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16.05.2019 

Шимук, Т. Гении на зарядке / Т. Шимук// Рэспублика. – 2019. – 16 мая (№ 88). 

– С. 4,5. 

В статье рассказывается о первом на Минщине STEM-классе по 

робототехнике и програмированию для младших школьников, который создан в 

Рассветовской средней школе Клецкого района. 

 

04.05.2019 

Салютуем вам, ветераны! // Рэспублика. – 2019. – 04 мая (№ 83). –  

С. 4. 

Большой областной праздник в этот день состоится в Жодино. Мероприятие 

традиционно откроет митинг – возложение цветов к монументу в честь матери-

патриотки Анастасии Фоминичны Куприяновой. Во время праздника по проспекту 

Мира пройдет пеший парад с участием кадетов Минского областного кадетского 

училища, колонны спортивных клубов, военной и специальной техники ВС. 

 

 

«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/ 

 

 
30.05.2019 

Нікіфарава, С. Натхняць на перамогі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 28 мая (№ 59). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны настаўніку біялогіі Грыцкавіцкага вучэбна-

педагагічнага комплекса дзіцячага сада – сярэдняй школы Нясвіжскага раена 

Андрэю Станіслававічу Радаману. 

 

http://respublika.sb.by/
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Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/nathnyats-na-peramogi/ 

 

Чахлова, Т. V Рэспубліканскі фестываль школьных бібліятэк: новыя 

прыярятэты і інавацыйная практыка / Т. Чахлова // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

28 мая (№ 59). — С. 13. 

16 - 17 мая 2019 года ў Гомелі прайшоў V Рэспубліканскі фестываль школьных 

бібліятэк “Сучасная школьная бібліятэка: новыя прыярытэты і інавацыйная 

практыка”, сярод удзельнікаў начальнік аддзела інфармацыйнага забеспячэння 

бібліятэчнай работы і падрыхтоўкі медыярэсурсаў Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі, кіраўнік секцыі бібліятэкараў устаноў агульнай сярэдняй, 

прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі пры Беларускім 

педагагічным таварыстве Белая Алена Леанідаўна. 

 

Дубоўская, В. Эфектыўнае навучанне / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 28 мая (№ 59). — С. 15. 

У канцы мінулага тыдня ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прайшоў  

фестываль педагагічных ідэй “Стратэгіі актыўнай ацэнкі для эфектыўнага 

навучання: лепшыя адукацыйныя практыкі”. Сярод удзельнікаў майстар-класаў Эла 

Якубоўская (настаўнік-метадыст. Настаўнік фізікі гімназіі №1 Жодзіна). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/efektyunae-navuchanne/ 

 

25.05.2019 

Рэва, Д. “Падсілкавацца” ведамі і эмоцыямі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 25 мая (№ 57). — С. 7. 

Фестываль “Псіхалагічныя вакацыі” прайшоў у Мінскім абласным ІРА і 

аб’яднаў больш за 110 педагогаў-псіхолагаў устаноў агульнай сярэдняй, дашкольнай, 

прафесійнай адукацыі, сацыяльна-педагагічных устаноў, прыватных і гарадскіх 

арганізацый. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/padsilkavacca-vedami-i-emocyyami  

 

Мітрафаненкава, І. Ззяюць таленты на сцэне / І. Мітрафаненкава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 25 мая (№ 57). — С. 7. 

У артыкуле Ірына Мітрафаненкава, настаўніца музыкі Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раена, расказвае пра конкурс вакальнага майстэрства для 

пачынаючых выканаўцаў “Одарёша”, які праходзіць ў Барысаўскім раене. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/zzyayuc-talenty-na-scene  

 

Хмялеўская, І. Вучыцца будзем весела, каб вучыцца добра / І. Хмялеўская // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 25 мая (№ 57). — С. 7. 

У артыкуле Ірына Хмялеўская, настаўніца пачатковых класаў Старыцкай 

сярэдняй школы Капыльскага раена, расказвае пра “Вяселкавы тыдзень” для 

https://nastgaz.by/nathnyats-na-peramogi/
https://nastgaz.by/efektyunae-navuchanne/
https://ng-press.by/minshchyna/padsilkavacca-vedami-i-emocyyami
https://ng-press.by/minshchyna/zzyayuc-talenty-na-scene
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пачатковых класаў, які ўпершыню ў гэтым навучальным годзе праводзіўся ў 

навучальнай установе. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/vuchycca-budzem-vesela-kab-vuchycca-dobra 

 

Дубоўская, В. У сузор’і талентаў / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 25 мая (№ 57). — С. 8. 

Традыцыйна ў маі ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі праходзіць 

Міжнародны фестываль педагогаў і навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі “Сузор’е талентаў”, які арганізоўвае аддзел творчых методык навучання 

моладзі АПА. 

Па выніках фестываля 3 месца ў камандным першынстве дасталося 

прадстаўнікам Мінскага раена, камандзе “Эрудыты” Бараўлянскай гімназіі.  

У асабістым заліку сярод пераможцаў: Глеб Дзмітрачэнка, навучэнец 10 

класа Бараўлянскай гімназіі (геаграфія), Вераніка Вараўка, навучэнка 10 класа 

Бараўлянскай гімназіі (хімія).  

 

 

23.05.2019 

Шпілеўская, А. Воскатэрапія ў практыцы настаўніка-дэфектолага / А. 

Шпілеўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 23 мая (№ 56). — С. 13. 

У артыкуле Алеся Шпілеўская, настаўнік-дэфектолаг ясляў-сада №2 

“Вяселка” Валожына”, рассказвае пра інавацыйныя метады ўздзеяння для 

павышэння эфектыўнасці карэкцыйнай работы, у тым ліку пра воскатэрапію. 

 

 

21.05.2019 

Пашкевіч, А. Кампетэнтнасны падыход да інфарматыцы / А. Пашкевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 мая (№ 55). — С. 10. 

Артыкул настаўніцы інфарматыкі сярэдняй школы № 10 г. Барысава 

прысвечаны выкарыстанню кампетэнтнаснага падыходу на ўроках інфарматыкі. 

 

14.05.2019 

Рэва, Д. Кампетэнцыі XXI стагоддзя: чаму вучыць і чаму вучыцца? / Д. Рэва 

// Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 мая (№ 51). — С. 14. 

У Мінскім абласным ІРА адбылася навукова-практычная канферэнцыя 

“Арганізацыя праектнай і даследчай дзейнасці навучэнцаў”. Удзел у мерапрыемстве 

ўзыло шырокае кола спецыялістаў – больш за 160 прадстаўнікоў адукацыіі навукі, у 

тым ліку прадстаўнікі Савета маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі, устаноў вышэйшай адукацыі, дадатковай адукацыі дарослых, 

адміністрацыі Парка высокіх тэхналогій. 

 

 

 

https://ng-press.by/minshchyna/vuchycca-budzem-vesela-kab-vuchycca-dobra
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Рэва, Д. Сезон перамог / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 мая (№ 

51). — С. 14. 

Сёлетняя вясна аказалася сезонам перамог для навучэнцаў устаноў адукацыі 

Мінскай вобласці. Іх імёны гучалі на цырымоніях узнагароджання адразу некалькіх 

прэстыжных міжнародных конкурсаў. 

Так, міжнародны конкурс навуковых работ школьнікаў, студэнтаў і 

педагогаў “Прызма” прайшоў ужо ў сёмы раз. Прадстаўнікі Мінскай вобласці 

штогод удзельнічаюць у гэтым мерапрыемстве і з кожным годам усё больш масава 

і паспяхова. Пераможцамі Міжнароднага конкурсу навуковых работ “Прызма” 

сталі прадстаўніцы гімназіі № 3 Барысава Валерыя Баброва і Паліна Млынчык. 

Дасягнуць поспеху дзяўчынам дапамаглі педагогі Ю.У.Сцяпанава і Л.У.Караткова. 

Таксама ў ліку пераможцаў Ганна Бянько, вучаніца сярэдняй школы № 9 Жодзіна, 

кіраўніком навуковай работы з’яўляецца А.А.Лахоўская. Перамогу святкавалі 

навучэнка сярэдняй школы № 2 Жодзіна Марыя Саўко (кіраўнік І.М.Дуброўская), 

навучэнка сярэдняй школы № 3 Любані Паліна Нямальцава (кіраўнік 

І.У.Нямальцава), Юлія Яроміч і Валерыя Рацкевіч, якія вучацца ў Нясвіжскім 

дзяржаўным каледжы імя Якуба Коласа (кіраўнік А.М.Рацкевіч). 

Таксама ў Маскве прайшла XV адкрытая гуманітарная канферэнцыя 

школьных даследчых работ “Вышгарад-2019” (Маркелаўскія чытанні). У гэтым 

мерапрыемстве юныя прадстаўнікі Міншчыны ўдзельнічаюць пастаянна і 

паспяхова. І ў гэтым годзе вярталіся дадому з калекцыяй дыпломаў.  

Дыпломамі I ступені ўзнагароджана Кацярына Каменка, навучэнка 

Нясвіжскай гімназіі. Дыпламантам І ступені стаў таксама Аляксей Навіцкі. Юны 

навуковец вучыцца ў 6 класе сярэдняй школы імя У.А.Крыштапенкі пасёлка Крупкі 

Крупскага раёна. 

Не толькі ў інтэлектуальных, але і ў творчых конкурсах праявілі сябе юныя 

жыхары Мінскай вобласці. Навучэнкі гімназіі № 1 Барысава Варвара Пападчанка і 

Кацярына Петражыцкая заваявалі дыпломы ІІ ступені ў Міжнародным конкурсе 

эсэ па геаграфіі. 

Творчы погляд на жыццё прынёс плён і навучэнцам Мінскага дзяржаўнага 

абласнога ліцэя, якія ўдзельнічалі ў X Міжнародным фестывалі экраннай культуры 

“Чалавечае кіно — 2019”, што праводзіцца ў расійскім Новасібірску. Удзельнікі 

павінны былі за тры дні зняць сацыяльны ролік на зададзеную тэму. Што і зрабілі 

навучэнцы МДАЛ Антон Філіповіч, Ілья Мацвееў і настаўніца В.І.Койра. Іх 

сацыяльны ролік “Твой шанс” стаў пераможцам фестывалю па выніках анлайн-

галасавання. 

Электронная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/sezon-peramog  

 

04.05.2019 

Грэчка, І. Навукова, краязнаўча, цікава / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 04 мая (№ 50). — С. 3.  

29 і 30 красавіка на базе Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства 

праходзіў заключны этап І Рэспубліканскага конкурсу навуковых даследчых 

краязнаўчых работ наавучэнцаў.  

https://ng-press.by/minshchyna/sezon-peramog
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Па выніках конкурсу журы вызначыла пераможцаў, так у секцыі 

“Культурная спадчына” сярод пераможцаў Ксенія Семяновіч з вілейскай гімназіі 

№2. 

 

Дубоўская, В. Медалі Мендзялееўскай алімпіяды / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 мая (№ 50). — С. 3.  

53-я Міжнародная Мендзялееўская алімпіяда школьнікаў па хіміі 

завяршылася ў канцы красавіка ў Санкт-Пяцярбургу. Селета алімпіяда была 

прысвечана 150-годдзю перыядычнай табліцы Мендзялеева. Каманда Рэспублікі 

Беларусь традыцыйна прадэманстравала высокія вынікі, так уладальнікам 

бронзавага медаля стаў Іван Мамчыц з гімназіі № 10 Маладзечна. 

 

Церахава, Н. Узнагароды для маленькіх даследчыкаў / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 мая (№ 50). — С. 5.  

З 20 па 30 красавіка прайшоў трэці этап Рэспубліканскага конкурсу 

даследчых работ дзяцей дашкольнага ўзросту “Я - даследчык”. Вынікі 

спаборніцтва былі падведзены падчас урачыстай цырымоніі ў АПА. 

У намінацыі “Дзіця і прырода” дыплом І ступні атрымала выхаванка ДЦРД 

Мар’інай Горкі “Расток” Святлана Нікаленка (кіраўнік работы выхавальнік І. М. 

Воўчанка). Дзяўчынка выступала з тэмай “Навошта лопуху калючкі?” 

У намінацыі “Мая Радзіма Беларусь” дыплом І ступені – у Кацярыны Монід 

з ясляў-сада №35 Маладзечна (кіраўнік выхавальнік П. А. Сарокіна) за работу па 

тэме “Чаму кнігу  аб жывелах і раслінах называюць Чырвонай?” 

У намінацыі “Незвычайнае ў звычайным” дыплом І ступені атрымаў 

выхаванец Прылуцкага ясляў-сада Мінскага раена Васіль Каланчук (кіраўнік дзядуля 

выхаванца У. М. Каланчук) за работу “Чаму я ўпаў з каруселі?” 

 

Калядзіч, Н. Як абараніць планету ад небяспечных аб’ектаў… / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 мая (№ 50). — С. 5.  

У Нацыянальным інстытуце адукацыі прайшоў заключны вочны этап 

Рэспубліканскай інтэрнэт-алімпіяды па вучэбным прадмеце “Астраномія” і былі 

падведзены вынікі гэтых спаборніцтваў. Па выніках інтэрнэт-алімпіяды 

ўладальнікамі дыпломаў ІІІ ступені сталі адзінаццацікласніца сярэдняй школы №5 

Жодзіна Мінскай вобласці Надзея Казеева, навучэнка 11 класа сярэдняй школы №4 

Нясвіжа Мінскай вобласці Ксенія Мамчыц, адзінаццацікласнік гімназіі Клецка 

Мінскай вобласці Данііл Стральцоў.  

 

Клюйко, А. Злет на ўзлеце / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 

мая (№ 50). — С. 6,7.  

У апошнія дні Рэспубліканскі цэнтр інавацыйнай і тэхнічнай творчасці быў 

упрыгожаны сцягамі і  транспарантамі, якія запрашалі на XVI Рэспубліканскі злет 

юных вынаходнікаў і рацыяналізатараў. Сярод удзельнікаў выкладчык магістр 

тэхнічных навук Р. А. Груша і майстар вытворчага навучання В. М. Буткоўскі са 

Слуцкага сельскагаспадарчага прафісійнага ліцэя, якія распрацавалі парагенератар 

і вырабілі яго з дапамогай іншых педагогаў і навучэнцаў ліцэя. 
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Карымава, Н. Экскурсію праводзяць “купрыянаўцы” / Н. Карымава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 мая (№ 50). — С. 19.  

У артыкуле Наталля Карымава, настаўніца настаўніца рускай мовы і 

літаратуры, класны кіраўнік 5 класа дзіцячага сада – сярэдняй школы № 1 імя П. І. 

Купрыянава Жодзіна, расказвае пра захаванне гістарычнай спадчыны, пра ўдзел у 

рэспубліканскай героіка-патрыятычнай акцыі “Вялікай Перамозе – 75!” у 

намінацыі “Зорачка на карце раена”. 
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31.05.2019 

На пороге открытий // Мінская праўда. — 2019. — 31 мая (№ 40). — С. 1. 

Для школьников всей страны прозвучал последний звонок. В средней школе №1 

Фаниполя в этом году 35 выпускников, еще 96 ребят получили базовое образование. 

На торжественной линейке для них звучали теплые напутственные слова от 

дирекции и педагогов, классных руководителей, родных и близких. 

 

Халдеева, А. Звонок, но не на урок / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2019. 

— 31 мая (№ 40). — С. 4. 

В школах Минщины прошли торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года. В этом году 11 классы оканчивают свыше 7 тысяч 

человек, более 13 тысяч мальчишек и девчонок получили базовое образование. 

 

Брожина, Ю. Поколение Next / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 31 

мая (№ 40). — С. 4. 

Около 250 школьников 9-11 классов собрал областной форум детских и 

молодежных инициатив «Время молодых: от идеи к дейтвию!», который прошел в 

Дзержинском районе. 

 
28.05.2019 

У рамках фестывалю “Школа прадпрымальніцтва” ў Мінскім абласным 

інстытуце развіцця адукацыі адбыліся выстава і конкурс стартапаў // Мінская 

праўда. — 2019. — 28 мая (№ 39). — С. 3. 

У рамках фестывалю “Школа прадпрымальніцтва” ў Мінскім абласным 

інстытуце развіцця адукацыі адбыліся выстава і конкурс стартапаў. Першае месца 

ў конкурсе заняў праект  “ProПсіхолаг” вучаніц Пліскай сярэдняй школы імя У. А. 

Мікуліча Вікторыі Рагожынай і Вікторыі Юркевіч. 

 

 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Брожина, Ю. Делать добрые дела – готовы! / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2019. — 28 мая (№ 39). — С. 4. 

В ряды пионеров на Кургане Славы вступили 75 школьников. А всего 

областной праздник “Равнение на Пионерию!” собрал более 400 человек из всех 

районов Минской области . 

 

Саланец, Р. Чыталі класікаў / Р. Саланец // Мінская праўда. — 2019. — 28 мая 

(№ 39). — С. 6. 

У абласным этапе рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў 

“Жывая класіка: прысвячэнне маёй Радзіме” ўдзельнічала каля ста вучняў 

Міншчыны. Пераможцы абласнога этапу прадставяць Міншчыну на 

рэспубліканскім конкурсе юных чытальнікаў “Жывая класіка: прысвячэнне маей 

Радзіме” ў Дзень беларускага пісьментва. 

 

Холодинская, Ю. Карьера начинается здесь! Поступай. Учись. Достигай / Ю. 

Холодинская // Мінская праўда. — 2019. — 28 мая (№ 39). — С. 11. 

Статья посвящена Смолевичскому государственному аграрно-техническому 

профессиональному лицею, специальностям которые можно здесь получить. 

 

Дроздовская, А. Карьера начинается здесь! Поступай. Учись. Достигай / А. 

Дроздовская // Мінская праўда. — 2019. — 28 мая (№ 39). — С. 13. 

Статья посвящена Воложинскому сельскохозяйственному 

профессиональному лицею, специальностям и квалификациям по которым ведется 

подготовка в учреждении. 

 

24.05.2019 

Брожина, Ю. К встрече с детьми готовы? / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2019. — 24 мая (№ 38). — С. 6. 

Представители различных структур и ведомст обсудили актуальные 

вопросы организации летнего оздоровления. Совещание состоялось на базе 

детского санатория “Случь”. 

 

Брожина, Ю. На пути к профессии / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. 

— 24 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 13, 24 мая. — С. 1.) 

Кто сегодня востребован на рынке труда и в чем преимущество обучения в 

учреждениях профессионального образования? Об этом и не только в предверии 

вступительной кампании кореспондент “МП” поговорила с начальником главного 

управления по образованию Миноблисполкома Татьяной Апранич. 

 

Мануйлик, М. На пути к профессии / М. Мануйлик // Мінская праўда. — 2019. 

— 24 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 13, 24 мая. — С. 2.) 

Статья посвящена Несвижскому государственному колледжу имени Якуба 

Коласа. По итогам 2018 года колледж был признан лучшим учреждением среднего 

специального образования Минской области. 
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Дроздовская, А. Наш диплом – гарантия качества / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2019. — 24 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 13, 24 мая. — С. 2.) 

Статья посвящена Борисовскому государственному колледжу. 

 

Лицей больших возможностей // Мінская праўда. — 2019. — 24 мая (№ 38). 

— (“МП плюс” № 13, 24 мая. — С. 3.) 

Статья посвящена Клецкому сельскохозяйственному профессиональному 

лицею, специальностям и  квалификациям по которым осуществляется обущение в 

учреждении образования. 

 

Валах, М. Учиться и еще раз учиться! / М. Валах // Мінская праўда. — 2019. 

— 24 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 13, 24 мая. — С. 4.) 

Статья посвящена Любанскому сельскохозяйственному профессиональному 

лицею, его истории.  

 

Мануйлик, М. Прекрасных профессий на свете не счесть / М. Мануйлик // 

Мінская праўда. — 2019. — 24 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 13, 24 мая. — С. 4.) 

Статья посвящена Новопольскому государственному аграрно-

экономическому колледжу, специальностям которые можно получить в 

учреждении образования. 

 

Дроздовская, А. Наши выпускники всегда востребованы! / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2019. — 24 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 13, 24 мая. — С. 5.) 

Статья посвящена Борисовскому государственному строительному 

профессиональному лицею, профессиям и специальностям которые можно 

получить в учреждении образования. 

 

Холодинская, Ю. Профессии с перспективой доступны каждому! / Ю. 

Холодинская // Мінская праўда. — 2019. — 24 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 13, 24 

мая. — С. 5.) 

Статья посвящена Жодинскому профессиональному лицею, специальностям 

которые можно получить в учреждении. 

 
21.05.2019 

Елісеева, К. Мы ўсе пераможцы! / К. Елісеева // Мінская праўда. — 2019. — 

21 мая (№ 37). — С. 4. 

Сям’я Івашка с Нясвіжскага раёна стала пераможцай заключнага этапу 

абласнога конкурсу “Сям’я года Міншчыны”. 

 

Лобатый, С. Чемпионская смена / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. — 

21 мая (№ 37). — С. 5 

В Березино прошёл областной праздник в рамках “Дня работников 

физкультуры и спорта”. 
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Брожина, Ю. Найти семью каждому ребёнку / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2019. — 21 мая (№ 37). — С. 9. 

Стали известны имена победителей областного конкурса замещающих 

семей. Имена названы в рамках фестиваля-форума “Сердце отдаю детям”. 

 

Брожина, Ю. Все военные, и только я педагог / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2019. — 21 мая (№ 37). — С. 13. 

Статья посвящена Владиславу Татаринцеву – 23-летнему учителю 

иностранного языка Шацкой средней школы Пуховичского района. 

 

14.05.2019 

Кузовкина, М. Что могут сделать дети, чтобы сохранить мир? / М. Кузовкина 

// Мінская праўда. — 2019. — 14 мая (№ 35). — С. 6. 

Заседание Детской палаты Минского областного Совета общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» прошло в 

средней школе №5 Вилейки. 

 
11.05.2019 

Дроздовская, А. Победа одна на всех / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 

2019. — 11 мая (№ 34). — С. 8,9. 

Областной праздник, посвященный Дню Победы, собрал 9 Мая в Жодино 

представителей всех районов Минской области. 

 


