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29.03.2018 
Пасияк, О. Когда за партой перегрузка / О. Пасияк // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 29 марта (№ 60). — С.5. 

Претенденты на свободные места в 10-11–е классы гимназий будут сдавать 

два экзамена, а в классы и группы повышенного уровня возьмут лишь тех, у кого 

средний балл аттестата не меньше шести, по профильным предметам – не меньше 

семи. Такие правила прописаны в постановлении Минобразования, которое вчера 

вступило в силу. Тем временем родители по-прежнему сетуют на перегрузку в 

школе, хотя к 1 сентября программы пересмотрели, учебники активно 

переписывают, сводя до минимума сложную терминологию. Недавно акцент на 

этой теме сделал и Президент. Типичная ведь ситуация: старшеклассники 

проводят за партами по 6-7 уроков, прибавьте сюда дополнительные занятия на 

факультативах или у репетиторов (а то и все вместе!) и еще несколько часов на 

домашнее задание... Тут уж не до хобби или спорта. 

Но если у ребят помладше еще есть возможность поднять голову от 

учебников и переключиться на что-то другое, то в 10-11–х классах время вовсе на 

вес золота. Что подтверждает 11-классница Минского областного лицея Анна 

Рабенок. Девушку можно назвать типичной ученицей выпускного класса с 

внушительным перечнем домашних заданий и подготовкой к ЦТ. Особенно 

приходится посидеть по вечерам над задачками по химии и параграфами по 

биологии – профильные предметы. Много времени уходит на историю Беларуси. 

Этот момент, к слову, неоднозначным называют и учителя: с одной стороны, 

знание истории – показатель образованного человека, но с другой – такой объемный 

экзамен именно в 11-м классе отнимает силы и время от подготовки по нужным 

для поступления предметам. Что же касается Ани, то в ее график вписывается 

еще и научная работа – в мае она вместе с подругой Ангелиной Гунич поедет в 

Питтсбург на международный этап конкурса Intel ISEF. 

 

Дралюк, В. Между форте и пиано / В. Дралюк // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 29 марта (№ 60). — С.13. 
Музыкальные школы и училища – это не только правильно подобранные 

кадры, вовремя починенные крыши и удобная мебель. «Что творческому человеку 

надо? Кроме всего прочего, нужен инструмент», – вопрос обеспечения 

музыкальными инструментами затронул Президент на недавней встрече с 

творческой молодежью. Тема актуальная, ведь сегодня не все семьи могут себе 
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позволить купить такую недешевую вещь, как, скажем, баян или виолончель, кому-

то и флейта не по карману – и за минимальную плату, а то и вовсе бесплатно 

ребята пользуются теми, которые предоставляет школа или ссуз. 

Так, директор Солигорской детской школы искусств Олег Щербов из 

положения выходит благодаря неплохо развитому внебюджетному направлению: 

– Школа зарабатывает в основном концертной деятельностью, и неплохо: в 

2017 году, например, эта сумма составила чуть меньше 150 тысяч рублей. Мы 

покупаем гитары, деревянные духовые, цифровое пианино – не в том объеме, чтобы 

полностью обновить оборудование, но заменяем изношенные инструменты, 

вкладываемся в ремонт и поддержание в хорошем состоянии оставшихся. Правда, 

все равно не можем позволить себе концертный баян или фортепиано – такой 

инструмент стоит около 12 тысяч рублей. 

Руководитель Молодечненского государственного музыкального колледжа 

им. М. К. Огинского Григорий Сороко обеспечил свое учебное заведение (включая 

так называемый сектор практики – музыкальную школу при колледже) 

инструментами благодаря финансированию из областного бюджета: 

– Этими вопросами нужно заниматься ежегодно, планомерно, обращаться к 

руководству, доказывать, договариваться, объяснять... Огромной благодарности 

заслуживает Миноблисполком, который проявляет прекрасное понимание 

потребностей музыкальных учебных заведений. И даже если в каком-то году 

средств нет, то в следующем обязательно находят. Поэтому сегодня у нас 520 

инструментов мирового класса, а не какой-нибудь ширпотреб. Если ударные – то 

это Голландия, если деревянные духовые – Франция, Германия, баяны и аккордеоны 

– нашей молодечненской фирмы «Зонта», струнные мы покупаем с конкурсов 

скрипичных мастеров. 

Григорий Сороко уверен, что учебные заведения могут и должны 

поддерживать друг друга, а потому баяны, гитары, даже рояли, отслужившие 

свое в качестве концертных, колледж передает на баланс музыкальных школ 

области. В учебном режиме они еще послужат детям. 

 

13.03.2018 

Зданович, О. Граждане своей страны / О. Зданович, М. Зубкова // СБ. 

Советская Белоруссия. — 2018. — 13 марта (№ 48). — С. 1, 2. 
Уже в 15–й раз проходит акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная 

Дню Конституции. За это время тысячи ребят получили свои первые паспорта и, 

конечно, напутствие для самостоятельной жизни от состоявшихся, 

авторитетных взрослых — представителей власти и общественных организаций. 

Вчера главный документ ребятам вручила Глава Администрации Президента 

Наталья Кочанова. На торжественную церемонию в Музей современной 

белорусской государственности приехали 27 подростков из разных уголков страны. 

Все они талантливые и одаренные школьники — отличники учебы, победители и 

призеры республиканских соревнований, олимпиад, участники научно–практических 

конференций.  

Кстати, в завершение встречи несколько ребят выступили с ответным 

словом. Ксения Шуманская — учащаяся Колосовской средней школы Столбцовского 

района, победительница молодежной эстафеты творчества «Мая Беларусь. Мая 
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будучыня» — прочла свои стихи. Прозвучали простые, но искренние слова, 

посвященные Родине. 

 

06.03.2018 

Люди, которые любят спорт // СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 

06 марта (№ 45). — С. 2. 
Яркий и увлекательный спортивный праздник прошел в выходные в Раубичах. 

Там состоялся финал республиканских соревнований среди детей и подростков по 

биатлону “Снежный снайпер”. На лыжню вышли почти 170 школьников.  

 

Комашко, Д. Звезды на снегу / Д. Комашко // СБ. Советская Белоруссия. 

— 2018. — 06 марта (№ 45). — С. 14. 
В “Раубичах” прошли финальные соревнования проекта “Снежный снайпер”. 

Юрий Кузьмич – учитель физкультуры Вилейской гимназии: “Вы не представляете, 

как эти соревнования зажигают детей! Для детей возможность выступить на 

таком уровне, получить форму, пробежаться в “Раубичах” – огромное событие.” 

Во второй день программу соревнований закрывали смешанные эстафеты. 

Победили ребята из Минской области. Выступавшие в старшей возрастной группе 

Юлия Казак, Ольга Порубова, Кирилл Сергеев в следующем годусо “Снежным 

снайпером” попращаются, но вряд ли останутся без биатлона. 

 

Пасияк, О. Девушки строят проекты / О. Пасияк // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 06 марта (№ 45). — С. 11. 
В шестой раз определены победители научно-инженерного конкурса 

школьников Belarus Science and Engineering Fair. Лучшие авторы разработок по 

традиции представят нашу страну на международном этапе конкурса Intel ISEF, 

который пройдет с 13 по 18 мая в американском Питтсбурге. В этом году в 

конкурсе решили попробовать свои силы авторы почти 300 исследовательских 

работ, но до финала дошли лишь 65. Здесь ребят оценивало не только научное 

жюри, но и педагогическое, молодежное, а также представители бизнеса. Важный 

навык для представления своего проекта в США — умение защитить его на 

английском языке. В Минском областном институте развития образования 

рассказали: в Питтсбург отправятся два проекта, что любопытно, оба 

представлены командами девушек. Первыми счастливчиками стали лицеистки БГУ 

Елизавета Карпович и Александра Гилевская, которые представили в секции по 

экологии проект, посвященный хитозану как экологически чистой биоупаковке. А 

работу по химии со сложным названием «Электрохимическое получение покрытий 

из сплава олово–серебро, пригодного в качестве припоя» проделали ученицы 

Минского областного лицея Анна Рабенок и Ангелина Гунич.  
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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  

 

 

 

22.03.2018 

Лубнеўская, Н. Вакансій – толькі рукі прыкладзі / Н. Лубнеўская // 

Звязда. — 2018. — 22 сакавіка (№ 55). — С. 5. (Дадатак “Чырвонка”). 
Артыкул прысвечаны Смілавіцкаму сельскагаспадарчаму прафесійнаму 

ліцэю. 

 

15.03.2018 

Дзядзюля, А. Сакрэты жоўтага жырафы, або Садок у стылі “ваў” / А. 

Дзядзюля // Звязда. — 2018. — 15 сакавіка (№ 50). — С. 4. 
Артыкул прысвечаны дзічячаму садку, які з’явіўся ў Новай Баравой пад 

Мінскам. “Жоўтая жырафа” – менавіта такую назву мае садок – зможа прыняць 15 

выхаванцаў. 

 

01.03.2018 

Адамовіч, Ю. Вядомым у 16 стаць? / Ю. Адамовіч // Звязда. — 2018. — 

01 сакавіка (№ 42). — С. 4. (Дадатак “Чырвонка”). 
Руслан Касцевіч, дзевяцікласнік Лядзенскай школы Чэрвенскага раёна, - не 

зусім звычайны падлетак. У свае шаснаццаць гадоў ён кіруе школьнай бізнес-

кампаніяй “Грашовае дрэва”, з’яўляецца стваральнікам праекта па пошуку працы і 

падпрацоўкі LiteJob (“Праца проста”). Хлопец цікавіцца бізнесам, нейрасеткамі, 

мовамі праграмавання, IT-тэхналогіями, блакчэйнам. Дзякуючы ўсяму гэтаму 

апошнім часам ён стаў даволі вядомай медыяперсонай… 
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«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 

 

16.03.18 

Богомолова, И. Паспорта нашей юности / И. Богомолова // Рэспубліка. 

— 2018. — 16 марта (№ 50). — С. 2. 
Вчера Анатолий Исаченко вручил главный документ молодым гражданам 

Минщины. Надя Жигимонт приехала из агрогородка Рудни Молодечненского района 

вместе с мамой,  третий ребенок в семье и одна из лучших учениц Руденской школы, 

победительница олимпиад по русскому и биологии, лауреат исследовательских 

конкурсов. 

 

13.03.18 

Зданович, О. Волнительный момент – получаем документ / О. Зданович, 

М. Зубкова // Рэспубліка. — 2018. — 13 марта (№ 47). — С. 2. 
Уже в 15–й раз проходит акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная 

Дню Конституции. За это время тысячи ребят получили свои первые паспорта и, 

конечно, напутствие для самостоятельной жизни от состоявшихся, 

авторитетных взрослых — представителей власти и общественных организаций. 

Вчера главный документ ребятам вручила Глава Администрации Президента 

Наталья Кочанова. На торжественную церемонию в Музей современной 

белорусской государственности приехали 27 подростков из разных уголков страны. 

Все они талантливые и одаренные школьники — отличники учебы, победители и 

призеры республиканских соревнований, олимпиад, участники научно–практических 

конференций.  

Кстати, в завершение встречи несколько ребят выступили с ответным 

словом. Ксения Шуманская — учащаяся Колосовской средней школы Столбцовского 

района, победительница молодежной эстафеты творчества «Мая Беларусь. Мая 

будучыня» — прочла свои стихи. Прозвучали простые, но искренние слова, 

посвященные Родине.  
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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/ 

 

29.03.2018 

Сахно, Н. Калі грошы ідуць за навучэнцам / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 29 сакавіка (№ 36). — С. 6 
У артыкуле Руслан Мікалаевіч Мазоль, дырэктар сярэдняй школы № 9 

Жодзіна, разважае наколькі выгадным для звычайнай сярэдняй школы з’яўляецца 

падушнае фінансаванне.  

 

Куняўская, М. Элітарны спорт, даступны кожнаму / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 29 сакавіка (№ 36). — С. 6 

Ці зможа Беларусь выгадаваць алімпійскіх чэмпіёнаў па гольфе, які зноў заняў 

годнае месца на спартыўным алімпе? Ці можа міні-гольф стаць у нашай краіне 

народнай гульнёй? Гэтыя і іншыя пытанні, звязаныя з перспектывамі і 

папулярызацыяй гольфа і міні-гольфа, абмяркоўваліся ў Мінску на абласным 

семінары для настаўнікаў фізічнай культуры і здароўя “Методыка навучання 

навучэнцаў гульні ў міні-гольф”. Арганізатарамі мерапрыемства выступілі Мінскі 

абласны інстытут развіцця адукацыі, Беларуская асацыяцыя гольфа, Федэрацыя 

міні-гольфа. 

 

27.03.2018 

Рэва, Д. Даследчае свята для самых маленькіх / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 27 сакавіка (№ 35). — С. 13 
На Міншчыне ўжо дзявяты раз прайшоў фестываль “Я – даследчык”. Сёлета 

ўдзел у ім бралі не толькі маленькія жыхары сталічнай вобласці: фестываль 

праводзіўся ў адкрытым фармаце, і свае даследванні на ім прадстаўлялі хлопчыкі і 

дзяўчынкі з Мінска, Магілёўскай і Брэсцкай абласцей, а таксама госці з Расіі. 

 

Рэва, Д. Усе грані навуковага патэнцыялу / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 27 сакавіка (№ 35). — С. 13 
Адкрытая маскоўская прыродазнаўчая канферэнцыя школьнікаў носіць назву 

“Патэнцыял”. Прадстаўнікі Мінскай вобласці ўжо некалькі гадоў запар паспяхова 

выступаюць на канферэнцыі, не стаў выключэннем і гэты год. Мінскую вобласць 

прадстаўлялі навучэнцы Дзяржынскага, Нясвіжскага і Салігорскага раёнаў. 

Маргарыта Пагірэйчык, навучэнка гімназіі №1 Салігорска, бліскуча 

выступіла ў секцыі “Матэматыка” (“Даследванні ў геаметрыі і матэматычным 

аналізе”) з работай “Лакальная падабенства графаў”. У выніку дзяўчына 

http://nastgaz.by/
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атрымала дыплом I ступені. Яшчэ адзін прадстаўнік салігорскай гімназіі: Раман 

Кудлакоў за работу “Гадзіннік з паскарэннем” узнагароджаны дыпломам II ступені 

(“Новыя метадычныя напрамкі элементарнай матэматыкі”). Адзначыліся 

салігарчане і ў секцыі “Інфармацыйныя тэхналогіі”: Іван Пляцінскі заслужыў 

дыплом II ступені за работу “Android-дадатак “Школьны памочнік”. 

Варвара Галавач, вучаніца сярэдняй школы № 4 Нясвіжа атрымала дыплом 

II ступені за работу “Осмас, або Новы погляд на прывычныя рэчы” ў секцыі 

“Фізіка” (“Тэарэтычныя і прыкладныя мадэлі ў фізіцы”). У гэтай жа секцыі 

Настасся Ваньковіч, вучаніца Ланскага дзіцячага сада – сярэдняй школы 

Нясвіжскага раёна атрымала дыплом III ступені за работу “Даследванне 

магчымасцей прымянення газавых разрадаў  у дэфектаскапіі металічных канатаў”. 

У секцыі “Фізіка” (“Эксперыментальныя метады даследвання фізічных з’яў”) 

Даніла Шыман і Рыгор Алімаў, навучэнцы Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя, і 

Уладзіслаў Светлакоў з гімназіі № 1 Дзяржынска адзначаны дыпломам II ступені за 

работу “Фотаэлемент на прыродным фарбавальніку”, яшчэ адзін прадстаўнік 

дзяржынскай гімназіі № 1: Максім Акуліч з работай “Атрыманне і даследаванне 

ўласцівасцей металапалімернай вадкасці” атрымаў дыплом III ступені. Іяшчэ адно 

“серабро” – дыплом II ступені – у Мікіты Чарняўскага, вучня сярэдняй школы № 3 

Нясвіжа. 

 

Рэва, Д. Касманаўтыка і моладзь / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 27 сакавіка (№ 35). — С. 13 
Чалавецтва даўно цікавіць космас. Людзі старанна вывучаюць яго, але ж 

ведаюць яшчэ так мала! Захопленыя гэтай тэмай штогод збіраюцца на 

Міжнародных грамадска-навуковых чытаннях, прысвечаных памяці Ю.А.Гагарына. 

Сёлета чытанні прайшлі ўжо 45-ы раз! І, як заўсёды, яны сабралі мноства 

жадаючых раскрыць таямніцы Сусвету. Сярод іх былі і юныя жыхары Мінскай 

вобласці. 

Аляксандр Бандзік, Леанід Шасцель, Дар’я Варкенцін – вучні сярэдняй школы 

№ 3 Чэрвеня – даследавалі, наколькі дакладна ў кіно адлюстроўваюць “касмічную” 

тэматыку. У выніку яны прадставілі работу “Ад праўды да выдумкі: пра 

выратаванне савецкай арбітальнай станцыі ў фільме рэжысёра Кліма Шыпенкі 

“Салют-7”. Юныя случчане Ягор Зяньковіч і Вадзім Казак расказалі аб рабоце 

сайта “Віртуальны музей космасу гімназіі № 1 Слуцка”, які створаны ва ўстанове. 

Мікіта Рогаў, навучэнец Крупскай раённай гімназіі, прэзентаваў створаны ім 

вучэбны праект “Электронная энцыклапедыя юнага астранома” для вучняў 5-7, 11 

класаў. Кірыл Ліпскі і Міхаіл Цітавец – навучэнцы Смалявіцкай раённай гімназіі – 

прадставілі работу “VII Беларускі касмічны кангрэс”. Кірыл Ліпскі таксама быў 

узнагароджаны медалём “Пераадоленне” за неаднаразовы ўдзел у рабоце 

чытанняў. 

Каб стварыць годныя работы, падлеткам давялося плённа папрацаваць, і 

дапамагалі ім у гэтым педагогі. Кіраўнікі работ узнагароджаны дыпломамі Цэнтра 

падрыхтоўкі касманаўтаў. Гэта Людміла Уладзіміраўна Кацько, Міхаіл Міхайлавіч 

Рогаў, Валянціна Якаўлеўна Лявончанка. 

А настаўніца фізікі гімназіі № 1 Слуцка Таццяна Яўгенаўна Максіменка, якая 

шмат гадоў прывівае дзецям цікавасць да вывучэння космасу і дапамагае ім у 
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навуковым пошуку, па рашэнні Асацыяцыі музеяў касманаўтыкі Расіі 

ўзнагароджана медалём Ю.А.Гагарына. 

 

24.03.2018 

Церахава, Н. Выбраць прафесію з улікам патрэб рынку працы / 

Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2018. — 24 сакавіка (№ 34). — С. 6 
Артыкул прысвечаны размове з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і 

турызму Старадарожскага раёна Мінскай вобласці Валянцінай Рыгораўнай 

Жукавец.  

 

Нікіфарава, С. Лясныя клопаты / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 24 сакавіка (№ 34). — С. 14 (Дадатак “Шосты дзень”). 
Для кожнага старшакласніка вясновыя дні поўныя турбот, бо трэба годна 

скончыць школу, здаць экзамены, падрыхтаваць выпускны вечар. Але самае галоўнае 

– не памыліцца, выбраўшы для сябе прафесію, і паспяхова здаць уступныя іспыты. 

Нехта вывучае рэйтынг самых запатрабаваных прафесій, заробкі ў розных сферах, 

прахадныя балы ў навучальныя ўстановы. А, напрыклад, у Драчкаўскім дзіцячым 

садзе – сярэдняй школе Смалявіцкага раёна многія вызначаюцца з прафесіяй за 

некалькі гадоў да выпуску, калі становяцца ўдзельнікамі школьнага лясніцтва, дзе 

знаёмяцца з “ляснымі” спецыяльнасцямі. 

 

22.03.2018 

Лагун, Т. Вялікая трагедыя маленькай вёскі / Т. Лагун // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 22 сакавіка (№ 33). — С. 3 
У артыкуле педагог-арганізатар і кіраўнік пошукова-патрыятынай групы 

“Нашчадкі” Крупіцкай сярэдняй школы Мінскага раёна Таццяна Лагун расказвае 

пра вёску Кузьмёнка Мінскага раёна, лёс якой пераклікаецца з лёсам Хатыні. 

 

Курсава, А. Сонца павінна свяціць / А. Курсава // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 22 сакавіка (№ 33). — С. 15 
Яшчэ Сакрат казаў: “У кожным чалавеку ёсць сонца, толькі дайце яму 

свяціць”. І сапраўды, талент, як той агеньчык, спачатку кволы, ледзь гарыць, але 

падзьмухай на яго — і ён ператворыцца ў вогнішча, запалае тысячамі такіх 

агеньчыкаў, адорыць цяплом цэлы свет. У настаўнікаў маладзечанскай гімназіі № 6 

на гэтую праблему ёсць свой погляд. Тут ужо стала традыцыяй кожны год у 

трэцяй чвэрці ажыццяўляць праект “Запалі сваю зорку”. У рамках праекта 

адбываюцца выставы творчых работ навучэнцаў, канцэрты. Аўтар артыкула, 

Арына Курсава, навучэнка 9 “А” класа гімназіі № 6 Маладзечна. 

 

20.03.2018 

Віннік, І. Перамогі мовазнаўцаў у Маскве / І. Віннік // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 20 сакавіка (№ 32). — С. 2 
У пачатку сакавіка ў Маскве адбылася XXII Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя “Мовазнаўства для ўсіх”, у якой узялі ўдзел навучэнцы 6—
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11 класаў школ Масквы, рэгіёнаў Расіі, краін СНД і Балтыі, студэнты некалькіх 

УВА. Сярод іх і навучэнцы Мінскай вобласці.  

Дзевяцікласнік Андрэй Міхайлаў і адзінаццацікласніца Варвара Міхайлава з 

Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя выступілі ў секцыі “Мова розных 

прадметных галін, якія вывучаюцца ў школе” з дакладам “Геаграфічная 

тэрміналогія ў школьных падручніках розных пакаленняў”, за які былі ўдастоены 

дыплома I ступені. Падрыхтавала даследчыкаў настаўніца геаграфіі Людміла 

Георгіеўна Альгамец.  

Васьмікласнікі Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Віталіна Віннік 

і Уладзіслаў Прымака выступілі з дакладамі ў секцыі “Лексіка-семантычны аналіз” 

і таксама атрымалі высокую ацэнку журы. Віталіна ўзнагароджана дыпломам 

I ступені за даследаванне “Утварэнне скарочаных мужчынскіх імёнаў у рускай, 

беларускай і польскай мовах”, Уладзіслаў — дыпломам III ступені за работу 

“Эмацыянальная карціна свету беларусаў (на прыкладзе кагнітыўных метафар)”. 

Навучэнцаў падрыхтавалі настаўніца рускай мовы і літаратуры Іна Рычардаўна 

Віннік і настаўніца беларускай мовы і літаратуры Наталля Мікалаеўна Сырыца. 

 

Рэва, Д. Сям’я – у прыярытэце / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 20 сакавіка (№ 32). — С. 5 
На Міншчыне прайшоў форум замяшчальных сем’яў “Дом там, дзе любяць”. 

Удзел у форуме ўзялі каля 150 чалавек – бацькі і шырокае кола спецыялістаў: 

прадстаўнікі Міністэрства адукацыі, упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама, 

супрацоўнікі аддзелаў адукацыі, спорту і турызму, а таксама сацыяльна-

педагагічных цэнтраў, спецыялісты SOS-вёсак, педагогі-псіхолагі, супрацоўнікі 

праваахоўных органаў, устаноў аховы здароўя і адукацыі, спецыялісты па 

педагагічнай, крызіснай і спецыяльнай псіхалагіі. 

  

Рэва, Д. Прыгожы квартэт юных навукоўцаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 20 сакавіка (№ 32). — С. 5 
Штогод навукова-інжынерны конкурс навучэнцаў BelSEF запрашае юных 

навукоўцаў і вынаходнікаў прадставіць журы і шырокай публіцы свае праекты. Па 

традыцыі праводзяць конкурс упраўленне адукацыі Мінаблвыканкама, Мінскі 

абласны ІРА, адміністрацыя Парка высокіх тэхналогій і карпарацыя Intel. Сёлета 

мерапрыемства прайшло ў Ліцэі БДУ.  

Пераможцаў вызначалі ў некалькіх катэгорыях. Так, у катэгорыі 

“Інфарматыка” дыпломам І ступені ўзнагароджаны Ян Шляхаў і Артур 

Царыковіч, навучэнцы сярэдняй школы № 11 Слуцка, якія распрацавалі мабільны 

дапаможнік для шопінгу “The Best Consultant — пакупкі з намі больш прыемныя!”. 

Шмат цікавых распрацовак прапанавалі ўдзельнікі конкурсу ў катэгорыі “Хімія”. 

Так, дыпломам І ступені была ўзнагароджана Уладзіслава Нялюбіна, навучэнка 

сярэдняй школы № 3 Нясвіжа, якая прадставіла праект “Атрыманне 

фарбавальнікаў на аснове хімічна мадыфікаваных раслінных пігментаў”. Вялікую 

цікавасць гледачоў і журы выклікала вынаходства Мікіты Хадаронка, вучня 

сярэдняй школы № 3 Беразіна. Хлопец стварыў прыладу Bat Vision, якая, дзякуючы 

ўльтрагуку, дапамагае арыентавацца невідушчым людзям. 
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Каб заваяваць права прадстаўляць нашу краіну на міжнародным узроўні, 

канкурсантам трэба было не толькі стварыць годны праект, але і ўмець 

прэзентаваць яго на англійскай мове. Што і ўдалося дзвюм дружным камандам 

юных навукоўцаў. Ганна Рабянок і Ангеліна Гуніч, якія вучацца ў Мінскім 

дзяржаўным абласным ліцэі, прадставяць міжнароднаму журы праект 

“Электрахімічнае атрыманне пакрыццяў са сплаву волава-серабра, прыдатнага 

ў якасці прыпою”. Навучэнкі Ліцэя БДУ Лізавета Карповіч і Аляксандра Гілеўская 

прэзентуюць у ЗША праект “Хітазан — экалагічна чыстая біяўпакоўка”. 

 

Рэва, Д. Інклюзіўны калейдаскоп / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 20 сакавіка (№ 32). — С. 5 
Святам талерантнасці стаў раённы інклюзіўны фестываль мастацкай 

творчасці “Вясенні калейдаскоп”, які ўпершыню прайшоў у Салігорску. 

Арганізатарам мерапрыемства выступіў Салігорскі раённы ЦКРНіР, удзел 

у фестывалі ўзялі таксама 12 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі раёна.  

 

17.03.2018 

Цауня, Д. У школе самае лепшае - дзеці / Д. Цауня // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 17 сакавіка (№ 31). — С. 1 
На Маладзечаншчыне настаўніцу 7-й гімназіі Наталлю Данілаўну Пашчук 

ведаюць амаль усе аматары хіміі. Яна 4 разы была ўзнагароджана прэміяй 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 

адораных навучэнцаў і студэнтаў. Двойчы яе называлі лепшым педагогам раёна, у 

2011 годзе Наталля Данілаўна стала лаўрэатам спецыяльнай прэміі “Чалавек года 

Міншчыны”, а яе фотаздымак упрыгожыў Дошку гонару Маладзечанскага раёна. 

  

Нікіфарава, С. Па пашпарт – да міністра / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 17 сакавіка (№ 31). — С. 3 
15 сакавіка самыя таленавітыя навучэнцы Міншчыны – выдатнікі, 

пераможцы прадметных алімпіяд, творчых і спартыўных конкурсаў прыехалі 

ў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, каб з рук міністра Ігара Карпенкі 

атрымаць свае першыя пашпарты. Урачыстая сустрэча праходзіла ў межах 

усебеларускай акцыі “Мы – грамадзяне Беларусі!”, прымеркаванай да Дня 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. 

 

Клюйко, А. Тэст на дабрыню і клопат, або Як будучыя выхавальнікі 

спаборнічалі па кампетэнцыі “Дашкольная адукацыя” / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 17 сакавіка (№ 31). — С. 7 
Упершыню на III Нацыянальным чэмпіянаце WorldSkills будзе прадстаўлена 

кампетэнцыя “Дашкольная адукацыя”. У графік адборачных спаборніцтваў па 

гэтай кампетэнцыі ўключаны шэраг навучальных устаноў з усіх рэгіёнаў нашай 

краіны, якія займаюцца падрыхтоўкай выхавальнікаў для дзіцячых садкоў. 

Адным з першых, хто быў задзейнічаны ў конкурсным марафоне, стаў 

Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Якуба Коласа, які нядаўна прымаў канкурсантаў 

абласнога этапу спаборніцтва. У конкурсе прынялі ўдзел будучыя выхавальнікі 
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дашкольных устаноў з Барысаўскага, Салігорскага і Нясвіжскага дзяржаўных 

каледжаў. Барысаўскі дзыржаўны каледж прадстаўлялі навучэнкі Юлія Сільвановіч 

і Дар’я Шлома. Салігорскі – Віялета Вальчанка і Дана Майстранкова, Нясвіжскі 

дзяржаўны каледж імя Якуба Коласа – Ангеліна Шумейка.  

У конкурсную праграму абласных этапаў былі ўключаны некалькі модуляў, 

сярод якіх – развіццё мовы і культура маўленчых зносін, пазнавальнае развіццё, 

фізічная культура, выяўленчая дзейнасць, самапрэзентацыя і субяседаванне. 

Пераможцай спаборніцтва стала выхаванка Барысаўскага дзяржаўнага каджа 

Дар’я Шлома, якая атрымала дыплом I ступені. Другое месца заняла навучэнка 

Салігорскага каледжа Віялета Вальчанка, трэцяе – Ангеліна Шумейка з Нясвіжа. 

 

Дземідовіч, С. Ролевыя гульні на ўроках грамадазнаўства / С. Дземідовіч 

// Настаўніцкая газета. — 2018. — 17 сакавіка (№ 31). — С. 15 
У артыкуле настаўніца гісторыі і грамадазнаўства Узденскай гімназі, 

Святлана Дземідовіч прадстаўляе свой педагагічны вопыт па выкарыстанню 

дыдактычных гульняў на ўроках. 

 

Крывянкова, А. Запраграмаваныя на поспех / А. Крывянкова // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 17 сакавіка (№ 31). — С. 19 
Артыкул знаёміць з таленавітымі школьнікамі, лаўрэатамі спецыяльнага 

фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы адоранай моладзі, сярод іх 

адзінаццацікласніца гімназіі № 1 Жодзіна Аляксандра Кахавец. 

 

13.03.2018 

Нікіфарава, С. Слуцк – дружалюбны горад / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 сакавіка (№ 29). — С. 3 
Слуцк стаў горадам, дружалюбным да дзяцей. Каб атрымаць гэтае 

ганаровае званне, случчане на працягу апошніх гадоў кардынальна змянілі свой 

горад. Пра гэта расказала каардынацыйнаму савету намеснік старшыні Слуцкага 

райвыканкама Ларыса Дабравольская. Так з новым настроем узяліся за развіццё 

творчых здольнасцей дзяцей у Слуцкім гарадскім доме культуры, гарадскім Палацы 

моладзі, маладзёжным цэнтры, Цэнтры традыцыйнай культуры, дзіцячай школе 

мастацтваў, установах дадатковай адукацыі.  Для дзяцей з асаблівасцямі 

псіхафізічнага развіцця і дзяцей-інвалідаў працуе Слуцкі цэнтр карэкцыйна-

развіццёвага навучання і рэабілітацыі. 

Але галоўнае – у горадзе шосты год дзейнічае маладзёжны парламент, у склад 

якога цяпер уваходзяць 68 навучэнцаў устаноў адукацыі горада. Напрыклад, у 

сярэдняй школе №11 Слуцка створаны дзіцячы парламент, пры якім дзейнічаюць 

школьныя міністэрствы па пытаннях бяспекі жыццядзейнасці, прыродных рэсурсаў 

і аховы навакольнага асяроддзя, унутраных спраў, культуры, сродкаў масавай 

інфармацыі, спорту і турызму, школьных спраў. 
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Дубоўская, В. Медыякампетэнтны педагог – медыядасвечаны вучань / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 сакавіка (№ 29). — С. 7 
На базе Акадэміі паслядыпломнай адукацыі 5 -6 сакавіка прайшоў 

Рэспубліканскі фестываль педагагічнызх ідэй “Медыяадукацыя ў сучаснай школе: 

вопыт, праблемы, перспектывы”. На працягу двух дзён у АПА  працаваў шэраг 

майстар-класаў, удзельнікі якіх абмеркавалі праблемы пераемнасці і прадставілі 

свій вопыт па навучанні адной з галоўных кампетэнцый сучаснага вучня.  

Так свой майстар-клас настаўніца англійскай мовы Нясвіжскай гімназіі 

Наталля Катчанка назвала “медыяпрадукт: ад успрымання – да стварэння”. Трэба 

адзначыць, што падрыхтавалася настаўніца грунтоўна і вяла сваіх калег вядомым 

шляхам – ад тэорыі да практыкі.  

 

07.03.2018 

Узнагароджанне // Настаўніцкая газета. — 2018. — 07 сакавіка (№ 27-

28). — С. 2 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь выказвае падзяку міністра 

адукацыі за шматгадовую плённую працу ў сістэме адукацыі, творчую ініцыятыву, 

высокае прафесійнае майстэрства і ў сувязі з Днём жанчын наступным 

работнікам: 

Таццяне Аляксандраўне Канавалёнак – намесніку дырэктара па вучэбнай 

рабоце дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа №3 Крупак”; 

Вользе Барысаўне Канапелькінай – майстру вытворчага навучання ўстановы 

адукацыі “Слуцкі дзяржаўны каледж”; 

Наталлі Уладзіміраўне Кажамякінай – настаўніку гісторыі і 

грамадазнаўства дзяржаўнай установы адукацыі “сярэдняй школы №1 Нясвіжа”; 

Іне Валер’еўне Кісляк – настаўніку геаграфіі дзяржаўнай установы адукацыі 

“Гімназія №1 Жодзіна”; 

Таццяне Іванаўне Паўлючэнка – метадысту аддзела аналізу і прагназавання 

развіцця адукацыі дзяржаўнай установы адукацыі “ Мінскі абласны інстытут 

развіцця адукацыі”; 

Раісе Аляксандраўне Раманені – педагогу дадатковай адукацыі дзяржаўнай 

установы дадатковай адукацыі “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага 

раёна”; 

Святлане Вітольдаўне Федарака – настаўніку геаграфіі дзяржаўнай 

установы адукацыі “Гімназія №1 Валожына. 

 

Грэчка, І. Дружная каманда / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 07 сакавіка (№ 27-28). — С. 4 
Каля 170 юных страляючых лыжнікаў, якія сталі фіналістамі рэспубліканскіх 

спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па біятлоне “Снежны снайпер” на прызы 

Прэзідэнцкага спартыўнага клуба, з нецярпеннем чакалі заключных стартаў. Свята 

біятлона, якое прайшло 3 і 4 сакавіка на базе Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай 

падрыхтоўкі па зімовых відах спорту “Раўбічы”, атрымалася.  
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Хідджаз, М. Ініцыятыўныя і актыўныя / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 07 сакавіка (№ 27-28). — С. 5 
Сярод шматлікіх характэрных якасцей сучасных беларускіх жанчын 

актыўная жыццёвая пазіція, ініцыятыўнасць у розных сферах стаяць далёка не на 

апошнім месцы. Пра гэта яшчэ раз нагадалі прадстаўнікі Беларускага саюза 

жанчын, дзяржструктур на прэс-канферэнцыі, прысвечанай надыходзячаму святу, 

што адбылася ў Нацыянальным прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь. 

Так, першы намеснік старшыні гэтай арганізацыі рэктар Мінскага абласнога 

інстытута развіцця адукацыі Святлана Уладзіміраўна Сітнікава нагадала, што 

сярод апошніх праектаў саюза – праект па падтрымцы занятасці жанчын, развіцці 

прадпрымальніцтва “з жаночым тварам”. 

  

Клюйко, А. Няма мяжы ў мастацтве / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 07 сакавіка (№ 27-28). — С. 5 
Па ўсіх рэгіёнах краіны праходзяць абласныя этапы Рэспубліканскага 

конкурсу прафесійнага майстэрства “WorldSkills Belarus – 2018”. У многіх 

прафесійных кампетэнцыях , якія сёлета прадстаўлены на рэспубліканскам 

спаборніцтве, лідары ўжо вызначаны. Нядаўна ў Слуцкім дзяржаўным каледжы 

праходзіў абласны этап па кампетэнцыі “Кулінарнае мастацтва”. У ім прынялі 

ўдзел 12 навучэнцаў з 12 устаноў адукацыі Мінскай вобласці. 

Па выніках конкурсу пераможцай стала Святлана Лаўрыновіч, навучэнка 

Слуцкага дзяржаўнага каледжа. Другое месца заняў Віталь Бабіцкі, навучэнец 

Барысаўскага дзяржаўнага каледжа. “Бронзы” спаборніцтва ўдастоены Пытко, 

навучэнец Смілавіцкага сельскагаспадарчага прафейнага ліцэя, і Алена Ерашкова, 

навучэнка Смалявіцкага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя. 

Лідар абласнога этапу WorldSkills у кампетэнцыі “Кулінарнае мастацтва” 

Святлана Лаўрыновіч  будзе прадстаўляць Мінскую вобласць на рэспубліканскім 

конкурсе. 

 

Рэва , Д. З клопатам аб прыгажосці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 07 сакавіка (№ 27-28). — С. 5 
У артыкуле распавядаецца пра былога дырэктара ясляў – сада – сярэдняй 

школы №24 Барысава Наталлю Алексееўну Белікаву. 

 

03.03.2018 

Шапялевіч, Н. Прастора інтэлектуальнага прыцягнення / Н. Шапялевіч 

// Настаўніцкая газета. — 2018. — 03 сакавіка (№ 26). — С. 17 
Наталля Шапялевіч, кіраўнік музея баявой славы імя П. І. Купрыянава, які 

размяшчаецца у сярэдняй школе № 1 Жодзіна, расказвае пра дзейнасць па захаванню 

памяці аб Героі Савецкага Саюза Пятры Іванавічы Купрыянаве. 

 

Паплаўская, І. Усе на старт! / І. Паплаўская // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 03 сакавіка (№ 26). — С. 17 
У Мінскай дзяржаўнай абласной сярэдняй школе – вучылішчы алімпійскага 

рэзерву адбылося мерапрыемства “Усе на старт!”, якое прайшло ў рамках тыдня 
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спецыяльна-педагагічных дысцыплін, што ладзіўся ва ўстанове. Паўдзельнічаць у ім 

запрасілі навучэнцаў гімназіі-каледжа мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка. Аўтар 

артыкала Ірына Паплаўская, выкладчык Мінскай дзяржаўнай абласной сярэдняй 

школы – вучылішча алімпійскага рэзерву. 

 

Рэва, Д. Маюць гонар быць дзяржынцамі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 03 сакавіка (№ 26). — С. 17 
“Маю гонар быць дзяржынцам!” – пад такім дэвізам прайшла раённая 

краязнаўчая алімпіяда на Дзяржыншчыне. Яе ўдзельнікі дэманстравалі глыбокія 

веды па гісторыі і культуры рэгіёна і любоў да сваёй малой радзімы. 

 

Рэва, Д. Прафесійныя навыкі на высокім узроўні / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 03 сакавіка (№ 26). — С. 17 
У Барысаўскім дзяржаўным будаўнічым прафісійным ліцэі адбыўся абласны 

этап Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства WorldSkills Belarus – 

2018 па кампетэнцыі “Малярныя і дэкаратыўныя работы”. За званне лепшага 

спаборнічалі пяцёра канкурсантаў.  

Пераможцай конкурсу стала навучэнка Барысаўскага дзяржаўнага 

будаўнічага прафесійнага ліцэя Настасся Нікіціна. Менавіта яна прадставіць 

Мінскую вобласць на рэспубліканскім этапе конкурсу. 

 

Рэва, Д. Пачуй дзіця сэрцам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

03 сакавіка (№ 26). — С. 17 
Падлеткавы ўзрост – надзвычай складаны перыяд жыцця. Нездарма гэты 

ўзрост псіхолагі адносяць да крытычных перыядаў жыцця. Вельмі важна ў гэты 

час падтрымаць падлетка, накіраваць, дапамагчы яму. Пра тое, як гэта зрабіць, 

ішла гаворка падчас пасяджэння круглага стала “Міжведамаснае ўзаемадзеянне па 

фарміраванні жыццесцвярджальных установак асобы непаўналетняга”.  

Тэма абмяркоўвалася з удзелам прадстаўнікоў розных ведамств. У ролі 

мадэратара выступіла Таццяна Валянцінаўна Апраніч, першы намеснік начальніка 

ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама. 

 

01.03.2018 

Бондарава, Т. Улады крок на вялікім шляху / Т. Бондарава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 01 сакавіка (№ 25). — С. 3 
Пераможцы Рэспубліканскага конкурсу работ даследчага характару 

(канферэнцыі) навучэнцаў па замежных мовах вызначаны ў Лужасне Віцебскай 

вобласці. У фінале конкурсу, які праходзіў на базе Віцебскага кадэцкага вучылішча, 

сустрэліся 79 юных даследчыкаў – прадстаўнікоў усіх абласцей нашай краіны і 

Мінска. Па выніках конкурсных выпрабаванняў 40 найлепшых навучэнцаў 

узнагароджаны дыпломамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Уладальніцай дыплома I ступені па англійскай мове стала – Лізавета 

Берасневіч (9 клас сярэдняй школы № 6 Жодзіна). За высокі ўзровень прадстаўлення 

вынікаў даследчай работы ганаровай граматай МДЛУ адзначана Вераніка Зуёнак 

(11 клас сярэдняй школы № 17 Барысава). 
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Дубоўская, В. Лепшыя школьныя даследчыкі / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 01 сакавіка (№ 25). — С. 3 
Конкурсы работ даследчага характару (канферэнцыі) вучняў па вучэбных 

прадметах прайшлі з 23 па 25 лютага. Арганізатарамі інтэлектуальных 

спаборніцтваў з’яўляюцца Міністэрства адукацыі нашай краіны і Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт. 

Даследчыя кампетэнцыі ўдзельнікі дэманстравалі ў рамках 18 вучэбных 

прадметаў. У прыватнасці, на секцыі па фізіцы лепшымі былі прызнаны работы 

“Магнітны ваўчок” Мікіты Драпейкі з 10 класа і Ягора Пацалуева з 11 класа 

сярэдняй школы № 1 Смілавіч Чэрвенскага раёна Мінскай вобласці.  

 

Рэва, Д. Прастора інтэлектуальнага прыцягнення / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 01 сакавіка (№ 25). — С. 4 
У паўночнай сталіцы Расіі прайшоў XIV штогадовы Балтыйскі навукова-

інжынерны конкурс. Не першы год удзел у ім бяруць навучэнцы ўстаноў адукацыі 

Мінскай вобласці. Так у гэтым годзе надзвычай удалым стала выступленне на 

конкурсе навучэнкі гімназіі № 1 Жодзіна Аляксандры Кахавец. Яе работа 

“Залатарнік як перспектыўная сыравіна для фармакалогіі і энергетыкі” была 

адзначана дыпломам I ступені, атрымала галоўную прэмію “Дасканаласць як 

надзея”, дыплом лаўрэата прэміі настаўніцкага і бізнес-журы. 

Дыпломамі I ступені былі узнагароджаны таксама навучэнцы Мінскага 

дзыржаўнага абласного ліцэя Рыгор Алімаў, Уладзіслаў Светлакоў, Даніла Шыман. 

Іх работа “Фотаэлемент на прыродным фарбавальніку” атрымала секцыйную 

прэмію “Дасканаласць як надзея”, дыплом лаўрэата прэміі маладзёжнага і бізнес-

журы. Яшчэ дзве навучэнкі абласнога ліцыя – Ангеліна Гуніч і Ганна Рабянок былі 

ўзнагароджаны дыпломам II ступені. Дыплом III ступені і спецыяльная прэмія – 

конкурсныя трафеі Данііла Панкевіча, навучэнца сярэдняй школы № 14 Салігорска, 

і Мікіты Хадаронка, які вучыцца ў сярэдняй школе № 3 Беразіна. 

 

Пузіноўская, С. Практыка-арыентаваныя заданні на ўроках інфарматыкі 

/ С. Пузіноўская, В. Счасновіч // Настаўніцкая газета. — 2018. — 01 сакавіка 

(№ 25). — С. 13 
У артыкуле Святлана Пузіноўская, настауніца інфарматыкі сярэдняй школы 

№ 4 Дзяржынска Мінскай вобласці, настаўнік-метадыст, член клуба 

“Крыштальны журавель” прадстаўляе заданні па інфарматыке. 

 

Гара, В. Псіхалагічны імунітэт: як захаваць эмацыянальнае здароўе 

школьнікаў? / В. Гара, С. Ругаль // Настаўніцкая газета. — 2018. — 01 сакавіка 

(№ 25). — С. 13 
У артыкуле Вольга Гара, Святлана Ругаль, педагогі-псіхолагі сярэдняй школы 

№ 16 Барысава разважаюць пра адну з галоўных задач сучаснай школы, захаванне 

псіхалагічнага здароўя навучэнцаў. 
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20.03.2018 

Брожина, Ю. За малой Нобелевской / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2018. — 20 сакавіка (№ 21). — С. 11 
Четыре старшеклассницы отправятся в мае в США получать так 

называемую малую Нобелевскую премию. Проекты девушек признали лучшими в 

финале Международного научно-инженерного конкурса Belarus Science and 

Engineering Fair – 2018. Выяснилось, что две победительницы учатся в Минском 

государственном областном лицее.  

 

Брожина, Ю. Ткани больше не линяют / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2018. — 20 сакавіка (№ 21). — С. 11 
Десятиклассница средней школы № 3 г. Несвижа Владислава Нелюбина 

изобрела натуральные красители, которые могли бы найти применение в легкой 

промышленности. Их использование при окрашивании тканей позволяет изделиям 

долго сохранять яркий и насыщенный цвет.  

 

Брожина, Ю. «Умные» бейсболка и брелок / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2018. — 20 сакавіка (№ 21). — С. 11 
Десятиклассник средней школы № 3 г. Березено Никита Ходаренок изобрел 

ультразвуковое устройство, помогающее незрячим людям перемещаться по городу.  

 

16.03.2018 

Слиж, М. Жить и трудиться по совести / Н. Еремич // Мінская праўда. — 

2018. — 16 сакавіка (№ 20). — С. 3 
Анатолий Исаченко вручил паспорта талантливым представителям 

молодежи Минщины.  

Эдуарду Мигуну 15 лет. Талантливый подросток учится в средней школе № 11 

Солигорска, активно учавствует в школьной жизни, ведет различные мероприятия. 

Увлекается музыкой, спортом. Учащаяся средней школы № 7 города Борисова 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Анастасия Козловская поблагодарила за праздник и заверила, что молодая смена 

готова хорошо учится и трудиться на благо родгной страны. 

 

Юные изобретатели // Мінская праўда. — 2018. — 16 сакавика (№ 20). 

— С.4. 
Школьники из Вилейки нашли способ получения жидкой резины. Со своим ноу-

хау они дошли до финального этапа научно-инженерного конкурса учащихся Belarus 

Science and Engineering Fair, который проходил недавно в столице. Алексей 

Щербанюк и Артём Тишко, учащиеся средней школы №3, отмечены дипломом 3-й 

степени за проект «Получение жидкой резины из доступных материалов в 

школьной лаборатории». 

 

Сурма, Е. Жить и трудиться по совести / Е. Сурма // Мінская праўда. — 

2018. — 16 сакавіка (№ 20). — С. 10 
Статья посвящена  Языльской средней школе имени Героя Советского Союза 

Г. А. Половчени Стародорожского района. Именно здесь учатся ребята, которым 

Николай Лукашенко передал свой приз за победу в “Снежном снайпере”. 

 

13.03.2018 

Школа в Молодечно заплатила компенсацию семье погибшей на 

картошке ученицы – 15 тысяч рублей // Мінская праўда. — 2018. — 

13 сакавіка (№ 19). — С.1. 
29 сентября минувшего года во время уборки картофеля под Молодечно 

погибла 13-летняя Виктория Попченя – на неё наехал грузовик. Школу №11 и СПК 

“Хохлово” суд обязал выплатить компенсацию семье погибшей. 

 

Брожина, Ю. Гражданином быть обязан! / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2018. — 13 сакавіка (№ 19). — С. 5 
В эти дни более 500 школьникам Минщины в торжественной обстановке 

вручат паспорта. В День Конституции, 15 марта, состоится областной этап 

республиканской акции “Мы – граждане Беларуси”. 

 

Еремич, Н. Учиться на земле / Н. Еремич // Мінская праўда. — 2018. — 

13 сакавіка (№ 19). — С. 8 
Статья посвящена Марьиногорскому аграрно-техническому колледжу. 

 

07.03.2018 

Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде 

программы республиканских соревнований по биатлону «Снежный 

снайпер» в старшей возрастной группе // Мінская праўда. — 2018. — 07 

сакавіка (№ 18). — С.1. 
Наша команда – Юлия Казак, Ольга Порубова, Кирилл Сергеев, Владислав 

Сергеев  - преодолела дистанцию за 54 минуты и, несмотря на два промаха, пришла 

к финишу первой. 


