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«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю. 

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

 
20.06.2019 

Зубкова, М.  Биография Победа / М. Зубкова // СБ. Советская Белоруссия. — 

2019. — 20 июня (№ 114). — С.12. 

Учащиеся из Смолевичского района презентовали “Полотнище Победы” в 

рамках мероприятия Молодёжный марафон “75” у Кургана Славы. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/biografiya-pobedy-marafon-75.html  

 

18.06.2019 

Шестакевич, Д. Знать и уважать / Д. Шестакевич, С. Голесник // СБ. 

Советская Белоруссия. — 2019. — 18 июня (№ 112). — С.13. 

Участники молодёжного марафона “75” в Жодино возложили венок к 

монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/znat-i-uvazhat.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 

 
27.06.2019 

Шлапакова, Д. Як дапамагчы…школьнаму псіхолагу / Д. Шлапакова // 

Звязда. – 2019. — 27 чэрвеня (№ 119). (“Чырвонка” № 11, 27 чэрвеня. — С. 4.) 

http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/biografiya-pobedy-marafon-75.html
https://www.sb.by/articles/znat-i-uvazhat.html
http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
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У артыкуле расказваецца пра праект “Прапсіхолаг” які быў створаны ў 

Пліскай сярэдняй школе імя Уладзіміра Мікуліча з паселка Акцябрскі Смалявіцкага 

раена.  

Электроная версія артыкула: 
http://www.zviazda.by/ru/news/20190627/1561619370-devyatiklassnicy-plisskoy-

shkoly-sozdali-proekt-prapsiholog 

 

Адамовіч, Ю. Бяздомным жывёлам — цёплыя хаткі / Ю. Адамовіч // Звязда. 

– 2019. — 27 чэрвеня (№ 119). (“Чырвонка” № 11, 27 чэрвеня. — С. 4.) 

У артыкуле расказваецца пра праект “Цеплыя хаткі” які быў створаны ў 

жодзінскай сярэдняй школе №5. 

Электроная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20190626/1561559745-yak-stvarausya-praekt-cyoplyya-

hatki 

 

«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 

 
20.06.2019 

Зубкова, М.  Историю бережно храним / М. Зубкова // Рэспубліка. — 2019. — 

20 июня (№ 113). — С.7. 

Учащиеся из Смолевичского района презентовали “Полотнище Победы” в 

рамках мероприятия Молодёжный марафон “75” у Кургана Славы. 

 

18.06.2019 

Шестакевич, Д. Связующая нить поколений / Д. Шестакевич, С. Голесник // 

Рэспубліка. — 2019. — 18 июня (№ 111). — С.16. 

Участники молодёжного марафона “75” в Жодино возложили венок к 

монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой. 

 

06.06.2019 

Матузава, Ю. Клапатлівае “Зубраня” / Ю. Матузава // Рэспубліка. – 2019. – 6 

чэрвеня (№ 103). – С. 4. 

У нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня” 

праходзіць міжнародная беларуска-сірыйская змена “Ад сэрца да сэрца”. Больш за 

400 сірыйскіх дзяцей пацярпелых ад вайны наведалі дзіцячы лагер. 

 

http://www.zviazda.by/ru/news/20190627/1561619370-devyatiklassnicy-plisskoy-shkoly-sozdali-proekt-prapsiholog
http://www.zviazda.by/ru/news/20190627/1561619370-devyatiklassnicy-plisskoy-shkoly-sozdali-proekt-prapsiholog
http://zviazda.by/be/news/20190626/1561559745-yak-stvarausya-praekt-cyoplyya-hatki
http://zviazda.by/be/news/20190626/1561559745-yak-stvarausya-praekt-cyoplyya-hatki
http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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01.06.2019 

Невмержицкая, О. Пора засучить рукава / О. Невмержицкая // Рэспубліка. – 

2019. – 1 чэрвеня (№ 100). – С. 6. 

В статье рассказывается о мероприятиях по проверке систем безопасности 

в оздоровительных лагерях страны. 

Электроная версія артыкула: 
https://www.sb.by/articles/pora-zasuchit-rukava-bezopasnost.html 

 

Пасияк, О. Классная работа / О. Пасияк // Рэспубліка. – 2019. – 1 чэрвеня (№ 

100). – С. 8. 

Минобразования и БПС-Сбербанк запускают программу “Учитель для 

Беларуси” по поддержке учителей, которые отправляются на работу в малые 

населённые пункты. 

 

«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/ 

 

 
29.06.2019 

Клюйко, А. Прадстаўляем акватроніку / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 29 чэрвеня (№ 72). — С. 4. 

Уладзіслаў Савіцкі, навучэнец Маладзечанскага дзяржаўнага політэхнічнага 

каледжа, філіала РІПА, будзе удзельнічаць у Міжнародным чэмпіянаце WorldSkills 

у Казані ў прафісійнай кампетэнцыі “Акватроніка”. Яна ўпершыню ўнесена ў 

пералік кампетэнцый, па якіх будзе выступаць нацыянальная зборная Беларусі. 

Электроная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/pradstaulyaem-akvatroniku/ 

 

Варушыла, В. На 64 палях / В. Варушыла // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

29 чэрвеня (№ 72). — С. 16. 

З 12 па 14 чэрвеня ў Маладзечне адбылася Рэспубліканская спартакіада 

школьнікаў па шашках-64. Трэцяе месца ў каманды Мінскай вобласці. 

 

Грэчка, І. Сімвал славы / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 29 

чэрвеня (№ 72). — С. 20 - 21. 

Артыкул прысвечаны Кургану Славы, які яўляецца візітоўкай Смалявіцкага 

раена і быў узведзены 50 гадоў назад. 

Электроная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/simval-slavy/ 

https://www.sb.by/articles/pora-zasuchit-rukava-bezopasnost.html
http://nastgaz.by/
https://nastgaz.by/pradstaulyaem-akvatroniku/
https://nastgaz.by/simval-slavy/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2019 ГОДЗЕ 

ЧЭРВЕНЬ 

 

5 
 

27.06.2019 

Сахно, Н. “Арыенцір”. Турызм. Дарога / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 7. 

У артыкуле Настасся Грэцкая, настаўніца фізічнай культуры і здароўя 

гімназіі №3 Барысава расказвае пра спартыўны турызм. 

 

Сахно, Н. Пасля “Вялікай размовы з прэзідэнтам” / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 9. 

Падчас “Вялікай размовы з прэзідэнтам”, якая адбылася ў краіне ў сакавіку, 

да кіраўніка дзяржавы звярнуўся школьнік. 15-гадовы Данііл Аксенаў разам з 

сябрамі даўно марылі пра тое, што у Сорагскім яслях-садзе – сярэдняй школе 

Слуцкага раена з’явіцца трэнажорная зала. І мара спраўдзілася. 

 

Хідджаз, М. Квант узаемадзеяння / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 27 чэрвеня (№ 71). — С. 11. 

Артыкул прысвечаны дзіцячаму аздараўленчаму лагеру “Фатон” 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, што на Валожыншчыне. 

Электроная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/kvant-uzaemadzeyannya/ 

 

Сахно, Н. У лес па грошы / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 

чэрвеня (№ 71). — С. 11. 

У артыкуле пра асаблівасці арганізацыі кругласутачных лагераў працы і 

адпачынку ў школе, супрацоўніцтва з прадпрыемствамі сельскай і лясной 

гаспадаркі, а таксама першыя зарплаты школьнікаў расказала дырэктар 

Гольчыцкай сярэдняй школы Слуцкага раена начальнік кругласутачнага ЛПА 

“Лесавічок” Таццяна Леанідаўна Корбут. 

 

Рэва, Д. Поспех і перамогі анлайн / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

27 чэрвеня (№ 71). — С. 14. 

Школьнікі Міншчыны гучна заявілі пра сябе перамогамі ў аўтарытэтных 

міжнародных конкурсах. Конкурс імя У.І. Вярнадскага – адно са старэйшых і 

маштабных інтэлектуальных спаборніцтваў юных даследчыкаў. У гэтым годзе 

сярод пераможцаў навучэнцы Мінскай вобласці: Уладзіслаў Прымака, вучань 

Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раена, Дзмітрый Грыбоўскі, навучэнец 

сярэдняй школы №6 Барысава. 

Яшчэ адзін прыклад поспеху – узнагарода Вольгі Пятроўскай, навучэнкі 

гімназіі №10 Маладзечна, у Міжнародным конкурсе сачыненняў. 

Электроная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/pospeh-i-peramogi-anlajn 
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Кобер, М. Прамяністая зорачка / М. Кобер // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

27 чэрвеня (№ 71). — С. 14. 

У артыкуле Марына Кобер, дырэктар Салігорскага раеннага ЦКРНіР, 

рассказвае пра ўдзел выхаванца цэнтра ў XIV Міжнародным фестывале дзіцячай 

творчасці “Прамяністая зорачка”. 

Электроная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/pramyanistaya-zorachka 

 

Богуш, М. Сустрэча мудрасці і маладосці / М. Богуш // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 14. 

У артыкуле Марына Богуш, метадыст ВМК упраўлення па адукацыі спорце 

 і турызме Нясвіжскага райвыканкама, рассказвае пра сустрэчы пад назвай 

“Дыялог пакаленняў”, дзе сустракаюцца спецыялістаў-пачаткоўцаў і ветэранаў 

педагагічнай працы. 

Электроная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/sustrecha-mudrasci-i-maladosci 

 

22.06.2019 

Рэва, Д. Лета гарачае, спартыўнае / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

22 чэрвеня (№ 69). — С. 1. 

У натхнёнай атмасферы II Еўрапейскіх гульняў праходзіла Рэспубліканская 

спартакіяда школьнікаў па летніх відах спорту, вынікі якой падвялі на ўрачыстай 

цырымоніі ў Слуцку. 

Электроная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/leta-garachae-spartyunae/ 

 

Клюйко, А. Прафесія аб’ядноўвае / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 22 чэрвеня (№ 69). — С. 3. 

У рамках міжнароднага супрацоўніцтва ўстаноў спецыяльнай адукацыі 

Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федерацыі ў Слуцкім дзяржаўным каледжы 

прайшоў Міжнародны конкурс прафесійнага майстэрства навучэнцаў устаноў 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі па кампетэнцыі “Майстар малочнай вытворчасці”. 

Электроная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/prafesiya-ab-yadnouvae/ 

 

Калядзіч, Н. Летні адпачынак з карысцю / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 22 чэрвеня (№ 69). — С. 3. 

У артыкуле прыводзіцца размова з начальнікам упраўлення па адукацыі, 

спорце і турызме Крупскага райвыканкама Лідзіей Іванаўнай Бачышчавай па 

пытаннях развіцця якасці адукацыі. 

Электроная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/letni-adpachynak-z-karystsyu/ 

 

Грэчка, І. Толькі радасць! Толькі адкрыцці! / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 22 чэрвеня (№ 69). — С. 8. – (Дадатак “Шосты дзень). 

https://ng-press.by/minshchyna/pramyanistaya-zorachka
https://ng-press.by/minshchyna/sustrecha-mudrasci-i-maladosci
https://nastgaz.by/leta-garachae-spartyunae/
https://nastgaz.by/prafesiya-ab-yadnouvae/
https://nastgaz.by/letni-adpachynak-z-karystsyu/
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Якасна і запамінальна правялі 9 чэрвеньскіх дзён у сталіцы актыўныя 

ўдзельнікі рэспубліканскай акцыі “Я гэты край Радзімаю заву” і рэспубліканскага 

грамадзянска-патрыятычнага праекта “Збяры Беларусь у сваім сэрцы”, 

пераможцы і прызёры краязнаўчых конкурсаў, актывісты краязнаўчага руху. 

 

20.06.2019 

Бяспека для дашкольнікаў / Рэспубліканскі цэнтр прапаганды МНС // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 20 чэрвеня (№ 68). — С. 5. 

Ва Універсітэце грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь 

узнагародзілі пераможцаў і прызёраў “Бяспечнае дзяцінства”. Фестываль прайшоў 

у раёнах, пасля чаго лепшыя ўстановы прынялі ўдзел у абласных этапах. 

Удзельнічала 3 тыс. устаноў дашкольнай адукацыі. У фінал выйшлі 14.  

 

Дубоўская, В. Для падвядзення вынікаў – адкрытая экспертыза / В. Дубоўская 

// В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 20 чэрвеня (№ 68). — С. 6. 

У канцы мінулага тыдня на базе гімназіі № 6 Маладзечна прайшла адкрытая 

экспертыза вынікаў укаранення эксперыментальных, інавацыйных і педагагічных 

праектаў ва ўстановах адукацыі Маладзечанскага раёна, тэрмін рэалізацыі 

завяршыўся ў гэтым годе. Удзельнікі адкрытай экспертызы прадстаўлялі доказы 

выніковасці і эффектыўнасці рэалізаванай мадэлі, дзейнасць механізма адаптацыі 

новых ідэй у сваёй установе. 

 

Рэва, Д. Тэрыторыя дасягненняў і магчымасцей / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 20 чэрвеня (№ 68). — С. 9. 

На Міншчыне ўпершыню прайшоў абласны фестываль устаноў прафесійнай 

адукацыі “Тэрыторыя вопыту, дасягненняў і магчымасцей”. 

Электроная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/terytoryya-dasyagnennyau-i-magchymascej 

 

18.06.2019 

Грэчка, І. Імпульс для развіцця школьнага спорту / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 18 чэрвеня (№ 66). — С. 4. 

У рамках урачыстага адкрыцця XIV Рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў 

па летніх відах спорту ў Маладзечне пад кіраўніцтвам міністра адукацыі Ігара 

Васільевіча Карпенкі прайшло паседжэнне ўстаноўчага сходу асацыяцыі школьнага 

спорту з удзелам кіраўнікоў галоўных упраўленняў адукацыі Мінгарвыканкама, 

прадстаўнікоў федэрацый па відах спорту, БРСМ, БРПА. 

 

15.06.2019 

Калядзіч, Г. Н. Алена Буцэнка: “Галоўнае – глядзець наперад і бачыць 

канчатковы вынік / Г. Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 15 чэрвеня (№ 

66). — С. 8. 

У артыкуле распавядаецца пра дырэктара Сеніцкай сярэдняй школы імя  

Я. Купалы Алену Леанідаўну Буцэнка – пераможца конкурсу “Малады дырэктар – 

2019”. 

https://ng-press.by/minshchyna/terytoryya-dasyagnennyau-i-magchymascej
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13.06.2019 

Голубева, М. Сцежкамі арыентаваная / М. Голубева // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 13 чэрвеня (№ 65). — С. 4. 

7-9 чэрвеня ў Барысаўскім раёне ў рамках Рэспубліканскай спартакіяды 

свярод дзяцей і моладзі адбыліся спаборніцтвы па спартыўным арыентаванні, якія 

аб’ядналі арыенціроўшчыкаў ва ўзросце ад 10 да 20 гадоў 

 

Рэва, Д. Памятаць і ганарыцца / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 13 

чэрвеня (№ 65). — С. 4. 

У аздараўленчых лагерах “Сяброўства” Дзяржынскага раёна і “Неман” 

Стаўбцоўскага раёна прайшлі мерапрыемствы ў рамках акцыі “Беларусь памятае”.  

 

11.06.2019 

Рэва, Д. Час маладых / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 чэрвеня 

(№ 64). — С. 13. 

Форум “Час маладых : ад ідэі – да дзеяння!” аб’яднаў актывістаў Мінскай 

вобласці. Удзельнікі і арганізатары форуму прысвяцілі мерапрыемства 75-годдзю 

вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Галоўная ідэя і 

лозунг форуму – “Беларусь памятае. Міншчына ганарыцца”. 

Электроная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/chas-maladyh 

 

Рэва, Д. Перамогі ў свеце даследаванняў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 11 чэрвеня (№ 64). — С. 13. 

Юныя даследчыкі Мінскай вобласці паспяхова выступілі на Міжнароднай 

канферэнцыі “Свет маіх даследаванняў” у Новакузнецку. 

Электроная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/peramogi-u-svece-dasledavannyau 

 

Рэва, Д. Случанскія вытокі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 

чэрвеня (№ 64). — С. 13. 

У Слуцкім раёне прайшоў літаратурны фестываль “Случанскія вытокі. 

Удзельнікамі фестывалю сталі выхаванцы ўстаноў дашкольнай адукацыі. 

Электроная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/sluchanskiya-vytoki 

 

Дубіна, А. Будучыя алімпійцы / А. Дубіна // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

11 чэрвеня (№ 64). — С. 13. 

У артыкуле Алена Дубіна, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Грозаўскага дзіцячага сада — сярэдняй школы Капыльскага раёна, расказвае як 

навучэнцы Грозаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Капыльскага раёна ўзялі 

ўдзел у малых алімпійскіх гульнях, якія прайшлі ва ўстанове. 

Электроная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/buduchyya-alimpijcy 

https://ng-press.by/minshchyna/chas-maladyh
https://ng-press.by/minshchyna/peramogi-u-svece-dasledavannyau
https://ng-press.by/minshchyna/sluchanskiya-vytoki
https://ng-press.by/minshchyna/buduchyya-alimpijcy
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08.06.2019 

Рэва, Д. За кулісамі дзяцінства / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 08 

чэрвеня (№ 63). — С. 5. – (дадатак “Адукацыйная прастора”). 

На Любаншчыне прайшоў раённы тэатральны фестываль “За кулісамі 

дзяцінства”. Удзел прымалі дзеці дашкольнага ўзросту. 

Электроная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/za-kulisami-dzyacinstva 

 

Лявіцкая, В. Выхаванне духоўна-маральных каштоўнасцей / В. Лявіцкая // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 11. 

У артыкуле апісваецца ўдзел Гародзькаўскага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы Валожынскага раёна ў рэспубліканскім праекте “Укараненне мадэлі 

маральнага развіцця навучэнцаў у сучаснай адукацыйнай прасторы на праваслаўных 

традыцыях і каштоўнасцях беларускага народа з улікам рэгіянальнага 

сацыякультурнага кластара”. 

 

Мацкевіч, Р. Каб любіць мову продкаў / Р. Мацкевіч // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 11. 

У артыкуле Рыта Мацкевіч, выхавальнік дашкольнай адукацыі 

Саскаліпкаўскага дзіцячага сада Нясвіжскага раёна, апісвае ўдзел установы ў 

рэспубліканскім праекте “Укараненне мадэлі фарміравання асобнай і сацыяльнай 

ідэнтычнасці дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту на праваслаўных традыцыях 

і каштоўнасцях беларускага народа”. 

Электроная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/kab-lyubic-movu-prodkau 

 

Грудзінава, Т. Тэатралізаваная дзейнасць – шлях да самарэалізацыі / Т. 

Грудзінава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна Грудзінава, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы № 3 Клецка, распавядае пра тэатральную дзейнасць у сярэдняй 

школе № 3 г. Клецка. 

Электроная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/teatralizavanaya-dzejnasc-shlyah-da-

samarealizacyi 

 

Русановіч, А. Час клопату аб дзецях / А. Русановіч // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 14. 

З 1 мая на тэрыторыі Смалявіцкага раёна дзейнічае “Клопат-2019” – 

міжведамасная рэспубліканская праграма, якая ўключая ў сябе комплекс 

мерапрыемстваў, накіраваных на ўзаемадзеянне з непаўналетнімі. 

 

06.06.2019 

Фельдман, Т. Мяне ніхто не любіць… / Т. Фельдман // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 06 чэрвеня (№ 62). — С. 14. 

https://ng-press.by/minshchyna/za-kulisami-dzyacinstva
https://ng-press.by/minshchyna/kab-lyubic-movu-prodkau
https://ng-press.by/minshchyna/teatralizavanaya-dzejnasc-shlyah-da-samarealizacyi
https://ng-press.by/minshchyna/teatralizavanaya-dzejnasc-shlyah-da-samarealizacyi
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У артыкуле апісваецца вопыт педагога-псіхолага сацыяльна-педагагічнага 

цэнтра Барысаўскага раёна ў аказанні псіхалагічнай дапамогі дзецям. 

 

04.06.2019 

Сідаровіч, Г. Як нараджаюцца праекты будучыні / Г. Сідаровіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 чэрвеня (№ 61). — С. 3. 

У БНТУ прайшоў Беларуска-кітайскі маладзёжны конкурс “ЭкаТэхнаКрос. 

Адзін пояс – адзін шлях”. Рэсурсны цэнтр “ЭкаТэхнаПарк – Волма” 

Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі (г. Дзяржынск) на адзін день 

стаў пляцоўкай для правядзення конкурсу.  

 

01.06.2019 

Бондарава, Т. Рэспубліканскі апошні званок празвінеў у Оршы / Т. Бондарава 

// Настаўніцкая газета. — 2019. — 1 чэрвеня (№ 60). — С. 1. 

30 мая Маладзёжная сталіца 30 мая вітала самых таленавітых і паспяховых 

у вучобе, спорце і творчасці выускнікоў з усіх рэгіёнаў Беларусі. 

Электроная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/respublikanski-aposhni-zvanok-prazvineu-u-orshy/ 

 

Рэва, Д. Школа прадпрымальніцтва / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 1 чэрвеня (№ 60). — С. 8. 

Фестываль “Школа прадпрымальніцтва” сабраў удзельнікаў навучэнскіх 

бізнэс-кампаній і юных аўтараў стартапаў Мінскай вобласці. 

Электроная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/shkola-pradprymalnictva 

 

Рэва, Д. Шчаслівыя разам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 1 

чэрвеня (№ 60). — С. 8. 

На Міншчыне прайшоў фестываль-форум замяшчальных сем’яў “Сэрца 

аддаю дзецям”. 

Электроная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/shchaslivyya-razam 

 

Рэва, Д. Новае гучанне роднага слова / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 1 чэрвеня (№ 60). — С. 8. 

У Мінскім абласным ІРА прайшоў абласны этап конкурсу юных чытальнікаў 

“Жывая класіка”. 

Электроная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/novae-guchanne-rodnaga-slova 

 

Рэва, Д. Міншчына піянерская / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 1 

чэрвеня (№ 60). — С. 8. 

На Кургане Славе 75 юных жыхароў Міншчыны сталі піянерамі. Гэта падзея 

стала часткай абласнога свята піянерскага сяброўства “Раўненне на піянерыю”. 

  

https://nastgaz.by/respublikanski-aposhni-zvanok-prazvineu-u-orshy/
https://ng-press.by/minshchyna/shkola-pradprymalnictva
https://ng-press.by/minshchyna/shchaslivyya-razam
https://ng-press.by/minshchyna/novae-guchanne-rodnaga-slova
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25.06.2019 

Дроздовская, А. По воинскому уставу / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 

2019. — 25 чэрвеня (№ 47). — С. 14. 

Порядка 40 ребят из Борисовского района проходят «курс молодого бойца» в 

спортивно-патриотическом лагере «Защитник Отечества» на базе 72-го 

гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших 

специалистов в Печах. 

 

Брожина, Ю. В Германию - учиться / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. 

— 25 чэрвеня (№ 47). — С. 14. 

Гимназисты из Молодечно поедут учиться в международную STEM-

академию в Германию и станут участниками международного STEM-лагеря по 

робототехнике. 

 

21.06.2019 

Елисеева, Е. Отличный старт / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 2019. — 21 

июня (№ 46). – С. 8. 

В Слуцке во время торжественной церемонии закрытия 14-й республиканской 

спартакиалы школьников Минская область передала флаг состязаний Брестчине. 

 

Мануйлик, М. Да здравствует лето, спорт и отдых / М. Мануйлик // Мінская 

праўда. — 2019. — 21 июня (№ 46). – С. 8. 

Статья посвящена спортивному образованию и воспитанию Копыльского 

района. 

 

Валах, М. Проводим каникулы с пользой / М. Валах // Мінская праўда. — 

2019. — 21 июня (№ 46). – С. 9. 

Статья посвящена организации летних оздоровительных лагерей 

Березинского района. С началом летнего сезона работает более 10 

оздоровительных лагерей на базе местных учреждений образования. 

 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Брожина, Ю. Каково – это растить чужих детей? / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2019. — 21 июня (№ 46). – С. 17. 

Статья посвящена семьям Баритоль и Сергиевичи – победителям конкурса 

замещающих семей “Сердце отдаю детям”.  

 

11.06.2019 

Халдеева, А. Палитра талантов / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2019. — 11 

июня (№ 43). – С. 4. 

Областной конкурс-пленэр “Фарбы роднай зямлі” двадцатый раз собрал на 

червенской земле юных художников Минщины – 34 учащихся детских школ 

искусств. 

 

Елисеева, Е. Голубей – в небо, погон – на память / Е. Елисеева // Мінская 

праўда. — 2019. — 11 июня (№ 43). – С. 5. 

9 июня в Минском областном кадетском училище в г. Слуцке прошёл 

кадетский выпускной. 63 человека получили аттестаты об общем среднем 

образовании. 

 

Дроздовская, А. По красной дорожке во взрослую жизнь / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2019. — 11 июня (№ 43). – С. 5. 

В Жодино прошёл городской выпускной бал. 

 

07.06.2019 

Брожина, Ю. Год ярких достижений / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. 

— 07 июня (№ 42). – С. 9. 

Интервью начальника главного управления по образованию Миноблисполкома 

Татьяны Апранич о достижениях 2018/2019 года, летних каникулах, реорганизации 

и строительстве новых учебных учреждений. 
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Пашкевич, Е. Мотивация к победе / Е. Пашкевич // Мінская праўда. — 2019. 
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Спортсмены Минщины получат стипендии из местных бюджетов. 

Стипендиатами станут 144 человека из специализированных учебно-спортивных 

учреждений Минской области. 

 

 


