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12.01.2019 

Климович, Е. Дорога ложка к празднику / Е. Климович // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 12 января (№ 7). — С. 1, 12-13. 

В статье рассказывается о народном инструментальном ансамбле 

“Несвижские ложкари” Несвижского государственного колледжа имени 

Якуба Коласа, под руководством Владимира Суховея. 
Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/doroga-lozhka-k-prazdniku.html  

 

Тепло и забота детских сердец // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 

12 января (№ 7). — С. 3. 

Пенсионеры и инвалиды столичного дома-интерната снова принимали 

гостей из Острошицко-Городокской средней школы. Уже несколько лет 

школа шефствует над этим учреждением, а потому учеников и их педагогов 

здесь встречали как добрых друзей. Ребята из 5-11 классов приехали с 

вкусными, полезными подарками и теплыми пожеланиями здоровья и 

долголетия. 
Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/teplo-i-zabota-detskikh-serdets.html  

 

10.01.2019 

Кононович, Е. С верой в добро / Е. Кононович // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 10 января (№ 5). — С. 1-3. 

Президент вручил премии “За духовное возрождение”, специальные 

премии деятелям культуры и искусства, а также премии “Белорусский 

спортивный Олимп”. Минская область представлена народным 

инструментальным ансамблем “Несвижские ложкари” Несвижского 

государственного колледжа имени Якуба Коласа, под руководством 

Владимира Суховея. 

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/s-veroy-v-dobro0901.html  
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04.01.2019 

Умпирович, Д. Чудеса делают люди / Д. Умпирович // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 03 января (№ 2). — С.4. 

Состоялась совместная акция издательства “Мастацкая літаратура” 

и Минского завода колесных тягочей “Книги детям”. В рамках акции 

воспитанники Радошковичской школы-интерната имени Н. Гастелло смогли 

познакомится с новинками издательства. 

 

03.01.2019 

Умпирович, Д. Традиция добрых дел / Д. Умпирович // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 03 января (№ 1). — С.15. 

В рамках акции “Наши дети” в Минском городском дворце культуры 

прошла новогодняя ёлка. Вместе со всеми в праздничном хороводе вокруг ёлки 

и первый заместитель председателя Белорусского союза женщин Светлана 

Ситникова. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/traditsiya-dobrykh-del.html  

 

«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 

 

12.01.2019 

Тепло и забота детских сердец // Рэспублика. – 2019. – 12 студзеня (№ 

7). – С. 2. 

Пенсионеры и инвалиды столичного дома-интерната снова принимали 

гостей из Острошицко-Городокской средней школы. Уже несколько лет 

школа шефствует над этим учреждением, а потому учеников и их педагогов 

здесь встречали как добрых друзей. Ребята из 5-11 классов приехали с 

вкусными, полезными подарками и теплыми пожеланиями здоровья и 

долголетия. 

 

Климович, Е. Ложечку за талант / Е. Климович // Рэспублика. – 2019. – 

12 студзеня (№ 7). – С. 7. 

В статье рассказывается чем живет народный инструментальный 

ансамбль “Несвижские ложкари” Несвижского государственного колледжа 

имени Якуба Коласа, который отмечен премией Президента. 

https://www.sb.by/articles/traditsiya-dobrykh-del.html
http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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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 
 

 

15.01.2019 

Нікалаева, Н. Быць у трэндзе / Н. Нікалаева // Звязда. — 2019. — 15 

студзеня (№ 8). — С.1, 8.  

У артыкуле расказваецца пра калядны фестываль педагагічнага 

майстэрства, які прайшоў на базе Акадэіі паслядыпломнай адукацыі на 

прыканцы 2018 года. Сярод удзельнікаў настаўніца рускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы №5 Салігорска Алена Волкава. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20190114/1547480737-byc-u-trendze-na-yaki-

urok-vuchni-pabyaguc-z-radascyu  

 

10.01.2019 

Адамовіч, Ю. Робат – найлепшы сябра фізікі / Ю. Адамовіч // Звязда. – 

2019. — 10 студзеня (№ 5). (“Чырвонка” № 1, 10 студзеня. — С. 4.) 

На III Рэспубліканскім конкурсу маладзёжных праектаў 

“Інфармацыйныя і мабільныя тэхналогіі для адукацыйнага працэсу” 

пераможцам стаў вучань дзесятага класа Слуцкай сярэдняй школы №11 

Цімафей Стамброўскі с сваім праектам «RiBFoP» - мабільная праграма для 

вывучэння фізікі пры дапамозе аўтаматычнага ўстройства. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/sites/default/files/10stu-8_optim_0.pdf  

  

http://zviazda.by/
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Нікалаева, Н. Інфарматыка: для IT і для жыцця / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2019. — 10 студзеня (№ 5). (“Чырвонка” № 1, 10 студзеня. — С. 2.) 

Адбылася II Міжнародная спецыялізаваная навкова-технічаня 

выстаўка-форум “Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі (ITE 2018). Прыняў 

удзел у форуме Аляксандр Буслаўскі, выкладчык БДУ і Мінскага абласнога 

інстытута развіцця адукацыі.  

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/sites/default/files/10stu-6_optim_0.pdf  

 

Нікалаева, Н. Патрапілі ў лік шчасліўцаў / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2019. — 10 студзеня (№ 5). — С. 13. 

У 2019 годзе дзякуючы Асацыяцыі “Адукацыя для будучыні” ў Беларускіх 

школах адкрыюцца 10 STEM-цэнтраў – сучасных класаў, дзе дзеці змогуць 

бесплатна навучацца у галіне IT. У ліку гэтых школ прысутнічаюць школа № 

3 г. Вілейка, гімназія г. Дзяржынск і школа № 2 г. Салігорска. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/sites/default/files/10stu-13_optim_0.pdf  

 

Бобрык, Н. “Касмічныя капкейкі”, ці Галоўнае – не баяцца 

эксперыментаваць / Н. Бобрык // Звязда. — 2019. — 10 студзеня (№ 5). 

(“Чырвонка” № 1, 10 студзеня. — С. 5.) 

У Маладзечанскай сярэдняй школе №14 адбылося мерапрыемства 

“Мазаіка поспеху”, на якім узнагароджваюць найлепшых вучняў па выніках 

года. Статуэтку атрымаў дзевяцікласнік Глеб Рудзько з вырабамі 

кулінарнага мастацтва. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/sites/default/files/10stu-9_optim_0.pdf  

 

04.01.2019 

Лазоўская, Т. Сёння малады парламентарый, заўтра - дэпутат / Т. 

Лазоўская // Звязда. — 2019. — 04 студзеня (№ 2). — С.4, 13. (Дадатак 

“Мясцовае самакіраванне”) 

У верасні 2012 года ў Слуцку адбылася значная падзея – далучэнне да 

глабальнай ініцыятывы ЮНІСЕФ “Горад, дружалюбны да дзяцей”. У межах 

праекта быў створаны маладзёжны парламент, у які ўвайшлі шэсцьдзясят 

восем навучэнцаў 9 – 11 класаў з усіх устаноў адукацыі Слуцка. Самыя 

ініцыятыўныя былі абраны ў Савет парламента. 

Электронная версія артыкула: 
http://www.zviazda.by/sites/default/files/4stu-12_optim_0.pdf  

http://www.zviazda.by/sites/default/files/4stu-21_optim.pdf  
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03.01.2019 

Статкевич, Ю. Садик учится считать / Ю. Статкевич // Рэспублика. – 

2019. – 3 студзеня (№ 1). – С. 5. 

С января 2019 года в рамках эксперимента, средства из бюджета на 

финансирование учреждений дошкольного образования будут выделяется 

исходя из численности детей, которые их посещают и базового норматива 

бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного 

ребёнка. В новой системе расчётов примут участие детские сады Витебска, 

Гомеля, Могилёва, Барановичей, Лидского, Слонимского, Солигорского 

районов, а также Первомайского района Минска. 

 

 

«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 

 

18.01.2018 

Климович, Е. Дорога ложка к празднику / Е. Климович // Народная 

газета. — 2019. — 18 студзеня (№ 3). — С.6,7. 

Статья посвящена народному инструментальному ансамблю 

“Несвижские ложкари” Несвижского государственного колледжа имени 

Якуба Коласа, который был отмечен специальной премией Президента 

Республики Беларусь. 

  

04.01.2019 

Участники пилотного проекта по апробации нормативного 

финансирования госучреждений дошкольного образования в 2019 году 

определены Правительством // Народная газета. — 2019. — 04 студзеня (№ 

1). — С.3. 

Участники пилотного проекта по апробации нормативного 

финансирования госучреждений дошкольного образования в 2019 году 

определены Правительством. Среди участников проекта Солигорский район 

Минской области. 

  

http://ng.sb.by/
mailto:infong@sb.by
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Ковалева, М. Вы нужны нам! / М. Ковалева // Народная газета. — 2019. 

— 04 студзеня (№ 1). — С.4. 

В стране продолжается Республиканская акция “Наши дети”, так 

управляющий делами Президента Виктор Шейман накануне Нового года 

побывал в подшефной Руденской вспомогательной школе-интернате, первый 

заместитель Премьер-министра и председатель Совета по развитию 

предпринимательтва Александр Турчин поздравил воспитанников детского 

дома семейного типа Марины и Вячеслава Литвяковых в Логойске. 

Заместитель Председателя Совета Республики, председатель Белорусского 

союза женщин Марианна Щеткина посетила Путчинский учебно-

педагогический комплекс Дзержинского района, а Председатель Комитета 

государственного контроля Леонид Анфимов посетил Ждановичский детский 

дом. 

 

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/ 

 

 

31.01.2019 

Дубоўская, В. Мысліць лагічна і нестандартна / В. Дубоўская // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 31 студзеня (№ 12). — С.3.  

У Мінску прайшла Рэспубліканская алімпіада (вочны тур) па логіцы і 

матэматыцы для дашкольнікаў і вучняў 1-4 класаў. Удзельнікамі алімпіады 

сталі не толькі дзеці з Мінска, але і госці з Салігорска, Барысава і Гродна. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/myslits-lagichna-i-nestandartna/  

 

Грэчка, І. Лагойская лыжня / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 31 студзеня (№ 12). — С.12, 13.  

Артыкул прысвечаны Лагойскаму раёну, магчымасцям займацца 

зімовымі відамі спорту і асабіста біятлонам. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/lagojskaya-lyzhnya/  

  

http://nastgaz.by/
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https://nastgaz.by/lagojskaya-lyzhnya/
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Церахава, Н. Прафісійны падыход і добрае сэрца / Н. Церахава // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 31 студзеня (№ 12). — С.15.  

У артыкуле дырэктар ЦКРНіР Смалявіцкага раёна Галіна 

Аляксандраўна Рудзюк расказвае пра комплексную сістэму псіхолага – медыка 

– педагагічнай дапамогі навучэнцам свораную ва ўстанове. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/prafesijny-padyhod-i-dobrae-sertsa/  

 

29.01.2019 

Хідджаз, М. Формула правільнага выбару / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 29 студзеня (№ 11). — С.11.  

У артыкуле расказваецца пра работу рэсурснага цэнтра па 

прафарыентацыі што ў Каладзішчанскай сярэдняй школе Мінскага раёна. 

 

Сахно, Н. Атрымаць атэстат і прафесію / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 29 студзеня (№ 11). — С.12.  

Пра тое, як арганізавана прафесійная падрыхтоўка школьнікаў у 

Барысаўскім дзяржаўным будаўнічым прафісійным ліцэі, а таксама аб тым, 

як працоўнае навучанне дапамагае ў прафарыентацыйнай рабоце, у артыкуле 

расказвае дырэктар навучальнай установы Галіна Сцяпанаўна Калячонак. 

 

24.01.2019 

Рэва, Д. Здольныя дасягнуць усяго на свеце / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 24 студзеня (№ 9). — С.5.  

25 юнакоў і дзяўчат удастоены ганаровага звання “Вучань года Мінскай 

вобласці — 2018”. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання самых 

таленавітых, творчых, старанных навучэнцаў прайшла ў Дзяржынску. 

Сёлета конкурс “Вучань года Мінскай вобласці” праводзіўся чацвёрты 

раз. Такім чынам, за ўсё гады правядзення спаборніцтва было выбрана роўна 

100 лепшых, хто ўдастоены гэтага ганаровага звання. Святочнае 

мерапрыемства ў іх гонар завяршыла навагоднюю дабрачынную акцыю 

“Нашы дзеці” на Міншчыне, у рамках якой у вобласці адбылося каля 3500 

мерапрыемстваў, у якіх паўдзельнічала больш за 175 тысяч чалавек. 

Ушанаванне лепшых вучняў стала прыгожым фінішам гэтага дабрачыннага 

марафону. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/zdolnyya-dasyagnuts-usyago-na-svetse/  

 

Рэва, Д. Як пабудаваць цікавы ўрок літаратуры? / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 24 студзеня (№ 9). — С.5.  

“Марафон паспяховых практык” для педагогаў, які праводзіцца на 

Міншчыне, набывае добры кірунак. У рамках гэтага праекта настаўнікі-

наватары, аўтары ўнікальных методык дзеляцца сваім вопытам. Як і абяцалі 

https://nastgaz.by/prafesijny-padyhod-i-dobrae-sertsa/
https://nastgaz.by/zdolnyya-dasyagnuts-usyago-na-svetse/
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арганізатары, марафон карысны для выкладчыкаў розных прадметаў з 

рознымі прафесійнымі інтарэсамі. Другое мерапрыемства марафону 

парадавала настаўнікаў літаратуры: у МАІРА адбылася сустрэча з вядомым 

філолагам Сяргеем Волкавым. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/yak-pabudavats-tsikavy-urok-litaratury/  

 

Рэва, Д. Духоўныя сустрэчы ў Любані / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 24 студзеня (№ 9). — С.5.  

Сярэдняя школа № 3 Любані імя Г.Л.Сячко — адна з устаноў, у якіх 

рэалізоўваецца рэспубліканскі інавацыйны праект “Укараненне мадэлі 

фарміравання асобаснай і сацыяльнай ідэнтычнасці дзяцей дашкольнага і 

школьнага ўзросту на праваслаўных традыцыях і каштоўнасцях беларускага 

народа”. На базе школы створаны раённы рэсурсны цэнтр па духоўна-

маральным выхаванні “Расток”, дзейнічае кабінет духоўна-маральнага 

выхавання, арганізаваны факультатыўныя заняткі “Асновы праваслаўнай 

культуры”. “Брэндавае” мерапрыемства школы — штогадовыя калядныя 

сустрэчы, якія з’яўляюцца яшчэ адной цудоўнай магчымасцю для дыялогу 

навучэнцаў, педагогаў і ганаровых гасцей. Сёлета прайшлі юбілейныя, 10-я, 

калядныя сустрэчы, якія сталі сустрэчай з дабром, радасцю, цудам, а 

таксама незвычайнымі людзьмі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/duhounyya-sustrechy-u-lyubani/  

 

22.01.2019 

Калядзіч, Н. Насустрач пунсовым ветразям / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 22 студзеня (№ 8). — С.5,6. (Дадатак “Партфоліа”)  

У артыкуле Таццяна Аляксандраўна Канавалёнак, намеснік дырэктара 

па вучэбнай рабоце настаўніца русскай мовы і літаратуры кваліфікацыйнай 

катэгогрыі “настаўнік-метадыст” сярэдняй школы №3 Крупак Мінскай 

вобласці, прадстаўляе урок літаратуры па творы “Пунсовыя ветразі”. 

 

19.01.2019 

Рэва, Д. Прыступка для новых вяршынь / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 19 студзеня (№ 7). — С.4.  

Прадметная алімпіяда – гэта праверка не толькі ведаў, але і стойкасці, 

сабранасці, стрэсаўстойлівасці і нават знаходлівасці. Менавіта гэтыя якасці 

дэманстравалі ўдзельнікі трэцяга этапу рэспубліканскай алімпіяды ў Мінскай 

вобласці. На Міншчыне 968 вучняў з устаноў агульнай сярэдняй, прафісійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі змагаліся за дыпломы і права 

трапіць на заключны этап алімпіяды. 

 

https://nastgaz.by/yak-pabudavats-tsikavy-urok-litaratury/
https://nastgaz.by/duhounyya-sustrechy-u-lyubani/
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Дубоўская, В. Школа – магутны інструмент сацыялізацыі дзіцяці / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 19 студзеня (№ 7). — С.8.  

Артыкул прысвечаны сярэдняй школе №9 Жодзіна. Яе дырэктар Руслан 

Мазоль перакананы, што кожная навучальная ўстанова, кіруючыся агульнымі 

адукацыйнымі тэндэнцыямі, найперш павінна арыентавацца на запыты і 

інтарэсы сваіх вучняў. 

 

Кербедзь, Л. Што ні ўзор, то сімвал / Л. Кербедзь // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 19 студзеня (№ 7). — С.17.  

У артыкуле Любовь Кербедзь, педагог дадатковай адукацыі 

дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці “Расінка” Валожына, расказвае пра 

гурток “Дзічячае ручное ткацтва”, які ўжо чатыры гады дзейнічае ў 

установе адукацыі. 

 

17.01.2019 

Рэва, Д. Калідорныя дзеці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 17 

студзеня (№ 6). — С.7.  

На Міншчыне рэалізуецца праект “Калідорныя дзеці”. У 2015 годзе 

праект стартаваў у Беразіне, Жодзіне, Маладзечна і Пінску. У кожным з 

чатырох гарадоў на першапачатковым этапе рэалізацыю праекта 

каардынавала адна з устаноў адукацыі. Так, напрыклад, у Жодзіне эпіцентрам 

развіцця падзей стала сярэдняя школа №2. На момант распрацоўкі праекта 

150 навучэнцаў установы жылі ў інтэрнатах у мікрараёне школы. У 

2018/2019 навучальным годзе праект рэалізуецца на базе ўжо трох 

інтэрнатаў Жодзіна. Цэнтрам творчасці, турызму і экскурсій дзяцей і 

моладзі Жодзіна арганізавана работа 13 груп аб’яднанняў па інтарэсах 

турыстычна-краязнаўчага, эколага-біялагічнага, тэхнічнага і спартыўна-

тэхнічнага. Мастацкага, грамадска-гуманітарнага профіляў. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/kalidornyya-dzetsi/  

 

Янковіч, М. Як вырасла “Грашовае дрэва” / М. Янковіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 17 студзеня (№ 6). — С.13.  

У артыкуле Ірына Мікалаеўна Змачынская, дырэктар Лядзенскага 

дзічячага сада – сярэдняй школы Чэрвеньскага раёна расказала , як працуе 

бізнес-кампанія “Грашовае дрэва”, размова адбылася паддчас семінара 

“Арганізацыя школьнай бізнес-кампаніі;фундамент, рэсурсы, напрамкі”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/yak-vyrasla-grashovae-dreva/  

 

15.01.2019 

Школьнікі падзяліліся святочным настроем з пажылымі людзьмі // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 15 студзеня (№ 5). — С.2.  

https://nastgaz.by/kalidornyya-dzetsi/
https://nastgaz.by/yak-vyrasla-grashovae-dreva/
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Вучні 5-11 класаў Астрашыцка-Гарадокскай сярэдняй школы па 

традыцыі павіншавалі жыхароў Мінскага дома-інтэрната для пенсіянераў і 

інвалідаў з навагоднімі і каляднымі святамі. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/shkolniki-padzyalilisya-svyatochnym-nastroem-z-

pazhylymi-lyudzmi/  

 

12.01.2019 

Літвінюк, Т. Актыўная гісторыя / Т. Літвінюк // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 12 студзеня (№ 4). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна  Літвінюк, настаўніца гісторыі і грамадазнаўства 

вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі Новапалескага дзічячага сада – 

сярэдняй школы Салігорскага раёна, разважае пра актывізацыю 

пазнавальнай дзейнасці на ўроках гісторыі. 

 

10.01.2019 

Клюйко, А. Прафесія вызначае будучыню / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 10 студзеня (№ 3). — С. 4. 

У філіяле РІПА “Маладзечанскі дзяржаўны політэхнічны каледж” 

прайшоў Абласны конкурс навучэнскіх праектаў “Мая прафесія – мая 

будучыня”, у якім прынялі ўдзел школьнікі агульнаадукацыйных устаноў 

Маладзечна, а таксама навучэнцы ўстаноў прафесійнай адукацыі Мінскай 

вобласці. 

 

05.01.2019 

Дубоўская, В. Метадычныя стартапы для прафесійнага росту / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 05 студзеня (№ 2). — С.4. 

У канцы мінулага года ў АПА падвялі вынікі конкурсу метадычных 

стартапаў “Інтэрактыўныя метады і прыёмы ў метадычнай рабоце”. У 

конкурсе прынялі ўдзел прадстаўнікі рэгіанальных інстытутаў развіцця 

адукацыі, кіраўнікі і педагогогі ўстаноў акульнай сярэдняй, прафесійнай і 

сярэдня-спецыяальнай адукацыі. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/metadychnyya-startapy-dlya-prafesijnaga-rostu/   

 

Рэва, Д. Маладыя лідары Міншчыны / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 

2019. – 05 студзеня (№ 2). – С. 15. 

У Мінскай вобласці вызначылі пераможцаў двух значных конкурсаў – 

“Малады лідар Міншчыны” і агляду-конкурсу праектаў ў сферы рэалізацыі 

дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/maladyya-lidary-minshchyny/  

 

https://nastgaz.by/shkolniki-padzyalilisya-svyatochnym-nastroem-z-pazhylymi-lyudzmi/
https://nastgaz.by/shkolniki-padzyalilisya-svyatochnym-nastroem-z-pazhylymi-lyudzmi/
https://nastgaz.by/metadychnyya-startapy-dlya-prafesijnaga-rostu/
https://nastgaz.by/maladyya-lidary-minshchyny/
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Рэва, Д. Дружалюбны і ініцыятыўны горад / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. – 2019. – 05 студзеня (№ 2). – С. 15. 

Маладзечна – горад дружалюбны да дзяцей. Гэтае званне афіцыйна 

прысвоена гораду рашэннем Каардынацыйнага савета па рэалізацыі 

адайменнай ініцыятывы. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/druzhalyubny-i-initsyyatyuny-gorad/  

 

Рэва, Д. Падарожжа да поспеху / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2019. 

– 05 студзеня (№ 2). – С. 15. 

На міжнародным конкурсе юных журналістаў “XXI стагоддзе. Час і 

мы” у Петразаводску, вучаніца 7 класа гімназіі № 10 г. Маладзечна  Дар’я 

Навасёлава прадставіла сваю работу “Таямнічы сон” у намінацыі “Самае 

незвычайнае падарожжа” і была ўдастоена дыплома II ступені. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/padarozhzha-da-pospehu/  

 

03.01.2019 

Рэва, Д. Добрыя навагоднія традыцыі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 03 студзеня (№ 1). — С.3.  

Акцыя “Нашы дзеці” працягвае несці дабро і радасць. Яе галоўная ідэя 

— зрабіць так, каб навагодні настрой, атмасферу свята і цяпло блізкіх адчулі 

ўсе дзеці, нават калі знаходзяцца ў няпростых жыццёвых сітуацыях. 

Менавіта такія хлопчыкі выхоўваюцца ў Крывіцкім спецыяльным лячэбна-

выхаваўчым прафесійна-тэхнічным вучылішчы закрытага тыпу, што ў 

Мядзельскім раёне Мінскай вобласці. Установу ў рамках акцыі “Нашы дзеці” 

наведаў міністр адукацыі І.В.Карпенка. У святочным мерапрыемстве, якое 

ладзілася ў вучылішчы, таксама прынялі ўдзел рэктар РІПА В.М.Галубоўскі, 

рэктар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма 

Танка А.І.Жук і студэнты БДПУ. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/dobryya-navagodniya-tradytsyi/  

 

Дубоўская, В. Магія пазнання, інтэлекту і творчасці / В. Дубоўская // 
Настаўніцкая газета. — 2018. — 03 студзеня (№ 1). — С.3.  

Восьмы рэспубліканскі калядны фестываль педагагічнага майтэрства 

стаў самым маштабным за гісторыю існавання згаданага праекта. Гэты раз 

тэма фестывалю гучала як “Пазнанне. Інтэлект. Творчасць”. На працягу 

двух дзён (27 і 28 снежня 2018 года) на базе Акадэміі паслядыпломнай 

адукацыі сабраліся каля 500 педагогаў з усіх куткоў краіны, каб абмяняцца 

сваімі метадычнымі напрацоўкамі і падзяліцца думкамі. Сярод удзельнікаў, 

настаўніца фізікі і астраноміі сярэдняй школы №4 Нясвіжа Таццяна 

Мірашнічэнка. 

https://nastgaz.by/druzhalyubny-i-initsyyatyuny-gorad/
https://nastgaz.by/padarozhzha-da-pospehu/
https://nastgaz.by/dobryya-navagodniya-tradytsyi/
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Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/magiya-paznannya-intelektu-i-tvorchastsi/  

 

Баронава, А. Мы пяцікласнікі / А. Баронава // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 03 студзеня (№ 1). — С.14.  

У артыкуле Аксана Баронава, падагог-псіхолаг Мар’інагорскай гімназіі, 

разглядае пытанне пераходу навучэнцаў у пяты клас. 

 

 

«Мінская праўда» – абласная грамадска-палітычная газета.  

Заснавана 1 лістапада 1950 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень.  

 

Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет 

дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства 

«Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».  

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.  

Web-сайт: http://www.mpravda.by 

E-mail: info@minpraud.by 

 

 

29.01.2019 

Брожина, Ю. Под прицелом / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. 

— 29 студзеня (№ 7). — С. 3. 

На протяжении трех дней около 300 школьников из разных уголков 

Минщины боролись за награды областных соревнований по биатлону среди 

детей и подростков “Снежный снайпер”. 

Победители и призеры рнегионального этапа получили медали, кубки, 

дипломы и ценные призы. Они представят Минскую область на 

республиканском этапе соревнований, который пройдет здесь же в начале 

февраля. 

 

Гавриленко, Ю. Что волнует молодежь? / Ю. Гавриленко // Мінская 

праўда. — 2019. — 29 студзеня (№ 7). — С. 5. 

“Час моладзі” прошел в этнокультурном комплексе «Наносы-

Новоселье». Областной форум лидеров собрал более 50 участников из всего 

центрального региона – обладателей звания “Молодой лидер Минщины”, 

победителей областного конкурса проектов в сфере реализации 

государственной молодежной политики, общественных деятелей, авторов 

гуманитарных проектов и представителей районных молодежных центров. 

Среди участников Андрей Боровиков, заместитель директора по 

воспитательной работе Боровлянской средней школы №3, молодой лидер 

Минщины в сфере образования по итогам 2018 года. 

https://nastgaz.by/magiya-paznannya-intelektu-i-tvorchastsi/
http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Брожина, Ю. “Шаг” во взрослую жизнь / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2019. — 29 студзеня (№ 7). — С. 5. 

С нового учебного года раз в месяц в школах и гимназиях Минщины 

проходит единый день информирования под общим девизом “ШАГ”. В 

учреждениях центрального региона прошло уже пять единых дней 

информирования.  

 

22.01.2019 

Сліж, М. Час дасягненняў. Яня робяць Міншчыну паспяховай / М. Сліж 

// Мінская праўда. — 2019. — 22 студзеня (№ 5). — С. 1,3. 

Шэсць намінацый і 28 пераможцаў. Урачыстая цырымонія прысваення 

званняў “Чалавек года Мінскай вобласці – 2018” адбылася на сцэне Палаца 

культуры Маладзечна. Узнагароды атрымалі педагогі, медыкі, прамыслоўцы, 

вайскоўцы, кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацый вобласці. 

 

Брожина, Ю. Успех – во взаимодействии / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2019. — 22 студзеня (№ 5). — С. 10. 

Областной семинар «Межведомственное взаимодействие и социальное 

партнерство в профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних» состоялся на базе Копыльского района. 

На базе двух учреждений района – гимназии №1 г. Копыля имени Н. В. 

Ромашко и Копыльского государственного  колледжа – участники семинара 

ознакомились с освременнымиподходами к организации профилактики 

безнадзорнасти и правонарушений среди несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия. 

 

Брожина, Ю. Учение с увлечением / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2019. — 22 студзеня (№ 5). — С. 10. 

Почти тысяча юных интеллектуалов приняли участие в областном 

этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Из них более 400 

завоевали дипломы различных степеней. Секретами делятся лучшие педагоги 

Минщины, чьи ученики регулярно становятся победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов. 

 

Сурма, Е. Славное дело Славинских / Е. Сурма // Мінская праўда. — 

2019. — 22 студзеня (№ 5). — С. 12. 

Месяц назад многодетная семья Славинских открыла в Слуцке детский 

центр. Посещать студию может любой желающий. Здесь с ребятами 

совершенно бесплатно занимаются творчеством, развивающими играми, 

помогают в подготовке к урокам, устраивают для них кинопоказы и 

чаепития. 
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Дроздовская, А. “Школьная лига по футболу” / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2019. — 22 студзеня (№ 5). — С. 14. 

Фестиваль под таким названием прошел в Борисове в рамках пилотного 

проекта Белорусской федерации футбола “Мой школьный футбольный клуб” 

В мероприятии приняли участие 250 юных спортсменов района. 

 

Брожина, Ю. Кто на лыжи? / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 

22 студзеня (№ 5). — С. 14. 

Более 34 тысяч жителей области уже приняли участие в акции 

“Минщина спортивная. Зима”. По словам начальника главного управления по 

образованию Минолисполкома Татьяны Апранич, в центральном регионе 

прошло уже около 500 мероприятий, в которых было задействовано почти 

27 тысяч школьников и более 7 тысяч взрослых – их родителей и учителей. 

 

18.01.2019 

Самый снежный день. Снежками – огонь! // Мінская праўда. — 2019. 

— 18 студзеня (№ 4). — С. 1,5. 

Этой зимой биатлонисты из Логойской КСДЮШОР оригинально 

готовятся к стартам – играют в снежки по спортивным правилам. 

 

Дроздовская, А. B IT с шести. Роботы – конструкторы изменяют 

процесс обучения / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2019. — 18 студзеня 

(№ 4). — С. 4. 

Современное поколение детей с раннего возраста с технологиями на 

“ты”. В борисовской школе №20 уверены, что будущее именно за 

техническими дисциплинами. Здесь успешно реализуется STEM-проект: 

ребята конструируют и программируют, благодаря их стараниям 

«оживают» разнообразные модели. 

 

Халдеева, А. Не один дома / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2019. — 

18 студзеня (№ 4). — С. 18. 

За 9 лет Детская деревня «Истоки» приняла 164 ребенка из разных 

уголков Минской области. Учреждение заметно отличается от детдомов и 

интернатов: здесь живут большими семьями,  а воспитателей называют 

«мама» и «папа» 
 

15.01.2019 

Брожина, Ю. Подарить ребенку чудо / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2019. — 15 студзеня (№ 3). — С. 5. 

На Минщине завершилась новогодняя благотворительная акция «Наши 

дети». Об итогах акции в центральном регионе рассказала начальник главного 

управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич. 
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Брожина, Ю. Знакомьтесь: ученики года - 2018 / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2019. — 15 студзеня (№ 3). — С. 5. 

Конкурс “Ученик года” завершил республиканскую новогоднюю 

благотворительную акцию “Наши дети”. Финалистами стали 25 человек. За 

это звание боролись более 400 школьников Минской области. Финалисты 

конкурса получили памятные знаки, статуэтки и свидетельства, а их 

родителям направили благодарственные письма. 

 

11.01.2019 

Назарэвіч, Г. “Пераклады” на лыжкі – нясвіжскія фішкі! / Г. Назарэвіч 

// Мінская праўда. — 2019. — 11 студзеня (№ 2). — С. 5. 

Інструментальны ансамбль “Нясвіжскіх лыжкароў” узнагароджаны 

прэміяй “За духоўнае адраджэнне”. 

 

Халдеева, А. Их успех – другим наука / А. Халдеева // Мінская праўда. 

— 2019. — 11 студзеня (№ 2). — С. 9. 

Волонтёры движения “Доброе Сердце” организовали встречу 

воспитанников Минского областного приёмника-распределителя с 

именитыми спортсменами в рамках акции “Чудеса на рождество”. 

 

Максимова, К. Хочешь учится в STEM-классе / К. Максимова// Мінская 

праўда. — 2019. — 11 студзеня (№ 2). — С. 9. 

Трём учреждениям Минской области выделят деньги на открытие 

STEM-центров и подготовку педагогов. Среди учреждений: средняя школа № 

3 г. Вилейка, гимназия г. Дзержинска, средняя школа № 5 г. Солигорска. Также 

в номинации «Лучший STEM-проект» отмечены педагоги гимназии № 10 г. 

Молодечно. 

 

Пашкевич, Е. Стать чемпионом мира легче, чем человеком / Е. 

Пашкевич// Мінская праўда. — 2019. — 11 студзеня (№ 2). — С. 19. 

В прошлом месяце в Столбцах прошёл Республиканский детский 

рождественский турнир по панкратиону, под руководством действующего 

чемпиона мира Виталия Улича. 

 


