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28.02.2018 

Борисенко, С. Дзержинский район: в хорошем темпе / С. Борисенко // 

СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 28 февраля (№ 41). — С. 8-9. 
Реализация проекта ЕС/ПРООН “Энергоэффективность в школах” 

позволяет средней школе №4 Дзержинска вот уже второй год существенно 

экономить и оставаться при этом в тепле и комфорте. На базе одного здания вот 

уже третий год работают ясли-сад №1 г. Дзержинска и Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Дзержинского района. Компетентные 

педагоги оказывают детям комплексную помощь в развитии, воспитании и 

обучении. 

Отдел образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома уже 

несколько лет занимает лидирующие позиции в областном конкурсе “За 

достижение высоких показателей в развитии образования”. Плодотворная работа 

педагогов, использование передовых современных технологий позволили отделу по 

итогам прошедшего года стать лучшим и на республиканском уровне. 

 

17.02.2018 

Декола, Н. Профессия в школьном багаже / Н. Декола // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 17 февраля (№ 34). — С. 21. 
В Минске несколько лет нет УПК. Но это не значит, что профессию на 

школьной скамье не получить. Повар, слесарь по ремонту автомобилей, агент по 

туризму... Более 8 тысяч старшеклассников сегодня одновременно осваивают и 

специальность. 

Валентин Гилевский, директор Руденской вспомогательной школы-

интерната: “Профподготовкой воспитанников занимаемся уже более 12 лет. 

Проанализировали, какие специалисты в области востребованны и какую работу 

могут выполнять наши ребяты. Полностью обеспечиваем себя овощами, свининой, 

что позволяет удешевить стоимость питания. А деньги, вырученные от продажи 

излишков, обновляем материально-техническую базу. Но главное –  наши ребята 

растут самостоятельными. 
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08.02.2018 

Каренина, И. Солигорск играет джаз / И. Каренина // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 08 февраля (№ 27). — С. 12. 
Статья посвящена ученице Солигорской детской школы искусств Софии 

Курлович.  8-летняя пианистка и музыкальный вундеркинд уже успела прогреметь 

не только на всю Беларусь, но и покорить соседнюю Россию и несколько других 

стран. 

 

03.02.2018 

Савицкая, О. Урок длиною в 400 лет / О. Савицкая // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 05 февраля (№ 24). — С. 1, 15. 
Звуки полонеза, вальсирующие пятиклассники в бальном зале школы. Сегодня 

у Слуцкой гимназии № 1 большой праздник. Старейшая школа страны отмечает 

400-летний юбилей. 
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22.02.2018 

Пясецкі, Я. Кніжчыны сустрэчы / Я. Пясецкі // Звязда. — 2018. — 

22 лютага (№ 37). — С. 13. 
Вершы беларускіх паэтаў гучалі на літаратурных сустрэчах пісьменнікаў 

Міншчыны з маладымі жыхарамі Вілейкі. Гасцей уважліва слухалі ў розных 

аўдыторыях: старшакласнікі-гімназісты, школьнікі-пачаткоўцы і нават 

выхаванцы дзіцячага садка. Са сваёй кнігай вершаў выйшаў да слухачоў і настаўнік 

беларускай мовы і літаратуры вілейскай гімназіі № 2, таксама член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, магістр адукацыі Віктар Кажура. 

 

08.02.2018 

Занкавіч, Г. Таццянін дзень / Г. Занкавіч // Звязда. — 2018. — 08 лютага 

(№ 27). — С. 1. 
Забег у валёнках правялі 7 лютага ў Мінску. Незвычайнае спаборніцтва было 

прымеркавана да дабрачыннага праекта “Зімовыя бегавыя гульні”. Сабраныя пры 

падтрымцы Паралімпійскага камітэта Беларусі сродкі накіруюць Маладзечанскай 
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спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе-інтэрнату для дзяцей з парушэннямі зроку 

і Маладзечанскай санаторнай школе-інтэрнату для дзяцей, хворыхм на скаліёз. 

Грошы плануецца выдаткаваць на пераабсталяванне стадыёна і прыцягненне 

дзяцей з інваліднасцю ў паралімпійскі спорт. 
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Заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 
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22.02.2018 

Хідджаз, М. “Прафесійныя” захворванні школьнікаў. Як з імі змагацца? 

/ М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2018. — 22 лютага (№ 22). — С. 10 
У артыкуле загадчыца аддзялення гігіены дзяцей і падлеткаў Мінскага 

абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Кацярына 

Уладзіміраўна Сухавер распавядае пра захворванні навучэнцаў і выхаванцаў устаноў 

адукацыі ў разрэзе Мінскай вобласці.  

 

20.02.2018 

Рэва, Д. Прафесіянал з актыўнай жыццёвай пазіцыяй / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 20 лютага (№ 21). — С. 4 
Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі – установа, дзе педагогі 

павышаюць кваліфікацыю, удасканальваюць прафейсійныя навыкі. У МАІРА 

прапагандуюць няспыннае развіццё педагога як прафесіянала і як асобы. Рэктар 

інстытута быццам увасабленне гэтай ідэі.  

Святлана Уладзіміраўна Сітнікава з той катэгорыі людзей, якія ніколі не 

перастаюць вучыцца новаму і развівацца. Яна вучылася на інжынера, атрымала 

педагагічную адукацыю, а потым набыла тры дадатковыя спецыяльнасці — 

праграміста, менеджара і эканаміста. Гэта, а таксама працавітасць, 

ініцыятыўнасць і мэтанакіраванасць дапамаглі Святлане Уладзіміраўне прайсці ўсе 

прыступкі кар’ернай лесвіцы ў інстытуце — ад інжынера і метадыста да рэктара.  

Акрамя таго, С. У. Сітнікава ператварае ў жыццё ідэі грамадскага 

аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”, членам якога з’яўляецца, бо яна яркі прыклад 

жанчыны з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, якая адыгрывае значную ролю ў 

грамадскай, сацыяльнай і культурнай сферах дзейнасці грамадства.  

Пра развіццё адукацыі, выхаванне дзяцей, праблемы беларускіх жанчын і 

наогул пра жыццё гутарым сёння са Святланай Уладзіміраўнай Сітнікавай. 
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17.02.2018 

Рэва, Д. Разам з камандай / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 17 

лютага (№ 20). — С. 5 
У рамках акцыі, ініцыяванай Нацыянальным алімпійскім камітэтам, 

праходзяць розныя мерапрыемствы, усе жадаючыя размяшчаюць свае лозунгі і 

пажаданні беларускай камандзе ў сацыяльных сетках з афіцыйнымі хэштэгамі 

акцыі #разамзкамандай, #NOCBelarus, #TeamBelarus, #OlympicBelarus. 

Навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці сваю падтрымку алімпійцам 

выказалі лыжнымі стартамі – у рамках акцыі “Разам з камандай” прайшло 

абласное спартыўна-масавае свята. Арганізатарамі мерапрыемства выступілі 

ўпраўленне адукацыі і ўпраўленне спорту і турызму Мінскага аблвыканкама.  

 

Рэва, Д. Прызванне. Што даецца не кожнаму / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 17 лютага (№ 20). — С. 17 
Хто ён, сучасны малады настаўнік? Чым жыве? Што яго хвалюе? На што 

спадзяецца і да чаго імкнецца? Партрэт педагога, які пачынае свой працоўны шлях, 

паспрабавалі стварыць на Міншчыне, а фарбамі для гэтага партрэта сталі 

творчыя работы конкурсу “Педагагічны старт”.  

Спаборніцтва адбывалася на Міншчыне другі раз. Яго арганізатарам 

выступае Мінская абласная арганізацыя Беларускага прафесійнага саюза 

работнікаў адукацыі і навукі сумесна з упраўленнем адукацыі Мінаблвыканкама. 

Конкурс праводзіўся завочна. Яго ўдзельнікамі маглі стаць педагогі, чый стаж 

работы складае не больш за 2 гады. Ім неабходна было даслаць на суд журы ўласна 

напісаны твор на тэму “Быць педагогам – гэта прызванне, якое дадзена не 

кожнаму”.  

Лаўрэатамі конкурсу сталі Вольга Аляксандраўна Лобан, якая працуе 

ў вілейскай гімназіі № 1 “Логас”, і Вікторыя Уладзіміраўна Ламбоцкая, настаўніца 

сярэдняй школы № 2 Беразіна. Пераможца конкурсу – Павел Сяргеевіч Буцько, 

прадстаўнік сярэдняй школы №4 Жодзіна. 

 

Рэва, Д. Прызванне. Творчыя здольнасці і прафесійныя навыкі / Д. Рэва 

// Настаўніцкая газета. — 2018. — 17 лютага (№ 20). — С. 17 
На Міншчыне прадаўжаецца марафон прафейнага майстэрства – конкурс 

WorldSkills, дзе юнакі і дзяўчаты дэманструюць свае працоўныя навыкі ў розных 

кампетэнцыях. У Слуцку і Барысаве вызначылі лепшых будучых кухарах і 

цырульнікаў. 

 

Рэва, Д. Энергазберажэнне як спосаб жыцця / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 17 лютага (№ 20). — С. 17 
На Міншчыне падвялі вынікі абласнога этапу XI Рэспубліканскага конкурсу 

“Энергамарафон”. На завочным этапе ў намінацыі “Мастацкая работа па 

прапагандзе эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання энергарэсурсаў” 

пераможцамі сталі Дзіяна Коваль, навучэнка сярэдняй школы № 2 Дзяржынска, 

Аліна Кірпінчык, якая вычыцца ў пачатковай школе Беразіна, і Вікторыя 

Гаршунова, вучаніца сярэдняй школы №1 Фаніпаля. У намінацыі “Сістэма 
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адукацыйнага працысу і інфармацыйна-прапагандысцкай работы ў сферы 

энергазберажэння ва ўстанове адукацыі” лідарам у Мінскай вобласці быў прызнаны 

эколага-біялагічны цэнтр дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 

У намінацыях “Праект практычных мерапрыемстваў па энергазберажэнні” 

і “Культурна-відовішчнае мерапрыемства па прапаганндзе эфектыўнага і 

рацыянальнага выкарыстання энергарэсурсаў” сталі два праекты. Навучэнцы 

Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя Рыгор Алімаў і Даніла Шыман разам з 

навучэнцам гімназіі № 1 Дзяржынска Уладзіславам Светлаковым даследвалі 

пераўтварэнні сонечнай энергіі пры дапамозе фотаэлементаў на аснове прыроднага 

фотаадчувальнага фарбавальніка. А прадстаўнік Слуцкага дзяржаўнага каледжа 

Дзяніс Катляроў прапанаваў увазе журы сваю энергаэфектыўную ўніверсальную 

аперацыйную сістэму CluOS. 

 

Рэва, Д. Адчуць сілу свайго таленту / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 17 лютага (№ 20). — С. 17 
У Чэрвенскім раёне быў арганізаваны конкурс юных літаратараў. Сярод 

навучэнцаў пачатковых класаў пераможцай стала Адаліна Канаплёва з Грабёнскага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы. Лідарам ва ўзроставай катэгорыі, дзе 

спаборнічалі вучні 5 і 6 класаў, стала Марыя Савіч, якая вучыцца ў сярэдняй школе 

№ 3 Чэрвеня. Настасся Кудзіновіч з Запольскай сярэдняй школы перамагла сярод 

вучняў 7-8 класаў. У найстарэйшай узроставай катэгорыі пераможцай прызнана 

Паліна Пятровіч, навучэнка сярэдняй школы № 4 Чэрвеня. 

 

15.02.2018 

Макарэвіч, М. Астравок памяці / М. Макарэвіч // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 15 лютага (№ 19). — С. 15 
Чвэрць стагоддзя ў беларускамоўнай гімназіі № 2 Барысава функцыянуе музей 

Афганскай вайны як сімвал памяці і вернасці выканання воінскага абавязку, 

мужнасці і адвагі воінаў-інтэрнацыяналістаў. І сёння сюды прыходзяць шматлікія 

наведвальнікі, каб пакланіцца подзвігу герояў-афганцаў, нашых землякоў. 

 

Юрэвіч, В. Старадарожская “батурка” / В. Юрэвіч // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 15 лютага (№ 19). — С. 15 
У артыкуле Віталь Юрэвіч, настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 2 Старых 

Дарог распавядае пра захапленне адзінаццацікласнікаў Дзмітрыя Візера і Рамана 

Парахневіча, хлопцы некалькі гадоў вывучаюць рэдкія для Беларусі адзінкі зброі і 

асаблівасці яе з’яўлення на тэрыторыі сучаснай Старадарожчыны. Размова ідзе 

пра меч XIV-XV стагоддзяў і шаблю-“батурку” XVI стагоддзя.  

 

10.02.2018 

Нікіфарава, С. Грымі, барабан! / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 10 лютага (№ 17). — С. 5 
У чацвер у Мінску прайшоў фінал Рэспубліканскага конкурсу парадна-

цырыманіяльных атрадаў “Раўненне на сцяг!”, прысвечаны подзвігу піянераў-герояў 

і 100-годдзю Узброеных Сіл. 
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Сваё майстэрства, усё тое, што адточвалі да дасканаласці на працягу 

паўгода, свежыя ідэі і інавацыі, піянеры прадэманстравалі ў 6 намінацыях. У гэтай 

прыгожай барацьбе безагаворачную перамогу атрымаў зводны парадна-

цырыманіяльны атрад Мінска. На адну прыступку ніжэй размясціліся піянеры 

Мінскай вобласці. Трэцяе прызавое месца дасталася зводнаму атраду Віцебскай 

вобласці. 

 

Чэмер , М. Свяціць усюды і заўсёды / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 10 лютага (№ 17). — С. 9 (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 
Артыкул прысвечаны “Тэатру моды” Вілейскага дзяржаўнага каледжа. 

 

Чарняўская, Ю. Захапляльныя спосабы развіцця дробнай маторыкі / 

Ю. Чарняўская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 10 лютага (№ 17). — С. 15 
У артыкуле Юлія Чарняўская, педагог-псіхолаг яслі-сада № 24 Салігорска, 

распавядае пра развіццё дробнай маторыкі і як гэта звязана з развіццём маўлення 

ў раннім узросце. 

 

Алісіевіч, А. Прафарыентацыйная сустрэча / А. Алісіевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 10 лютага (№ 17). — С. 15 
У суботу, 3 лютага, на базе раённага рэсурснага цэнтра па вучэбным 

прадмеце “Фізіка” ў гімназіі № 1 Барысава адбылася чарговая прафарыентацыйная 

сустрэча. У госці да гімназістаў, захопленых фізікай, матэматыкай і 

інфарматыкай, па запрашэнні настаўніка Я. Я. Валынца прыйшоў Андрэй Іванавіч 

Дзядкоў – вядучы спецыяліст Канструктарскага бюро дакладнага электроннага 

машынабудавання. 

 

08.02.2018 

Мазурына, С. З 400-гадовым юбілеем, “Слуцкяя Афіны”! / 

С. Мазурына // Настаўніцкая газета. — 2018. — 08 лютага (№ 16). — С. 3 
3 лютага 2018 г. найстарэйшая школа Беларусі – гімназія № 1 Слуцка – 

адзначыла 400-годдзе з дня заснавання. Ва ўрачыстых юбілейных марапрыемствах, 

акрамя педагогаў, вучняў і выпускнікоў розных гадоў, прынялі ўдзел намеснік 

старшыні Мінаблвыканкама В.І. Сірэнка, начальнік упраўлення адукацыі 

Мінаблвыканнкама Г.М. Казак, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення агульнай 

сярэдняй, дашкольнай і спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі 

І.У. Каржова, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па правах чалавека, нацыянальных 

адносінах і сродках масавай інфармацыі В.В. Ражанец, старшыня Слуцкага 

райвыканкама А.У. Янчэўскі, намеснік старшыні Слуцкага райвыканкама па 

пытаннях сацыяльнай сферы і ідэалагічнай работы Л.Г. Дабравольская, рэктар 

Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі С.У. Сітнікава, начальнік аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Слуцкага райвыканкама А.В. Нядзелька, старшыня 

Слуцкага раённага Савета дэпутатаў В.А. Ражанец, настаяцель Мінскага касцёла 

Святых Сымона і Алены ксёнз Уладзіслаў Завальнюк. 
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Церахава, Н. Зімовыя бегавыя гульні ў дапамогу дзецям з інваліднасцю 

/ Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2018. — 08 лютага (№ 16). — С. 4 
У Беларусі з 9 па 11 лютага пройдуць зімовыя бегавыя гульні – маштабныя 

прабежкі (у красоўках, на каньках, лыжах і нават на трэнажорах) у дапамогу 

дзецям з інваліднасцю. Кожны кіламетр, які будзе пераадолены ўдзельнікамі акцыі 

на вуліцы або ў памяшканні, кампанія Velcom перавядзе ў рублі і накіруе на 

дабрачынныя мэты. 

Сабраныя ў выніку зімовых бегавых гульняў сродкі Velcom пры падтрымцы 

Паралімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь накіруе Маладзечанскай 

спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе-інтэрнату для дзяцей з парушэннямі зроку 

і Маладзечанскай санаторнай школе-інтэрнату для дзяцей, хворых на сакаліёз.  

 

Рэва, Д. Эфектыўнасць работы – адказнасць кожнага / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 08 лютага (№ 16). — С. 13 
Выніковая калегія ўпраўлення адукацыі сабрала разам супрацоўнікаў сістэмы 

адукацыі Міншчыны, каб прааналізаваць, што і як было зроблена за мінулы год, і 

вызначыць планы на год наступны. У Мінскім абласным ІРА, дзе праходзіла 

мерапрыемства, сабраліся члены калегіі, прадстаўнікі ўпраўлення адукацыі, 

начальнікі аддзелаў адукацыіі, спорту і турызму райгарвыканкамаў, супрацоўнікі 

прафсаюзнай арганізацыі, кіраўнікі і педагогі ўстаноў адукацыі. У рабоце калегіі 

бралі ўдзел намеснік міністра адукацыі Р. С. Сідарэнка, намеснік старшыні 

Мінскага аблвыканкама В. І. Сірэнка, начальнік кантролю ўстаноў адукацыі, 

культуры, спорту і турызму галоўнага ўпраўлення ведамаснага кантролю 

Мінаблвыканкама А.І. Маркаў, начальнік кантрольнага ўпраўлення аховы здароўя 

Мінаблвыканкама Н.І. Баярская, старшыня абласной арганізацыі Беларускага 

прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі М.М. Башко. 

 

06.02.2018 

Грэчка, І. Пад знакам перамогі / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 06 лютага (№ 15). — С. 1 
У лютым 2018 года гонар на міжнароднай спартыўнай арэне будуць 

абараняць не толькі алімпійцы, але і ўдзельнікі I Сусветнай зімовай гімназіяды, якая 

праходзіць з 5 па 10 лютага ў французскім Грэноблі. У нядзелю ў Ліцэі Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта прайшлі ўрачыстыя провады беларускай дэлегацыі на 

гэтыя прэстыжныя спаборніцтвы. Сярод удзельнікаў каманды Марына Міхневіч 

(навучэнка Плешчаніцкай дзяржаўнай абласной сярэдняй школы – вучылішча 

алімпійскага рэзерву). 

 

01.02.2018 

Клюйко, А. Больш адказнасці і дысцыпліны / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 01 лютага (№ 13). — С. 1, 5 
Прыемным завяршэннем выніковага пасяджэння калегіі Міністэрства 

адукацыі стала ганаровае ўшанаванне прадстаўнікоў органаў  кіравання адукацыяй 

усіх узроўняў, навучальных устаноў, педагагічных работнікаў, якія дасягнулі высокіх 

вынікаў у сваёй працы ў мінулым годзе. 
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Міністр адукацыі І.В. Карпенка ўзнагародзіў граматамі Міністэрства 

адукацыі “Лепшае ўпраўленне (аддзел) адукацыі, спорту і турызму 

рай(гар)выканкама – аддзел адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага 

райвыканкама Мінскай вобласці, у намінацыі “Лепшая ўстанова агульнай сярэдняй 

адукацыі – калектыў дзяржаўнай установы адукацыі “Дзераўнянская сярэдняя 

школа” Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці. 

 

Рэва, Д. Сярэбраны стрыж прыляцеў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 01 лютага (№ 13). — С. 7 
“Сярэбраны стрыж”  прыляцеў у Барысаў да “стрыжа” друкаванага. А ўсё 

дзякуючы дзейнасці настаўніцы Вольгі Мікалаеўны Угляніца, намесніка дырэктара 

па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 10 Барысава. На Усерасійскім конкурсе 

экалагічных журналістаў і адораных дзяцей “Сярэбраны стрыж Расіі – Пачні з 

дома свайго” педагог была адзначана спецыяльным дыпломам за актыўную работу 

з юнымі журналістамі і эколагамі.  

 

Рэва, Д. Сяброўства на карысць / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 01 лютага (№ 13). — С. 7 
Новыя кантакты дораць новыя магчымасці – у гэтым упэўнены ў гімназіі № 1 

Дзяржынска, таму актыўна ўмацоўваюць міжнародныя сувязі. Нядаўна гімназія 

прымала расійскую дэлегацыю, у рамках сустрэчы быў  падпісаны дагавор аб 

узаемадзеянні.  

 

Рэва, Д. Дзень снегу – дзень забаў і смеху  / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 01 лютага (№ 13). — С. 7 
Цікавыя зімовыя мерапрыемствы праходзілі ў Пухавіцкім раёне ў сусветны 

дзень снегу. Каманды ўстаноў адукацыі раёна спаборнічалі ў разнастайных 

эстафетах: кіданне валёнкаў, перацягванне канату, кіданне снежкаў у кошык, гонкі 

на санях, камандны бег. Перамогу ў снежнай эстафеце святкавала каманда 

сярэдняй школы № 4 Мар’інай Горкі. 

Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню снегу, прайшлі таксама ва ўсіх установах 

адукацыі Пухавіцкага района. 

 

Бурак, Ю. Вывучаем замежную мову з песнямі  / Ю. Бурак // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 01 лютага (№ 13). — С. 7 
У артыкуле настаўніца англійскай мовы гімназіі № 1 імя М.В. Рамашкі Юлія 

Бурак распавядае пра мерапрыемствы, якія праходзілі ў гімназіі  ў рамках Тыдня 

творчасці настаўнікаў замежнай мовы. 

 

Круглова, В. Міжнароднае супрацоўніцтва анлайн  / В. Круглова // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 01 лютага (№ 13). — С. 9 
Пра кампетэнтнастны падыход у навучанні замежнай мовы, у прыватнасці 

англійскай, у артыкуле разважае Вольга Круглова, намеснік дырэктара па вучэбнай 

рабоце, настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 4 Салігорска. 
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27.02.2018 

На Минщине закупят 15 школьных автобусов // Мінская праўда. — 

2018. — 27 лютага (№ 16). — С.1. 
Новые машины заменят эксплуатирующиеся свыше 10 лет. В этом учебном 

году на подвозе задействованы 262 автобуса отделов образования, спорта и 

туризма, 48 – автопарков, 8 – сельхозпредприятий. Ими пользуются 16 тысяч 

учащихся области. 

 

23.02.2018 

Сурма, Е. Большой шаг на пути к равенству / Е. Сурма // Мінская 

праўда. — 2018. — 23 лютага (№ 15). — С.7. 
В Слуцком центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации не 

только помогают “особенным” детям стать частью общества, но и учат 

горожан общению на равных. За успешную реализацию масштабного проекта по 

итогам прошлого года центр признан лучшим учреждением специального 

образования Минской области. 

 

16.02.2018 

Медведева, Н. От “А” до “К”! / Н. Медведева // Мінская праўда. — 2018. 

— 16 лютага (№ 13). — С. 2. 
В школах деревни Боровляны Минского района не ограничиваются привычным 

делением классов на “А”, “Б” и “В”. Здесь уже добрались до “И” и “К”, а очереди 

на устройство в сады – минимум 4000 детей. 

 

Быстров, Н. Одна надежда на детей / Н. Медведева // Мінская праўда. 

— 2018. — 16 лютага (№ 13). — С. 3. 
Спортивно-массовый праздник в рамках республиканской акции “Разам 

з камандай!” прошел в “Раубичах”. В стартах учавствовали более 600 школьников 

из всей области. На финише каждый участник веселой и массовой акции получил 

памятную медаль, а лучших, как и настоящих олимпийцев, чествовали на 

пьедестале почета. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Брожина, Ю. Как на персональной машине / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2018. — 16 лютага (№ 13). — С. 7. 
В деревнях детей все меньше, и неудивительно, что за последние три года на 

Минщине ликвидировали 50 школ, 36 – реорганизовали. Там, где сейчас нет 

учреждений образования, курсируют комфортабельные автобусы. Утром они 

отвозят детвору на занятия, а вечером – обратно домой. Так 864 школьника и 

детсадовца в Воложинском районе пользуются школьным автобусами. 

 

13.02.2018 

Сліж, М. Перамагае прыгажосць душы / М. Сліж // Мінская праўда. 

— 2018. — 13 лютага (№ 12). — С. 3. 
У Маладзечна феерычна і маштабна прайшоў абласны этап конкурсу 

“Жанчына года”. На сцэне палаца культуры – прыгажуні рознага ўзросту, розных 

прафесій, з розных куткоў Міншчыны. Ушаноўвалі лідараў у шасці намінацыях. 

У намінацыі “Духоўнасць і культура” вызначылася настаўніца рускай мовы і 

літаратуры Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Іна Віннік. “Жанчынай 

у навуцы” прызналі настаўніцу інфарматыкі сярэдняй школы № 4 Дзяржынска 

Святлану Пузіноўскую і настаўніцу геаграфіі гімназіі № 1 Капыля Алену Роўбуць. 

 

Дух азарта царил и в Борисове // Мінская праўда. — 2018. — 13 лютага 

(№ 12). — С. 3. 
Дух азарта царил и в Борисове, где прошел областной этап республиканского 

конкурса профессионального мастерства по компенции “Парихмахерское 

искусство”. Участницам требовалось выполнить несколько конкурсных заданий: 

“Элегантная мужская салонная стрижка” и “Прическа для невесты на длинных 

поднятых волосах”. Лучшими признаны работы учащихся Борисовского колледжа 

Эсмиры Гусейновой и Елизаветы Доледутко, а также Анастасии Томкович из 

Вилейки. 

 

09.02.2018 

Валах, М. Активный, ответственный, а главное – честный… / М. Валах 

// Мінская праўда. — 2018. — 09 лютага (№ 11). — С. 3. 
Каким видят депутата местного Совета избиратели Минщины? 

Преподаватель биологии УО «Узденский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» Александра Серая: «На мой 

взгляд, будущий депутат местного Совета – это ответственный и 

коммуникабельный человек, который умеет вести диалог с народом». 

Считаю, что участие в выборах – долг каждого. Ведь от того, какой 

кандидат победит, во многом зависит развитие городов и поселков, в целом 

области и страны. 

 

Викторова, Е. Невеселая математика по-боровлянски / Е. Викторова // 

Мінская праўда. — 2018. — 09 лютага (№ 11). — С. 4. 
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Статья посвящена проблеме перегруженности Боровлянской средней школы 

№ 2 Минского района. 

 

Кирсанова, С. Родителей усадят за парту? / С. Кирсанова // Мінская 

праўда. — 2018. — 09 лютага (№ 11). — С. 9. 
Обучение пап и мам уже началось в трех учреждениях образования области 

в рамках инновационного проекта «Развитие психолого-педагогической 

компетентности родителей». Это средняя школа № 1 Солигорска, средняя школа 

№ 9 Молодечно и гимназия Столбцов. На какие уроки приглашаются родители, кто 

в роли их наставников и с какой целью все это задумано, рассказала консультант 

инновационного проекта, методист Академии последипломного образования Анна 

Добриневская. 

 

06.02.2018 

Сурма, Е. Четыре века истории / Е. Сурма // Мінская праўда. — 2018. — 

06 лютага (№ 10). — С. 4. 
Слуцкая гимназия №1 отпраздновала свой четырехсотый день рождения. 

В старейшую школу Беларуси съехались сотни выпускников, среди которых 

доктора наук, профессора, видные общественные и политические деятели страны, 

заслуженные работники науки и культуры. 

Школьный праздник приобрел областной масштаб. Поздравить гимназию 

с юбилеем приехал заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Сиренко, 

начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак, депутат 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина 

Ражанец, а также председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, 

руководство предприятий и организаций города и района. 

 

Брожина, Ю. Обучение как приключение, или Как директор школы 

разрабатывает полезные мобильные приложения / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2018. — 06 лютага (№ 10). — С. 13. 
Учащимся средней школы №22 г. Борисова теперь не надо на занятиях 

прятать смартфоны и планшеты от учителей. С помощью гаджетов изучать 

биологию, информатику и другие школьные предметы стало гораздо интереснее. 

Директор школы Петр Кушняров разрабатывает полезные мобильные 

приложения, которые превращают обычный урок в увлекательную игру. 

Всего Петр Кушняров создал 13 мобильных приложений. В их числе такие, 

как: “Анатомия”; “История”; “ОСВОД”; “Интерактивный гид по Борисову”. 

 

02.02.2018 

Как будто вчера… // Мінская праўда. — 2018. — 02 лютага (№ 9). — 

С. 1. 
А ведь пролетело целых двадцать лет, как Екатерина Попруга (в девичестве 

– Булат) и Александр Русецкий окончили СШ № 1 в Фаниполе. Но, оказавшись в 

знакомых стенах, так и хочется хоть немного подурачиться... 
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Завтра тысячи выпускников разных лет придут в родные школы на встречу 

с дорогими людьми, на свидание с детством и юностью. 

 

Брожина, Ю. Зарплаты учителей вырастут? / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2018. — 02 лютага (№ 9). — С. 6. 
О новых детских садах и школах, оптимизации сети учреждений 

образования, нормативном финансировании шла речь на итоговой коллегии 

управления образования облисполкома. 

 

Поздравляем! // Мінская праўда. — 2018. — 02 лютага (№ 9). — С. 6. 
Победители областного конкурса «За достижение высоких показателей в 

развитии образования» по итогам 2017 года в номинациях: 

«Лидер в создании оптимальной образовательной среды» в 1 группе – отдел 

образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома, во 2 группе – отдел 

образования, спорта и туризма Несвижского райисполкома; 

«Лучшая гимназия» – гимназия г. Дзержинска; 

«Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в городской 

местности» – средняя школа № 9 г. Жодино; 

«Лучшее учреждение общего среднего образования, расположенное в сельской 

местности» – Деревнянская средняя школа Столбцовского района; 

«Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в городской 

местности» – ясли – сад № 5 г. Несвижа; 

«Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в сельской 

местности» – Сорочский ясли – сад Любанского района; 

«Лучшее учреждение дополнительного образования детей и молодежи» в 1 

группе – Центр творчества детей и молодежи Солигорского района, во 2 группе – 

Центр творчества детей и молодежи г. п. Смиловичи Червенского района; 

«Лучшее учреждение среднего специального образования» – Слуцкий 

государственный колледж; 

«Лучшее учреждение профессионально-технического образования» – 

Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей. 

 

Гавриленко, Ю. Большая перемена / Ю. Гавриленко // Мінская праўда. 

— 2018. — 02 лютага (№ 9). — С. 6. 
Статья посвящена директору Несвижского государственного колледжа 

имени Якуба Коласа Елене Журавлёвой. В день 80-летнего юбилея области Елене 

Васильевне присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Республики 

Беларусь». 

 

Танец сяброўства // Мінская праўда. — 2018. — 02 лютага (№ 9). — 

С. 8. 
Так называецца адзін з самых папулярных маладзёжных праектаў Клецкага 

раёна. Вядучыя размаўлялі на мове Коласа і Купалы, яна гучала і ў песнях, пад якія 

110 юнакоў і дзяўчат з гарадскіх школ і гімназіі кружыліся ў вальсе. Ахвотных 
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убачыць “Танец сяброўства” было значна больш, чым магла змясціць актавая зала 

клецкай сярэдняй школы № 1. 

 

Сурма, Е. Десять вариантов кота / Е. Сурма // Мінская праўда. — 2018. 

— 02 лютага (№ 9). — С. 12. 
Слуцкой детской школе искусств – 40 лет. За это время здесь раскрылся 

талант многих известных художников, архитекторов, дизайнеров. Свой 40-летний 

юбилей школа отметит традиционной выставкой. Экспозиция «Малюю сэрцам» 

открывается в Слуцкой галерее искусств имени В.С. Садина. 

 


