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25.08.2018 

На пороге открытий. За новосельем - новостройка // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 25 августа (№ 163). — С. 12. 
В Минской области к началу учебного года приурочены два важных события: 

распахнут двери новые школа в деревне Лесковка Минского района и детсад на 230 

мест в Фаниполе Дзержинского района. А масштабное обновление материально-

технической базы лицеев, колледжей и ресурсных центров поддержал председатель 

Минского облисполкома Анатолий Исаченко. Заместитель начальника главного 

управления по образованию Минского облисполкома Виталий Лисовский сообщил: 

- Переоснащение продолжится, что повысит качество обучения рабочим 

специальностям. 

 

21.08.2018 

Пасияк, О. ИТ-стажеры на каникулах / О. Пасияк // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 21 августа (№ 159). — С.11 
Более 100 ребят из Минской области, участники социального лагеря Junior 

Ignite Camp, в течение недели занимались программированием, робототехникой, 

английским, математикой и получали от этого удовольствие. Организаторы — 

ассоциация «Образование для будущего» и компания EPAM — не скрывают: их 

миссия заложена в самом названии — зажечь в детях интерес к учебе. В этом году 

социальный лагерь принимает детей под Борисовом.  

  

http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2018 ГОДЗЕ 

ЖНІВЕНЬ 

3 
 

 

«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  

 

31.08.2018 

Дадалко, М. Знания за плечами / М. Дадалко // Звязда. — 2018. — 31 

жніўня (№ 167). — С.2. (Дадатак “Мясцовае самакіраванне”) 
Вице-спикер верхней палаты парламента Марианна Щеткина в рамках акции 

“Соберем портфель вместе” посетила агрогодок Шершуны Минского района.  В 

дар передала подарки воспитанникам ГУО “Учебно-педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа п. Шершуны”. Учащиеся получили канцелярские 

принадлежнасти, книги и ноутбук. В свою очередь ребята приготовили для гостей 

концертную программу и экскурсию. 

 

29.08.2018 

Лубнеўская, Н. “Зрабілі па-сучаснаму” / Н. Лубнеўская // Звязда. — 

2018. — 29 жніўня (№ 165). — С.1,4  
Артыкул прысвечаны вясковай школе ў Пяршаях – самай сттарой у 

Валожынскім раёне (сёлета ёй спаўняецца 150 гадоў), расказваецца як у ўстанове 

адукацыіі праходзяць апошнія летнія дні перад пачаткам новага навучальнага года. 
 

01.08.2018 

Нікалаева, Н. Медальны “ўраджай” / Н. Нікалаева // Звязда. — 2018. — 

01 жніўня (№ 145). — С.3  
Беларускія школьнікі працягваюць паспяхова выступаць на міжнародных 

інтэлектуальных спаборніцтвах. З Лісабона, дзе завяршылася 49-я міжнародная 

алімпіяда па фізіцы, нашы навучэнцы прывезлі два сярэбраныя і два бронзавыя 

медалі. У Партугаліі выступалі 400 удзельнікаў з 90 краін. Узнагароды заваявалі ўсе 

чатыры прадстаўнікі беларускай зборнай, сярод якіх Яўген Дзядкоў (навучэнец 

барысаўскай гімназіі №1) заваяваў сярэбраны медаль. 
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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 

 

23.08.2018 

Горбатенко, И. Старина ей к лицу / И. Горбатенко // Рэспубліка. — 2018. 

— 23 жніўня (№ 157). — С.11  
Статья посвящена Слуцкой гимназии №1, её истории, подгатовке к началу 

нового учебного года. 
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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/ 

 

30.08.2018 

Дубоўская, В. У вандроўку з дзедам-усёведам / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 30 жніўня (№ 99). — С.6 
Традыцыйна перад 1 верасня на пошту рэдакцыі прыходзяць сцэнарыі першых 

урокаў. Гэты год не стаў выключэннем, ды і тэма сёлета прапанавана натхняльная 

“Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…”. Сярод сцэнарыяў матэрыял класнага 

кіраўніка 10 класа сярэдняй школы №3 Капыля Мінскай вобласці Таццяны Нядзелька. 

 

28.08.2018 

Рэва, Д. Адукацыя – аснова развіцця рэгіёна / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —28 жніўня (№ 98). — С.3 
Галоўная жнівеньская сустрэча педагогаў Міншчыны прайшла пад назвай 

“Адукацыя Міншчыны – аснова ўстойлівага развіцця рэгіёна”. Канферэнцыя стала 

маштабным мерапрыемствам, якое ладзілася на працягу тыдня. Пачатак рабоце 

даў шэраг семінараў і вэбінараў, якія прайшлі на базе абласных рэсурсных цэнтраў 

інфармацыйных тэхналогій і ўстаноў адукацыі.  

Кульмінацыяй жнівеньскай педканферэнцыі на Міншчыне стала 

мерапрыемства ў Маладзечна, удзел у якім узялі прадстаўнікі органаў дзяржаўнага 

кіравання, грамадскіх арганізацый, лідары прафсаюзнага руху, педагогі. 

 

Рэва, Д. Перамог “Крэатыў” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. —

28 жніўня (№ 98). — С.5 
На Міншчыне прайшоў абласны этап Рэспубліканскага конкурсу педагагічных 

каманд выхаваўча-аздараўленчых устаноў адукацыі. Лепшыя педагагічныя 

каманды, якія выйшлі ў фінал, вітаў аздараўленчы лагер “Нёман”, што ў 

Стаўбцоўскім раёне. 

Па выніках конкурсных іспытаў журы вызначыла пераможцаў. Дыпломам І 

ступені ўзнагароджана каманда “Крэатыў” аздараўленчага лагера “Нёман” 

Стаўбцоўскага раёна. Дыплома ІІ ступені ўдастоены каманды  “Рэд біт” 

аздараўленчага лагера “Чароўная краіна” сярэдняй школы №13 Барысава, “Step up” 

лагера “Дружна” пасёлка Энергетыкаў Дзяржынскага раёна і каманда “Z” 

аздараўленчага лагера Robot.by Лядзенскага дзічячага сада – сярэдняй школы 

Чэрвеньскага раёна. Дыплом ІІІ ступені заваявалі “Клецкія перцы” – прадстаўнікі 

аздараўленчага лагера “Нача” Клецкага раёна і “Арляняты” аздараўленчага лагера 

“Арляня” Нясвіжскага раёна. 

http://nastgaz.by/
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Рэва, Д. Лепшыя ў Еўропе / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. —28 

жніўня (№ 98). — С.5 
Лепшыя суднамадэлісты Еўропы спаборнічалі за лідарства ў Санкт-

Пяцярбургу і Ламаносаве, тут прайшоў Кубак Еўропы – 2018 па суднамадэльным 

спорце. На п’едэстал гонару падняліся  юныя случчане Яўген Зубрыцкі і Валерыя 

Махлай, прадстаўнікі Слуцкага цэнтра тэхнічнай і прыкладной творчасці 

навучэнскай моладзі. Яуген Зубрыцкі заваяваў 2 залатыя медалі – у агульным і 

юнацкім заліку. Двойчы на прыступкі п’едыстала гонару ўзнялася і Валерыя Махлай, 

яна апынулася на 2 месцы ў юнацкім і на 3 – у агульным заліку. 

 

Рэва, Д. Дзеці на шчаслівай планеце / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. —28 жніўня (№ 98). — С.5 
Вучні сярэдняй школы №10 Барысава пабывалі на дзіцячым Міжнародным 

фестывалі “Планета шчасця”, які праходзіў у Балгарыі. У выніку калектыў 

атрымаў заслужаную ўзнагоруду – дыплом І ступені. Паспяхова выступілі юныя 

выканаўцы і сольна: Валерыя Цюхай атрымала дыплом ІІ ступені, Яна Шклянік - ІІІ. 

 

Рэва, Д. Пазнанне, інавацыі, вопыт / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. —28 жніўня (№ 98). — С.5 
На Дзяржыншчыне прайшоў чарговы адкрыты кірмаш сацыяльна-

педагагічных інавацый “Пазнанне, інавацыі, вопыт”. Кірмаш прымала сярэдняя 

школа №1 Фаніпаля . Сюды завіталі педагогі не толькі з Дзяржынскага раёна, але і 

ўсёй вобласці, а таксама госці з Івааўскага раёна Брэсчыны. Вітаючы гасцей, Галіна 

Уладзіміраўна Гапанькова, начальнік упраўлення па адукацыі, спорце і турызме 

Дзяржынскага райвыканкама, адзначыла , што такія мерапрыемствы 

садзейнічаюць развіццю сацыяльнага партнёрства, спрыяюць удасканаленню 

прафесійных узаемаадносін. 

 

25.08.2018 

Хідджаз, М. І ў першы клас, і ва ўніверсітэт / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —25 жніўня (№ 97). — С. 12 
Артыкул пысвечаны мнагадзетнай сям’і Пацалуевых з гарадскога пасёлка 

Смілавічы Чэрвенскага раёна.  

 

23.08.2018 

Сяліцкая, А. Заданні для заняткаў з высокаматываванымі вучнямі па 

беларускай мове і літаратуры / А. Сяліцкая // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

23 жніўня (№ 96). — С.7 (Дадатак “Партфоліа”) 
У артыкуле, Алена Сяліцкая, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

гімназіі №1 Дзяржынска, прапануе аўтарскія заданні для заняткаў з 

высокаматываванымі вучнямі па беларускай мове і літаратуры.  

 

Янковіч, М. Летнікі на любы густ / М. Янковіч // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 23 жніўня (№ 96). — С.14  
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У гэтым годзе Рэспубліканскі фестываль аздараўленчых летнікаў “Летні 

маршрут: малая радзіма”, які прымаў Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-

аздараўленчы цэнтр “Зубраня, запомніўся не толькі масштабам, але і тэматычнай 

разнастайнасцю прадстаўленых каманд.  

 

21.08.2018 

Янковіч, М. Лета прайшло на ўра! / М. Янковіч // Настаўніцкая газета. 

— 2018. —21 жніўня (№ 95). — С.3 
Фестываль аздараўленчых летнікаў “Летні маршрут: малая радзіма” 

прайшоў з 18 па 21 жніўня ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым 

цэнтры “Зубраня”. Прадстаўнікі аздараўленчых летнікаў з усёй Беларусі сабраліся, 

каб абмяняцца вопытам і падвесці вынікі рэспубліканскай акцыі “Малая радзіма: 

эстафета карысных спраў”.  

 

Рэва, Д. Танцуюць падэспань і ткуць паясы / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 21 жніўня (№ 95). — С.5 
У Беліцкім яслях-садзе — сярэдняй школе Слуцкага раёна абралі для сябе 

прыярытэтны напрамак у выхаваўчай рабоце — выхаванне грамадзянскай 

самасвядомасці, нацыянальнай годнасці і патрыятызму на аснове фальклорна-

этнаграфічнай спадчыны. Менавіта яна невычарпальная крыніца, дзякуючы якой 

можна вывучаць гісторыю і культуру роднага краю і кожны дзень пераконвацца, 

наколькі моцныя нашы карані, багатыя традыцыі, велізарная народная мудрасць. 

 

Рэва, Д. Тэрыторыя дзяцінства / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 21 жніўня (№ 95). — С.5 
Абласны фестываль-конкурс сярод устаноў дашкольнай адукацыі “Свет 

дзяцінства” прайшоў на Міншчыне трэці раз. Конкурс прадугледжваў два этапы – 

раённы і абласны. Па выніках першага этапу на абласны было заяўлена 35 

удзельнікаў у дзвюх намінацыях. 

- Конкурс дазволіў актывізаваць работу па стварэнні развіццёвага і 

бяспечнага асяроддзя на тэрыторыі ўстаноў дашкольнай адукацыі, паспрыяў 

выяленню творчых здольнасцей супрацоўнікаў, а таксама станоўчага вопыту, - 

расказала метадыст вучэбна-метадычнага аддзела дашкольнай адукацыі Мінскага 

абласнога ІРА Вікторыя Сяргееўна Сабурава. 

 

Колковский, И. Разноуровневое обучение на уроках русского языка в 

начальной школе / И. Колковский // Настаўніцкая газета. — 2018. — 21 жніўня 

(№ 95). — С.6 
В статье, Иван Колковский, учитель начальных классов Боровлянской средней 

школы №2, рассказывает о личностно ориентированном обучении, которое 

наиболее полно учитывает образовательные запросы учеников. 

 

Юрэвіч, В. Археалогія на карысць / В. Юрэвіч // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 21 жніўня (№ 95). — С.7 
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У артыкуле, Віталь Юрэвіч, настаўнік гісторыі сярэдняй школы №2 Старых 

Дарог, арганізатар археалагічных раскопак у  Старадарожскам раёне ў 2010 – 2018 

гадах, расказвае пра правядзенне археалагічных раскопак з удзелам школьнікаў. 

 

Нямальцава, П. На роднай зямлі “лірніка вясковага” / П. Нямальцова // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 21 жніўня (№ 95). — С.7 
У артыкуле, Паліна Нямальцава, вучаніца сярэдняй школы №1 Любані, 

расказвае пра даследчую работу, якую правяла каб стварыць макет фальварка 

Смольгаў, месца нараджэння У. Сыракомлі.  

 

18.08.2018 

Рэва, Д. Беларусь – Кітай: насустрач адно аднаму / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —18 жніўня (№ 94). — С.5 
Над Нараччу не сціхаюць радасныя дзіцячыя галасы. У гэтыя дні ў НДЦ 

“Зубраня” ўсюды чуваць “ніхао!”, таму што ў Нацыянальным дзіцячым цэнтры 

адпачываюць дзеці з Кітайскай Народнай Рэспублікі і рэалізоўваецца праект 

“Беларусь – Кітай: насустрач адно аднаму”. 

 

16.08.2018 

Янковіч, М. Junior Ignite Camp / М. Янковіч // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 16 жніўня (№ 93). — С.5 
З 9 па 15 жніўня пад Барысавам прайшоў адукацыйны летнік Junior Ignite 

Camp. Каля 100 школьнікаў ад 12 да 14 гадоў распрацавалі сацыяльна значныя 

праекты ў сферы камп’ютарнай і тэхнічнай творчасці. Удзельнікі праекта – 

падлеткі з Мінскай вобласці, якія з-за сацыяльных, геаграфічных ці фінансавых 

бар’ераў не могуць займацца праграмаваннем і робататэхнікай, але цікавяцца 

гэтай тэмай.  

 

14.08.2018 

Фалалееў, У. Капітан “ледакола” / У. Фалалееў // Настаўніцкая газета. 

— 2018. —14 жніўня (№ 92). — С.1 
Артыкул прысвечаны дырэктару Нацыянальнага дзіцячага адукацыйна-

аздараўленчага цэнтра “Зубраня” Надзее Генадзьеўне Ануфрыевай.  

 

Рэва, Д. Лагер, у якога ёсць душа / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

—14 жніўня (№ 92). — С.4,5 
У артыкуле рассказваецца, як праходзіць аздараўленчая кампанія ў летніку 

“Барок” што ў Валожынскім раёне. 

 

11.08.2018 

Церахава, Н. “Серабро” з Квебека прывезлі беларускія школьнікі / Н. 

Церахава // Настаўніцкая газета. — 2018. —11 жніўня (№ 91). — С.1 
XV Міжнародная геаграфічная алімпіяда iGeo праходзіла з 31 ліпеня па 6 

жніўня ў Квебеку (Канада). У спаборніцтвах прынялі ўдзел 167 навучэнцаў з 43 краін 

свету. Беларуская каманда заваявала 3 сярэбраныя медалі. Сярод уладальнікаў 
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медалёў, Уладзімір Трэйгіс, выпускнік Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя. 

Кіраўнікамі беларускай каманды ў апошнія гады з’яўляюцца загадчык кафедры 

прыродазнаўчых дысцыплін і інфарматыкі Мінскага абласнога ІРА кандыдат 

геаграфічных навук Гедадзь Зянонавіч Озем і дацэнт кафедры міжнароднага 

турызму факультэта міжнародных адносін БДУ кандыдат геаграфічных навук 

Людміла Уладзіміраўна Факеева. 

 

09.08.2018 

Янковіч, М. Як жывецца ў “Зубраняці” дзецям з Японіі / М. Янковіч // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —09 жніўня (№ 90). — С.3 
Першы намеснік міністра адукацыі Ірына Анатольеўна Старавойтава 

наведала Нацыянальны дзіцячы аздараўленча-адукацыйны цэнтр “Зубраня” і 

сустрэлася з японскімі дзецьмі з рэгіёнаў, што пацярпелі ад аварыі на АЭС 

“Фукусіма-1” і разбуральнага цунамі. 

 

Крупенчык, Г. Яркія вобразы, ураджальныя фарбы і новыя веды / Г. 

Крупенчык // Настаўніцкая газета. — 2018. —09 жніўня (№ 90). — С.6 
У артыкуле Галіна Крупенчык, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна, расказвае пра выкарыстанне 

інтэрактыўнай дошкі на ўроках беларускай мовы і літаратуры. 

 

04.08.2018 

Церахава, Н. Дастойныя ўзнагароды юных фізікаў / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —04 жніўня (№ 88). — С.1 
49-я Міжнародная фізічная алімпіяда (IPho 2018) завяршылася 29 ліпеня ў 

Лісабоне (Партугалія). У алімпіядзе прынялі ўдзел  412 школьнікаў. З 90 краін. 

 Сярэбраную медаль нацыянальная камандзе прынёс навучэнец гімназіі №1 

Барысава Яўген Дзядкоў. Яшчэ адзін удзельнік каманды, навучэнец гімназіі №3 

Барысава Кірам Аль-Харба, прывёз пахвальны водзыў. 

 

Янковіч, М. Навошта летам “інтэлектуальны дыскамфорт”? / М. 

Янковіч // Настаўніцкая газета. — 2018. — 04 жніўня (№ 88). — С.7 
XXIII Рэспубліканская летняя навукова-даследчая школа прайшла на базе 

спартыўна-аздараўленчага комплексу “Брыганціна”. Юныя даследчыкі працавалі ў 

галіне матэматыкі, інфарматыкі, фізікі, астраноміі і псіхалогіі. 

У гэтым годзе лагер прыняў 295 дзяцей – пераможцаў розных этапаў 

рэспубліканскіх алімпіяд. – Тут ідэальная атмасфера для вучобы: ёсць падтрымка 

настаўнікаў і асяроддзе аднагодак з такімі ж інтарэсамі. Дзеці самі выбіраюць на 

свій узровень курсы, майстар-класы, семінары, лекцыі, - расказвае Таццяна 

Сяргееўна Праліска, начальнік цэнтра інавацыйнага развіцця адукацыйнай 

практыкі Мінскага абласнога ІРА.  

 

Суша, В. Ад тэатра – да музыкі / В. Суша // Настаўніцкая газета. — 2018. 

—04 жніўня (№ 88). — С.15 
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У артыкуле Вольга Суша, музычны кіраўнік ясляў-сада №17 “Залаты 

ключык” Жодзіна, расказвае пра выхаванне творчай асобы дашкольніка. 

 

02.08.2018 

Рэва, Д. Добрыя суботы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. —02 

жніўня (№ 87). — С.5 
У сярэдняй школе №11 Слуцка ўжо некалькі гадоў праводзяць дабрачынныя 

мерапрыемствы, якія аб’ядноваюць усіх агульнай добрай справай. Дабрачынныя 

кірмашы сталі добрай ва ўсіх сэнсах традыцыяй у школе. Яны праводзяцца два разы 

ў год па суботах: на асенніх канікулах і на масленічным тыдні. Кожнае 

дабрачынная мерапрыемства заклікана дамагчы канкрэтнаму дзіцяці, якому 

патрэбны грошы на лячэнне. 

 

Церах, М. У школьнай выставачнай зале / М. Церах // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —02 жніўня (№ 87). — С.5 
У артыкуле Марына Церах, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

Плешчаніцкай сярэдняй школы №2 Лагойскага раёна, расказвае пра сваю установу 

адукацыі, пра выставу якая дзейнічае на базе школы і дапамагае педагогам вучыць 

і выхоўваць дзяцей. 

 

Ачкас, Н. Цэнтр творчасці = цэнтр працы / Н. Ачкас // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —02 жніўня (№ 87). — С.5 
У артыкуле Ніла Ачкас, намеснік дырэктара ЦДТ Нясвіжскага раёна, 

расказвае пра магчымасці для працы і адпачынку, якія прадастаўляе цэнтр 

творчасці летам дзецям.Ва ўстанове чацвёрты год запар арганізуецца лагер працы 

і адпачынку.  
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28.08.2018 

Слиж, М. Ориентиры на новый учебный год / М. Слиж // Мінская 

праўда. — 2018. — 28 жніўня (№ 64). — С.3 
В Молодечно презентовали достижения системы образования Минской 

области, подводили итоги работы, награждали лучших. На масштабный форум 

были приглашены представители органов государственного управления, 

общественных организаций, лидеры профсоюзного движения, педагоги. 

“Как руководитель области хочу отметить, что педагогические кадры 

Минщины обладают высоким творческим потенциалом. – сказал, обращаясь к 

участникам педагогического форума, председатель Миноблисполкома Анатолий 

Исаченко. – В этом году директору Несвижского государственного колледжа 

имени Якуба Коласа Елене Васильевне Журавлёвой присвоено почетное звание 

“Заслуженный учитель Республики Беларусь”, учитель физики гимназии №1 города 

Борисова Евгений Евгеньевич Волынец стал лауреатом премии “Человек года 

Минщины” и был удостоен медали “За трудовые заслуги”. Заслуженновысокие 

награды получили учитель инфоматики СШ №1 Слуцка Владимир Анатольевич 

Жук, директор Минского областного центра коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации Нина Константиновна Викторовская, директор Минского 

областного государственного лицея Виктор Прокофьевич Хатеев”. 

Со слов губернатора, об успешной работе педагогических коллективов 

Минщины свидетельствуют результативные выступления учащихся на 

международных олимпиадах и конференцииях.  

 

Изъятые из семьи в Радошковичах 9 детей, которых мать била из-за 

провинностей, вернулись домой // Мінская праўда. — 2018. — 28 жніўня (№ 

64). — С.3 
Еще полгода за тем как живет воссоединиввшаяся семья, будут наблюдать 

педагоги Радошковичской средней школы. 
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24.08.2018 

Грицкевич, Г. Школьные “обновки” / Г. Грицкевич // Мінская праўда. 

— 2018. — 24 жніўня (№ 63). — С.4 
После летнего отдыха двери для учеников откроют 1204 учреждения 

образования Минщины, в том числе одна новая школа. – На подготовку учреждений 

образования к 1 сентября выделено более 31 миллиона рублей бюджетных средств, 

- отметил Виталий Лисовский, заместитель начальника главного управления по 

образованию облисполкома. 

К 1 сентября значительно обновятся Узденская СШ №1 и Мядельский УПК 

“Детский сад-средняя школа”, в деревне Лесковка Минского района справят 

новоселье – 1 сентября здесь откроется Боровлянская средняя школа №3 на 720 

мест. 

 

21.08.2018 

Поэтическое посвящение малой родине // Мінская праўда. — 2018. — 

21 жніўня (№ 62). — С.4 
Шестиклассница из Марьиной Горки Виктория Дильман представит 

Минщину в финале республиканского конкурса юных чтецов “Живая классика”. 

 

Сурма, Е. 44 километра памяти / Е. Сурма // Мінская праўда. — 2018. — 

21 жніўня (№ 62). — С.7 
Дороги Слуцка на один день превратились в сплошную велотрассу. В 

минувшую субботу в районе проходил областной велотур, посвященный Году малой 

родины и 73-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Дорогами памяти 

по маршруту Слуцк – Рудня прокатились более полутысячи человек. 

 

14.08.2018 

Грицкевич, Г. В первый класс – с портфелем подарков! / Г. Грицкевич 

// Мінская праўда. — 2018. — 14 жніўня (№ 60). — С.1,9 
Воспитанники детского социального приюта Любанскогго СПЦ к началу 

нового учебного года экипированы – и во многом благодаря специалистам Минского 

областного объединения профсоюзов.  

 

Крылова, Е. Конкурсный отбор / Е. Крылова // Мінская праўда. — 2018. 

— 14 жніўня (№ 60). — С.8 
Выпускник Минского государственного областного лицея Владимир Трейгис 

привез из Квебека серебро международной олимпиады по географии. Тренер 

белорусской команды – заведующий кафедрой Минского областного института 

развития образования кандидат географических наук Геннадий Озем доволен 

выступлением наших ребят. 
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07.08.2018 

Ивашко, Е. Правильный выбор / Е. Ивашко // Мінская праўда. — 2018. 

— 07 жніўня (№ 58). — С.11  
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Солигорском государственном колледже. 

 

Брожина, Ю. Первый шаг к успешной карьере / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2018. — 07 жніўня (№ 58). — С.11  
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Слуцком государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее. 

 

03.08.2018 

Драздоўская, А. Мелодыі мядоцкага краю / А. Драздоўская // Мінская 

праўда. — 2018. — 03 жніўня (№ 57). — С.7  
Больш за 20 год на базе Мётчанскага вучэбна-педагагічнага комплексу 

“Дзічячы сад – сярэдняя школа” Барысаўскага раёна існуе заслужаны аматарскі 

калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны гурт “Берагіня”. Гэта першы ў краіне 

досвед сістэмнага выхавання сельскіх школьнікаў сродкамі традыцыйнай культуры. 

 

 


