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18.09.2018 

Пасияк, О. Здесь будет школьный сад / О. Пасияк // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 18 сентября (№ 179). — С. 3. 

Беларусь, Молдова и Украина запускают проект «Школьный сад». C 

1 сентября в школах страны открылись десятки агроклассов, где ученики будут 

постигать профессиональные секреты отрасли. Еще одну любопытную 

инициативу — «Школьный сад» — запустил Белорусский зеленый крест, 

специалисты которого уверены: работа на пришкольном участке может 

перевернуть взгляд на мир. Для начала проект решили опробовать в Витебской, 

Гомельской и Минской областях. Подключились еще Житомирская, Киевская и 

Черниговская области Украины, а также районы Штефан–Вода и Криуляны 

Молдовы. На три страны — примерно 60 школ. 

 

08.09.2018 

От чистого сердца // СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 08 сентября 

(№ 173). — С. 2. 
Ученики 8 – 11 классов Острошицко-Городокской средней школы привезли 

арбузы и картофель жителям подшефного Минского дома-интернета для 

пенсионеров и инвалидов.  

 

01.09.2018 

Бакун, К. Какой урок в школе запомнился вам больше всего? / К. Бакун 

// СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 01 сентября (№ 168). — С. 13. 
Накануне нового учебного года и Дня знаний кореспонденты издания спросили 

у читателей, какой урок в школе запомнился вам больше всего? Так, Анастасия 

Драбушевич, учитель начальных классов, СШ № 11, Слуцка рассказала: “В прошлом 

учебном году мои ребята окончили начальную школу. Теперь ко мне придут другие - 

первоклашки. Мне кажется, что к каждой теме нужно находить свой особый 

подход – тогда у ребят будет интерес к учебе”.  

 

Пасияк, О. В добрый путь, ребята! / О. Пасияк // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 01 сентября (№ 168). — С. 12-13. 
В последнее время в стране каждый год рождается около 1100 двоен и 

примерно 20 троен. В этом году в первые классы идут ребята, рожденные в 2011 и 

2012 годах. А вот четверни редкое явление, такие случаи фиксируют примерно раз 
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в год. Нынешние первоклашки, девчонки-четверняшки Маша, Саша, Даша и Катя 

Ничипорович, из Колосовской средней школы Столбцовского района родились 

25 декабря 2010 года. 

 

 

«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  

 

25.09.2018 

Лазоўская, Т. Сёння спецыялісты – заўтра кіраўнікі / Т. Лазоўская // 

Звязда. — 2018. — 25 верасня (№ 184). — С.3. 
Артыкул прысвечаны форуму сельская моладзі Мінчшчыны, які сабраў больш 

за 300 маладых спецыялістаў прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу, 

устаноў адукацыі, культуры, спорту, аховы здароўя, фермераў, прадпрымальнікаў. 

Акрамя таго на форум былі запрошаныя маладыя людзі з усіх абласцей Беларусі, а 

таксама больш за 200 студэнтаў Беларускага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. 

 

20.09.2018 

Адамовіч, Ю. Калі з тэхнікай на “ты”, або Сто балаў за майстэрства 
/ Ю. Адамовіч // Звязда. — 2018. — 20 верасня (№ 181). — С.1,4 (Дадатак 

“Чырвонка”). 
Артыкул прысвечаны Паўлу Хмяльніцкаму, студэнту Беларускага 

дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта, выпускніку Смілавіцкага 

сельскагаспадарчага ліцэя, пераможцу рэспубліканскага конкурсу прафесійнага 

майстэрства “WorldSkillsBelarus-2018” у кампетэнцыі “эксплуатацыя 

сельскагаспадарчых машын”. 
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«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 

 
 

14.09.2018 

Авраменко, Н. Поставить пломбу на орбите / Н. Авраменко // 

Рэспубліка. – 2018. –14 верасня (№ 173). – С. 4  
Во время XXXI Международного конгресса Ассоциации участников 

космических полетов космонавт Олег Новицкий и его российский коллега Андрей 

Борисенко встретились с червенскими школьниками. Визит Новицкого – событие 

для Червеня долгожданное. Встреча началась с посещения средней школы № 2 

г. Червеня (там учился будущий космонавт Новицкий). После небольшой экскурсии 

и возложения цветов на школьной аллее героев гости переместились в районный 

центр культуры и досуга, где прошел самый интересный этап встречи – 

неформальное общение. 

 

06.09.2018 

Лёгкий на подъём // Рэспубліка. — 2018. — 06 верасня (№ 167). — С. 13.  
Для троих пятиклассников заславской школы № 2 учебный год начался 

с сюрприза. Подниматься по лесницам они будут на гусеничном подъемнике. Новое 

устройство – подарок от ГП “Минрайтеплосеть”. Впрочем, гусеничный подъемник 

– не единственный подарок школе № 2 от ГП “Минрайтеплосеть”, ещё один – 

скалодром. 

 

01.09.2018 

У горадзе Фаніпалі Дзяржынскага раёна ўрачыста адкрыюць яслі-

сад № 5 // Рэспубліка. — 2018. — 01 верасня (№ 164). — С. 7.  
У горадзе Фаніпалі Дзяржынскага раёна ўрачыста адкрыюць яслі-сад № 5. Ва 

ўстанове для дашкольнікаў будуць спартыўны і музычны залы, басейн, студыі 

выяўленчага мастацтва і шмат чаго іншага. 
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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/ 

 

 

27.09.2018 

Хідджаз, М. Эфектыўны марафон / М, Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2018. —27 верасня (№ 111). — С.7 
Дэпартамент па энэргаэфектыўнасці Дзяржаўнага камітэта па 

стандартызацыі Рэспублікі Беларусь аб’явіў аб правядзенні ў 2018/2019 

навучальным годзе XII Рэспубліканскага конкурсу «Энергамарафон». Пасля 

адборачных этапаў у кожнай вобласці і Мінску заключны этап пройдзе ў Гродне. 

 

Рэва, Д. З робатамі ў Тайланд/ Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. —

27 верасня (№ 111). — С.13 
Мядзельскія школьнікі паспяхова крочаць па шляху да сусветных 

спаборніцтваў па робататэхніцы. Навучэнцы гімназіі-інтэрната Мядзела ўзялі 

ўдзел у нацыянальным этапе Сусветай алімпіяды робатай – 2018 (World Robot 

Olympiad). 

 

Рэва, Д. Шчырая размова аб ВІЧ / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

—27 верасня (№ 111). — С.13 
У Слуцкім дзяржаўным сельскагаспадарчым прафесійным ліцэі прайшло 

першае мерапрыемства ў рамках рэспубліканскага праекта па прафілактыцы ВІЧ-

інфекцыі, які стартаваў на Міншчыне, – круглы стол «ВІЧ – праблема маладых». 

 

Рэва, Д. Кодэкс выхавальніка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. —

27 верасня (№ 111). — С.13 
Супрацоўнікі ўстановы адукацыі Маладзечанскі яслі-сад №6 дзеляцца 

вопытам і метадамі узаемаразумення і згуртавання ў калектыве. 

 

25.09.2018 

Дубоўская, В. Фізічная культура і спорт сталі алімпіяднымі / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2018. —25 верасня (№ 110). — С.3 
У кастрычніку будзе дадзены старт алімпіяднаму руху – пачнуцца школьныя 

этапы рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Сёлета школьнікаў чакае 

новаўвядзенне – у праграму ўпершыню ўключана алмпіяда па фізічнай культуры і 

спорце. 
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18.09.2018 

Церахава, Н. Старт у дарослае жыццё / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —18 верасня (№ 107). — С. 8. 
У Маладзечанскую спецыяльную агульнаадукацыйную школу-інтэрнат 

прыязджаюць з усіх куточкаў Беларусі і з-за мяжы для таго, каб пераняць карысны 

вопыт навучання і выхавання дзяцей з абмежаваннямі. Педагогі школы ўдзельнічалі 

ў эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці, з’яўляюцца пераможцамі 

прафесійных конкурсаў, рэалізоўваюць міжнародныя праекты. І навучэнцаў яны 

рыхтуюць таленавітых, якія праяўляюць сябе ў даследчай дзейнасці, спорце і 

музыцы. 

 

Ламака, А. Каб фізіка была цікавай і карыснай / А. Ламака // 
Настаўніцкая газета. — 2018. —18 верасня (№ 107). — С. 3. 

У артыкуле Алена Ламака, настаўніца фізікі Івянецкай сярэдняй школы 

Валожынскага раёна, распавядае пра рэспубліканскі семінар “Асаблівасці 

арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце “Фізіка” з 

выкарыстаннем дыдактычных і кантрольна-дыягнастычных матэрыялаў новага 

пакалення”, які прайшоў у Нацыянальным інстытуце адукацыі. 

 

Рэва, Д. Так трымаць! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. —

18 верасня (№ 107). — С. 5. 
Новы навучальны год яшчэ толькі пачаўся, а навучэнцы ўжо радуюць бацькоў 

і педагогаў сваімі дасягненнямі. Так, хлопчыкі і дзяўчаты з Мінскай вобласці 

паспяхова ўзялі ўдзел у Міжнародным фестывалі рускай мовы. Міжнародны 

фестываль праводзіцца штогод і стварае адукацыйную творчую пляцоўку, на якой 

удзельнікі атрымліваюць магчымасць удасканальваць веды па рускай мове ў жывых 

зносінах. У рамках фестывалю прайшлі шэсць конкурсаў: “Знаўцы рускай мовы, 

гісторыі і культуры Расіі”, “Тэатральная творчасць і мастацкае слова”, 

“Сучасная дэкаратыўна-прыкладная творчасць і выяўленчае мастацтва”, 

“Дзіцячае і юнацкае кіно і тэлебачанне”, “Харэаграфічная творчасць” , “Вакальна-

харавая творчасць”. Пераможцаў першага (завочнага) тура запрасілі на фінальнае 

мерапрыемства, якое прайшло ў Маскве. Сярод фіналістаў — навучэнцы Мінскай 

вобласці з Маладзечна, Любані і Нясвіжскага раёна.  

Прадстаўніца Нясвіжскага раёна, навучэнка Сноўскай сярэдняй школы 

Віталіна Віннік, стала пераможцай фестывалю ў намінацыі “Знаўцы рускай мовы, 

гісторыі і культуры Расіі”. 

 

Рэва, Д. Прыходзь! Выбірай! Запісвайся! / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —18 верасня (№ 107). — С. 5. 
Адна з найважнейшых падзей у верасні – тыдзень дадатковай адукацыі. 

Установы дадатковай адукацыі Мінскай вобласці прыклалі максімум намаганняў, 

каб цікавымі і разнастайнымі мерапрыемствамі прыцягнуць увагу дзяцей і бацькоў. 

Да правядзення тыдня кожная ўстанова дадатковай адукацыі падыйшла 

адказна, каб прыцягнуць на свае пляцоўкі як мага больш патэнцыяльных гуртоўцаў. 
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Богуш, М. На шляху да прафесійнага станаўлення / М. Богуш // 
Настаўніцкая газета. — 2018. —18 верасня (№ 107). — С. 5. 

У артыкуле Марына Богуш, метадыст ВМК упраўлення па адукацыі, спорце 

і турызме Нясвіжскага райвыканкама, расказвае пра адзін з прыярытэтных 

напрамкаў дзейнасці ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме, кіраўнікоў устаноў 

адукацыі, работу з маладымі педагогамі, іх падтрымку, стварэнне ўмоў для 

паўнавартаснай адаптацыі ў педагагічных калектывах. 

 

15.09.2018 

Клюйко, А. У пазітыўнай плыні / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. – 

2018. – 15 верасня (№ 106). – С.5 
На палях ФК “Мінск” адбыўся фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод 

дзяцей і падлеткаў па футболе “Скураны мяч” на прызы Прэзідэнцкага 

спартыўнага клуба. Спаборніцтвы праводзіліся ў трох узроставых групах сярод 

хлопчыкаў, і ўпершыню ў гісторыі турніру ў асобнай групе за медалі і кубкі змагаліся 

дзяўчынкі. 

Так у малодшай узроставай групе сярод хлопчыкаў у фінальным матчы 

“Унікум-ЦТДМ” з Барысаўскага раёна аказаўся мацнейшым за сталічную 

“Фартуну” (4:3). 

 

13.09.2018 

Калядзіч, Н. З Японіі – з трыумфам / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. 

– 2018. – 13 верасня (№ 105). – С. 1 
З Цукубы (Японія) вярнулася беларуская каманда юных знаўцаў алгарытмікі і 

праграмавання, на рахунку якой два залатыя і два сярэбраныя медалі ХХХ 

Міжнароднай алімпіяды па інфарматыцы (International Olympiad in Informatics – 

IOI), якая прайшла з 2 па 8 верасня. Алімпіяда сабрала 335 удзельнікаў з 87 краін 

свету. Беларусь на ІОІ-2018 прадстаўлялі чатыры пераможцы сёлетняга 

заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды па інфарматыцы. Кіраўнікамі 

каманды выступілі старшы выкладчык кафедры дыскрэтнай матэматыкі і 

алгарытмікі БДУ, старшы выкладчык кафедры прыватных методык агульнай 

сярэдняй адукацыі Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі Аляксандр 

Андрэевіч Буслаўскі і старшы выкладчык кафедры вылічальнай матэматыкі БДУ 

Аляксей Аляксандравіч Толсцікаў.  

 

Клюйко, А. У пазітыўнай плыні / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. – 

2018. – 13 верасня (№ 105). – С. 3 
У Рэспубліканскім інстытуце прафесійнай адукацыі падведзены вынікі 

Рэспубліканскага конкурсу метадычных распрацовак “Выхаваўчае асяроддзе як фактар 

станаўлення і развіцця асобы” сярод педагагічных работнікаў устаноў прафесійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, які праводзіўся ўпершыню. 

У цэлым на конкурс было прадстаўлена 109 метадычных распрацовак. Па 

колькасці конкурсных работ Мінская вобласць абагнала ўсе рэгіёны. Міншчына 

прадставіла 65 распрацовак і атрымала 7 дыпломаў з 13. 
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Па выніках конкурсу ў кожнай намінацыі былі вызначаны аўтары лепшых 

работ. Сярод іх – С.В. Ляневіч з Капыльскага дзяржаўнага каледжа, І.А. Анішчык 

з Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа, А.Г. Кашуба з Нясвіжскага дзяржаўнага 

каледжа імя Якуба Коласа і іншыя. 

Рашэннем журы па ўзгадненні з арганізацыйным камітэтам конкурсу 

дыпломам узнагароджана Ларыса Уладзіміраўна Лышчык, метадыст цэнтра 

прафесійнай адукацыі Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі, за высокі 

ўзровень арганізацыйна-метадычнага забеспячэння конкурсу ва ўстановах адукацыі 

Мінскай вобласці. 

 

11.09.2018 

Рэва, Д. Новыя ўстановы да працы гатовы / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 04 верасня (№ 104). – С. 4 
Новы навучальны год стане першым для дзвюх устаноў адукацыі на 

Міншчыне. Школа і дзіцячы сад сталі падарункам для юных жыхароў Мінскага і 

Дзяржынскага раёнаў. 

У Мінскім раёне радуюцца новай школе. Бараўлянская сярэдняя школа № 3 

пабудавана ў вёсцы Ляскоўка і вельмі патрэбна ўсім, хто жыве побач. Што такое 

хуткі прырост насельніцтва і павелічэнне колькасці дзяцей, добра ведаюць і ў 

Фаніпалі. Гэты горад у Дзяржынскім раёне таксама перажывае будаўнічы бум, 

і з’яўленне новага дзіцячага сада было доўгачаканым. 

 

Рэва, Д. Барацьба з глабальнай пагрозай / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

– 2018. – 04 верасня (№ 104). – С. 4 
ВІЧ застаецца сур’ёзнай пагрозай жыццю і здароўю чалавецтва. У барацьбе 

з ім адна з найбольш дзейсных мер – прафілактыка. Прафілактычнай рабоце з 

найбольш уразлівай групай насельніцтва – падлеткамі – прысвечаны рэспубліканскі 

праект па прафілактыцы ВІЧ-інфекцыі, які стартаваў на Міншчыне. Ён 

рэалізоўваецца пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

абласных і гарадскіх выканаўчых камітэтаў, Беларускай асацыяцыі клубаў 

ЮНЕСКА ў сацыяльным партнёрстве з прадстаўніцтвам Дзіцячага фонду ААН 

“ЮНІСЕФ” у Рэспубліцы Беларусь. 

На Міншчыне ўвагу засяродзілі на навучэнцах устаноў прафесійна-тэхнічнай 

і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Спецыялістаў такіх устаноў – педагогаў 

сацыяльных, педагогаў-псіхолагаў, выхавальнікаў інтэрнатаў – запрасілі на вучэбны 

семінар па пытаннях кансультавання і тэсціравання на ВІЧ падлеткаў і моладзі, які 

адбыўся ў Мінскім абласным ІРА. 

 

Рэва, Д. Экалагічнае выхаванне на школьным двары / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 04 верасня (№ 104). – С. 4 
З ранняй вясны да позняй восені радуе сваёй прыгажосцю тэрыторыя 

Беліцкага ясляў-сада – сярэдняй школы, што ў Слуцкім раёне. Уся гэтая 

прыгажосць не проста радуе вока і душу, яна стала асновай для глыбокай, 

грунтоўнай работы па экалагічным выхаванні, якая вядзецца ва ўстанове. Сёння 
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тут працуюць над педагагічным праектам «Экалагічнае выхаванне навучэнцаў ва 

ўмовах адукацыйнай прасторы сельскага соцыуму». 

 

08.09.2018 

Дзяржузнагарод Беларусі ўдастоены 120 прадстаўнікоў розных сфер 
// Настаўніцкая газета. — 2018. —08 верасня (№ 103). — С.2 

Дзяржузнагарод Беларусі ўдастоены 120 прадстаўнікоў розных сфер 

дзейнасці. Адпаведны Ўказ падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. 

Сярод узнагароджаных медалём “За працоўныя заслугі” загадчык музея сярэдняй 

школы № 14 Маладзечна Ігар Арабей, начальнік упраўлення па адукацыі, спорту 

і турызму Дзяржынскага райвыканкама Вацлаў Матусевіч.  

Медалём Францыска Скарыны ўзнагароджаны настаўнік інфарматыкі 

гімназіі-інтэрната Мядзела Вячаслаў Саўчык. 

 

Бондарава, Т. Па ініцыятыве моладзі / Т. Бондарава // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —08 верасня (№ 103). — С.5 
У Нацыянальным дзіцяча-маладзёжным форуме “Скарынінскія дні 

ў Полацку” прынялі ўдзел прадстаўнікі больш чым дваццаці гарадоў Беларусі, 

Азербайджана і Латвіі. Асобнай старонкай у гісторыю форуму ўпісана 

традыцыйная Скарынінская алімпіада. Па выніках спаборніцтваў пераможцы 

алімпіяды і конкурсаў атрымалі заслужаныя ўзнагароды.  

Пераможцай алімпіяды ў конкурсе мастацкага чытання стала Дар’я Сурнова 

(гімназія № 2 Салігорска) – 1 месца. 

 

Капарыха, І. Увойдзем у свет кнігі разам / І. Капарыха // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —08 верасня (№ 103). — С.15 
Ірына Капарыха, кіраўнік педагагічнага праекта, настаўніца пачатковых 

класаў Мажскага дзіцячага сада – пачатковай школы Капыльскага раёна, расказвае 

пра рэалізацыю педагагічнага праекта “Фарміраванне ўстойлівай цікавасці 

навучэнцаў да кнігі і чытання шляхам узаемадзеяння сям’і, установы адукацыі, 

соцыуму” ў сваёй установе адукацыі. 

 

06.09.2018 

Чэмер, М. Годна на годнай радзіме / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 

2018. —06 верасня (№ 102). — С. 5. 
Фінал конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка” адбыўся падчас 

святкавання XXV Дня беларускага пісьменства ў Іванаве. У конкурсе прынялі ўдзел 

больш за 15 тысяч школьнікаў з усіх куткоў Беларусі, а ў фінал выйшлі 12 

чытальнікаў. Яны спаборнічалі ў чатырох узроставых катэгорыях. 

Сярод пераможцаў, навучэнцаў 5-6 класаў, Вікторыя Дзільман з сярэдняй 

школы № 2 Мар’інай Горкі Пухавіцкага раёна (Якуб Колас, “Мой дом”, 3 месца). 
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04.09.2018 

Дубоўская, В. Адукацыя – аснова развіцця рэгіёна / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —04 верасня (№ 101). — С. 4. 
Міністр адукацыі Ігар Карпенка прыняў удзел ва ўрачыстай лінейцы, 

прымеркаванай да Дня ведаў, у Маладзечанскім політэхнічным каледжы. 

 

01.09.2018 

Адамовіч, Л. На новай прыступцы / Л. Адамовіч // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 01 верасня (№ 100). — С.20 
У артыкуле, Людміла Адамовіч, педагог дадатковай адукацыі Вілейскага 

раённага цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, ветэран працы, распавядае 

пра Алену Антонаўну Ракецкую, намесніка дырэктара па вучэбна-выхаваўчай 

рабоце сваёй установы адукацыі. 
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25.09.2018 

 Грицкевич, Г. Выбор в пользу малой родины / Г. Грицкевич // Мінская 

праўда. — 2018. — 25 верасня (№ 72). — С.3 
Более 500 молодых людей – предпринимателей, специалистов 

сельскохозяйственных организаций, фермеров, работников учреждений 

образования, культуры, спорта, здравоохранения и студентов – собрал ставший 

уже традиционным областной форум сельской молодёжи. Участники обсудили 

проблему возраждения деревни, в формате «без галстуков», пообщались с 

председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко, выбрали свою делегацию 

«властелинов села» на областные «Дажынкі». 

 

21.09.2018 

Думай, беги, фотографируй! // Мінская праўда. — 2018. — 21 верасня 

(№ 71). — С. 4. 
В Копыле прошел молодежный фотоквест «≠В_объективе». За звание самых 

догадливых и быстрых сразились девять команд из школ города и района. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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18.09.2018 

 На прошлой неделе белорусские космонавты Олег Новицкий и 

Владимир Ковалёнок с коллегами побывали на малой родине // Мінская 

праўда. — 2018. — 18 верасня (№ 70). — С. 3. 
На прошлой неделе белорусские космонавты Олег Новицкий и Владимир 

Коваленок с коллегами побывали на малой родине. Все они приезжали в Минск на 

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.  

Так, космонавты Александр Иванченков и Мирослав Гермашевский вместе с 

Владимиром Коваленком посетили Крупщину, агрогородок Хотюхово. Гостей 

встречали в школе, где учился Владимир Васильевич, и которая теперь носит его 

имя, и в деревне Белое, где он родился. Рядом со школой звездные гости заложили 

аллею космонавтики. 

А в Червене, на малой родине Олега Новицкого, появился сквер космонавтов. 

Вместе со своим коллегой клены и ясени сажали Андрей Борисенко, Михаил 

Корниенко, астронавт Кевин Крегель. А еще космонавты вручили дипломы 

победителям районного конкурса «Палитра космоса».  

 

11.09.2018 

Максимова, К. Молодое пополнение / К. Максимова // Мінская праўда. 

– 2018. – 11 верасня (№ 68). – С. 3 
В систему образования Минщины пришли 965 молодых специалистов. 

– Больше всего молодежи приступило к работе с высшим образованием – 621 

человек, со средним специальным – 319, с профессионально-техническим – 35, – 

сообщила заведующий сектором организационно-кадровой работы главного 

управления по образованию Миноблисполкома Светлана Глебович. 

 

Колледж больших надежд / Мінская праўда. – 2018. – 11 верасня (№ 

68). – С. 10 
Статья посвящена учреждению образования “Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа”, где более тридцати лет готовят специалистов для 

сферы образования, культуры и туризма. 

 

Грицкевич, Г. Молодое пополнение / Г. Грицкевич // Мінская праўда. – 

2018. – 11 верасня (№ 68). – С. 11 
Статья посвящена Стародорожской детской школе искусств, её истории. 

 

07.09.2018 

Ряд наград // Мінская праўда. — 2018. — 07 верасня (№ 67). — С. 2. 
Ордена и медали получат 120 представителей различных сфер, в том числе 

9 человек из Минской области. Так, медалью “За трудовые заслуги” награждены 

Игорь Арабей, руководитель музея ГУО “Средняя школа № 14 г. Молодечно”; 

Вацлав Матусевич, начальник управления по образованию, спорту и туризму 

Дзержинского района. 
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Медаль Франциска Скорины вручат Вячеславу Савчику, учителю 

информатики ГУО “Гимназия-интернат г. Мяделя”. 

 

Болотов, А. Имени Ивана Борисюка / А. Болотов // Мінская праўда. — 

2018. — 07 верасня (№ 67). — С.4 
Такое официальное название отныне носит Борисовская средняя школа № 16.  

Для земляков полковник медецинской службы – “афганец”, похоже, навсегда 

останется в памяти как “наш дядя Ваня”. Уважение к врачу и отношение людей к 

его подвигу лучше всего можно было прочувствовать на школьном дворе, который 

в день торжественной церемонии открытия мемориального знака едва уместил 

всех собравшихся. 

 

Свой скалодром // Мінская праўда. — 2018. — 07 верасня (№ 67). — С.5 
Долгожданное событие в спортивной жизни района – в средней школе № 4 

города Марьина Горка открылся скалодром. 

 

Это знают даже дети! // Мінская праўда. — 2018. — 07 верасня (№ 67). 

— С.10 
Белагропромбанк провел урок финансовой грамотности в гимназии 

г. Дзержинска. С сентября по ноябрь 2018 года уже в пятый раз по всей стране 

пройдет масштабная акция Белагропромбанка по финансовой грамотности “Твае 

першыя фінансы”. Среди учебных заведений, куда на днях уже заглянули банковские 

специалисты, оказалась и гимназия г. Дзержинска. 

 

04.09.2018 

Брожина, Ю. Школа, которую ждали / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2018. — 04 верасня (№ 66). — С. 3. 
В День знаний в Деревне Лесковка Минского района открылась школа. 

Территория школы впечатляет. Расположилась она на 3 гектарах и имеет 5 

корпусов. Одна из особенностей нового учреждения – наличие универсальной 

безбарьерной среды для детей с особенностями опорно-двигательного аппарата. 

В перспективе на Минщине планируется построить 18 детских садов и 

6 школ. В данный момент ведется строительство школы в Борисове, а также 

проектируется школа в Колодищах – возводить ее начнут уже в следующем году. 

 

На радость детворе // Мінская праўда. — 2018. — 04 верасня (№ 66). — 

С. 5. 
1 сентября в Фаниполе открылся новый детский сад. Детский сад № 5 будут 

посещать 230 малышей. Учреждение соответствует всем современным 

требованиям. 

 

Чтоб хорошо учиться // Мінская праўда. — 2018. — 04 верасня (№ 66). 

— С. 5. 
В нынешнем году за парты сели 6860 юных жодинцев, в том числе 880 

первоклашек. 
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Брожина, Ю. Приём документов продолжается в 15 учреждениях 

профобразования Минщины / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2018. — 04 

верасня (№ 66). — С. 6. 
Принимать документы будут до полного укомплектования групп, но не 

позднее чем до 15 сентября, сообщила начальник отдела дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального образования 

главного управления по образованию Минского облисполкома Елена Мартинкевич. 

 

 

 


