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31.05.2018 

Урядова, Н., Мачекин, Н. Съезд уполномочен заявить / Н. Урядова, 

Н. Мачекин // СБ. Советская Белоруссия. – 2018. — 31 мая (№ 102). — С.1-2. 
В статье подведены итоги 43-го съезда Белорусского республиканского союза 

молодежи. На съезде были решены важные организационные вопросы: выбрали 

состав Центрального комитета и первого секретаря БРСМ. Возглавил БРСМ 

Дмитрий Воронюк, ранее занимавший должность первого секретаря Минского 

обкома БРСМ. В статье сделан упор на ряд молодежных проектов и инициатив, в 

том числе на проект “Молодежь Минщины – за урожай!”.  

 

12.05.2018 

Осипов, М. Гимн благодарности за мир / М. Осипов // СБ. Советская 

Белоруссия. – 2018. – 12 мая (№ 89). – С.2. 
«Голоса войны» в память о подвиге наших предков звучат и в сердцах 

молодого поколения белорусов. Новую праздничную программу, посвященную 

Великой Победе, в минский дом-интернат для престарелых и инвалидов привезли 

вчера учащиеся Острошицко-Городокской средней школы, где учится сын 

Президента – Николай Лукашенко. 
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«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  

 

 

26.05.2018 

Нікалаева, Н. Не ўпусцілі свій шанц / Н. Нікалаева // Звязда. — 2018. 

— 26 мая (№ 99). — С.2. 
У артыкуле падведзены вынікі рэспубліканскага конкурса прафесійнага 

майстэрства WorldSkills Belarus 2018 сярод маладых рабочых, навучэнцаў і 

студэнтаў. Пераможцы былі вызначаныя ў кожнай з 37 прафесіных кампетэнцый. 

Сярод залатых прызёраў, у намінацыі “Эксплуатацыя сельскагаспадарчых 

машын”, перамогу атрымаў навучэнец Смілавіцкага сельскагаспадарчага 

прафесійнага ліцэя Павел Хмяльніцкі. У фінале выступалі больш як тры сотні 

канкурсантаў з устаноў прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай 

адукацыі, а таксама маладыя рабочыя прадпрыемстваў. Акрамя беларусаў, удзел у 

спаборніцтвах прынялі таксама прадстаўнікі з Расіі і Казахстана. Па выніках 

рэспубліканскага конкурсу будзе сфармірована нацыянальная зборная, якая ў 2019 

годзе прадставіць Беларусь на 45-м міжнародным чэмпіянаце WorldSkills 

Competition у Казані. 

 

24.05.2018 

Міклушыс, К. Захопленыя не на жарт / К. Міклушыс // Звязда. — 2018. 

— 24 мая (№ 97). — С.5. (Дадатак “Чырвонка”). 
У артыкуле Карына Міклушыс, вучаніца 10 класа сярэдняй школы № 2  

г. Маладзечна, расказвае гісторыі трох герояў з абсалютна рознымі інтарэсамі, 

якія правільна скарысталіся ўсімі даступнымі магчымасцямі і, дзякуючы сваім 

захапленням, заявілі пра сябе на ўсю краіну. 

Работа паступіла на конкурс юных і маладых няштатных аўтараў «Проб 

пяра». Вынікі конкурсу плануецца падвесці да пачатку ўступнай кампаніі. 
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03.05.2018 

Міклушыс, К. Сусвет дзяўчыны з ружовымі валасамі / К. Міклушыс // 

Звязда. – 2018. – 03 мая (№ 83). – С. 4. (Дадатак “Чырвонка”). 
У артыкуле Карына Міклушыс, вучаніца 10 класа сярэдняй школы № 2  

г. Маладзечна, расказвае пра вучаніцу 11 класа сярэдняй школы № 2 г. Маладзечна 

Анастасію Васілеўскую. 

Работа паступіла на конкурс юных і маладых няштатных аўтараў «Проб 

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

 

Шумель, А. Эмоцыі – пасля рынга / А. Шумель // Звязда. – 2018. – 03 

мая (№ 83). – С. 5. (Дадатак “Чырвонка”). 
У артыкуле Аліна Шумель, вучаніца 10 класа гімназіі № 10  

г. Маладзечна, расказвае пра сваё захапленне боксам. 

Работа паступіла на конкурс юных і маладых няштатных аўтараў «Проб 

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

 

Бубнова, І. Юнакі – прадпрымальнікі / І. Бубнова // Звязда. – 2018. – 03 

мая (№ 83). – С. 5. (Дадатак “Чырвонка”). 
У артыкуле Ірына Бубнова, вучаніца 11 класа сярэдняй школы № 12  

г. Маладзечна, расказвае пра старшэкласнікаў з Маладзечна Аляксандра Траска і 

Ягора Кавалёва, якія вырабляюць на продаж розныя драўляныя рэчы.  

Работа паступіла на конкурс юных і маладых няштатных аўтараў «Проб 

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

 

«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 

 

12.05.2018 
 

Осипов, М. Тепло этих встреч / М. Осипов // Рэспубліка. – 2018. – 12 мая 

(№ 86). – С. 2. 
Новую праздничную программу, посвященную Великой Победе, в минский дом-

интернат для престарелых и инвалидов привезли вчера учащиеся Острошицко-

Городокской средней школы, где учится сын Президента – Николай Лукашенко. 
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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/ 

 

 

31.05.2018 

Дубоўская, В. У Беларусі створана і дзейнічае эфектыўная сістэма 

падтрымкі маладых талентаў / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

31 мая (№ 61). — С. 1, 4 
Артыкул знаёміць з вынікамі ўрачыстай сустрэчы намесніка Прэм'ер-

міністра Рэспублікі Беларусь Васіля Жарко з навучэнцамі і студэнтамі – 

пераможцамі міжнародных прадметных алімпіяд, творчых конкурсаў і 

фестываляў, лаурэатамі і стыпендыятамі спецыяльных фондаў Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў, студэнтаў і 

таленавітай моладзі. 

У Беларусі ўсяго больш за 6 тыс чалавек уключаны ў інтэграваны банк даных 

адоранай і таленавітай моладзі Беларусі. Мерампрыемства праходзіла ў 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, дзе ў холе на першым і другім паверхах 

размяшчалася выстава інтэлектуальных і творчых дасягненняў лаўрэатаў 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы адораных 

навучэнцаў, студэнтаў і таленавітай моладзі. У прыватнасці, Мікіта Хадаронак з 

сярэдняй школы № 3 Беразіна прадставіў ультрагукавое прыстасаванне для 

невідушчых, якое празначана дапамагаць ім рухацца па горадзе.  

 

Рэва, Д. На канікулы – з мячом! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 31 мая (№ 61). — С. 3 
30 мая тысячы беларускіх хлопчыкаў і дзяўчынак адзначалі апошні званок. 

Азярцоўскую сярэднюю школу Мінскага раёна наведалі шматлікія ганаровыя госці, 

у тым ліку міністр адукацыі Ігар Васільевіч Карпенка, які ўзяў удзел у свяце 

апошняга званка і рэспубліканскай акцыі “Падары дзіцяці футбольны мяч”.  

Міністр пажадаў выпускнікам у першую чаргу зрабіць правільны і ўсвядомлены 

выбар прафесіі, пачытаць цікавыя кнігі, заняцца спортам. 

 

Сахно, Н. Ад шчасця не стамляюцца / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 31 мая (№ 61). — С. 12 
Артыкул знаёміць з домам сямейнага тыпу, які знаходзіцца ў Смалявічах. У 

доме жывуць 10 дзяцей. Мама-выхавальніца, Тамара Канстанцінаўна Лучанок, 

расказала як жыве дом, чым займаюцца дзеці. Паведаміла пра свае сакрэты 

http://nastgaz.by/
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выхавання і тое, што дапамагае ёй знаходзіць сілы на штодзенныя клопаты – любоў 

да дзяцей і працы, якой яна займаецца. 

 

29.05.2018 

Клюйко, А. Смак крэатыву / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 29 мая (№ 60). — С. 8 
Артыкул знаёміць з адным з удзельнікаў прафесійнай кампетэнцыі 

“Кулінарнае мастацтва” III рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства 

WorldSkills Belarus – 2018 Уладзіславам Акуловічам, майстрам вытворчага 

навучання па спецыяльнасці “Грамадскае харчаванне” Слуцкага дзяржаўнага 

каледжа, выпускніком 2015 года. Каледж лічыцца адной з лепшых устаноў у 

сістэме прафесійнай адукацыі краіны, дзе падрыхтоўка спецыялістаў для 

грамадскага харчавання вядзецца больш за 30 гадоў.  

 

Клюйко, А. Ціхан ціха ідзе… / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 29 мая (№ 60). — С. 10 
Артыкул знаёміць з удзельнікам III рэспубліканскага конкурсу прафесійнага 

майстэрства WorldSkills Belarus – 2018 Ціханам Кавальчуком, навучэнцам 

Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа, і майстрам вытворчага навучання 

Мікалаем Яўгенавічам Цалко. Ціхан заваяваў “бронзу” у кампетэнцыі “Сталярная 

справа”. 

 

Клюйко, А. Пах хлеба…анлайн / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 29 мая (№ 60). — С. 10 
Артыкул знаёміць з удзельніцай III рэспубліканскага конкурсу прафесійнага 

майстэрства WorldSkills Belarus – 2018 у кампетэнцыі “Хлебапячэнне” Палінай 

Гутырчык, навучэнкай Маладзечанскага дзяржаўнага палітэхнічнага каледжа.  

 

Клюйко, А. Узворвалі поле…віртуальна / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 29 мая (№ 60). — С. 11 
Артыкул знаёміць з удзельнікам III рэспубліканскага конкурсу прафесійнага 

майстэрства WorldSkills Belarus – 2018 у кампетэнцыі “Тэхнічная эксплуатацыя 

сельскагаспадарчых машын”, “залатым” прызерам, Паўлам Хмяльніцкім. Павел – 

навучэнец Смілавіцкага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя.  Прафесійную 

кампетэнцую “Тэхнічная эксплуатацыя сельскагаспадарчых машын” прадстаўляў 

эксперт у гэтай кампетэнцыі дырэктар Смілавіцкага сельскагаспадарчага 

прафесійнага ліцэя Юрый Васільевіч Карсік, які паведаміў, што гэтая кампетэнцыя 

прадстаўлена на беларускім WorldSkills упершыню, але даўно праверана на іншых 

конкурсах прафесійнага майстэрства рэспубліканскага маштабу. Селета ў гэтай 

кампетэнцыі ўдзельнічалі 8 чалавек. 
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26.05.2018 

Клюйко, А. Адзін на на ўсіх і адзін на кожнага / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 26 мая (№ 59). — С.1 
У артыкуле падведзены вынікі III рэспубліканскага конкурса прафесійнага 

майстэрства WorldSkills Belarus - 2018. Цырымонія закрыцця адбылася 24 мая 

ў спартыўным комплексе “Веладром” Мінскага культурна-спартыўнага комплексу 

“Мінск-Арэна”. У закрыцці конкурсу прымалі ўдзел прадстаўнік Міністэрства 

адукацыі, рэктар БДУІР В.А. Богуш, рэктар РІПА В.М. Галубоўскі. Па выніках 

рэспубліканскага конкурсу будзе сфармірована нацыянальная зборная, якая ў 2019 

годзе прадставіць Беларусь на 45-м міжнародным чэмпіянаце WorldSkills 

Competition у Казані. 

 

24.05.2018 

Сахно, Н. Да дзяцей – з клопатам / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 24 мая (№ 58). — С.3 
З мэтай арганізацыі летняй занятасці падлеткаў, папярэджання 

правапарушэнняў і злачынстваў, а таксама недапушчэння траўматызму і гібелі 

дзяцей з 1 мая на тэрыторыі Смалявіцкага раёна праводзіцца рэспубліканская 

міжведамасная праграма “Клопат”. 

 

Церахава, Н. Прывітанне з Беларусі! / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 24 мая (№ 58). — С.5,6 (Дадатак “Партфоліа”) 
Прыемным сюрпрызам для выхаванцаў старшай групы ясляў-сада №24 

Маладзечна сталі заняткі па тэме “Паштоўка з Беларусі”, якія правяла Таццяна 

Лявонаўна Апановіч, пераможца Рэспубліканскага конкурсу “Настаўнік года – 

2017” у намінацыі “Дашкольная адукацыя”. Заняткі мелі інтэграваны характар, 

паколькі аб’ядналі адукацыйныя галіны вучэднай праграмы дашкольнай адукацыі 

“Дзіця і прырода”, Дзіця і грамадства”, Развіццё маўлення і культура маўленчых 

зносін”. 

 

Якубоўская, Э. Лайфхакі на ўроку, або Як узламаць крэйдавы спосаб 

навучання / Э. Якубоўская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 24 мая (№ 58). — 

С.7 (Дадатак “Партфоліа”) 
У артыкуле Эля Якубоўская, настаўніца фізікі гімназіі №1 Жодзіна, разважае 

пра магчымасці інтэрнету, пра моднае слова “лайфхак” і магчэмасць 

выкарыстання яго ў вучэбнай дзейнасці. 

 

Рэва, Д. Бізнесмены са школьнай партай / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 24 мая (№ 58). — С.13. 
Трэці год запар у Мінскай вобласці праводзяцца фестывалі навучэнскіх бізнес-

кампаній. Мінская вобласць была ініцыятарам стварэння ў Беларусі бізнес-кампаній 

ва ўстановах адукацыі. Першыя з іх з’явіліся ў 2011/2012 навучальным годзе. Сёння 

на Міншчыне дзейнічае 121 бізнес-кампанія, з’яўляюцца аналагічныя арганізацыі і ў 

іншых рэгіёнах. Дзейнічаюць яны ў школах і гімназіях, установах прафесійнай і 
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дадатковай адукацыі. Заяўкі на ўдзел у фестывалі падалі 32 бізнес-кампаніі. 

Экспертная група прааналізавала бізнес-планы, і прадстаўнікі 21 кампаніі былі 

запрошаны да ўдзелу ў фінальным мерапрыемстве ў МАІРА. На фестывалі лепшыя 

бізнес-кампаніі былі ўзнагароджаны спецыяльнымі дыпломамі ў чатырох 

намінацыях: “За лепшую бізнес-ідэю”, “Самы якасны бізнес-план”, “Найбольш 

эфектыўнае прасоўванне вырабленага тавару ці паслугі”, а таксама “За найбольш 

яркую прэзентацыю сваёй кампаніі”. 

 

Барысавец, А. Рыхтуюць будаўнікоў / А. Барысавец // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 24 мая (№ 58). — С.13 
У артыкуле Аксана Барысавец, метадыст Слуцкага дзяржаўнага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя, расказвае пра сваю навучальную установу 

і  яе дырэктара Сяргея Мікалаевіча Шыловіча. 

 

Рэва, Д. Берагчы бясцэнны дар прыроды / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 24 мая (№ 58). — С.13 
Засвойваць простыя ісціны праз творчую дзейнасць — такую магчымасць дае 

дзецям раённы конкурс “Лес — бясцэнны дар прыроды”, які трэці раз праводзіцца 

на Салігоршчыне. Ствараючы разнастайныя вырабы, дзеці вучацца беражлівым 

адносінам да прыроды, засвойваюць асновы экалагічнай дасведчанасці. Конкурс 

праводзіцца сярод устаноў агульнай сярэдняй адукацыі сельскай мясцовасці. 

У гэтым годзе ўдзел у ім узялі прадстаўнікі 16 школ. Конкурс праводзіўся па трох 

намінацыях. Журы вызначыла лепшых у кожнай з намінацый, а таксама падвяло 

вынікі, згодна з якімі 1-е месца занялі навучэнцы Скаўшынскага дзіцячага сада — 

сярэдняй школы, 2-е — каманда Гоцкага дзіцячага сада — сярэдняй школы, 3-е — 

навучэнцы Пясчанскага дзіцячага сада — сярэдняй школы. 

 

22.05.2018 

Нікіфарава, С. Наша справа для Радзімы / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 22 мая (№ 57). — С.1,2 
Якія якасці неабходны маладому чалавеку, каб стаць паспяховым? Як зрабіць 

камп’ютар інструментам для самаразвіцця, а не наадварот? Што чакае 

беларускую адукацыю заўтра і што моладзь можа зрабіць для свайго горада ці вёскі 

ўжо сёння? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўвалі ў суботу ўдзельнікі XI 

Нацыянальнага дзіцячага форуму “Мы — лідары Беларусі” з міністрам адукацыі 

Рэспублікі Беларусь Ігарам Карпенкам. У форуме прынялі ўдзел больш за 100 

чалавек: члены Рэспубліканскага каардынацыйнага савета маладзёжных 

парламентаў, пераможцы і прызёры абласных этапаў Рэспубліканскага агляду-

конкурсу “Лідар года”, конкурсаў “Дзіцячы і маладзёжны парламент”, “Юны 

журналіст у горадзе, дружалюбным да дзяцей”, лідары дзіцячых і маладзёжных 

грамадскіх аб’яднанняў, органаў вучнёўскага самакіравання. Традыцыйна форум 

ладзіцца, каб актывізаваць моладзь і работу дзіцячых і маладзёжных грамадскіх 

аб’яднанняў, падтрымаць дзіцячыя і маладзёжныя ініцыятывы і сацыяльныя 

валанцёрскія праекты. Але сёлета ён праходзіў пад дэвізам “Мой уклад для малой 

радзімы”, таму юнакі і дзяўчаты зрабілі акцэнт на сваіх ідэях і праектах, якія 
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паспрыяюць росквіту роднага краю, а жыццё ў ім зробяць больш цікавым і 

насычаным. 

Моладзь Мінскай вобласці цесна супрацоўнічае з навучэнцамі гімназіі 

Марцінеум, што ў нямецкім Хальберштаце, і разам яны рэалізавалі ўжо шэраг 

праектаў. У прыватнасці, іх сумесны экалагічны праект “Нацыянальныя паркі — 

“Гарц” у Германіі і “Белавежская пушча” ў Беларусі” быў прызнаны 

Міністэрствам культуры Германіі адным з лепшых міжнародных праектаў. Шмат 

праектаў у юных жыхароў Міншчыны ў кірунку валанцёрскай дзейнасці, 

фарміраванні ў моладзі здаровых звычак і прафілактыкі правапарушэнняў, 

арганізацыі маладзёжных масавых мерапрыемстваў і дзейнасці маладзёжнага 

прэс-цэнтра. Нядаўна іх праект “Свет дабрыні” стаў лаўрэатам абласнога 

конкурсу маладзёжных праектаў у намінацыі “Лепшы валанцёрскі праект”. 

 

19.05.2018 

Церахава, Н. Прафесійная будучыня пачынаецца сёння / Н. Церахава // 
Настаўніцкая газета. — 2018. — 19 мая (№ 56). — С.7 

У артыкуле Валянціна Васільеўна Астапенка, начальнік аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Мінскага райвыканкама, расказвае як праводзіцца 

прафарыентацыйная работа са школьнікамі і якімі дасягненнямі з кожным годам 

папаўняецца сталічны рэгіён.  

 

Нікіфарава, С. Свята гальштукавага колеру / С. Нікіфарава // 
Настаўніцкая газета. — 2018. — 19 мая (№ 56). — С.9 (Дадатак “Шосты 

дзень”) 
19 мая Дзень піянерскай дружбы. Сёлета падрыхтавана насычаная 

святочная праграма ва ўсіх рэгіёнах краіны. Так, для Мінскай вобласці свята 

піянерскай дружбы “раўненне на піянерыю!” прайшло ў чацвер на тэрыторыі 

мемарыяльнага комплексу “Курган Славы” і аб’яднала каля 350 удзельнікаў з усіх 

раёнаў Міншчыны.  

 

Грэчка, І. Дарогамі памяці / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

19 мая (№ 56). — С.10 (Дадатак “Шосты дзень”) 
10 мая ў Рэспубліканскім цэнтры экалогіі і краязнаўства прайшло заключнае 

мерапрыемства акцыі – Рэспубліканская канферэнцыя “Вялікая Айчынная вайна : 

гісторыя і памяць” і падвядзенне вынікаў конкурсу “Дарогамі памяці”. 

Дыпломам I ступені ў намінацыі “Гісторыя вайны ў асобах” удастоены 

Настасся Баталава з Сакаўшчынскага дзіцячага сада – сярэдняй школы імя В. А. 

Каваленкі Валожынскага раёна, Кацярына Рогава з Уздзенскага дзяржаўнага 

сельскагаспадарчага прафейнага ліцэя.  

 

17.05.2018 

Рэва, Т. Псіхалагічныя вакацыі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 17 мая (№ 55). — С. 13 
Фестываль “Псіхалагічныя вакацыі” прайшоў на Міншчыне ўпершыню і 

аб’яднаў больш за 100 педагогаў-псіхолагаў устаноў агульнай сярэдняй, дашкольнай, 
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прафесійнай адукацыі, сацыяльна-педагагічных устаноў, прыватных і грамадскіх 

арганізацый Мінска і Мінскай вобласці. 

– Наша кафедра працуе непасрэдна з педагогамі-псіхолагамі. Мы разумеем, 

што творчым, неабыякавым да сваёй справы спецыялістам толькі павышэння 

кваліфікацыі для плённай працы недастаткова. Ім неабходна не толькі метадычная 

падтрымка, але і прафесійныя зносіны паміж сабой і ў нейкім іншым фармаце, – 

расказвае Ганна Паўлаўна Гурко, загадчык кафедры псіхалогіі і кіравання МАІРА, 

кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт. – Таму ўзнікла ідэя правядзення 

псіхалагічнага фестывалю. Гэта мерапрыемства практычнага характару. Пры яго 

дапамозе мы імкнуліся стварыць прафесійную псіхалагічную супольнасць, каб новыя 

знаёмствы, кантакты, узаемаабмен вопытам узбагачалі практыку кожнага і 

дапамагалі ў працы. 

 

Рэва, Т. Шляхам адкрыццяў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

17 мая (№ 55). — С. 13 
Канферэнцыя “Вышгарад” праводзіцца з 2005 года на базе школы-інтэрната 

“Інтэлектуал” у Маскве і запрашае да ўдзелу школьнікаў, якія цікавяцца 

гуманітарнымі навукамі.  

У лік лепшых выступоўцаў на канферэнцыі ўвайшлі і навучэнцы Мінскай 

вобласці. Дыпломамі І ступені ўзнагароджаны дзве прадстаўніцы Жодзіна: Алена 

Ляшкевіч, навучэнка сярэдняй школы № 6, і Валерыя Сцепанцова, навучэнка гімназіі 

№ 1. Яшчэ дзве жыхаркі горада машынабудаўнікоў атрымалі дыпломы ΙІІ ступені: 

Настасся Міхаленка, навучэнка Жодзінскай жаночай гімназіі, і Валерыя Нацэўская 

з сярэдняй школы № 5. Ульяна Прасняк, якая вучыцца ў Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна, атрымала дыплом ІІ ступені. Пахвальных грамат удастоены 

тры юныя даследчыкі: Марыя Смольская, навучэнка сярэдняй школы № 8 Жодзіна, 

Віталіна Віннік, якая вучыцца ў Сноўскай сярэдняй школе Нясвіжскага раёна, 

Вераніка Няхай, навучэнка МДАЛ. 

Яшчэ больш узнагарод прывезлі юныя жыхары Міншчыны з Усерасійскага 

адкрытага конкурсу юнацкіх даследчых работ імя У.І.Вярнадскага. Конкурс 

маштабны: працавалі 27 секцый прыродазнаўчага і гуманітарнага кірункаў, а на 

першы этап было заяўлена 1625 работ. Дыпломаў І ступені ўдастоены больш за 

дзесяць хлопцаў і дзяўчат. Гэта Мілана Волкава і Іван Ражкоў, навучэнцы 

Уздзенскай раённай гімназіі, Дзіяна Віўчар, навучэнка гімназіі № 1 Любані, Марыя 

Прыткова і Аляксандр Бабій, навучэнцы гімназій № 10 і № 3 Маладзечна, Вікторыя 

Мурашова, навучэнка гімназіі Лагойска, Дзмітрый Макарыч і Данііл Каляда, 

навучэнцы гімназіі № 1 Слуцка, якія сваё даследаванне здзейснілі разам з Юліяй 

Краўчанка, вучаніцай гімназіі № 2 Оршы. Сярод уладальнікаў дыпломаў І ступені 

шмат прадстаўнікоў Нясвіжскага раёна – Мікіта Цыуля, навучэнец Грыцкевіцкага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы, Аляксандра Сямашка з сярэдняй школы № 2 

Гарадзеі, Кацярына Мацкевіч, навучэнка Нясвіжскай гімназіі, навучэнцы сярэдняй 

школы № 4 Нясвіжа Ксенія Мамчыц, Аляксей Сідаровіч, Уладзіслаў Долмат, Вольга 

Макарэвіч і Уладзіслаў Сцяпура. Таксама прадугледжваліся ўзнагароды ў розных 

намінацыях. Так, у намінацыі “Лепшы даклад” былі адзначаны работы Аляксандры 

Сямашкі, Уладзіслава Сцяпуры, Валерыі Махлай, навучэнкі гімназіі № 1 Слуцка. 

Акрамя таго, Валерыя была ўзнагароджана граматамі “За самую актыўную 
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работу на секцыі” і “За віртуознае інтэграванне і эксперымент”. Лепшым 

эксперыментальным даследаваннем прызнана работа Дзіяны Віўчар, а найбольш 

актуальным даследаваннем – работа Міланы Волкавай. Уладзіслаў Долмат 

узнагароджаны за вывучэнне сацыяльна важных аб’ектаў. 

 

Рэва, Т. У згодзе з алімпійскімі прынцыпамі / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 17 мая (№ 55). — С. 13 
Мінская вобласць з’яўляецца адзінай у Беларусі, дзе для навучэнцаў 

праводзіцца алімпіяда па фізічнай культуры. Гэтай традыцыі ўжо чатырнаццаць 

гадоў, і яе беражліва захоўваюць. У камандным заліку перамог Маладзечанскі раён, 

другое месца заняла каманда Старадарожскага раёна, трэцяе – Слуцкага. 

Пераможцы і прызёры алімпіяды ўзнагароджаны кубкамі, медалямі і каштоўнымі 

прызамі. За падрыхтоўку пераможцаў абласной алімпіяды дыпломамі ўпраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама былі адзначаны настаўнікі фізічнай культуры сярэдняй 

школы № 11 Маладзечна Ала Уладзіміраўна Баравік і гімназіі № 7 Маладзечна 

Святлана Анатольеўна Тышкевіч. 

 

12.05.2018 

Валюкевіч, Т. “Цуды ў куфэрку” – вучымся і развіваемся / Т. Валюкевіч 

// Настаўніцкая газета. – 2018. – 12 мая (№ 53). – С. 15 
У артыкуле Таццяна Валюкевіч, настаўнік-дэфектолаг ясляў-сада № 3 

“Пралеска” Валожына распавядае, што ў цяперашні час назіраецца павелічэнне 

колькасці дзяцей з рознымі парушэннямі і прапануе шэраг гульняў з дапаможнікам 

“Цуды ў куфэрку”, якія дазваляюць вырашыць розныя адукацыйныя задачы. 

 

Хадакова, Н. Майстэрня творчых спраў / Н. Хадакова // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 12 мая (№ 53). – С. 15 
У артыкуле Наталля Хадакова, дырэктар Пагарэльцаўскай сярэдняй школы 

Нясвіжскага раёна распавядае аб рэалізацыі праекта шостага школьнага дня 

“Майстэрня творчых спраў”.  

 

05.05.2018 

Дуброўская, В. Юныя навукоўцы з медалямі / В. Дуброўская // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 05 мая (№ 51). — С. 5 
Пераможным стаў удзел беларускай каманды на  XXV Міжнароднай 

канферэнцыі юных навукоўцаў (ICYS-2018), якая з 19 па 25 красавіка прайшла ў 

сербскім Бялградзе. Двое ўдзельнікаў беларускай каманды заваявалі. Медалі. Сярод 

іх, навучэнец сярэдняй школы № 11 Ян Шляхаў Слуцка (інфарматыка). 

 

Рэва, Д. Дзеці ў цэнтры ўвагі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. – 

05 мая (№ 51). – С. 6 
На Міншчыне прайшоў абласны бацькоўскі сход “У цэнтры ўвагі – дзеці”. 

Мерапрыемства, у якім удзельнічала каля 3 тысяч чалавек, было прысвечана тэме 

першараднага значэння – бяспецы дзяцей. 

 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2018 ГОДЗЕ 

МАЙ 

12 
 

Рэва, Д. Бясконцы патэнцыял даследаванняў і праектаў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 05 мая (№ 51). – С. 8 
Арганізацыю праектнай і даследчай дзейнасці навучэнцаў абмеркавалі ў 

Мінскім абласным ІРА спецыялісты з некалькіх краін. Навукова-практычная 

канферэнцыя з міжнародным удзелам сабрала разам каля 200 удзельнікаў з розных 

абласцей і сталіцы Беларусі, а таксама педагагічных работнікаў з Літвы, Украіны 

і Расійскай Федэрацыі. 

 

Рэва, Д. Баль! Баль! Баль! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. – 05 

мая (№ 51). – С. 8 
На Дзяржыншчыне балі настолька спадабаліся дзецям і дарослым, што сталі 

не толькі традыцыйным, але і брэндавым адукайным мерапрыемствам. У гэтым 

годзе баль у Дзяржынскім раёне прайшоў 15-ы раз. Мерапрыемства пачыналася як 

баль літаратурных герояў, а перарасло ў раённае свята «Баль! Баль! Баль!». Кожны 

год навучэнцы ўстаноў адукацыі Дзяржыншчыны ствараюць шыкоўныя 

пастаноўкі, знаходзячы новыя творчыя хады, цікава інтэпрытуючы ўсім вядомы 

літаратурны матэрыял і знаёмячы з малавядомымі цікавымі творамі. 

 

Калядзіч, Н. Вачыма нязгубленага пакалення / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 05 мая (№ 51). – С. 18 
Заключны этап Рэспубліканскай інтэрнет-алімпіяды па вучэбных прадметах 

“Беларуская літаратура”, “Руская літаратура” прайшоў на базе Нацыянальнага 

інстытута адукацыі. Пераможцаў  гэтых спаборніцтваў урачыста ўганаравалі ў 

Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Уладальнікам  

дыплома III ступені стала дзевяцікласніца гімназіі № 1 Барысава Вераніка Бярозка 

(кіраўнік Таісія Іванаўна Байкова). 

 

03.05.2018 

Грэчка, І. Жыць і памятаць / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. – 2018. – 

03 мая (№ 50). – С. 3 
У Рэспубліканскім цэнтры экалогіі і краязнаўства былі падведзены вынікі 

рэспубліканскага грамадзянска-патрыятычнага праекта “Чарнобыль: падзеі, лёсы, 

памяць” і тэматычнай дэкады. Падчас мерапрыемства прайшло ўзнагароджванне 

пераможцаў і прызёраў Рэспубліканскага конкурсу “Чарнобыль – погляд сквозь 

гады” і прэзентацыя выставачнай экспазіцыі “Чарнобыль вачыма дзяцей”. У 

намінацыі “Чарнобыль вачыма дзяцей” пераможцамі сталі Ангеліна Дзямідава з 

Навасельскай сярэдняй школы Барысаўскага раёна (кіраўнік А. У. Зубкоўская), 

Руслан Галушчанка з ясляў-сада – сярэдняй школы № 24 Барысава (кіраўнік 

М. М. Ржавуцкая). 

 

Дубоўская, В. Тыдзень Мендзялееўскай алімпіяды завяршыўся вялікім 

поспехам / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. – 2018. – 03 мая (№ 50). – С. 4 
У суботу ў Мінску на пляцоўцы Ліцэя БДУ адбылося ўрачыстае закрыццё 52-

й Міжнароднай Мендзялееўскай алімпіяды школьнікаў па хіміі. Беларуская каманда 

яшчэ раз пацвердзіла, што хімічная адукацыя ў нашай краіне знаходзіцца ў трэндзе. 
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На рахунку нашых школьнікаў 10 медалёў рознай вартасці, а каманда складалася з 

11 чалавек! Беларусь прымала Міжнародную Мендзялееўскую алімпіяду ў трэці раз. 

Арганізатарамі з’яўляюцца Міністэрства адукацыі нашай краіны, БДУ і МДУ імя 

М.В.Ламаносава.  

“Бронза” дасталася Настассі Смаленскай (гімназія № 7 Маладзечна). 
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29.05.2018 

Экзамен для лагерей // Мінская праўда. — 2018. — 29 мая (№ 39). — 

С.5  
В статье рассказывается о готовности оздоровительных учреждений 

Минской области к летнему сезону. В том числе – готовность лагерей «Салют» и 

«Строитель» Борисовского района.  

Дана информация о том, что 24 стационарных оздоровительных лагеря 

Минщины получили паспорта готовности. Всего летом будут работать 25 таких 

учреждений (сообщили в Минском областном управлении Ресрубликанского центра 

по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения). Оздоровление детей 

на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря профсоюзов учреждения 

«Минский объединенный спортивный клуб Федерации профсоюзов» будет 

осуществляться с 14 июля.  

В 2018 году на Минщине планируется оздоровить 55,5 тыс. детей, из них 23 

тыс. – в лагерях круглосуточного пребывания. В нынешнем году на подготовку 

оздоровительных лагерей к летнему сезону представительством Минского 

областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения выделено 82,6 тыс.рублей, из средст субботника – 

216 тыс. 

 

22.05.2018 

Брожина, Ю. Олимпиада рабочих и специалистов / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2018. — 22 мая (№ 37). — С.11 
Минщину на III республиканском конкурсе профессионального мастерства 

World Skills Belarus 2018 представляют 30 человек. 
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18.05.2018 

Крылова, Е. Пионер – всем пример / Е. Крылова // Мінская праўда. — 

2018. — 18 мая (№ 36). — С.3 
На Кургане Славы  прошел областной праздник “Равнение на пионерию!”. 

Ряды детского движения пополнили 80 ребят из Минской области. 

 

Гавриленко, Ю. Таиса Данилевич : “Всегда старалась выслушать, 

услышать и помочь” / Ю. Гавриленко // Мінская праўда. — 2018. — 18 мая (№ 

36). — С.4 
Статья посвящена бывшему начальнику управления образования 

Минобисполкома и депутату Палаты представителей Таисе Данилевич. 

 

Гавриленко, Ю. Таиса Данилевич : “Всегда старалась выслушать, 

услышать и помочь” / Ю. Гавриленко // Мінская праўда. — 2018. — 18 мая (№ 

36). — С.9 
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Ильянском государственном аграрном колледже. 

 

11.05.2018 

Валах, М. На старте World Skills Belarus / М. Валах // Мінская праўда. – 

2018. – 11 мая (№ 34). – С. 6 (Приложение “МП плюс”) 
В учреждении образования “Марьиногорский государственный ордена “Знак 

Почета” аграрно-технический колледж имени В. Е. Лобанка” сегодня активная 

подготовка к III республиканскому конкурсу профессионального мастерства World 

Skills Belarus – 2018. Минскую область в профессиональной компетенции 

“Агрономия” представит учащийся Евгений Гостилович. 

 

08.05.2018 

Сурма, Е. Слуцкая кузница кадров / Е. Сурма // Мінская праўда. – 2018. 

– 08 мая (№ 33). – С.1 (Приложение “МП плюс”) 
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Слуцком государственном колледже. 

 

Крылова, Е. Учителя для золотых рук / Е. Крылова // Мінская праўда. – 

2018. – 08 мая (№ 33). – С.2 (Приложение “МП плюс”) 
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Воложинском сельскохозяйственном профессиональном лицее. 

 

Кузовкина, М. Нужные профессии и креативные идеи / М. Кузовкина // 

Мінская праўда. – 2018. – 08 мая (№ 33). – С.2 (Приложение “МП плюс”) 
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить в 

Вилейском государственном колледже. 
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Брожина, Ю. Эти специалисты нужны везде / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. – 2018. – 08 мая (№ 33). – С.3 (Приложение “МП плюс”) 
В статье рассказывается о специальностях которые можно получить 

в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже. 

 

Лицей больших возможностей // Мінская праўда. – 2018. – 8 мая (№ 

33). – С.4. (Приложение “МП плюс”)  
В статье рассказывается о специальностях, которые можно получить в 

Борисовском государственном строительном лицее. 

 

Брожина, Ю. Взрослым о детях / Ю. Брожина // Мінская праўда. – 2018. 

– 8 мая (№ 33). С.–7 
На областное родительское собрание пришли более 3 тысяч пап и мам. 

Говорили о воспитании детей. Встречи с родителями прошли во всех районах и 

г. Жодино. Беседовали со взрослыми представители управлений образования, 

здравоохранения, внутренних дел, ГАИ, МЧС, психолог. 

– Наша задача – уберечь наших детей, сохранить их жизни и здоровье, 

привить привычку здорового образа жизни, научить ценить  жизнь, – резюмировала 

в конце встречи первый заместитель начальника управления образования 

облисполкома Тятьяна Апранич. 

 

 


