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

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

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

27.07.2018 

Пасияк, О. Век учи / О. Пасияк // СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 

27 июля (№ 142). — С.1,3 
В статье рассакзывается о семейной династии педагогов Синевской-

Латушко-Ярошевич. Работе у доски эта семейная династия из Столбцов отдала 

уже более 100 лет!  

 

 

«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  

 

 

25.07.2018 

Трыгубовіч, В. “У кожнага быць павінна свая баравіна…” / В. 

Трыгубовіч // Звязда. — 2018. — 25 ліпеня (№ 140). — С.7  
У артыкуле Вольга Трыгубовіч, настаўніца пачатковых класаў з Уздзенскага 

раёна, расказвае пра вёску свайго дзяцінства. 
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«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз 

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://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 
 

06.07.2018 

Программная цель // Народная газета. — 2018. — 06 ліпеня (№ 27). — 

С.5. 
Как попасть на районную доску Почета, если тебе всего 17 лет? Лучше всего 

спросить об этом у выпускника средней школы №11 из Слуцка Яна Шляхова, 

который в этом году удостоен столь высокой чести. 

 

 

«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 

 

30.07.2018 

Матузова, Ю. Нашли общий язык / Ю. Матузова // Рэспубліка. — 2018. 

— 30 ліпеня (№ 139). — С.14 
Уже 20 лет РОО “Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” при 

содействии и поддердке Министерства образования и главного управления по 

образованию Миноблисполкома  организовывает проект “Мосты образования”. В 

этом году “Мост английского языка и культуры” реализуется на базе Узденской 

государственной санаторной школы-интерната. Суть проекта: подростки, 

взрослые и иностранные педагоги собираются вместе и совершенствуют свои 

навыки разговорного агнлийского языка. 
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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/ 

 

31.07.2018 

Клюйко, А. Зерне спее… / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2018. —

26 ліпеня (№ 86). — С.3 
Калі заходзіш у Маладзечанскі дзяржаўны палітэхнічны каледж, філіял 

Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі, адразу прыцягвае ўвагу 

прэзентацыя новай спецыяльнасці “Захоўванне і перапрацоўка зерня”, падрыхтоўку 

па якой сёлета пачнуць у гэтай установе. Прыём на новую спецыяльнасць будзе 

ажыццяўляцца з падлеткаў, хто атрымаў агульную базавую адукацыю. 

 

30.07.2018 

Суліма, Т. Прыемная сустрэча і каштоўны падарунак / Т. Суліма // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —30 ліпеня (№ 85). — С.6 
У артыкуле Таццяна Суліма, намеснік дырэктара Дварышчанскага ясляў-сада 

– сярэдняй школы Дзяржынскага раёна, расказвае пра візіт прадстаўнікоў 

Пасольства Германіі на чале са спадарыняй Лютэр у навучальную установу. 

 

Арцёменка, Т. Пад клубным сцягам, пад гукі гімна… / Т. Арцёменка // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —30 ліпеня (№ 85). — С.6 
У артыкуле Таццяна Арцёменка, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

сярэдняй школы №3 Старых дарог, расказвае пра ваенна-патрыятычнае 

выхаванне, якое з’яўляецца прыярытэтным для навучальнай установы. Работа па 

грамадзянска-патрыятычным выхаванні ў установе вядзецца ўжо не першае 

дзесяцігоддзе. З кожным годам абнаўляючы яе, педагогі змагліі 6наладзіць пэўную 

сістэму па фарміраванні грамадзянскай адказнасці навучэнцаў, павагі да ваеннай 

прафесіі, патрыятызму.  

 

26.07.2018 

Сахно, Н. Перавыхаваць характар : мужнасць і дысцыпліна, якім вычыць 

армія / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2018. —26 ліпеня (№ 84). — С.12 
Арганізацыю аздараўленчай кампаніі можна лічыць паспяховай толькі ў тым 

выпадку, калі яна закранае ўсе катэгорыі навучэнцаў. Хто можа дапамагчы ў 

выхаванні раўнадушных да вучобы і тых, хто знаходзіцца на розных формах уліку – 

пачынаючы ад унутрышкольнага і заканчваючы првфілактычным наглядам ІСН? 

Для такіх падлеткаў арганізоўваюцца ваенна-патрыятычныя палатачныя лагеры. 

http://nastgaz.by/
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Так, у Астрашыцкім Гарадку, што недалёка ад Мінска, на тэрыторыі Цэнтра 

сацыяльнай рэабілітацыі дзяцей-інвалідаў “Парастак” ужо чацвёртае лета працуе 

кругласутачны ваенна-патрыятычны палатачны лагер “Патрыёт”. Яго 

асаблівасць утым, што сюды прыязджаюць падлеткі, якія па розных прычынах 

трапілі у цяжкую жыццёвую сітуацыю. 

 

21.07.2018 

Клюйко, А. Ключы ад прафесій / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2018. —21 ліпеня (№ 82). — С.5 
Капыльскі дзяржаўны каледж – шматпрофільная навучальная установа,  

у якой больш за 500 навучэнцаў. У разгар прыёмнай кампаніі ва установы сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі кабінет з надпісам “Прыёмная камісія” знайшоўся хутка. 

Адказны сакратар прыёмнай камісіі на ўзроўні рпафейна-тэхнічнай адукацыі 

загадчыца аддзялення каледжа Н. У. Кудзелка паведаміла, што сёлета плануецца 

набраць на ўзровень прафейна-тэхнічнай адукацыі 115 чалавек, на ўзровень 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі – 75 чалавек. У параўнанні з лічбамі мінулага года 

змены нязначныя. 

 

Грэчка, А. Цэлы свет на гульнявой пляцоўцы / А. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —21 ліпеня (№ 82). — С.17 
У артыкуле,  Алена Грэчка, загадчыца Сноўскага ясляў-сада Нясвіжскага 

раёна, расказвае пра сваю ўстанову дашкольнай адукацыі. 

 

19.07.2018 

Янковіч, М. Як школы і  IT-кампаніі разам выхоўваюць камп’ютарных 

геніяў / М. Янковіч // Настаўніцкая газета. — 2018. —19 ліпеня (№ 81). — С.7 
Кіраўніцтва дзяржавы ўзяло курс на лічбавую эканоміку і развіццё высокіх 

тэхналогій. IT-сектару неабходны спецыялісты, падрыхтаваць іх няпроста. На 

дапамогу школе прыходзяць IT-кампаніі. Больш за год назад некалькі беларускіх IT-

кампаній стварылі асацыяцыю “ Адукацыя для будучыні”, якая садзейнічае развіццю 

адукацыйных ініцыятыў у галіне дакладных навук і высокіх тэхналогій.  

Так Асацыяцыя ўжо адкрыла 3 STEM-цэнтры ў Барысаўскім раёне – 2 у 

горадзе і 1 у гімназіі вёскі Лошніца. 

 

Паўлава, Ю. “Падзапрудзіліся” / Ю. Паўлава // Настаўніцкая газета. — 

2018. —19 ліпеня (№ 81). — С.8,9 
У артыкуле Юлія Паўлава, настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі 

№1 Барысава, расказвае пра 29-ы настаўніцкі лагер, які адбыўся ў вёсцы Альхоўка 

Астравецкага раёна Гродзенскай вобласцi. 

 

17.07.2018 

Сліжанкова, С. Упрыгожылі горад / С. Сліжанкова // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —17 ліпеня (№ 80). — С.8 
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У артыкуле Святлана Сліжанкова, настаніўніца сярэдняй школы №2 

Смалявіч, прадстаўляе вопыт арганізацыі лагера працы і адпачынку ў сваёй 

навучальнай установе. 

 

Рэва, Д. Выхаванне тэлебачаннем / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. —17 ліпеня (№ 80). — С.4 
У Вішнявецкай сярэдняй школе Стаўбцоўскага раёна, заснавалі ўласнае 

школьнае тэлебачанне. І дзейнічае яно не толькі як сродак інфармацыі, але і як 

выхавання, навучання дзяцей, які дае магчымасць творча самарэалізавацца. 

У вішнявецкай школе вучыцца крыху больш за 100 вучняў.  Кіраўнік і ідэйны 

натхняльнік школьнага тэлебачання — В.А.Саракавік. Вячаслаў Анатольевіч — 

настаўнік англійскай мовы, а школьныя СМІ — яго захапленне. Захапленне 

настолькі моцнае, што яно перадаецца і дзецям. Варта адзначыць, што дзейнасці 

тэлебачання ў школе надаюць асаблівы сэнс і выкарыстоўваюць яго як сродак 

выхавання і навучання. Гэтая работа лягла ў аснову педагагічнага праекта 

“Рэалізацыя мадэлі школьнага тэлебачання як ўмова стварэння інфармацыйна-

адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі”. 

— Школьнае тэлебачанне стала важнай унутрышкольнай вучэбнай 

пляцоўкай, якая дазваляе педагогам выяўляць здольных і творчых дзяцей. Сістэмнае 

ўкараненне ў адукацыйны працэс камп’ютарных тэхналогій і сродкаў 

аўдыявізуальных тэхналогій сфарміравала новае інфармацыйна-адукацыйнае 

асяроддзе. Праект даў магчымасць убачыць і раскрыць у поўнай меры той творчы 

патэнцыял, які ёсць у кожнага вучня, — адзначыла Таццяна Іванаўна Белановіч, 

кіраўнік педагагічнага праекта, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

Вішнявецкай сярэдняй школы. 

 

Рэва, Д. На Дошку гонара / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. —17 

ліпеня (№ 80). — С.4 
Занясенне на Рэспубліканскую дошку гонара ўдастойваюцца лепшыя 

арганізацыі і рэгіёны краіны, якія дасягнулі высокіх паказчыкаў у сацыяльна-

эканамічным развіцці і эканоміі рэсурсаў. Нядаўна на адноўленай Дошчы гонару 

з’явілася і назва Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 

 

Рэва, Д. На Па той бок экрана / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

—17 ліпеня (№ 80). — С.4 
Хрысціна Казак, навучэнка гімназіі № 1 Барысава, ўзяла ўдзел у Міжнародным 

конкурсе эсэ і рэцэнзій на зададзены фільм “Па той бок экрана”. Журы конкурсу, у 

склад якога ўваходзяць прафесійныя медыяпедагогі, кінематаграфісты і 

журналісты з розных рэгіёнаў Еўразіі, прысудзіла рабоце Хрысціны Казак 2-е месца. 

Дарэчы, сваю конкурсную работу дзяўчына выканала на беларускай мове. 
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14.07.2018 

Клюйко, А. Задаволіць любы густ / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2018. —14 ліпеня (№ 79). — С.5 
Барысаўскі дзяржаўны каледж настолькі дакладна сфарміраваў пералік 

прафесій, па якіх будзе весціся падрыхтоўка кадраў, што тут можа знайсці сваю 

справу любы жадаючы. Акрамя таго, кантрольныя лічбы прыёму супадаюць  з 

намерамі прадпрыемстваў і арганізацый у кадравым забеспячэнні Барысава і ў 

цэлым Мінскай вобласці. А гэта азначае, што кожны выпускнік каледжа будзе 

забяспечаны першым рабочым месцам. 

 

Казубоўская, А., Скачко, Ж. Не ўрокам адзіным… / А. Казубоўская, Ж. 

Скачко // Настаўніцкая газета. — 2018. —14 ліпеня (№ 79). — С.15 
У артыкуле,  Алена Казубоўская, настаўніца фізікі і матэматыкі 

Сейлавіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы і Жанна Скажко, настаўніца фізікі 

Нясвіжскай гімназіі, расказваюць як правільна пачынаць знаёміць навучэнцаў з 

фізікай. 

 

Нішчык, Л. Падарыце дзецям спартыўнае лета! / Л. Нішчык // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —14 ліпеня (№ 79). — С.15 
У артыкуле,  Людміла Нішчык, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

ясляў-сада №2 Смалявіч, разважае пра адзін з прыярытэтных накірункаў дзейнасці 

установы дашкольнай адукацыі ў летні перыяд, фізкультурна-аздараўленчую 

работу з выхаванцамі. 

 

12.07.2018 

Клюйко, А. У прыярытэце – натхненне і творчасць / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —12 ліпеня (№ 78). — С.13 
У артыкуле  расказваецца пра Вілейскі дзяржаўны каледж, пра прыёмную 

кампанію, якая ўжо набірае абароты і ў асноўным з ліку выпускнікоў 9-х класаў. 

 

Клюйко, А. Узгоднена з заказчыкамі / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2018. —12 ліпеня (№ 78). — С.13 
У артыкуле начальнік аддзела дашкольнай, агульнай сярэдняй, прафісійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі галоўнага ўпраўлення па адукацыі 

Мінскага аблвыканкама  А. В. Марцінкевіч расказвае, як сталічны рэгіён 

падрыхтаваўся да прыёмнай кампаніі ў сістэме прафісійна-тэхнічнай адукацыі. 

 

Нядзелька, Т. На месцы бою / Т. Нядзелька // Настаўніцкая газета. — 

2018. —12 ліпеня (№ 78). — С.15 
У артыкуле,  Таццяна Нядзелька, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы №3 Капыля, расказвае як правялі час у лагеры з дзённым 

знаходжаннем “Вясёлка” вучні сярэдняй школы №3 Капыля. З мэтай пашырэння 

ведаў выхаванцаў аб гістарычных, культурных і прыродных асаблівасцях малой 

радзімы было арганізавана мноства цікавых экскурсій. 
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10.07.2018 

Дубоўская, В. Прэміі пасла КНР атрымалі лепшыя школьнікі і студэнты 

/ В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2018. —10 ліпеня (№ 77). — С.2 
У канцы мінулага тыдня ў сталічнай гасцініцы “Пекін” адбылася ўрачыстая 

цырымонія ўручэння прэмій пасла КНР у нашай краіне лепшым знаўцам кітайскай 

мовы, якія праявілі сябе ў 2018 годзе. У лік лепшых трапілі 12 студэнтаў і 18 

школьнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Сярод адзначаных навучэнцы з Маладзечна. 

 

07.07.2018 

Рэва, Д. Высокі палёт нясвіжскіх “Ястрабаў” / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —07 ліпеня (№ 76). — С. 5 
Каманда юных ратавальнікаў – пажарных “Ястрабы” сярэдняй школы №4 

Нясвіжа паспяхова выступіла на міжнародным злёце ў Азербайжане і заваявала 2-

е месца. 

 

Дубоўская, В. І пераможная, і трэніровачная / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2018. —07 ліпеня (№ 76). — С. 6 
У канцы чэрвеня прайшла V Міжданородная геаграфічная геаграфічная 

алімпіада школьнікаў краін Балтыйскага рэгіёна (Baltic iGeo-2018). Беларуская 

каманда прымала ўдзел у Baltic iGeo другі раз. Каманду прадстаўлялі 6 вучняў і 2 

кіраўнікі-трэнеры. Гэта загадчык кафедры прыродазнаўчых дысцыплін і 

інфарматыкі Мінскага абласнога ІРА кандыдат геаграфічных навук Генадзь Озем і 

вядучы спецыяліст фонду “Дырэкцыя II еўрапейскіх гульняў 2019 года” кандыдат 

геаграфічных навук Людміла Факеева. 

Па выніх алімпіяды адзінаццацікласнік Мінскага абласнога ліцэя Уладзімір 

Трэйгіс заваяваў сярэбраны медаль.  

 

Рэва, Д. Прыгоды “турысцят” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

—07 ліпеня (№ 76). — С. 8 
Паходы і турзлёты пакідаюць незабыўныя ўражанні на доўгія гады. Чым 

раней чалавек пачне сваё турыстычнае жыццё, тым больш назбірае гэтых 

уражанняў. Маленькім жыхарам Любаншчыны асабліва пашанцавала, бо для іх 

турыстычныя падзеі пачаліся яшчэ ў дашкольным узросце: у раёне прайшоў 

турзлёт для самых маленькіх. 

Турзлёты для дашкольнікаў на Любаншчыне пачалі праводзіць чатыры гады 

назад. Ідэю ўпадабалі не толькі на Любаншчыне. Калі арганізатары прапанавалі 

далучыцца да турзлётаў удзельнікам з суседніх раёнаў, тыя з задавальненнем 

згадзіліся. Так, сёлета на турзлёт прыехалі таксама каманды са Случчыны і 

Старадарожчыны. Гасцей вітаў аздараўленчы лагер “Арэса”. Пераможцамі 

турзлёту сталі ўсе каманды, і ўсе дзеці атрымалі граматы і салодкія прызы. 
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Рэва, Д. Вялікі трыумф маленькіх аніматараў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —07 ліпеня (№ 76). — С. 8 
У ДЦРД Барысава дзейнічае дзіцячая студыя анімацыі “Мультыфокус”. 

Дзеці ствараюць анімацыйныя фільмы і паспяхова ўдзельнічаюць з імі ў розных 

конкурсах. Так, іх работы атрымалі прыз “Малы крыштальны аловак” і 

спецыяльны дыплом пераможцы ў намінацыі “Самаму юнаму стваральніку 

анімацыйнага фільма” на XX Міжнародным фестывалі анімацыйных фільмаў 

“Анімаёўка-2017”. А нядаўна прыйшлі добрыя весткі з Казані, дзе праходзіў 

Міжнародны дзіцячы кінафестываль “Савяня”. 

 

Рэва, Д. Разам дбаюць пра экалогію / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. —07 ліпеня (№ 76). — С. 8 
У польскім Злотаве прайшоў маладзёжны экалагічны форум, у якім прымалі 

ўдзел юнакі і дзяўчаты з Польшчы, Германіі і Беларусі. Нашу краіну на форуме 

прадстаўлялі навучэнцы і педагогі сярэдняй школы № 1 Нясвіжа. Пазнаёміцца з 

аднадумцамі, знайсці сяброў, павысіць сваю экалагічную дасведчанасць, палепшыць 

моўныя навыкі — усё гэта змаглі зрабіць удзельнікі мерапрыемства. 

 

Лазар, Т. Купальскія вяночкі / Т. Лазар // Настаўніцкая газета. — 2018. 

—07 ліпеня (№ 76). — С. 8 
У артыкуле Таццяна Лазар, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

чысцінскага ясляў-сада № 1 Маладзечанскага раёна, расказвае як ва установе 

адукацыі праводзяцца народныя святы, фальклорныя забавы, музычныя гульні. І 

гэты год не стаў выключэннем. Сёлета прайшло цудоўнае свята, якое дапамагло 

сфарміраваць у дашкольнікаў устойлівую цікавасць да самастойных выказванняў на 

беларускай мове, стымулявала музычную творчасць. А стварае гэта музычны 

кіраўнік Алена Юр’еўна Сергіевіч. 

 

Верамей, Т. Мой партрэт ідэальнай сям’і / Т. Верамей // Настаўніцкая 

газета. — 2018. —07 ліпеня (№ 76). — С. 19 
У артыкуле Інеса Верамей, класны кіраўнік 5 “А” класа сярэдняй школы №9 

Маладзечна, прадстаўляе агляд творчых работ навучэнцаў 5-7 класаў “Мой 

партрэт ідэальнай сям’і”. 

 

05.07.2018 

Рэва, Д. Свята гонару і веры ў будучыню / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. —05 ліпеня (№ 75). — С. 4 
Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь – свята, падчас якога мы згадваем 

мінулае нашай краіны, услаўляем сённяшнія дасягнення і выказваем веру ў годную 

будучыню. Гэта свята адзначаецца ва ўсіх куточках нашай краіны маленькімі і 

дарослымі яе жыхарамі. Святкавалі Дзень Незалежнасці і ў летніх лагерах. 
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31.07.2018 

Седьмой раз в лагере “Зубренок” (Мядельский район) проходят 

оздоровление дети из Японии // Мінская праўда. — 2018. — 31 июля (№ 56). 

— С.3  
В Беларусь прибыли 60 детей и сопровождающих, которые пробудут здесь до 

4 августа. В программу оздоровления включены образовательные, 

оздоровительные, спортивные и культурно-досуговые мероприятия.   

 

27.07.2018 

Слиж, М. Приходите, мы научим! / М. Слиж // Мінская праўда. — 2018. 

— 27 июля (№ 55). — С.17  
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Березинском аграрно-техническом профессиональном лицее. 

 

Ивашко, Е. Правильно выбранная профессия сегодня – успешное 

будущее завтра! / Е. Ивашко // Мінская праўда. — 2018. — 27 июля (№ 55). — 

С.17  
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Борисовском государственном колледже. Сегодня Борисовский государственный 

колледж – самое крупное и многопрофильное учреждение среднего специального 

образования в Минской области. 

 

Брожина, Ю. Прекрасный старт / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2018. — 27 июля (№ 55). — С.18  
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже. 

 

Дроздоздовская, А. Готовить высококлассные кадры – их призвание / А. 

Дроздовская // Мінская праўда. — 2018. — 27 июля (№ 55). — С.18  
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Жодинском профессиональном лицее. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Брожина, Ю. Достойная путевка в жизнь / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2018. — 27 июля (№ 55). — С.19  
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Смиловичском сельскохозяйственном лицее. 

 

Профессионалы всегда в цене // Мінская праўда. — 2018. — 27 июля 

(№ 55). — С. 17  
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Любанском сельскохозяйственном профессиональном лицее. 

 

24.07.2018 

Брожина, Ю. Меньше юристов, больше технологов / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2018. — 24 июля (№ 54). — С.3  
На Минщине в учебные заведения среднего специального образования 

планируется принять 1850 человек, из них на дневную форму – 1353. 

- Мы ежегодно пересматриваем перечень профессий, по которым ведется 

подготовка рабочих кадров и специалистов, с учетом потребности рынка труда, - 

отметила исполняющая обязанности начальника главного управления по 

образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич.   

 

20.07.2018 

Сурма, Е. Разошлась по швам / Е. Сурма // Мінская праўда. — 2018. — 

20 июля (№ 53). — С.6  
В агрогородке Старые Терушки Солигорского района стала разрушаться 

местная школа. Недалеко проходит разработка калийных рудников. Родителей 

учеников беспокоит вопрос: где их дети будут встречать начало нового учебного 

года?   

 

Обогнали короеда // Мінская праўда. — 2018. — 20 июля (№ 53). — С. 

12  
Елена Авчинникова и Ксения Сяткевич из посёлка Крупский Крупского района 

стали победителями республиканского юниорского конкурса “Квітней, мой лес” в 

номинации “Экология лесных животных”. Жюри покорил их проект “Наперегонки 

с короедом”. 

 

10.07.2018 

Солонец, Г. Живи, Белое! / Г. Солонец // Мінская праўда. — 2018. — 10 

июля (№ 50). — С. 7  
В статье рассказывается про деревню Белое, где родился летчик-космонавт, 

дважды Герой Советского Союза Владимир Васильевич Ковалёнок. Директор 

Хотюховской средней школы (ныне – учебно-педагогический комплекс «Детский сад 

– средняя школа» имени летчика-космонавта Владимира Ковалёнка) Василий 

Борисенко показал музей знаменитого земляка.   
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Сурма, Е. На все 100% / Е. Сурма // Мінская праўда. — 2018. — 10 июля 

(№ 50). — С. 12  
Три юные жительницы Слуцкого района получили наивысший балл на 

централизованном тестировании. Все они – выпускницы гимназии № 1 г. Слуцка.   

 

06.07.2018 

Гремел оркестр, дымилась кухня полевая // Мінская праўда. — 2018. 

— 06 июля (№ 49). — С. 3 
На День Независимости Минщина превратилась в одну большую праздничную 

площадку. 74-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков и главный праздник суверенного государства с размахом отмечали во 

всех городах и сёлах области. Так, в Слуцке состоялось официальное открытие 

районной Доски почета по итогам работы за 2017 г. Второй раз в истории Слуцка 

был отмечен школьник – выпускник средней школы №11 Ян Шляхтин – за 

достижения в области IT и победу в престижном международном конкурсе. 

 

Валах, М. Район развивается по всем направлениям / М. Валах // Мінская 

праўда. — 2018. — 06 июля (№ 49). — С. 3 (Приложение “МП плюс”) 
Образование, здравоохранение и культура – три составляющие, без которых 

немыслима жизнь любого региона. Несвижскому району в этом плане есть чем 

гордиться. Так, на протяжении пяти лет управление по образованию, спорту и 

туризму Несвижского райисполкома является победителем областного конкурса 

«За достижение высоких показателей в развитии образования».  

 


