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27.04.2018 

Зубкова, М. От Нарочи до Эгейского моря / М. Зубкова // СБ. Советская 

Белоруссия. – 2018. – 27 апреля (№ 80). – С.10. 
Одиннадцатиклассница Мядельской гимназии–интерната Ирина Скурко за 

апрель второй раз посещает Минск. Сначала была на празднике поэзии Серебряного 

века, а сейчас приехала, чтобы пообщаться с дипломатом. В Доме дружбы со 

школьниками встретилась Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси 

Кезбан Нилвана Дарама. При Доме дружбы уже пятый год работает клуб «Юный 

дипломат». Каждый месяц старшеклассники из разных школ общаются с послами 

без переводчика.  

В Год малой родины зарождается новая традиция – приглашать на заседания 

клуба не только минчан, но и ребят из регионов. Первую встречу, приезд школьников 

из Мядельского района, инициировала обозреватель отдела по освещению 

деятельности Президента БЕЛТА, член президиума Белорусского общества 

дружбы и культурной связи с зарубежными странами, член правления БСЖ Алина 

Гришкевич. Она сама – выпускница Нарочской средней школы № 1. На столах для 

кофебрейка – белорусское печенье и турецкие сладости, а на большом экране – 

слайд-шоу из пейзажей Нарочанского края.  

 

18.04.2018 

Романовская, И. Как получить пользу от вреда / И. Романовская // СБ. 

Советская Белоруссия. – 2018. – 18 апреля (№ 73). – С.8. 
Борщевик Сосновского, клен ясенелистный, золотарник канадский, 

эхиноцистис лопастный, более известный как бешеный огурец. Все это так 

называемые инвазивные растения, или, попросту говоря, – чужеземцы. Завезенные 

когда-то в Беларусь, они, быстро распространяясь, вытесняют из природы 

исконные виды, меняя экосистемы, угрожая здоровью людей, экономике страны. 

Таких растений, по оценкам экспертов, у нас более 300 видов. Но может ли 

«агрессор», с которым борется человек, не только быть ему полезным, но 

и приносить прибыль? Этому вопросу посвятила исследование ученица гимназии 

№1 Жодино Александра Коховец. Ее проект «Золотарник как перспективное сырье 

для фармакологии и энергетики» в этом году удостоен диплома I степени, главной 

премии «Совершенство как надежда», диплома лауреата премии учительского 

жюри и диплома лауреата третьей премии бизнес–жюри на XIV Балтийском 

научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге.  
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19.04.2018 

Бубнова, І. Колеры натхнення і выразнасці / І. Бубнова // Звязда. – 2018. 

– 19 красавіка (№ 74). –4. (Дадатак “Чырвонка”). 
У артыкуле Ірына Бубнова, вучаніца 11 класа сярэдняй школы № 12 

г. Маладзечна, расказвае пра кіраўніка гуртка «Вясёлкавая палітра» Паўла 

Шантарыцкага, што ў Маладзечанскім цэнтры творчасці дзяцей і моладзі 

«Маладзік». 

Работа паступіла на конкурс юных і маладых няштатных аўтараў «Проб 

пяра». Вынікі конкурса плануецца падвесці да пачатку ўступнай кампаніі. 

 

Рудзько, Г. “PRAвакацыя” на…добры настрой / Г. Рудзько // Звязда. – 

2018. – 19 красавіка (№ 74). – С. 5. (Дадатак “Чырвонка”). 
У артыкуле Глеб Рудзько, вучань 9 класа сярэдняй школы № 14 г. Маладзечна, 

расказвае пра гурт «РRАвакацыя». 

Работа паступіла на конкурс юных і маладых няштатных аўтараў «Проб 

пяра». Вынікі конкурса плануецца падвесці да пачатку ўступнай кампаніі. 

 

05.04.2018 

Нікалаева, Н. Добрая звычка са школы / Н. Нікалаева // Звязда. – 2018. 

– 05 красавіка (№ 65). – С. 5, 7. (Дадатак “Чырвонка”). 
Лозунг «Найлепшы падарунак – кніга», на жаль, сёння не актуальны. Многія 

дзеці не любяць чытаць, а літаратура ў іх асацыюецца пераважна са школьнай 

праграмай. Гэтыя стэрэатыпы даволі распаўсюджаныя ў грамадстве, але ці 

адпавядаюць яны рэчаіснасці? Няўжо нежаданне чытаць – невылечны дыягназ? 

У гэтым паспрабавалі разабрацца ўдзельнікі круглага стала з правакацыйнай назвай 

«Школа супраць літаратуры», які арганізавалі дзіцячыя пісьменнікі Яўгенія 

Пастэрнак і Андрэй Жвалеўскі. 

– На ўроках літаратуры ў нас вельмі мала самой літаратуры, – канстатуе 

дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Мінскага абласнога 

інстытута развіцця адукацыі, выкладчыца Інстытута журналістыкі БДУ 

http://zviazda.by/
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Людміла Камлюк-Ярашэнка. – Немагчыма зводзіць літаратуру да фактаў і 

адштурхоўвацца ад пытання: а што хацеў сказаць нам аўтар? Шлях да мастацкага 

твора трэба выбудоўваць ад чытача, і галоўная мэта – не вывучыць твор, а 

«распакаваць» чытача, падрыхтаваць яго, а ўжо потым арганізаваць дыялог 

«чытач – пісьменнік». 

 

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/ 

 

28.04.2018 

Шчурок, Ж. Праз прызму дзесяцігоддзяў / Ж. Шчурок // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 28 красавіка (№ 49). – С. 6 
Напярэдадні Міжнароднага дня памяці аб чарнобыльскай катастрофе ў 

Міністэрстве замежных спраў Беларусі адбыўся брыфінг для кіраўнікоў дыпмісій і 

прадстаўніцтваў міжнародных арганізацый, акрэдытаваных у краіне. Праграмай 

брыфінгу таксама было прадугледжана ўзнагароджванне спецыяльнымі прызамі 

МЗС Беларусі і ПРААН фіналістаў творчага конкурсу, які праводзіла газета 

“Пераходны ўзрост” – “Праз прызму дзесяцігоддзяў”. Творчае спаборніцтва, якое 

выданне ладзіла ў рамках рэспубліканскага грамадска-патрыятычнага праекта 

“Чарнобыль: падзеі, лёсы, памяць” (арганізатары – Міністэрства адукацыі і 

Дэпартамент па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС 

Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь), выклікала вялікую 

цікавасць школьнікаў. Толькі на выніковым туры ў рэдакцыі разгледзелі амаль 350 

дзіцячых твораў, дасланых з розных куткоў краіны. Спецыяльны прыз ад 

прадстаўнікоў праграмы развіцця ААН і Міністэрства замежных спраў атрымаў 

Максім Прыгожы (Дзераўнянская сярэдняя школа Стаўбцоўскага раёна Мінскай 

вобласці). 

 

26.04.2018 

Сахно, Н. У прафесію – з матывацыяй и натхненнем / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 26 красавіка (№ 48). – С. 8 
Артыкул прысвечаны выкладчыку фізікі гімназіі № 3 Барысава Ягору 

Аляксеевічу Мандрыку. Пасля 2-гадовай адпрацоўкі ў гімназіі малады педагог 

застаўся ў гэтай жа навучальнай установе, аб чым ні разу не пашкадаваў. 

 

Сахно, Н. Ад геадэзіі да дыпламатыі – адзін крок / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 26 красавіка (№ 48). – С. 11 
Філіял БНТУ “Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж” – адзіная 

ў краіне сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова, якая рыхтуе тэхнікаў-

геадэзістаў. 

http://nastgaz.by/
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Пра асаблівасці падрыхтоўкі маладых кадраў у галіне геадэзіі, а таксама пра 

іншыя спецыяльнасці БДПК у артыкуле расказвае намеснік дырэктара па вучэбна-

метадычнай рабоце філіяла БНТУ “Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж” 

Тамара Эдуардаўна Лявоцкая. 

 

Рэва, Д. “Прызма” запрасіла юных навукоўцаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 26 красавіка (№ 48). – С. 13 
Міжнародны конкурс праектна-даследчых работ навучэнцаў і педагагічных 

работнікаў “Прызма” штогод збірае аматараў даследаванняў з розных краін. 

Некалькі гадоў запар паспяхова выступаюць у гэтым інтэлектуальным 

спаборніцтве вучні і настаўнікі ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці. Так, два гады 

назад чатыры работы былі адзначаны дыпломамі, а сёлета – 13.  

Конкурс “Прызма” праводзіцца па чатырох намінацыях. Мінскую вобласць на 

конкурсе прадстаўлялі педагогі і навучэнцы з Жодзіна, Валожынскага, 

Барысаўскага, Нясвіжскага, Салігорскага, Чэрвеньскага раёнаў. Усяго на суд журы 

былі заяўлены 24 вучэбна-даследчыя і сацыяльныя праекты. Дарэчы, прадстаўнікі 

цэнтральнага рэгіёна бралі ўдзел не толькі ў якасці канкурсантаў – метадыст Мін-

скага абласнога ІРА Наталля Іванаўна Обухава працавала ў складзе экспертнага 

журы, у якое ўваходзілі таксама прадстаўнікі вядучых УВА Расіі, вучоныя-

практыкі.  

На найвышэйшую прыступку конкурсу ўзняліся два навучэнцы. Данііл 

Панкевіч з сярэдняй школы № 14 Салігорска і Валерыя Рацкевіч з Нясвіжскага 

дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа заслужана апынуліся на першым месцы. 

Яшчэ дзве прадстаўніцы Нясвіжскага каледжа – Ангеліна Узварава і Юлія Яроміч 

– на другім месцы. “Серабро” конкурсу і ў Яны Сіваковай, навучэнкі 

беларускамоўнай гімназіі № 2 Барысава, Міхаіла Вазненкі і Кірыла Ляшнеўскага, 

навучэнцаў сярэдняй школы № 9 Жодзіна, Івана Залескага і Аляксандра Доўгага, якія 

вучацца ў гімназіі № 3 Барысава. 

Трэцяе месца конкурсу журы прысудзіла шэрагу навучэнцаў: Наталлі 

Маслоўскай з гімназіі № 1 Валожына, Яне Лабеевай з сярэдняй школы № 13 

Барысава, Аляксандру Лазерку з беларускамоўнай гімназіі № 2 Барысава, Настассі 

Жарнасек, Марыі Мароз і Станіславу Курневічу з гімназіі № 3 Барысава, Аляксею 

Сушкевічу і Макару Русаку, навучэнцам сярэдняй школы № 9 Жодзіна. Таксама 

трэцяга конкурснага месца ўдастоены педагогі Марына Васільеўна Чэрнік, 

настаўніца гісторыі, кіраўнік клуба “Вытокі” Сакаўшчынскага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы імя В.А.Каваленкі Валожынскага раёна, і Алеся Пятроўна 

Пацукевіч, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 13 

Барысава. 

 

Рэва, Д. Поле бою – шахматная дошка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 

2018. – 26 красавіка (№ 48). – С. 13 
У Мінскай вобласці вядзецца актыўная работа па папулярызацыі самага 

інтэлектуальнага віду спорту. Так, упершыню праведзены чэмпіянат Мінскай 

вобласці па шахматах сярод навучэнцаў устаноў сярэдняй адукацыі. У Вілейскай 

гімназіі №1 "Логас“ адразу 100 навучэнцаў спаборнічалі за лідарства. Першае месца 
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заваявалі Арсеній Козел, Іван Сінюковіч і Вадзім Барычэнка. Сярод дзяўчат лідарамі 

сталі. Паліна Лось, Ульяна Вашчанка, Яўгенія Бондар. 

 

Рэва, Д. Кнігі ў падарунак / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. – 26 

красавіка (№ 48). – С. 13 
Значнай падзеяй для Мінскага абласнога ІРА і ўсёй педагагічнай грамадскасці 

Мінскай вобласці стала папаўненне бібліятэкі інстытута кнігамі Дома рускага 

замежжа імя Аляксандра Салжаніцына. У МАІРА пры садзейнічанні Расійскага 

цэнтра навукі і культуры ў Мінску адбылася ўрачыстая цырымонія перадачы ў дар 

300 выданняў. 

 

Серадзінская, А. Генератары ідэй / А. Серадзінская // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 26 красавіка (№ 48). – С. 13 
У артыкуле Алена Серадзінская, метадыст раённага вучэбна-метадычнага 

кабінета аддзела адукацыі, спорту і турызму Капыльскага райвыканкама, 

распавядае пра конкурс для маладых педагогаў “Шлях у прафесію”. У Капыльскім 

раёне спаборніцтва праводзілася ўпершыню.  

 

Бляцко, Т. Ім скарылася “Феміда” / Т. Бляцко // Настаўніцкая газета. – 

2018. – 26 красавіка (№ 48). – С. 13 
У артыкуле Таццяна Бляцко, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча, расказвае пра удзел у фінальнай гульне 

ХIII Рэспубліканскай прававой алімпіяды “Феміда-2018” каманды Мінскага 

абласнога кадэцкага вучылішча. Каманда Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча 

паднялася на сцэну як каманда-пераможца. Каманду падрыхтавалі А.П.Базько, 

В.М.Мінец, Т.І.Епіфанцава, В.Д.Шаўчэнка, Л.В.Вечар. 

 

24.04.2018 

Бондарава, Т. Дзяўчаты паказалі клас / Т. Бондарава // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 24 красавіка (№ 46-47). – С. 3 
У Віцебску прайшлі фінальныя спаборніцтвы Рэспубліканскай спартакіяды 

навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі – 2018 

па валейболе сярод дзяўчат. За трэцяе месца сярод навучэнцаў устаноў сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі змагаліся каманды Гродзенскай і Гомельскай абласцей, 

перамаглі дзяўчаты з Гродна. Двойка каманд, што аспрэчвалі “золата”, сёлета 

таксама склалася даволі нечакана: у лідары выйшлі навучэнцы з Віцебскай і Мінскай 

абласцей. Па словах трэнера каманды Мінскай вобласці выкладчыка фізічнага 

выхавання філіяла БНТУ “Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж” Сяргея 

Дашчынскага, сумненняў у тым, што ўдасца ўзняцца на п’едэстал, не было. олькі 

галоўнымі сваімі сапернікамі напярэдадні гульні лічылі гродзенак, а сустрэцца ў 

фінале давялося з віцяблянкамі. І перамагчы іх аказалася вельмі няпроста. Галоўная 

судзейская калегія вызначыла лепшых гульцоў Рэспубліканскай спартакіяды па 

валейболе ў сваіх амплуа. Імі прызнаны (сярод навучэнцаў устаноў сярэдняй 

спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі адпаведна): лепшы універсальны 

гулец – Аляксандра Ромац (Мінская вобласць). 
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21.04.2018 

Нікіфарава, С. Спрадвечнае заўтра / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 21 красавіка (№ 45). – С. 16 
У выставачнай зале Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей 

і моладзі праходзіць Рэспубліканская выстава-конкурс дзіцячых мастацкіх 

праектаў “Спрадвечнае заўтра” калектываў дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, якія маюць званне “народны”, 

“узорны”, заслужаны”. 

Сярод тых экпанатаў, якія прыцягваюць да сябе гледачоў, – мастацкі праект 

“Перапляценні” навучэнцаў студыі дэкаратыўнай творчасці “Натхненне” Цэнтра 

творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна. Годную канкурэнцыю склаў праект 

“Крылатая песня зямлі” навучэнцаў народнай студыі дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці “Мар’інка” ЦТДіМ “Світанак” Пухавіцкага раёна. Вобразы 

міфалагічных істот у маляваных дыванах прадставілі ў сваім праекце і навучэнцы 

ўзорнай мастацкай студыі “Захапленне” беларускамоўнай гімназіі № 2 Барысава. 

 

Круглова, В. Англійская мова ў сусветных тэндэнцыях / В. Круглова // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 21 красавіка (№ 45). – С. 18 
У артыкуле Вольга Круглова, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, 

настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 4 Салігорска, распавядае пра ўдзел 

у Міжнароднай канферэнцыі настаўнікаў англійскай мовы IATEFL, што праходзіла 

ў гэтым годзе ў Вялікабрытаніі, у Брайтане. 

 

Крывянкова, А. У пошуку новай планеты, або Гармон гаспадарлівасці 

/ А. Круглова // Настаўніцкая газета. – 2018. – 21 красавіка (№ 45). – С. 20 
У артыкуле прадстаўлены матэрыял пра дыпламанта і пераможцу 

Рэспубліканскага конкурсу навуковых біёлага-экалагічных работ навучэнцаў 

адзінаццацікласніка Дзешчанскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Уздзенскага 

раёна Іллю Лойка. 

 

19.04.2018 

Рэва, Д. Аздараўленне з улікам рэальных патрэб дзяцей / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 19 красавіка (№ 44). – С. 3 
Падрыхтоўка да новага летняга сезона – важная і адказная задача. Каб 

узгадніць планы на лета-2018 і падзяліцца вопытам, спецыялісты сабраліся ў НДЦ 

“Зубраня”, дзе адбыліся адразу два важныя мерапрыемствы – міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя і рэспубліканскі семінар нарада. 

 

Каляда, С. Ад гульні – да сапраўднай навукі / С. Каляда // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 19 красавіка (№ 44). – С. 11 
У артыкуле Святлана Каляда, настаўніца англійскай мовы, настаўнік-

метадыст сярэдняй школы № 6 Жодзіна, распавядае пра тое, як гульня на ўроках 

англійскай мовы дазваляе вучням трапіць у міжкультурнае асяроддзе, якое дазваляе 

ў актынай дзейнасці ацаніць трываласць сваіх ведаў і прывесці іх у сістэму. 
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14.04.2018 

Кулікоўская, А. Адукацыя без меж / А. Кулікоўская // Настаўніцкая 

газета. – 2018. –  14 красавіка (№ 43). – С. 15 
У артыкуле Алена Кулікоўская, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

гімназіі № 1 Дзяржынска, расказвае пра павышэнне прафессійнага ўзроўню 

педагогаў гімназіі. 

 

Філімонава, І. Падарожжы, поўныя сюрпрызаў / І. Філімонава // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 14 красавіка (№ 43). – С. 15 
У артыкуле Ірына Філімонава, настаўніца выяўленчага мастацтва гімназіі 

№ 3 Салігорска, разважае, як важна падтрымліваць цікавасць да прадмета, праз 

удзел у разнастайных міжнародных конкурсах, фестывалях, пленэрах. 

 

Грэчка, І. Асаблівы статус / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. – 2018. – 

14 красавіка (№ 43). – С. 18,19 
Жодзіна – асаблівы горад. З насельніцтвам амаль 64 тысячы чалавек ён не 

з’яўляецца ні раённым, ні абласным цэнтрам, не ўваходзіць нават у склад 

Смалявіцкага раёна, як можа падацца пры праглядзе палітыка-адміністрацыйнай 

карты. Жодзіна – горад абласнога падпарадкавання. Сёлета Жодзіна афіцыйна 

адзначае 55 гадоў, хаця ўпершыню ў дакументах згадваецца ў 1643 годзе. Які юбілей 

гістарычна апраўданы? У артыкуле педагогі разам з навучэнцамі ўстнаноў 

адукацыі Жодзіна разгадваюць гэтыя крыжаванкі. 

 

Садоўская, Г. Ад рукапіснага часопіса да інтэрактыўнай дошкі / 

Г. Садоўская // Настаўніцкая газета. – 2018. – 14 красавіка (№ 43). – С. 22 
У артыкуле Галіна Садоўская, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

ясляў-сада № 5 Смалявіч, прадстаўляе дзейнасць сваёй установы адукацыі па 

экалагічным выхаванні дашкольнікаў. 

 

12.04.2018 

Рэва, Д. Касмічныя шляхі школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. – 12 красавіка (№ 42). –  С. 13 
12 красавіка 1961 года наш свет змяніўся раз і назаўсёды. Чалавек адправіўся 

ў космас – здзейсніў тое, пра што марылі многія пакаленні продкаў. У сучасных 

дзяцей і падлеткаў іншыя мары, аднак і яны захапляюцца касмічнымі таямніцамі 

і цікавяцца гэтай тэмай. Гэта пацвярджаюць шматлікія прыклады, якія можна 

знайсці ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці. 

Так, “Слуцкі след у космасе” знайшлі навучэнцы гімназіі № 1 горада. Юныя 

гімназісты-даследчыкі пад кіраўніцтвам настаўніцы фізікі і астраноміі Таццяны 

Яўгенаўны Максіменка стварылі масштабны праект, які так і назвалі: “Слуцкі след 

у космасе”. З 2002 года ДУА”Сорагскі яслі-сад – сярэдняя школа” носіць імя 

выхадца са Случчыны Канстанціна Васільевіча Герчыка, які ў свой час кіраваў 

легендарным касмадромам Байканур. У школе стварылі музей, прысвечаны 

К. В. Герчыку. Касманаўт Алег Навіцкі – асоба знакавая для ўсёй нашай краіны, а на 

Чэрвеньшчыне да яго ставяцца асабліва. У 2013 годзе ў сярэдняй школе № 2 імя 
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А. К. Фленантава з’явіўся музей касманаўтыкі. “Касмічная апантанасць” захапіла 

і юных жыхароў Крупскага раёна. І тут у папулярнасці касмічнай тэматыкі 

таксама адыграў ролю знакаміты земляк – двойчы Герой Савецкага Саюза лётчык-

касманаўт Уладзімір Васільевіч Кавалёнак, ураджэнец Крупшчыны. Удзельнікі 

раённага эколага-патрыятычнага клуба “Спадчына”, які працуе на базе Крупскай 

гімназіі, распрацавалі комплекс мерапрыемстваў для школьнікаў, якія сталі асновай 

раённага праекта “Космас і мы”. 

 

10.04.2018 

Рэва, Д. Наша вялікая сям’я / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. – 10 

красавіка (№ 41) – С. 1 
Культурна-адукацыйны форум для дзяцей з асаблівымі патрэбамі і дарослых 

з дзяржаў – удзельніц СНД носіць назву “СНД – наша вялікая сям’я”. Сёлета форум 

праводзіўся другі раз, удзел у ім узялі і прадстаўнікі Беларусі. У склад дэлегацыі, якая 

прадстаўляла на форуме нашу краіну, увайшлі супрацоўнікі і выхаванцы 

Салігорскага ЦКРНіР, валанцёры гімназіі №3 Салігорска. Марына Антонаўна 

Кобер, дырэктар Салігорскага раённага ЦКРНіР, прэзентавала вопыт работы па 

тэме “Варміраванне маральных каштоўнасных арыентацый навучэнцаў пры 

дапамозе арганізацыі валанцёрскай дзейнасці ў сістэме ўзаемадзеяння ўстаноў 

адукацыі, дзіцячых і маладзёжных аб’яднанняў”. 

 

Бачкарова, Ю. Пераможца алімпіяды – адзнака на ўсё жыццё / 

Ю. Бачкарова // Настаўніцкая газета. – 2018. – 10 красавіка (№ 41). – С. 2 
Магілёў прымаў заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па геаграфіі і 

працоўным навучанні. Інтэлектуальныя спаборніцтвы сабралі на базе навучальных 

устаноў горада амаль 190 юных разумнікаў з усёй краіны – таленавітых 

і перспектыўных навучэнцаў, якія ўжо даўно ўвайшлі ў залаты фонд беларускай 

моладзі. Кожнага з іх з нецярпеннем чакаюць профільныя ўстановы вышэйшай 

адукацыі і будучыя работадаўцы. 

Па вучэбным прадмеце “Геаграфія” свае веды праверылі 112 вучняў. На думку 

намесніка старшыні журы заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды па 

геаграфіі, кандыдата геаграфічных навук, загадчыка кафедры 

прыродазнаўчанавуковых дысцыплін і інфарматыкі Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі Генадзя Зянонавіча Озема, усіх гэтых навучэнцаў адрознівае 

высокая ступень матывацыі да вывучэння прадмета. Па выніках двух этапаў 

прызавыя месцы заняў 51 удзельнік: вызначана 25 дыпламантаў трэцяй ступені, 16 

– другой і 10 – першай. Сярод уладальнікаў “золата” поспех атрымалі прадстаўнікі 

Мінска – тры дыпломы і Віцебска – два, на рахунку астатніх абласцей – па адным 

прызавым месцы. Дыпломам І ступені заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды 

па вучэбным прадмеце “Геаграфія” ўзнагароджаны: навучэнец 9 класа гімназіі № 1 

імя М.В.Рамашкі Капыля Ягор Александровіч; навучэнц 11 класа Мінскага 

дзяржаўнага абласнога ліцэя Уладзімір Трэйгіс. 

Заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па працоўным навучанні сабраў 75 

удзельнікаў з 7 па 11 клас. Па профілі “Тэхнічная праца” за дыпломы змагаліся 39 

юнакоў, па профілі “Абслуговая праца” спаборнічалі 36 дзяўчат. Па выніках двух 
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этапаў алімпіяды па працоўным навучанні прызавыя месцы занялі 34 удзельнікі: 

вызначана 18 дыпламантаў трэцяй ступені, 10 – другой і 6 – першай. 

 

Лепшыя выпускнікі “Школы бяспекі” // Настаўніцкая газета. – 2018. 

– 10 красавіка (№ 41). – С. 3 
Інтэлектуальнае спаборніцтва сярод знаўцаў асноў бяспекі жыццядзейнасці 

адбылося ва Універсітэце грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных 

сітуацыях. 

У гэтым годзе лепшымі знаўцамі асноў бяспекі жыццядзейнасці сталі 

прадстаўнікі Мінскай вобласці: Васіль Мелюх (малодшая ўзроставая група), 

Маргарыта Акуневіч (сярэдняя ўзроставая група) і Данііл Шчамялёў (старэйшая 

ўзроставая група). 

 

05.04.2018 

Лутчанка, Н. Хто ведае іншыя мовы, той аб’ядноўвае свет / Н. Лутчанка 

// Настаўніцкая газета. – 2018. – 05 красавіка (№ 39). – С. 4 
Сёлета Гомель абраны пляцоўкай для правядзення заключнага этапу 

Рэспубліканскай алімпіяды па замежных мовах. Больш за 200 юнакоў і дзяўчат з усіх 

куткоў краіны сабраліся ў горадзе над Сожам, каб прыняць удзел у выпрабаваннях, 

спаборнічаючы ў пісьме, аўдзіраванні і маўленні на адной з пяці замежных моў. 

Канечне, самы доўгачаканы і напружаны момант настае тады, калі вядучы 

аб’яўляе пачатак цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў заключнага этапу 

Рэспубліканскай алімпіяды па замежных мовах. 94 дыпломы чакалі сваіх 

уладальнікаў: з іх – 48 дыпломаў ІІІ ступені, 26 – ІІ і 20 – І ступені. 

Дыплом І ступені заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды па англійскай 

мове атрымала Марыя Клокава (11 клас, гімназія № 1 Дзяржынска), дыпломам І 

ступені заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды па нямецкай мове 

ўзнагароджана Ганна Скрыпко (11 клас, гімназія № 10 Маладзечна), дыплом І 

ступені заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды па французскай мове ўручаны 

Паўлу Курэйчыку (11 клас, гімназія № 1 Салігорска). 

 

Бондарава, Т. Узнагарода за працу і стараннасць / Т. Бондарава // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 05 красавіка (№ 39). – С. 4 
Вынікі Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах “Фізіка” і 

“Астраномія” падведзены ў Полацку. У фіналістаў засталіся за плячыма дні, 

напоўненыя хваляваннем, новымі ўражаннямі і знаёмствамі; дні, калі яны здзіўлялі 

журы сваімі глыбокімі ведамі, знаходзілі новых сяброў, знаёміліся з прыгожым 

старажытным горадам, яго гісторыяй і сучаснасцю. Урачыстая цырымонія 

закрыцця заключнага этапу спаборніцтва праходзіла ў сярэдняй школе № 18 імя 

Ефрасінні Полацкай. 

Сярод юных фізікаў лепшымі з лепшых прызнаны навучэнцы 9 класа гімназіі 

№ 1 Барысава Дзяніс Дзядкоў; навучэнцы 10 класа гімназіі № 1 Барысава Аляксандр 

Мамекін, гімназіі № 1 Барысава Ілья Драпеза; навучэнцы 11 класа  гімназіі № 1 

Барысава Яўген Дзядкоў. 
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Спецыяльны прыз міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Канстанцін Пятроў 

намеснік начальніка ўпраўлення вучэбна-метадычнай работы Акадэміі 

паслядыпломнай адукацыі уручыў навучэнцу гімназіі №1 Барысава Дзянісу Дзядкову 

(фізіка). 

 

Вашкелевіч, Н. Трыумф хімікаў і біёлагаў / Н. Вашкелевіч // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 05 красавіка (№ 39). – С. 3 
Часам адказнай працы сталі вясновыя канікулы для 241 удзельніка заключнага 

этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах “Хімія” і “Біялогія”. У 

2018 годзе лепшых знаўцаў гэтых прадметаў з усіх абласцей краіны, Мінска і Ліцэя 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта прымаў Гродна. 

Па выніках заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных 

прадметах “Хімія” і “Біялогія” лепшыя вынікі паказалі навучэнцы Мінска. Яны 

заваявалі 13 дыпломаў па біялогіі і 11 дыпломаў па хіміі. Лепшыя вынікі сярод 

рэгіёнаў – у Гродзенскай вобласці. Гродзенцы, як і навучэнцы Ліцэя Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, заваявалі па тры дыпломы І ступені па кожным 

прадмеце. Усяго ў прадстаўнікоў Гродзенскай вобласці – 19 дыпломаў, у навучэнцаў 

ліцэя – 17 дыпломаў. 

Вучаніце негарэльскай сярэдняй школы № 1 Дзяржынскага раёна Лізавеце 

Крайневай быў уручаны спецыяльны прыз міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

 

03.04.2018 

Хідджаз, М. Таленавітыя ва усім / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. – 

2018. – 03 красавіка (№ 38). – С. 3 
Фінал Рэспубліканскага галіновага прафсаюзнага фестывалю “Працоўныя 

таленты” адбыўся ў Палацы культуры прафсаюзаў, што ў Мінску  і ў чарговы раз 

пацвердзіў: таленавітыя людзі таленавітыя ва ўсім. А педагогі таленавітыя ўдвая. 

Галіновыя творчыя спаборніцтвы складаліся з двух конкурсаў – “Беларускі майстар 

– 2018” і “Новыя імёны Беларусі – 2018”. 

Усяго было сем удзельнікаў конкурсу “Беларускі майстар – 2018”, якія 

прадстаўлялі ўсе вобласці і сталіцу Беларусі, а пераможцай стаў Іван Віктаравіч 

Якіменка, старшыня пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна, выдатнік адукацыі Беларусі. 

Яшчэ адзін конкурс фестывалю – “Новыя імёны Беларусі” – уключаў 

спаборніцтвы ў чатырох намінацыях, а яго ўдзельнікамі былі супрацоўнікі з розных 

рэгіёнаў краіны – ад ясляў-сада да ўніверсітэтаў. Такім чынам, лепшым ў намінацыі 

“Вакал” стаў Уладзімір Куксянкоў з Навадворскай сярэдняй школы Мінскага раёна. 

У намінацыі “Інструментальны жанр” перамог Дзмітрый Стрэж, настаўнік 

музыкі і спеваў з Навадворскай школы. 

  

Рэва, Д. Алімпіяда для педагогаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. 

– 03 красавіка (№ 38). – С. 7 
Штогод тысячы навучэнцаў бяруць удзел у прадметных алімпіядах. Да гэтых 

інтэлектуальных стартаў іх рыхтуюць настаўнікі, задача якіх – не толькі даць 

веды, але і падтрымаць сваіх выхаванцаў. Аказаць падтрымку будзе лягчэй, калі на 
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ўласным вопыце адчуеш усе складанасці гэтага шляху. Менавіта такую магчымасць 

педагагічным работнікам дае алімпіяда, якая трэці раз прайшла ў Мінскай вобласці. 

Дыпломам I ступені ў алімпіядзе па фізіцы ўзнагароджаны два прадстаўнікі 

гімназіі № 1 Барысава – Яўген Яўгенавіч Валынец і Аляксандр Цярэнцьевіч Каранюк. 

Таксама дыплома найвышэйшай ступені ўдастоены Анатоль Канстанцінавіч 

Шабусаў, настаўнік сярэдняй школы № 1 Смілавіч. 

Дыплом I ступені ў алімпіядзе па грамадазнаўстве атрымалі шэсць педагогаў. 

Трое з іх – прадстаўнікі Клецкага раёна: Раман Мікалаевіч Слонім, выкладчык 

Даматканавіцкай сярэдняй школы, Вольга Мікалаеўна Абабурка, настаўніца 

клецкай сярэдняй школы № 3, і яе калега Вераніка Аляксандраўна Бабіч. Таксама 

дыплом І ступені заваявалі Арцём Юр’евіч Харашэй, выкладчык  Вілейскага 

дзяржаўнага каледжа, Сяргей Уладзіміравіч Очтаў, намеснік дырэктара  Дорскага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы Валожынскага раёна, Мікалай Вадзімавіч Чуйко, 

настаўнік гімназіі № 3 Салігорска. 

 

Рэва, Д. Ахопленыя творчасцю / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. – 

03 красавіка (№ 38). – С. 7 
Канікулы – спрыяльны час для рэалізацыі творчых здольнасцей дзяцей, бо яны 

могуць адкласці ўбок падручнікі і прысвяціць час ператварэнню ў жыццё сваіх 

творчых задумак і ідэй. На Дзяржыншчыне творчыя памкненні навучэнцаў 

падтрымліваюць і ўсяляк стымулююць, напрыклад, запрашаючы на інтэрактыўныя 

выставы. А самых маленькіх школьнікаў актыўна далучаюць да творчай дзейнасці, 

праводзячы дні творчасці пачатковых класаў.  

У плане работы кожнага школьнага лагера, які дзейнічае на вясновых 

канікулах на Дзяржыншчыне, ёсць наведванне раённага Цэнтра творчасці дзяцей 

і моладзі. 

Для развіцця і папулярызацыі тэхнічнай творчасці ў раёне ўжо некалькі гадоў 

рэалізоўваецца праект “Майстры з ТэхнаГрада”, які прадугледжвае шэраг 

мерапрыемстваў. На выставе ў ЦТДіМ можна ўбачыць работы конкурсу 

“ТэхнаГрад”, які традыцыйна праводзіцца ў рамках праекта: архітэктурныя 

макеты, канструктарскія распрацоўкі, арт-аб’екты, вучэбныя дапаможнікі, 

мадэлі суднаў, аўтамабіляў, самалётаў і ракет. Мерапрыемствы дзён творчасці 

пачатковых класаў настолькі разнастайныя, што справу для сябе можа знайсці 

кожны і праявіць свае творчыя, інтэлектуальныя, спартыўныя здольнасці. І, што 

немалаважна, кожны адчувае сябе паспяховым. 

 

Рэва, Д. Мінская Адысея / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. – 

03 красавіка (№ 38). – С. 7 
Школьнікаў Міншчыны запрашаюць у захапляльнае спартыўнае падарожжа 

пад назвай “Мінская Адысея”. У вобласці праводзіцца месячнік папулярызацыі 

плавання, у рамках якога адбываецца шэраг фізкультурна-аздараўленчых 

і спартыўна-масавых мерапрыемстваў. 

Таццяна Анатольеўна Цвірко, начальнік цэнтра выхаваўчай работы МАІРА 

расказвае: – Месячнік ахапіў усе раёны вобласці, вучні з імпэтам падтрымалі ідэю 

правядзення спаборніцтваў па плаванні, якія ладзяцца ў гэтыя дні. І самае важнае 
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нават не ў тым, хто з удзельнікаў стане пераможцам, галоўнае, што нашы дзеці 

заняты карыснай справай, накіраванай на захаванне іх здароўя. 

 

Рэва, Д. Царыца навук запрашае / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. 

– 03 красавіка (№ 38). – С. 7 
У МАІРА адбыўся VI Абласны міні-турнір юных матэматыкаў. 28 каманд з 20 

раёнаў Мінскай вобласці паспрабавалі свае сілы ў міні-турніры і даслалі матэрыялы 

для ацэнкі журы. Для далейшага ўдзелу былі выбраны 18 каманд. Гэта прадстаўнікі 

Барысаўскага, Валожынскага, Любанскага, Мінскага, Нясвіжскага, Пухавіцкага, 

Слуцкага, Смалявіцкага, Дзяржынскага, Салігорскага, Старадарожскага, 

Чэрвеньскага, Клецкага раёнаў.  

Па выніку двух выпрабаванняў 12 каманд выйшлі ў фінал, дзе і вызначыліся 

пераможцы. Імі сталі каманды Свіслацкай сярэдняй школы імя А.Р.Чарвякова 

Пухавіцкага раёна і гімназіі № 1 Дзяржынска. Да міні-турніру навучэнцаў 

падрыхтавалі педагогі: Юлія Віктараўна Голуб, Наталля Віктараўна Высоцкая, 

Кацярына Іванаўна Галубковіч, Надзея Уладзіміраўна Кісіцкая. 
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27.04.2018 

Сегодня участники XI Минского областного родительского 

собрания обсудят способы снижения риска травмирования и гибели детей 
// Мінская праўда. – 2018. – 27 красавіка (№ 31). – С.1. 

Мероприятие проходит на крупных промышленных предприятиях и в 

хозяйствах АПК Минской области в формате открытого диалога. 

 

24.04.2018 

Крылова, Е. Юрий Брагинец: “Не называйте меня спонсором. Это слово 

ругательное” / Е. Крылова // Мінская праўда. – 2018. – 24 красакавіка (№ 30). 

– С. 9 
Один из самых богатых людей Петербурга уже пять лет вкладывает 

немалые суммы в маленькую школу под Любанью. Юрий Брагинец, родился и вырос 

в деревне Сорочи под Любанью. Как всякий интеллигентный человек Юрий Брагинец 

не выпячивает свои заслуги. В том числе и перед некогда родной школой. Факты же 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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– вещь упрямая, их скромностью не прикроешь. За последние 5 лет бизнесмен 

подарил Сорочской школе музыкальную аппаратуру, интерактивную доску, 

компьютерный класс, тренажерный и борцовый залы, инвентарь и форму для 

дзюдоистов. А недавно нашел “форточку” в своём плотном рабочем графике, 

чтобы приехать на открытие школьной обновленной библиотеки. 

 

20.04.2018 

Крылова, Е. Евгений Волынец: «Радуюсь, когда ученик превосходит 

своего учителя» / Е. Крылова // Мінская праўда. – 2018. – 20 красакавіка (№ 

29). – С. 4 
В следующем году в школах Минщины появится новый факультатив – 

с агроуклоном. Учебная программа по введению в аграрные профессии уже 

разработана и утверждена. Агроклассы появятся в шести школах Минщины: 

ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района»; ГУО «Средняя школа № 1 

г. Крупки»; ГУО «Негорельская средняя школа №1» Дзержинского района; 

ГУО «Деревнянская средняя школа» Столбцовского района; ГУО «Петковичский 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Дзержинского района; 

ГУО «Скирмантовский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» 

Дзержинского района. 

 

13.04.2018 

Брожина, Ю. Евгений Волынец: «Радуюсь, когда ученик превосходит 

своего учителя» / Ю. Брожина // Мінская праўда. – 2018. – 13 красакавіка (№ 

28). – С. 10 
Трое победителей международных олимпиад, более пятидесяти – 

республиканских, свыше сотни – областных. Учитель физики гимназии № 1 

Борисова Евгений Волынец умеет разглядеть талант в своих учениках, привить 

любовь к точной науке и помочь в покорении высот на конкурсах любого уровня. 

 

10.04.2018 

Идеальный сад для дошколят // Мінская праўда. – 2018. – 10 красавіка 

(№ 27). – С. 3 
Семейные, игровые и даже выходного дня – на Минщине развиваются 

альтернативные детские садики. Например, для семейного детского сада в деревне 

Волма две комнаты нашли в местной школе. В Дзержинском районе готовятся 

к открытию еще одной такой группы. 

 

06.04.2018 

Третий фестиваль ученических бизнес-компаний объявлен в 

Минской области // Мінская праўда. – 2018. – 06 красавіка (№ 26). – С.1. 
К участию приглашаются бизнес-компании из всех регионов Беларуси. 

Фестиваль проводится в два этапа. Первые бизнес-компании созданы в области 

в 2011/2012 учебном году. 
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Брожина, Ю. Знания золото / Ю. Брожина // Мінская праўда. – 2018. – 

06 красакавіка (№ 26). – С. 5 
Команде Минской области на заключительном этапе республиканской 

олимпиады не было равны по физике. Она заняла первое место, взяв в общей 

сложности 4 диплома первой степени. Все юные физики учаться в гимназии №1 

Борисова. К олимпиаде их готовил один педагог – Евгений Волынец, отличник 

образования, заслуженный учитель Республики Беларусь, обладатель медали “За 

трудовые заслуги”. Физику в гимназии он преподает более 30 лет. 

А французский язык, согласно итогам олимпиады, лучше всех в стране знает 

ученик гимназии № 1 Солигорска Павел Курейчик. Он завоевал абсолютное первое 

место. 

 

03.04.2018 

Сурма, Е. Синие шары над Солигорском / Е. Сурма // Мінская праўда. – 

2018. – 03 красавіка (№ 25). – С. 7 
2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма, более сотни солигорчан отпустили в небо синие воздушные шары – 

присоединились ко всемирной акции «Зажги синим». Акцию организовал коллектив 

ГУО «Ясли-сад № 16» г. Солигорска. С сентября 2017 года это учреждение 

является в районе опорным по работе с ранним детским аутизмом. 

 


