцаў на ўроках матэматыкі ва ўмовах дапрофільнай 

падрыхтоўкі / Г. Рымша // Настаўніцкая газета. — 2019. — 09 лютага (№ 16). — 

С.15.  

У артыкуле Ганна Рымша, настаўніца матэматыкі сярэдняй школы № 12 

Маладзечна, расказвае пра працу з вучнямі на ўроках матэматыкі ва ўмовах 

дапрофільнай падрыхтоўкі. 

 

Яблонская, Н. Активные приемы обучения на уроках русского языка: 

актуальность, интелект, мыследеятельность, общение / Н. Яблонская // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 09 лютага (№ 16). — С.15.  

В статье Наталья Яблонская, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории гимназии №1 Воложина, рассматривает процесс 

обучения как процесс взаимодействия между учителем и учениками, целью 

которого является приобщение последних к тем или иным знаниям, навыкам, 

умениям и ценностям. 

 

Грэчка, І. Узнагароды для мужных і адказных / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 09 лютага (№ 16). — С.17.  

Прызераў і пераможцаў Рэспубліканскага конкурсу на лепшы маладзежны 

атрад аховы правапарадку і лепшы штаб МААП узнагародзілі ў зале Перамогі 

Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Урачыстасць 

https://nastgaz.by/pershy-krok-stau-paspyahovym/
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стала стала цэнтральнай падзеяй святочнага мерапрыемства, якое прайшло 6 

лютага з нагоды 15-годдзя стварэння першых атрадаў маладзёжнага руху 

БРСМ. 

Падчас урачыстасці шэраг актывістаў МААП узнагароджаны нагрудным 

знакам “За адзнаку ў ахове правапарадку”, граматай Цэнтральнага камітэта 

БРСМ. Сярод іх і вучні 9 класа, якія сваім подзвігам праславіліся на ўсю краіну : 

навучэнец сярэдняй школы №1 Лагойска Данііл Мароз (выратаваў дзяўчынку, 

якая правалілася пад лёд на рэчцы Гайне) і навучэнец сярэдняй школы №13 Слуцка 

Данііл Жданко (праявіў адвагу пры выратаванні чалавека з палаючага дома). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/uznagarody-dlya-muzhnyh-i-adkaznyh/  

 

Церахава, Н. Па шляху да прафесіі / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 09 лютага (№ 16). — С.17.  

У артыкуле Вольга Уладзіміраўна Галабародава, начальнік адзела па 

адукацыі, спорце і турызме Жодзінскага гарвыканкама, расказвае пра 

арганізацыю здароўезберагальнага адукацыйнага працэсу, навучанне дзяцей 

правілам бяспечных паводзін, работу з высокаматываванымі навучэнцамі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/pa-shlyahu-da-prafesii/  

 

02.02.2019 

Грэчка, І. Школам – мячы, вучням - здароўе / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 02 лютага (№ 13). — С.4.  

Афіцыйны старт рэспубліканскай акцыі “Футбольныя мячы – школам” 

быў дадзены ў сераду ў сталічным Доме футбола. Беларуская федэрацыя 

футбола разам з Міністэрствам адукацыі і Рэспубліканскім цэнтрам фізічнага 

выхавання і  спорту навучэнцам і студэнтам падчас урачыстай цырымоніі 

ўручылі прадстаўнікам рэгіянальных цэнтраў фізічнага выхавання  і спорту 

сертыфікаты на футбольныя мячы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. У 

Мінскую вобласць будзе перадана – 3606 футбольных мяча. 

 
Рэва, Д. Міншчына спартыўная / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

02 лютага (№ 13). — С.15.  

З пачаткам года ў Мінскай вобласці стартавалі зімовыя мерапрыемствы 

маштабнага праекта “Міншчына спартыўная”. Падзеі, што адбываюцца 

кожныя выхадныя ў рамках праекта, дазволілі дзецям і дарослым у поўнай меры 

атрымаць асалоду ад зімовых забаў, спорту і сяброўства. 

 
Рэва, Д. Танец сяброўства / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 02 

лютага (№ 13). — С.15.  

“Танец сяброўства” закружыў клецкіх юнакоў і дзяўчат. Прыгожыя 

танцавальныя кампазіцыі, атмасфера сяброўства і творчасці – усё гэта 

штогод дорыць раённае мерапрыемства, якое стала добрай традыцыяй. 

https://nastgaz.by/uznagarody-dlya-muzhnyh-i-adkaznyh/
https://nastgaz.by/pa-shlyahu-da-prafesii/
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Дзямідка, М. Разумнікі і спартсмены / М. Дзямінка // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 02 лютага (№ 13). — С.15.  

У артыкуле Мікалай Дзямідка, настаўнік гімназіі №1 Барысава, расказвае 

пра удзел навучэнцаў установы ў інтэлуктуальных і творчых спаборніцтвах: 

алімпіядах, навукова-практычных канферэнцыях, разнастайных конкурсах і 

праектах. 
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26.02.2019 

Брожина, Ю. Удивительные изобретения школьников / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2019. — 26 лютага (№ 15). — С.12. 

Учащиеся центрального региона вернулись с тремя наградами с одного из 

самых масштабных научных соревнований – Балтийского научно-инженерного 

конкурса, который проходил с Саннкт-Петербурге. Одиннадцатиклассник 

гимназии №2 Солигорска Родион Михайлюк поразил жюриновым материалом, 

который можно использоватьв разных сферахпромышленности. За свое 

исследование парень получил диплом первой степени. Десятиклассник гимназии 

№1 Джержинска Максим Жидович воспроизвел устройство, определяющее 

параметры движения и тип транспортного средства на основе магнитного 

поля. Проект Максима был отмечен дипломом III степени и специальной 

премией. Интересную разработку представили на конкурсе десятиклассники 

средней школы №11 Слуцка Артур Царикович и Анастасия Кривленя. За работу 

«Phone Paint Detector» ребята были удастоены дипломов III степени научного 

жюри, а также дипломов учительского жюри. 

 

Валах, М. Учись, дерзай и побеждай! / М. Валах // Мінская праўда. — 2019. 

— 26 лютага (№ 15). (“МП плюс” № 4, 26 лютага. — С.3.) 

Образование и спорт – важные составляющие, без которых немыслима 

жизнедеятельность любого региона. Любанщине в этом плане есть чем 

гордиться: местных гимназистов и спортсменов знают далеко за пределами 

райцентра. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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22.02.2019 

Халдзеева, Г. Выключна па -беларуску / Г. Халдзеева // Мінская праўда. — 

2019. — 22 лютага (№ 14). — С.4. 

У дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці Дзяржынска дзейнічае міні-музей 

“Беларуская хата”, створаны педагогамі сумесна з бацькамі выхаванцаў. У 

Дзень роднай мовы хлопчыкі і дзяўчынкі навучальнай ўстановы сталі 

ўдзельнікамі  неверагоднага падарожжа ў свет нацыянальнай беларускай 

культуры. 

 
19.02.2019 

Ад старых лічыльнікаў да сучасных камп’ютараў: у Мядзеле з’явіўся 
музей беларускай вылічальнай тэхнікі // Мінская праўда. — 2019. — 19 лютага 

(№ 13). — С.3. 

Ад старых лічыльнікаў да сучасных камп’ютараў: у Мядзеле з’явіўся музей 

беларускай вылічальнай тэхнікі. Дзве сотні экспанатаў размясціліся ў кабініце 

інфарматыкі гімназіі-інтэрната. Ідэя стварыць такі музей належыць 

настаўніку Вячаславу Саўчыку. 

 

15.02.2019 

Брожина, Ю. Умные не по годам / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. 

— 15 лютага (№ 12). — С.3. 

Ребята дошкольного и младшего школьного возраста представили на 

конкурс “Я - исследователь” 159 индивидуальных и 10 командных проетов. 

Представленные материалы жюри конкурса оценит заочно и до 20 февраля 

определит финалистов. Имена победителей станут известны 6 марта – их 

озвучат в Минском областном институте развития образования. Авторы 

лучших работ представят центральный регион на республиканском этапе. 

 
Ивашко, Е. Необъяснимое / Е. Ивашко // Мінская праўда. — 2019. — 15 

лютага (№ 12). — С.6. 

В среду убитых в Столбцах учительницу Марию Пархимович и ее ученика 

Александра Романова похоронили. Простится с ними пришли сотни человек.  

Жители Столбцов до сих пор не могут оправиться от шока после ЧП в 

школе, когда десятиклассник убил учительницу и подростка, а следователи – 

назвать причину трагедии. 

 
Брожина, Ю. Учение с увлечением. От онлайн-дневников до авторских 

уроков / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 15 лютага (№ 12). — С.8. 

О современных технологиях в работе Поплавского УПК “Детский сад-

средняя школа” что в Березинском районе Минской области рассказывает 

директор учреждения Виталий Дудко. 
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13.02.2019 

Ребята не промах // Мінская праўда. — 2019. — 13 лютага (№ 11). — С.1. 

Финал “Снежного снайпера” завершен. На протяжении двух дней в 

“Раубичах” 168 школьников со всей страны боролись за звание лучших юных 

биатлонистов. В медальном зачете команда Минской области заняла второе 

место. 

 

Лобатый, С. Гонка по-взросламу / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. 

— 13 лютага (№ 11). — С.4. 

Борьба за медали в финале республиканского тура “Снежный снайпер” 

была упорной. В спринтерских гонках у девочек среднего возраста (13-14 лет) 

третье место досталось участнице команды Минской области Анастасии 

Чепыжовой, учащейся Боровлянской СШ №3. Так же в активе команды Минской 

области две серебряные медали – в средней и младшей возрастных группах. 

Сборная Минской области в медальгном зачете заняла второе место. 

 

Пашкевич, Е. Азарт проверили на крепость / Е. Пашкевич // Мінская 

праўда. — 2019. — 13 лютага (№ 11). — С.8. 

В минувшие выходные активные болельщики соревнований по биатлону 

среди школьников “Снежный снайпер” на призы Президенского спортивного 

клуба из Минской области побывали на экскурсии в легендарной цитадели на 

Бугом. Начальник отдела социальной и воспитательной работы главного 

управления образования облисполкома Татьяна Цвирко рассказала, что на 

Минщине прошел масштабный флешмоб “Разам з камандай!”. Его главной 

целью было поддержать юных лыжников области, которые боролись за право 

выхода в финал на республиканских соревнованиях по биатлону среди детей и 

подростков. Миноблисполком решил поощрить самых неутомимых зрителей 

облатных соревнований, побарив им эту познавательную экскурсионную поездку 

в Брест. 

 

05.02.2019 

Курневич, Ю. Спортивные подарки / Ю. Курневич // Мінская праўда. — 

2019. — 05 лютага (№ 9). — С. 4. 

187 пар лыжного снаряжения получили школы и гимназии  Дзержинщины 

в рамках акции “Минщина спортивная. Зима”. Первым учебным заведением 

района, достался новый современный спортинвентарь, стала гимназия г. 

Дзержинска. Как отметила во время торжественной церемонии начальник 

главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич, за 

многие годы из стенэтого учебного заведения вышло несколько тысяч 

выпускников, которые реализовали себя в различных видах деятельности, в том 

числе и спорте. Подобные подарки получили еще три учреждения образования 

Дзержинского района: облисполком подарил по 30 пар лыжного снаряжения 

гимназии №1 и СШ №4 г. Дзержинска. Еще 25 комплектов экиперовки 

отправятся в Негорельскую СШ №1. 
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Лобатый, С. Бенди и футбол на льду / С. Лобатый // Мінская праўда. — 

2019. — 05 лютага (№ 9). — С. 15. 

Заезды на санках с препятствиеями, метание валенка, хоккей с мячом – 

масштабная акція центрального региона “Минщина сортивная. Зима” 

продолжается. Более 22 тысяч человек в прошедшие выходные приняли участие 

в состязаниях.  

Зимних развлечений на Минщине хватит до самой весны. В конце этой 

недели запланировано главное мероприятие спортивной зимы – финал 

республиканского турнира “Снежный снайпер”в Раубичах и областные 

соревнования “Минская лыжныя – 2019”.  

 

01.02.2019 

Любатый, С. “Снайперы” бьют в цель / С. Любатый // Мінская праўда. — 

2019. — 01 лютага (№ 8). — С. 3. 

Участники финала детского турнира по биатлону “Снежный снайпер” на 

призы Президентского спортивного клуба, пройдет с 8 по 10 февраля в 

“Раубичах”, смогут почувствовать себя настоящими профессионалами. К 

чемпионату Европы по биатлону трассу здесь подготовили согласно 

требованиям Международной федерации. Так на областном этапе “Снежного 

снайпера” единственное отличие – ребята бегут на лыжах без ружья. Винтовки 

их ждут на огневых рубежах. 

 

Дроздовская, А. Вермичай и энергия из-под каблуков / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2019. — 01 лютага (№ 8). — С. 4. 

Несколько десятков ииновационных проектов представили в Жодино 

участники областного этапа конкурса “100 идей для Беларуси” на выставке в 

Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по 

земледеледелию. Жюри определило четырнадцать финалистов, которые 

презентуют свои разработки на республиканском финале конкурса 1 марта. 

  
 


