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30.11.2018 

Бебенина, О. Привычка быть на высоте / О. Бебенина // Народная 

газета. — 2018. — 30 лістапада (№ 48). — С.14, 19. 
Дзержинский район стабильно держит первое место в области по темпам 

возведения жилых объектов. Особенно быстро развивается город-спутник 

Минска – Фаниполь. Некоторое время назад здесь открыли ясли-сад №5. 230 

маленьких фанипольцев находятся под постоянным наблюдением. 

 

09.11.2018 

Конопелько, Л. Без школьного звонка. О плюзах и минусах домашнего 

обучения / І. Грэчка // Народная газета. — 2018. — 09 лістапада (№ 45). — 

С.22, 23 
Некоторые родители категорически не хотят отдавать своих детей в 

среднюю школу и даже в гимназию. О плюсах и минусах домашнего обучения своим 

мнением делится старший преподаватель кафедры психологии и управления ГУО 

«Минский областной институт развития образования», психолог Ирина 

Ботяновская. 
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29.11.2018 

Сахно, Н. 10 крокаў насустрач.Калі дапамагаюць, то з разуменнем / Н. 

Сахно // Настаўніцкая газета. — 2018. — 29 лістапада (№ 137). — С.6,7. 

(Дадатак “Сацыяльны ракурс”) 
У артыкуле Таццяна Леанідаўна Канашонак, педагог-псіхолаг Жодзінскага 

сацыяльна-педагагічнага цэнтра, расказвае пра адаптацыю дзяцей, якія сталі 

ахвярамі нассілля, у тым ліку сексуальнага. 

 

Хідджаз, М. Родныя “Вытокі” / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 29 лістапада (№ 137). — С.8. (Дадатак “Сацыяльны ракурс”) 
У артыкуле расказваецца пра дзічячую вёску “Вытокі”, якая знаходзіцца ў 

Мінскім раёне. 

 

22.11.2018 

Церахава, Н. Цэннік, кашалёк, глобус. Што школьнікі павінны ведаць 

пра грошы? / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2018. — 22 лістапада (№ 

134). — С.5,6. (Дадатак “Партфоліа”) 
Артыкул прысвечаны дырэктару Гатаўскай сярэдняй школы Мінскага 

раёна, настаўніку гісторыі і грамадазнаўства, члену Мінскага абласнога клуба 

педагагічных работнікаў “Флагман”, фіналісту Рэспубліканскага конкурсу 

прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года Рэспублікі 

Беларусь – 2017” Уладзіміру Генадзьевічу Тылецкаму. 

 

Рэва, Д. З павагай да ўнікальнасці кожнага / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 22 лістапада (№ 134). — С.14.  
Інклюзія — гэта не проста максімальнае ўключэнне асоб з асаблівасцямі 

развіцця ў грамадскае жыццё, гэта пераход да новага светапогляду ў грамадстве, 

калі прызнаецца, паважаецца і цэніцца ўнікальнасць кожнага чалавека. Упэўнена 

ўкараняецца інклюзія ва ўстановах адукацыі нашай краіны. “Інклюзіўныя працэсы 

ў адукацыі” сталі тэмай для абмеркавання на навукова-практычным семінары, які 

прайшоў у Мінскім абласным ІРА.  

Мерапрыемства аб’яднала каля 150 кіраўнікоў і педагогаў устаноў 

дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай і прафесійнай адукацыі з усіх 

абласцей і сталіцы нашай краіны. Таксама ўдзел у семінары ўзялі прадстаўнікі 

http://nastgaz.by/
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Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ імя Максіма Танка, НІА, РІПА, калегі з 

Шадрынскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта (Расія). Семінар быу 

прымеркаваны да важнай падзеі — 25-годдзя развіцця на Міншчыне сістэмы 

спецыяльнай адукацыі. 

 

Рэва, Д. З думкай пра фінансы і будучыню / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 22 лістапада (№ 134). — С.14.  
Абласны этап алімпіяды па фінансавай дасведчанасці прайшоў на 

Міншчыне. Сёлета ў Мінскай вобласці ў першых двух этапах удзельнічала больш за 

4 тысячы навучэнцаў. У абласны этап прайшоў 71 удзельнік. Каб справіцца з 

заданнямі абласнога этапу, трэба было валодаць разнастайнымі глыбокімі ведамі 

пра фінансы. З алімпіяднымі заданнямі навучэнцы справіліся годна: сярэдні бал, 

набраны ўдзельнікамі пры выкананні заданняў, у параўнанні з мінулым годам 

павялічыўся.  

Пераможцай абласнога этапу стала Аляксандра Кукраш, навучэнка 

сярэдняй школы № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага. Дыплом II ступені атрымаў 

Сямён Мініч, навучэнец Бараўлянскай гімназіі Мінскага раёна. Дыпломам III 

ступені ўзнагароджана Дар’я Ламейка, якая вучыцца ў Зажэвіцкім дзіцячым садзе 

— сярэдняй школе Салігорскага раёна. Дарэчы, Аляксандра Кукраш і ў мінулым 

годзе была сярод прызёраў на абласным этапе — атрымала дыплом III ступені. 

 

17.11.2018 

Клюйко, А. Са школы – з прафесіяй / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 17 лістапада (№ 132). — С.6. 
З гэтага навучальнага года для школьнікаў 10-11 класаў арганізавана 

прафесійная падрыхтоўка. У артыкуле расказваецца  пра навучанне прафесіі 

школьнікаў Барысава. Так, Раіса Рыгораўна Рамановіч, намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце Барысаўскага дзяржаўнага каледжа, паведаміла: - Мы 

сфарміравалі 4 вучнёўскія групы з ліку навучэнцаў 10-х класаў пяці 

агульнаадукацыйных устаноў Барысава і Барысаўскага раёна. Напаўняльнасць 

кожнай складае 12-15 чалавек.Усяго вучацца 55 школьнікаў. 

 

Локіс, С. Зваротная відэасувязь як інструмент самаразвіцця педагога / 

С. Локіс // Настаўніцкая газета. — 2018. — 17 лістапада (№ 132). — С.7. 
У артыкуле Святлана Локіс, настаўніца пачатековых класаў сярэдняй 

школы №17 Барысава, расказвае пра ролю зваротнай відэсувязі у прафесійным 

развіцці педагога. 

 

Рэва, Д. Школа лідараў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 17 

лістапада (№ 132). — С.8. 
На Міншчыне пачала працаваць новая школа, дзе вучні атрымліваюць 

карысныя веды і навыкі. Веды гэтыя спецыфічныя – лідарскія, таму што вучацца 

юнакі і дзяўчаты ў  Школе актыву навучэнцаў  Мінскай вобласці “Лідар”. Першае 

пасяджэнне школы прайшло ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі. 
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Рэва, Д. Рэсурсы беражом – выдатна жывём / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 17 лістапада (№ 132). — С.8. 
У Міжнародны дзень энергазберажэння школьнікі Міншчыны чарговы раз 

даказалі, што яны усведамляюць значнасць эканоміі энергіі і гатовы не толькі 

словамі, але і справамі падтрымліваць гэту ідэю. 

Сёлета па традыцыі ў Мінскай вобласці прайшлі тэматычныя канферэнцыі, 

выставы, брэйн-рынгі, вучэбныя заняткі, квесты. Так у Барысаўскім раёне 

мерапрыемствы прайшлі ва ўсіх без выключэння ўстановах дашкольнай, агульнай 

сярэдняй і дадатковай адукацыі. А ў Нясвіжскім раёне хлопчыкі і дзяўчынкі 

дэманстравалі свае творчыя здолнасці і дасведчанасць аб энерга зберажэнні ў 

конкурсах малюнкаў, насценгазет і плакатаў. 

 

Забела, А. Тыдзень творчасці і згуртавання / А. Забела // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 17 лістапада (№ 132). — С.8. 
У артыкуле Алена Забела, настаўніца пачатковых класаў гімнаціі №1 

Капыля імя М. В. Рамашкі, расказвае пра метадычны Тыдзень педагагічнага 

майстэрства на І ступені навучання агульнай сярэдняй адукацыі, які праходзіць у 

навучальнай установе кожны год. 

 

Юрэвіч, В. Тураў у Юравічах? / В. Юрэвіч // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 17 лістапада (№ 132). — С.15. (Дадатак “Шосты дзень”) 
У артыкуле Віталь Юрэвіч, настаўнік гісторыі сярэдняй школы №2 

Старых Дарог, расказвае пра ўнікальныя вынікі археалагічных даследвання 

гарадзішча ў вёсцы Юравічы Калінкавіцкага раёна. 

 

15.11.2018 

Нікіфарава, С. Піянерыя – новы сезон / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 15 лістапада (№ 131). — С.3. 
У аўторак у Нацыянальным адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня” 

прайшоў XXI Рэспубліканскі справаздачна-выбарны злёт Беларускай 

рэспубліканскай піянерскай арганізацыі “Піянерыя – новы сезон”. Яго ўдзельнікамі 

сталі 250 лідараўі актывістаў БРПА рознага ўзростуз усіх рэгіёнаў краіны. 

 

Бусаў, К. Сышліся зоркі інтэлекту / К. Бусаў // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 15 лістапада (№ 131). — С.4. 
Адбыўся Адкрыты кубак Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці 

дзяцей і моладзі па інтэлектуальных гульнях сярод школьнікаў “Восень – 2018”. 

Турнір прайшоў у дзвюх намінацыях – “Што? Дзе? Калі?” і “Свая гульня”, дзе 

майстэрства прадэманстравалі ўдзельнікі дзвюх узроставых катэгорыях – 

ювеналы (навучэнцы да 9 класа) і юніёры (навучэнцы да 11 класа). 

У выніку ў гульні “Што? Дзе? Калі?” сярод юніёраў лепшых вынікаў і 1 

месца дасягнула каманда “Зорачка” – зборная гімназіі №1 імя У. А. Караля 

Чэрвеня, сярэдняй школы №4 Чэрвеня і Запольскай сярэдняй школы (педагог – 

трэнер І. І. вабішчэвіч). Сярод ювеналаў 1 месца- каманда New Total з Цэнтра 

творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна (педагог – трэнер Л. Л. Сцешыц). 
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У каманднай “Сваёй гульні” сярод юніёраў 1 месца – каманда “Зорачка” 

(зборная гімназіі №1 імя У. А. Караля Чэрвеня, сярэдняй школы №4 Чэрвеня і 

Запольскай сярэдняй школы), 3 месца – каманда “Чыкі-брыкі” з гімназіі №1 

Салігорска (педагог – трэнер Л. Л. Сцешыц). Сярод ювеналаў у каманднай гульні 3 

месца – у каманды New Total з Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага 

раёна (педагог – трэнер Л. Л. Сцешыц).  

 

13.11.2018 

Садоўская, Г. Мару, фантазірую і гуляю разам з выхаванцамі / Г. 

Садоўская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 лістапада (№ 130). — С.1. 
У артыкуле Галіна Садоўская, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

ясляў-сада №5 Смалявіч, расказвае пра выхавальніцу Наталлю Васільеўну Мінкевіч, 

якая ўжо васямнаццаць гадоў працуе ў яслях-садзе №5 Смалявіч. 

 

Алісіевіч, А. Кіраваць эфектыўна – кіраваць у саюзе / А. Алісіевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 лістапада (№ 130). — С.2. 
У артыкуле Аксана Алісіевіч, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

гімназіі №1 Барысава, расказвае пра удзел у XXIV Міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі “Інтэграцыя рэсурсаў удзельнікаў адукацыйных адносін 

у кіраванні рпазвіццём якасці адукацыі ў рэгіёне”, якая адьбылася ў Смаленскім 

абласным інстытуце развіцця адукацыі. 

 

Клюйко, А. Лічбавая школа і прафарыентацыя / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 лістапада (№ 130). — С.2. 
З мэтай рэалізацыя рэспубліканскага інавацынага праекта “Укараненне 

лічбавай кампетэнтнасна-арыентаванай мадэлі прафарыентацыйнай работыяк 

кампанента мабільнага навучання” у мінскай сярэдняй школе №153 прайшоў І 

Рэспубліканскі настаўніцкі хакатон пад назвай “Распрацоўка лічбавых сродкаў 

прафарыентацыйнай падтрымкі Smart-пакалення”. Сярод удзельнікаў 

прадстаўнікі  Радашковіцкай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна. 

 

10.11.2018 

Рэва, Д. Восеньскія радасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

10 лістапада (№ 129). — С.9. 
На Любаншчыне прайшло вясёлае восеньскае свята. “Восеньскі карагод” – 

гэта свята беларускіх народных гульняў для выхаванцаў устаноў дашкольнай 

адукацыі. У гэтым годзе ўдзельнікамі мерапрыемства сталі дзеці і педагогі шасці 

ўстаноў раёна. Месцам сустрэчы стаў гарадскі парк культуры і адпачынку, які 

аздобіў мерапрыемства найлепшымі дэкарацыямі, упрыгожыўшыўсё навокал 

“золатам”. 

 

Івашка, Н. Па лесвіцы поспеху / Н. Івашка // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 10 лістапада (№ 129). — С.15. 
У артыкуле Наталля Івашка, метадыст гімназіі №2 Салігорска, расказвае 

аб арганізацыі прафарыентацыі старшакласнікаў у сваёй навучальнай установе. 
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Вілюха, Н. Толькі разам / Н. Вілюха // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

10 лістапада (№ 129). — С.15. 
У артыкуле Ніна Вілюха, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці ясляў-

сада №2 Старых Дарог, разважае аб праблеме ўзаемадзеяння ўстановы 

дашкольнай адукацыі і сям’і. 

 

Чуеўская, А. Праз працу і настойлівасць / А. Чуеўская // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 10 лістапада (№ 129). — С.20. 
У артыкуле А. Чуеўская, навучэнка 10 “А” класа сярэдняй школы №1 

Фаніпаля Дзяржынскага раёна, расказвае пра двухразовага чэмпіёна Еўропы па 

тхэквандо Мікалая Елея. 

 

06.11.2018 

Рэва, Д. Інклюзія і прафейная падрыхтоўка: новыя кірункі / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 6 лістапада (№ 128). — С.3. 
Установы адукацыі ўзялі курс на інклюзію і цвёрда крочаць па гэтым шляху. 

Так, у Беларусь на павышэнне кваліфікацыі па тэме “Новыя кірункі ў развіцці 

інклюзіўнай адукацыі” прыехалі педагогі з Расіі, якія працуюць у сістэме 

прафтэхадукацыі. 

Расійскія спецыялісты азнаёміліся таксама з вопытам работы ўстаноў 

адукацыі Мінскай вобласці. У Слуцкім дзяржаўным сельскагаспадарчым 

прафісійным ліцэі з навучэнцамі з асаблівасцямі развіцця працуюць ужо больш за 

20 гадоў. Цікавым для гасцей з краіны-суседкі было і падарожжа ў Рудзенск 

Пухавіцкага раёна, дзе яны завіталі ў дапаможную школу-інтэрнат. 

 

03.11.2018 

Нікіфарава, С. Новы год пад арлінымі крыламі / С. Нікіфарава  // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 03 лістапада (№ 127). — С.6 
Грамадская арганізацыя “Ахова птушак Бацькаўшчыны” падвяла вынікі 

года – года чорнагаловага шчыгла. Яго кульмінацыяй стала выстава лепшых 

творчых работ конкурсу “Чым смнедае шчыгол?” якая адкрылася ў Музеі 

прыроды і экалогіі, і аб’яўленне наступнага года. 

Пераможцамі ў катэгорыі да 10 гадоў сталі  юныя барысаўчанкі : 1-е месца 

– у Настассі Камневай з сярэдняй школы №8 Барысава, 2-е падзялілі Кацярына 

Дашчынская з гімназіі №1 Барысава і Ганна Баюрова, навучэнка Навасёлкаўскай 

сярэдняй школы Барысаўскага раёна. Завершыла тройку пераможцаў Паліна 

Сабалеўская з сярэдняй школы №18 Барысава. 

У катэгорыі 11-18 гадоў 1-е месца заняла Марыя Кароткая, навучэнка 

сярэдняй школы №20 Барысава. Прызавое 3-е месца падзялілі Яна Янчэўская з 

гімназіі №1 Слуцка і Валерыя Гаўрыльчык з сярэдняй школы №20 Барысава. 
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Сярко, І. Чаму экспедыцыю палярнікаў загубіла ежа? Кейс-метад на 

ўроках біялогіі  / І. Сярко  // Настаўніцкая газета. — 2018. — 03 лістапада (№ 

127). — С.18,19 
У артыкуле Ірына Сярко, настаўніца настаўніца біялогіі Астрашыцка-

Гарадоцкай сярэдняй школы Мінскага раёна, дзеліцца сваім вопытам па 

выкарыстанні кейс-метада на ўроках біялогіі. 

 

01.11.2018 

Рэва, Д. Працоўныя перспектывы і паспяховая сацыалізацыя / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 1 лістапада (№ 126). — С.10. 
 У Капыльскай дапаможнай школе-інтэрнаце на семінары падвялі вынікі 

рэалізацыі міжнароднага праекта “Інтэграцыя ў рынак працы навучэнцаў 

дапаможных школ-інтэрнатаў”. Гэты беларуска-галандскі праект рэалізаваўся 

на Міншчыне на працягу трох гадоў, вынікам яго стала рэальная дапамога дзецям 

з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў атрыманні прафесіі. 

 

Рэва, Д. Наперад, да новых даследаванняў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 1 лістапада (№ 126). — С.10. 
На Міншчыне прайшоў конкурс работ даследчага характару навучэнцаў. 

Мерапрыемства праводзілася на чатырох пляцоўках – у Мінскім абласным ІРА, 

Мінскім дзяржаўным абласным ліцэі, сярэжняй школе №1 Фаніпаля і сярэдняй 

школе №1 Заслаўя Мінскага раёна. 
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30.11.2018 

Крутолевич, Е. Заяви о себе! / Е. Крутолевич // Мінская праўда. — 2018. 

— 30 лістапада (№ 91). — С.5. 
Нынешний конкурс «АрхНовация» был отмечен внушительным количеством 

талантливых работ – более 800 рисунков, фотографий, архитектурных макетов и 

видеороликов из разных уголков республики. Не раз поднимались на сцену за наградой и 

юные таланты их Минской области. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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В этом году победителями «АрхНовации» стало много юных талантов из 

борисовского региона  

 

Сліж, М. Донарская місія малых гарадоў / М. Сліж // Мінская праўда. — 

2018. — 30 лістапада (№ 91). — С.25. 
Артыкул прысвечаны выкладчыцы Маладзечанскага музычнага каледжа Вольге 

Царык. 

 

Брожина, Ю. Моя Scratch-история / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2018. — 30 лістапада (№ 91). — С.15. 
Педагог Рассветовской средней школы Клецкого района Владислав Бабич 

получил диплом І степени в номинации «Scratch-история: мой дебют» открытого 

конкурса для педагогов «Моя Scratch-история» организованного Парком высоких 

технологий. 

 

27.11.2018 

Изобретение 15-летнего стутчанина Тимофея Стамбровского поможет 

школьникам полюбить физику // Мінская праўда. — 2018. — 27 лістапада (№ 

90). — С.3. 
Он придумал мобильное приложение, которое простым языком объясняет 

сложные законы физики. Со своим проектом «RiBFoP» юноша вышел в финал III 

республиканского конкурса «Инновационные и мобильные технологии для 

образовательного процесса». 

 

В Березинском районе прошли областные соревнования по 

спортивному ориентированию “Березино-2018”  // Мінская праўда. — 2018. — 

27 лістапада (№ 90). — С.3. 
В них приняли участие 24 команды не только из столичного региона, но и из 

других областей.  

 

Сурма, Е. Большие возможности маленького города / Е. Сурма // Мінская 

праўда. — 2018. — 27 лістапада (№ 90). — С.8. 
Какие условия для развития детей созданы в Слуцке и почему Слутчина является 

привлекательной для молодежи? Ответы на вопросы прозвучали во время пресс-тура 

республиканских СМИ, организованного Национальным пресс-центом во время 

знакомства с экономической и социальной жизнью Слуцка. 

Так, директор центра детского творчества Ольга Ярошевич рассказала: - 

Только в нашем центре работают 162 объединения по интересам, большинство из 

которых бесплатных. В центре детского творчества обучается около двух сотен 

воспитанников. 
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Валах, М. Получить письмо от принца Гарри / М. Валах // Мінская праўда. 

— 2018. — 27 лістапада (№ 90). — С.8. 
За год 12-летний Захар Политов собрал больше 40 автографов мировых 

знаменитостей. 

 

Неверович, Я. Танковых дел мастер / Я. Неверович // Мінская праўда. — 

2018. — 27 лістапада (№ 90). — С.8. 
Денис Король, 22-летний мастер Вилейского государственного колледжа, 

увлекается бумажным стендовым моделированием. В коллекции – около 20 

воссозданных в миниатюре экземпляров военных танков. 

 

Брожина, Ю. А из нашего окна… / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2018. — 27 лістапада (№ 90). — С.13. 
Одиннадцать наград завоевали учащиеся Минщины в рамках республиканской 

недели технического творчества «Юность. Интеллект. Будущее». В рамках недели 

состоялась церемония награждения победителей и призеров двух фотоконкурсов, за 

участие в которых представители Минщины получили 8 дипломов. Одним из 

центральных мероприятий республиканской недели технического творчества стал 

финал республиканского конкурса по разработке компьютерных игр патриотической 

направленности «ПАТРИОТ.by». В нем учащиеся Минщины в разных номинациях 

завоевали три диплома. Так. В номинации «А из нашего окна…» диплом II степени 

получил Егор Шпаковский из средней школы №12 г. Слуцка. 

 

23.11.2018 

Слиж, М. Не оставить в беде / М. Слиж // Мінская праўда. — 2018. — 23 

лістапада (№ 89). — С.3 
Как упредить неблагополучие, уйти от кризиса и сделать все возможное, чтобы 

сохранить семью? Ответ на этот вопрос участники областного межведомственного 

семинара по вопросам реализации Декрета Президента Республики Беларусь №18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» 

искали в Молодечно. 

Участники семинара, в числе которых были члены областного 

координационного совета по контролю за реализацией Декрета №18, заместители 

председателей райисполкомов, начальники управлений по образованию, спорту и 

туризму, представители райотделов милиции, районные врачи-педиатры учреждений 

здравоохранения Минской области и другие, работали по пяти тематическим 

выездным секциям. Итоги были подведены на пленарном заседании. 

 

20.11.2018 

Брожина, Ю. Взялись за ум / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2018. — 

20 лістапада (№ 88). — С.3. 
За последние три года уровень подростковой преступности на Минщине 

снизился. – Большинство зарегистрированных преступлений относится к менее 

тяжким и не представляющим большой общественной опасности, - сообщила 
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начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по 

образованию облисполкома Татьяна Цвирко на коллегии ведомства. 

 

Брожина, Ю. Овации для Софии / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2018. 

— 20 лістапада (№ 88). — С.8. 
7-летняя София Ковалевич из Червеня стала лауреатом международного 

фестиваля-конкурса AUTUMN MIX, который прошел в рамках XVI международного 

проекта «Караван культуры». 

Фестиваль-конкурс состоялся в польском городе Мендзыздрое и собрал более 

100 участников. София Ковалевич выступала в номинации «Эстрадный вокал», и по 

итогам конкурса получила награду лауреата II степени, а ее педагог дополнительного 

образования центра творчества детей и молодежи города Червеня Анна Морова, 

благодарность директора фестиваля, президента Фонда «Бенефис» Роберта Томаша 

Земба. 

 

Василевич, Г. Поборолись – и на велосипед / Г. Василевич // Мінская 

праўда. — 2018. — 20 лістапада (№ 88). — С.8. 
В Любанском физкультурно – оздоровительном центре в пятый раз прошел 

открытый областной турнир по вольной борьбе.  

 

Сурма, Е. Большая перемена в сельской школе / Е. Сурма // Мінская 

праўда. — 2018. — 20 лістапада (№ 88). — С.8. 
Статья посвящена Александру Ничипоровичу, директору средней школы деревни 

Селище Слуцкого района. Александру Ничипоровичу 28 лет. Но молодой руководитель 

уверен: возраст продуктивный работе не помеха. 

 

09.11.2018 

Пашкевич, Е. Не расстанусь с комсомолом / Е. Пашкевич // Мінская 

праўда. — 2018. — 9 лістапада (№ 88). — С.5 
В Минской области продолжаются торжества, посвященные 100-летию 

ВЛКСМ. 6 ноября мероприятие, приуроченное к вековому юбилею этой организации, 

прошло в Любани. 

 

06.11.2018 

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно мододым… // Мінская 

праўда. — 2018. — 6 лістапада (№ 84). — С.3 
В Любани пройдет областное торжественное мероприятие, посвященное 100-

летию ВЛКСМ. 

 

Брожина, Ю. Водителям в помощь / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2018. — 6 лістапада (№ 84). — С.3 
На XXI конкурсе работ исследовательского характера учащиеся учреждений 

образования Минской области 96 разработок отмечены дипломами. Всего было 

подано более 700 заявок из центрального региона, а также из Литвы. Финалистами 

стали 250 участников. 
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Так одиннадцатиклассник из Солигорска Иван Плетинский создал мобильное 

приложение, которое помогает распознать дорожные знаки с помощью 

компьютерного зрения. 

 

Брожина, Ю. Крем для рук своми руками / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2018. — 6 лістапада (№ 84). — С.3 
На XXI конкурсе работ исследовательского характера учащиеся учреждений 

образования Минской области 96 разработок отмечены дипломами. Всего было 

подано более 700 заявок из центрального региона, а также из Литвы. Финалистами 

стали 250 участников. 

Школьница из Жодино Анна Бенько нашла способ сэкономить на дорогих 

кремах, в составе которых содержится муцин. Это вещество можно получить в 

домашних условиях. 

 

Брожина, Ю. Упаковка подскажет / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2018. — 6 лістапада (№ 84). — С.3 
На XXI конкурсе работ исследовательского характера учащиеся учреждений 

образования Минской области 96 разработок отмечены дипломами. Всего было 

подано более 700 заявок из центрального региона, а также из Литвы. Финалистами 

стали 250 участников. 

Несвижские школьницы изготовили биоразлагаемые полимерные пленки, 

которые подскажут покупателю, свеж ли замороженный продукт. 

 

02.11.2018 

Наши люди в Италии / Слава працы // Мінская праўда. — 2018. — 2 

лістапада (№ 82). — С.5 
Юная копылянка Анастасия Бочко стала лицом одного из известных 

итальянских модельных агентств по итогам кастинга в городе Вероне. 

 


