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28.12.2019 

Марьина Горка: праздник - двойной // СБ. Беларусь сегодня. — 2019. — 28 

декабря (№ 246). — С. 5. 

Министра информации Александра Карлюкевича и директора телеканала 

СТВ Игоря Луцкого в «SOS-Детской деревне» у елки, ждали 66 воспитанников с их 

родителями. Министерство информации внимательно следит за развитием этой 

Детской деревни и уже который раз поздравляет с Новым годом. 

 

Минский район: до новых встреч // СБ. Беларусь сегодня. — 2019. — 28 

декабря (№ 246). — С. 5. 

Для Белорусского союза женщин поздравлять ребятишек в канун Нового 

тоже давняя традиция. В этом году местом большого праздника стали ясли-сад-

средняя школа в деревне Новое Поле Минского района. 

 

27.12.2019 

Всегда есть место чудесам // СБ. Беларусь сегодня. — 2019. — 27 декабря 

(№ 245). — С. 5. 

Статья посвящена акции «Наши дети». Ученики Острошицко-Городокской 

средней школы навестили жителей Минского дома-интернате для пенсионеров и 

инвалидов в Минске. Празднование проходило в Молодечненской спецшколе-

интернате, Борисовском специализированном доме ребёнка, а также в семейном 

детском доме Татьяны и Анатолия. 

 

21.12.2019 

Поделись улыбкою своей // СБ. Беларусь сегодня. — 2019. — 21 декабря (№ 

243). — С. 5. 

Самая добрая и масштабная республиканская акция «Наши дети» набирает 

обороты с каждым днем. Все больше загорается огоньков на елках и счастливых 

детских улыбок. Так сотрудники издательского дома “Беларусь сегодня” побывали 

в Городейской вспомогательной школе-интернате и подарили 99 праздник, а в 

Радошковичской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей шефы из МВД не просто гости, а настоящие друзья, которые 

рядом многие годы. Их ждут, для них каждый год стараются придумать все более 

креативный сценарий представления. Каждый из воспитанников получил сладкий 
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подарок, сама школа-интернат — мебель, спортивный инвентарь и 11 картин на 

символичную тему «Детство». 

А в Молодечно прошел новогодний бал для лучших учеников Минщины! Тон 

празднику в ледовом дворце, где ждали около 400 гостей, задали артисты 

оригинального жанра, живые скульптуры, актеры Минского областного 

драмтеатра.  

— Для меня присутствовать здесь очень волнительно, — не скрывал 

председатель Минского облисполкома Александр Турчин, приехавший с подарками 

для всех участников. — Передо мной будущее Минщины и всей Беларуси. От вас, 

ребята, зависит, какой будет наша страна. Наш Президент положил начало такой 

замечательной традиции, как благотворительная акция «Наши дети». И в рамках 

этого праздничного марафона впервые в нашей области проводится новогодний 

бал. Надеюсь, он станет традиционным… 

 

 

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 

 
 

31.12.2019 

“Навагодні экспрэс” і парад Дзедаў Марозаў // Звязда. – 2019. — 31 снежня 

(№ 247). — С. 3.  

Васемсот пяцьдзесят юных грамадзян з усіх куткоў Міншчыны сабраліся ў 

Барысаве на навагодняе абласное свята 28 снежня. Дабрачыннае мерапрыемства 

адкрыў старшыня Мінскага аблвыканкама Аляксандр Турчын. 

 

Свята для падшэфных // Звязда. – 2019. — 31 снежня (№ 247). — С. 3.  

Міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч у межах дабрачыннай акцыі 

“Нашы дзеці” наведаў прыватную сацыяльна-педагагічную ўстанову «SOS-дзіцячая 

вёска “Мар’іна Горка”» ў Пухавіцкім раёне. 
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27.12.2019 

Кравец, А. “Нібыта ў дзяцінстве пабываў” / А. Кравец // Звязда. – 2019. — 

27 снежня (№ 245). — С. 3.  

Артыкул прысвечаны святочнай навагодняй акцыі “Нашы дзеці”. Кіраўнік 

адміністрацыі Прэзідэнта падчас акцыі падарыў інтэрактыўную панэль 

Маладзечанскай школе-інтэрнату. 

 

Ўсё роўна дома лепш / БелТА // Звязда. – 2019. — 27 снежня (№ 245). — С. 3.  

Намеснік прэм’ер-міністра Ігар Петрышэнка прыняў удзел у дабрачыннай 

акцыі “Нашы дзеці” і павіншаваў выхаванцаў Барысаўскага спецыялізаванага дома 

дзіцяці з надыходзячымі святамі. 

 

21.12.2019 

Шкленік, В. Час цудаў / В. Шкленік // Звязда. – 2019. — 21 снежня (№ 243). 

— С. 2.  

У Беларусі працягваецца навагодняя дабрачынная акцыя “Нашы дзеці”. 

Міністр унутраных спраў Юрый Караеў і начальнік Дэпартамента выканання 

пакаранняў Алег Маткін пабывалі ў Радашковіцкай школе-інтэрнаце для дзяцей-

сірот і малых, якія засталіся без апекі бацькоў. 

 

11.12.2019 

Кляшчук, А. “Калыханка” – бясконцая радасць / А. Кляшчук // Звязда. – 2019. 

— 11 снежня (№ 235). — С. 1,13.  

Артыкул прысвечаны дзіцячаму ўзорнаму фальклорнаму гурту «Калыханка» 

з пасёлка Міханавічы Мінчскага раёна і яго стваральніце і нязменнаму кіраўніку 

Ларысе Рыжковай.  

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20191210/1575993386-kalyhanka-byaskoncaya-radasc 

 

 

«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 

 
27.12.2019 

Ковалева, М. Радость в детских глазах / М. Ковалева // Народная газета. — 

2019. — 27 снежня (№ 52). — С. 3. 

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Молодечненскую 

специальную общеобразовательную школу-интернат в рамках акции “Наши дети”. 
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20.12.2019 

Бебенина, О. Эстафета радости и доброты / О. Бебенина // Народная газета. — 

2019. — 20 снежня (№ 51). — С. 3.  

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» набирает обороты. 

Издательский дом «Беларусь сегодня» тоже не остался в стороне от этой 

эстафеты добрых дел. Его представители посетили Городейскую 

вспомогательную школу интернат. 

 

 

«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 

 
21.12.2019 

Исаенок, С. На огонек к друзьям / С. Исаенок // Рэспубліка. – 2019. – 21 

снежня (№ 241). – С. 4. 

В предновогодние дни акция “ Наши дети” объединила всю страну. Так в 

Радошковичской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей побывали шефы из МВД, каждый из воспитанников получил 

сладкий подарок, а сама школа-интернат — мебель, спортивный инвентарь и 11 

картин на символичную тему «Детство». 

 

 

Климович, Е. В ритме королевского вальса / Е. Климович // Рэспубліка. – 

2019. – 21 снежня (№ 241). – С. 4. 

В Молодечно новогодний бал собрал лучших учеников Минщины! Тон 

празднику в ледовом дворце, где ждали около 400 гостей, задали артисты 

оригинального жанра, живые скульптуры, актеры Минского областного 

драмтеатра. Мероприятие посетил председатель Минского облисполкома 

Александр Турчин, приехавший с подарками для всех участников. 

 

Глушко, Х. В ожидании чудес / Х. Глушко // Рэспубліка. – 2019. – 21 снежня 

(№ 241). – С. 5. 

Акция “Наши дети” нашла отклик у тысяч людей, так сотрудники 

издательского дома “Беларусь сегодня” побывали в Городейской вспомогательной 

школе-интернате и подарили 99 детишками с ментальными нарушениями 

праздник. 
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13.12.2019 

Красоўскі, І. Веды прыкладаюцца / І. Красоўскі // Рэспубліка. – 2019. – 13 

снежня (№ 235). – С.1, 4-5. 

У сценах Слуцкага дзяржаўнага каледжа прайшоў фінал Рэспубліканскага 

конкурсу «Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнэт». 52 выкладчыкі з усёй краіны сабраліся 

тут, каб прадставіць свае праекты для апгрэйду з дапамогай IT існуючых 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй школы.  

 

07.12.2019 

Тычко, Н. Роботы запрограммированы побеждать / Н. Тычко // Рэспубліка. – 

2019. – 07 снежня (№ 231). – С. 4. 

Областной конкурс по робототехнтке «Дорога в будущее» прошел на базе 

факультета информационных технологий и робототехники, автотракторного 

факультета , Института Конфуция по науке и технике БНТУ. В этом году в 

соревнованиях приняло участие 227 команд, в том числе и команда из Китая. 

Соревнования прошли в по восьми направлениям. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/roboty-zaprogrammirovany-pobezhdat.html 

 

02.12.2019 

Глушко, Х. День рождения сладкий праздник / Х. Глушко // Рэспубліка. – 

2019. – 02 снежня (№ 226). – С.10. 

Для молодечненской школы-интерната, где учатся особенные дети с 

нарушениями зрения, этот год юбилейный. Правда, красивую дату — 55-летие — 

здесь не отмечали. В статье прассказывается о том как представители пресссы 

посетили воспитанников школы-интерната. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/den-rozhdeniya-sladkiy-prazdnik.html 
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«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/ 
 

31.12.2019 

Хідджаз, М. Пра што даведаліся акадэмікі? / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 31 снежня (№ 147). — С. 7. 

У рамках дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” у SOS-Дзіцячая вёска ў 

Бараўлянах прыехалі старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

Уладзімір Рыгоравіч Гусакоў, яго першы намеснік Сяргей Антонавіч Чыжык, 

галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі Андрэй Іванавіч Іванец і намеснік 

акадэміка-сакратара аддзялення  хіміі і навук аб зямлі старшыня прафсаюзнага 

камітэта апарата прэзідыума Уладзімір Георгіевіч Левашкевіч.* 

 

27.12.2019 

Калядзіч, Н. Актуальныя, тэхналагічныя, практычна значныя / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 снежня (№ 145). — С. 6. 

Артыкул прысвечаны пераможцам заключнага этапа XIV Рэспубліканскага 

конкурсу “Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнэт”, які прайшоў у Слуцкім дзяржаўным 

каледжы. 

 

Грэчка, І. Каля вытокаў Нёмана / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

27 снежня (№ 145). — С. 18. 

У артыкуле апісваецца экскурсійна-музейная дзейнасць Уздзенскага раёна. 

Рассказваецца пра знакамітых літаратараў Уздзеншчыны, а таксама краязнаўчая 

дзейнасць музейных гурткоў Ліцвянскай сярэдняй школы і сярэдняй школы № 2. 

 

Грэчка, І. “Кожнаму краязнаўцу важна ўмець наладзіц дыялог пакаленняў” / 

І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 снежня (№ 145). — С. 21. 

Артыкул прысвечаны краязнаўчай дзейнасці народнага музея Міханавіцкай 

сярэдняй школы Мінскага раёна. 

 

Нікіфарава, С. Зялёныя слядочкі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 27 снежня (№ 145). — С. 22. 

Артыкул прысвечаны Рэспубліканскаму Форуму прадстаўнікоў зялёных школ 

які прайшоў 13 снежня і сабраз больш за 150 удзельнікаў у Рэспубліканскім цэнтры 

экологіі і краязнаўства. Гэтая ўстанова дзейнічае па праграме “Зялёныя школы”. 

Сярод удзельнікаў форуму знаходзіцца Слуцкі эколага-біялагічны цэнтр навучэнцаў. 

На базе ўстановы функцыянуе Слуцкае аддзяленне грамадскай арганізацыі “Ахова 

http://nastgaz.by/
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птушак Бацькаўшчыны”. У раёне дзейнічае сетка клубаў “Крылаты дазор”. 

Таксама сярод удзельнікаў вызначаны Барысаўскі цэнтр экологіі і турызму на базе 

якога функцыянуе раённы рэсурсны цэнтр, у межах якога праводзяцца раённыя 

экалагічныя мерапрыемствы. 

 

Антоненкава, В. “Зорная краіна” Ларысы Грыбалёвай / В. Антоненкава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 снежня (№ 145). — С. 24. 

Артыкул прысвечаны фінальнаму гала-канцэрту “Зорная краіна”, які 

адбыўся ў Мінскім гарадскім палацы культуры. На гэтым мерапрыемстве разам са 

спявачкай Ларысай Грыбалёвай выступалі вучаніцы Жодзінскага тэатра песні 

“Мілана” – Ліза Меяй і Карына Ромыш. 

 

21.12.2019 

Церахава, Н. Мастацтва заснавана на інтуіцыі, тэхналогія – на навуцы / Н. 

Церахава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 снежня (№ 144). — С. 4. 

З 18 лістапада па 13 снежня 2019 года на базе Акадэміі паслядыпломнай 

адукацыі праходзіў трэці этап VII Рэспубліканскага конкурсу “Сучасныя тэхналогіі 

ў спецыяльнай адукацыі”. Прадстаўленне работ ажыццяўлялася ў форме 

стэндавых дакладаў. Па выніках конкурсу дыплом І спупені атрымалі: Александр 

Іванавіч Нікалаевіч, намеснік дырэктара і Вольга Іванаўна Нікановіч, настаўніца з 

Капыльскай дапаможнай школы-інтэрната, за работу “Тэхналогія педагагічнага 

суправаджэння інтэграцыі ў рынак працы выпускнікоў дапаможных школ-

інтэрнатаў”. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/mastatstva-zasnavana-na-intuitsyi-tehnalogiya-na-navutsy/  

 

14.12.2019 

Кругленя, Т. Музей “Памяць” адкрыўся ў Любані / Т. Кругленя // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 снежня (№ 141). — С. 5. (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”). 

У артыкуле Таццяна Кругленя, метадыст вучэбна-метадычнага кабінета  

ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме Любанскага райвыканкама Мінскай 

вобласці, расказвае пра адкрыцце пасля рэканструкцыі музея “Памяць” у сярэдняй 

школе № 3 Любані імя Генадзя Леанідавіча Сечкі. 

 

Шубін, А. Тэхналогія мнагамерных дыдактычных інструментаў на ўроках 

фізікі / А. Шубін // Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 снежня (№ 141). — С. 11.  

У артыкуле Анатоль Шубін, настаўнік фізікі вышэйшай катэгорыі гімназіі  

№ 2 Салігорска, расказвае пра выкарыстанне тэхналогіі мнагамерных 

дыдактычных інструментаў на ўроках фізікі. 

 

Хідджаз, М. Акцыя аб’ядноўвае / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 14 снежня (№ 141). — С. 13. 

Стартавала Рэспубліканская навагодняя акцыя “Нашы дзеці”. Традыцыі 

ўжо склаліся, але з году ў год дабрачынная акцыя прыцягвае ўвагу да праблем  

дзяцінства. 

https://nastgaz.by/mastatstva-zasnavana-na-intuitsyi-tehnalogiya-na-navutsy/
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Так у гэтым годзе Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь 

выбрала аб’ектам увагі Радашковіцкую школу – інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, 

якія засталіся без апекі бацькоў, Міністэрства культуры – Вілейскую спецыяльную 

школу – інтэрнат. Таксама дабрачынцы з міністэрстваў, арганізацый плануюць 

наведаць Уздзенскую дзяржаўную санаторную школу – інтэрнат для дзяцей з 

саматычнай паталогіяй. 

 

12.12.2019 

Нікіфарава, С. Калядны настрой, зорка калядная / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 12 снежня (№ 140). — С. 4.  

У панядзелак у Беларусі стартавала самая кранальная пераднавагодняя 

дабрачынная акцыя “Нашы дзеці”. Упершыню вызначаны адзіны дзень пачатку 

акцыі ва ўсёй краіне — 9 снежня. У Мінску першы навагодні ранішнік сабраў гасцей 

у Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Адначасова тут 

была адкрыта і XXIII Рэспубліканская выставаконкурс дэкаратыўнапрыкладной 

творчасці “Калядная зорка”. 

Сярод удзельнікаў і прадстаўнкі Мінскай вобласці. Так, сярод калядных зорак 

— сімвалаў выставы — самай адметнай аказалася зорка 12гадовага Ільі Пешкура, 

выкананая ў тэхніцы інкрустацыі саломкай з гімназіі № 6 Маладзечна (педагог 

Т.П.Пахрамчук), а самая незвычайная ёлка была ў Васіліны Варашкевіч і Вікторыі 

Рудзяк, навучэнак аб’яднання па інтарэсах “Іголкачараўніца” сярэдняй школы № 

10 Салігорска (педагог А.Л.Слебава). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/kalyadny-nastroj-zornaya-kazka/ 

 

10.12.2019 

Церахава, Н. Астраўкі французскай мовы ў Беларусі / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 10 снежня (№ 139). — С. 15. 

Васямнаццаты семінар для педагогаў беларускіх школ, дзе функцыянуюць 

двухмоўныя франкафонныя секцыі, прайшоў у АПА. Падчас сустрэчы педагогі 

абмеркавалі асаблівасці выкладання французскай мовы ў Беларусі, вызначылі 

задачы, накіраваныя на яе падтрымку. У мерапрыемстве прынялі ўдзел пасол 

Францыі ў Рэспубліцы Беларусь спадар Дзідзье Канес і аташэ Пасольства па 

супрацоўніцтве ў сферы сярэдняй і вышэйшай адукацыі Ксаўе Ле Тарывэлек. 

Бліскучыя дасягненні ў выкладанні французскай мовы дэманструюць беларускія 

ўстановы адукацыі, дзе функцыянуюць двухмоўныя франкафонныя секцыі (іх 8). 

Пацвярджэннем гэтага з’яўляецца ўзнагароджанне пяці з іх прэстыжным знакам 

якасці французскага Міністэрства Еўропы і замежных спраў La bel France 

Education. Такую ўзнагароду атрымала гімназія № 1 Салігорска.  

Астраўкі французскай мовы і культуры ў Беларусі існуюць і развіваюцца пры 

падтрымцы Міністэрства адукацыі нашай краіны і Пасольства Францыі. У 2011 

годзе была адкрыта восьмая двухмоўная секцыя ў гімназіі № 1 Салігорска. А ў 

найбліжэйшы час франкафонныя секцыі з’явяцца ў сярэдняй школе № 3 Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/astrauki-frantsuzskaj-movy-u-belarusi/  

  

https://nastgaz.by/kalyadny-nastroj-zornaya-kazka/
https://nastgaz.by/astrauki-frantsuzskaj-movy-u-belarusi/
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31.12.2019 

Слиж, М. Подарки для большой семьи / М. Слиж // Мінская праўда. — 2019. 

— 31 снежня (№ 100). — С. 3. 

Заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич посетил детский 

дом семейного типа в деревне Носилово Молодечненского района. 

 

Солонец, Г. Чудеса от добрых дел / Г. Солонец // Мінская праўда. — 2019. — 

31 снежня (№ 100). — С. 3. 

Продолжается новогодняя акция «Наши дети». Не остался в стороне и 

руководитель центрального региона, председатель Совета по развитию 

предпринимательства Александр Турчин, который посетил детский дом семейного 

типа в Марьиной Горке и поздравил детей с наступающими праздниками. 

 

Счастье – каждому ребенку // Мінская праўда. — 2019. — 31 снежня (№ 100). 

— С. 3. 

Председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая приняла 

участие в новогоднем празднике в Смолевичском районе. 

 

Дроздовская, А. Новогодний экспресс: остановка - Борисов / А. Дроздовская 

// Мінская праўда. — 2019. — 31 снежня (№ 100). — С. 4. 

На новогоднем празднике в Борисове собрались ребята из всех районов 

области – отличники в учебе и спорте. На благотворительном новогоднем 

празднике в рамках акции “Наши дети” присутствовал председатель Минского 

облисполкома Александр Турчин. 

 

27.12.2019 

Новохрост, А. Критерии победы / А. Новохрост // Мінская праўда. — 2019. — 

27 снежня (№ 99). — С. 3. 

Статья посвящена победителям ежегодного конкурса “Молодой лидер 

Минщины” и авторам 10 лучших инициатив в сфере реализации государственной 

молодежной политики. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Дроздовская, А. Праздник получился на славу / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2019. — 27 снежня (№ 99). — С. 4. 

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Молодечненскую 

специальную общеобразовательную школу-интернат. 

 

Драздоўская, А. Вось дык Дзед Мароз! / А. Драздоўская // Мінская праўда. — 

2019. — 27 снежня (№ 99). — С. 4. 

Намеснік прэм’ер-міністра Ігар Петрышэнка прыняў удзел у дабрачыннай 

акцыі “Нашы дзеці” і павіншаваў выхаванцаў Барысаўскага спецыялізаванага дома 

дзіцяці з надыходзячымі святамі. 

 

Лукашевич, В. Сказку сделать явью / В. Лукашевич //  Мінская праўда. — 

2019. — 27 снежня (№ 99). — С. 5. 

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь Анатолий Исаченко и начальник главного управления по 

образованию облисполкома Татьяна Апранич посетили Узденский дом семейного 

типа и поздравили детей с новогодними праздниками. 

 

В роли волшебников // Мінская праўда. — 2019. — 27 снежня (№ 99). — С. 5. 

В Червенском доме-интернаете для детей-инвалидов и молодых инвалидов с 

особенностями психофизического развития прошёл новогодний праздник в рамках 

акции “Наши дети”. Детей поздравили министр труда и соцзащиты Ирина 

Костевич, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите 

облисполкома Тамара Кросвская, председатель областной организации профсоюза 

работников госучреждений Владимир Филимонов, директор центра по работе с 

кадрами одного из белорусских банков Иван Капелька. 

 

Брожина, Ю. Полезные каникулы / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 

27 снежня (№ 99). — С. 10. 

На Минщине впервые на зимных каникулах с 3 по 11 января на базе 

стационарного оздоровительного лагеря “Неман” в деревне Дрозды Столбцовского 

района откроется профильный лагерь с круглосуточным пребыванием детей. 

 

Пашкевич, Е. Библиотекарь… в погонах / Е. Пашкевич // Мінская праўда. — 

2019. — 27 снежня (№ 99). — С. 11. 

Статья посвящена мини-библиотеке “У Сафіі” в деревне Безверховичи 

Слуцкого райнона, а также её создателю подполковнику вооружённых сил в 

отставке Леониду Гапановичу. 

 

24.12.2019 

Неверович, Я. Тысяча улыбок / Я. Неверович // Мінская праўда. — 2019. — 

24 снежня (№ 98). — С. 4. 

В Городейской вспомогательной школе-интернате Несвижского района 

прошли новогодние мероприятия. Поздравить ребят с праздником приехал 
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начальник УСК по Минской области генерал-майор юстиции Андрей лис со своими 

сотрудниками и представителями руководства района. 

 

Слиж, М. Пусть живёт бал! / М. Слиж // Мінская праўда. — 2019. — 24 снежня 

(№ 98). — С. 7. 

В Молодечно прошёл областной новогодний бал для учащихся 9-10 классов 

школ. 

 

17.12.2019 

Мобильный STEM-класс // Мінская праўда. — 2019. — 17 снежня (№ 96). — 

С. 8. 

Мобильный STEM-класс посетит Молодечно в январе, - сообщили в главном 

управлении по образованию облисполкома. В центральном регионе набирает 

обороты образовательный проект “Мобильный STEM-класс”. Стартовал он в 

начале учебного года и считается уникальным не только для области, но и для 

страны в целом. 

 

Халдеева, А. Стартапы нашего времени / А. Халдеева // Мінская праўда. — 

2019. — 17 снежня (№ 96). — С. 11. 

Подведены итоги областного этапа конкурса “100 идей для Беларуси”. 

Проект по развитию экотуризма, система управления домашними 

электроприборами и мобильное приложение для ресторанного бизнеса – молодежь 

представила более 20 креативных разработок. Так среди участников, Анжелика 

Шиманская из Дзержинского района. Ученица Негорельской школы №1 изобрела 

умный дом для животных.  

 

13.12.2019 

Брожина, Ю. Если звезды зажигаются / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2019. — 10 снежня (№ 94). — С. 1, 6-7. 

На Минщине проходит традиционная республиканская благотворительная 

акция “Наши дети” начало которой дал областной фестиваль “Зажги сою звезду” 

в Дзержинске. Более 150 детей с ограниченными возможностями со всех уголков 

Минщины приняли участие в мероприятии.  

 

10.12.2019 

Лейченко, А. Время добрых дел / А. Лейченко // Мінская праўда. — 2019. — 

10 снежня (№ 94). — С. 3. 

Фестиваль творчества детей-инвалидов “Зажги свою звезду” дал старт 

ежегодной новогодней благотворительной акции “Наши дети” на Минщине. 

Второй по счету областной фестиваль принимал Дзержинский городской Дом 

культуры. Участники мероприятия подготовили 18 номеров для гала-концерта и 

еще 150 работ для выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества. 
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Сурма, Е. “Забираем чужих детей, а отдаем – уже своих” / Е. Сурма // Мінская 

праўда. — 2019. — 10 снежня (№ 94). — С. 7. 

Статья посвящена Слуцкому социально-педагогическому центру. 

 

Елисеева, Е. Вкусный поединок / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 2019. — 

10 снежня (№ 94). — С. 11. 

За звание лучшего молодого повара Минщины соперничали 12 учащихся 

профколледжей и лицеев области. В результате упорной борьбы победителем 

областного этапа WorldSkills Belarus стала Алеся Шилец из Смиловичского 

сельскохозяйственного профессионального лицея. 
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Маслякова, А. Третья степень доверия / А. Маслякова // Мінская праўда. — 

2019. — 03 снежня (№ 92). — С. 9. 

В статье рассказывается про специализированное учреждение для 

подростков, которое находится в городском поселке Кривичи Мядельского района.  

 

У “Гарлачык” гулялі і песні спявалі // Мінская праўда. — 2019. — 3 снежня 

(№ 92). — С. 13. 

У дзіцячым садку №3 г. Смалявічы адбылося свята роднай мовы – “Беларускія 

пасядзелкі”.  

 

Мобильный STEM – для педагогов Любани // Мінская праўда. — 2019. — 

3 снежня (№ 92). — С. 13. 

Представители БГПУ имени М. Танка, областного института развития 

образования и лучшие педагоги-практики Минской области побывали в любанской 

гимназии №1, провели для коллег занятия по робототехнике, пограмированию, 3D-

моделированию и другим направлениям информационно-коммуникацирнных 

технологий.  

 

Пашкевіч, А. Што маем - захаваем / А. Пашкевіч // Мінская праўда. — 2019. 

— 03 снежня (№ 92). — С. 9. 

У артыкуле расказваецца пра тое, якія методыкі ў этнакультурным 

выхаванні дзяцей практыкуюць педагогі Міншчыны, так напрыклад у гімназіі №1 

Жодзіна дарослыя разам з дзецьмі ствараюць тэатральную машыну. 

 

 


