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28.12.2018 

Творить чудеса – это просто // СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 

28 декабря (№ 250). — С.3. 
Воспитанников детского дома семейного типа в Логойске с новогодними 

праздниками, в рамках акции “Наши дети”, поздравил заместитель Премьер-

министра Александр Турчин. Управляющий дела Президента Виктор Шейман в 

рамках акции посетил Руденскую вспомогательную школу-интернат. 

 

27.12.2018 

Пасияк, О., Галковский, С. Адреса хорошего настроения / О. Пасияк, 

С. Галковский // СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 27 декабря (№ 249). — 

С.3. 
С каждым днем все больше адресов появляется на праздничной карте 

благотворительной акции “наши дети”. К воспитанникам “SOS – детская 

деревня” г. Марьина Горка приехал заместитель министра информации Игорь 

Бузовский. 

 

26.12.2018 

Умпирович, Д. В кругу друзей / Д. Умпирович // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 26 декабря (№ 248). — С.4,5. 
Новогодняя благотворительная акція “Наши дети” шагает по стране, 

сотрудники Министерства внутренних дел заглянули к ребятам из подшефной 

Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. С праздником детей поздравляли заместитель министра 

Александр Барсуков и начальник Департамента исполнения наказания Олег 

Маткин. 

Свои шефы вот уже второй год есть и у Чурленского учебно-

производственного комплекса детский сад – средняя школа Вилейского района здесь 

побывал заместитель министра транпорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. 

 

22.12.2018 

Радость для всех // СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 22 декабря 

(№ 247). — С.4. 

http://www.sb.by/
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Все ближе кульминация замечательной благотворительной акции “Наши 

дети”: Премьер-министр Сергей Румас приехал поздравить воспитанников 

Радошковичской школы-интерната с наступающими праздниками, представители 

издательского дома “Беларусь сегодня” посетили воспитанников Городейской 

вспомогательной школы-интерната в Несвижском районе, первый заместитель 

председателя Верховного Суда Валерий Калинкович поздравил ребят из центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Молодечно. 

 

20.12.2018 

Савицкая, О., Степуро, Н. Время дарить радость / О. Савицкая, Н. 

Степуро // СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 20 декабря (№ 245). — С.14. 
Продолжает свое шествие по стране самая добрая и масштабная акция 

“Наши дети”. Вчера в Минской областной школе-интернате для детей с 

нарушением слуха встречали сотрудников Белорусской железной дороги. 

 

19.12.2018 

Умпирович, Д. Войти в АйТи / Д. Умпирович // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2018. — 19 декабря (№ 244). — С.1,3. 
Статья посвящена команде Мядельских гимназистов занимающихся в 

кружке по робототехнике и их трениру, учителю информатики ГУО "Гимназия-

интернат г. Мяделя" Вячеславу Савчику. 

 

 

«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 

 

29.12.2018 

Адреса сбывшихся желаний // Рэспубліка. — 2018. — 29 снежня (№ 

245). — С.3.  
Вчерашний день в программе акции “Наши дети” оказался одним из самых 

насыщенных. Один праздник сменял другой во всех регионах страны, так зажглись 

огни на ёлке в Ждановичском детском доме. К ребятам на праздник приехали 

сотрудники КГК. 

 

28.12.2018 

Козловская, Е. Пусть сбываются мечты / Е. Козловская // Рэспубліка. — 

2018. — 28 снежня (№ 244). — С.3.  

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2018 ГОДЗЕ 

СНЕЖАНЬ 

4 
 

В рамках республиканской акции “Наши дети” первый заместитель 

Премьер-министра Александр Турчин приехал с поздравленими в Логойский детский 

дом семейного типа. 

 

27.12.2018 

Козловская, Е. Время исполнения заветных желаний / Е. Козловская // 

Рэспубліка. — 2018. — 27 снежня (№ 243). — С.3.  
В рамках республиканской акции “Наши дети” заместитель Премьер-

министра Игорь Петришенко навестил воспитанников Червенского дома-

интерната. 

 

22.12.2018 

Козловская, Е. Эти волшебные дни / Е. Козловская // Рэспубліка. — 

2018. — 22 снежня (№ 242). — С.4.  

Премьер-министр Сергей Румас поздравил воспитанников 

Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 
 

21.12.2018 

Василишина, Ю., Гладкая, Л. Чудеса под Новый год / Ю. Василишина, 

Л. Гладкая // Рэспубліка. — 2018. — 19 снежня (№ 241). — С.6.  

В рамках акции “Наши дети” с поздравлениями и подарками 

сотрудники издательского дома “Беларусь сегодня” посетили Городейскую 

вспомогательную школу-интерант. Благотворительная акція заглянула вчера 

ив социально-педагогический центр Дзержинского района. Ребята принимали 

поздравления и подарки из рук Председателя Госпогранкомитета генерал-

майора Анатолия Лаппо. 

Детвору из Чеховщинской вспомогательной школы-интерната 

поздравили министр по чрезвыйным ситуациям Владимир Ващенко и 

представители охраны МВД. 
 

20.12.2018 

Савицкая, О. Чудеса под Новый год / О. Савицкая // Рэспубліка. — 2018. 

— 19 снежня (№ 239). — С.3.  
Продолжает свое шествие по стране самая добрая и масштабная акция 

“Наши дети”. Вчера в Минской областной школе-интернате для детей с 

нарушением слуха встречали сотрудников Белорусской железной дороги. 
 

19.12.2018 

Гладкая, Л. И в службу, и в дружбу / Л. Гладкая // Рэспубліка. — 2018. 

— 19 снежня (№ 239). — С.4.  
В специализированном лицее МВД прошла благотворительная акция “Наши 

дети”. Детей поздравили почти волшебники, а по службе – сотрудники Академии 

Министерства внутренних дел. А воспитанников Узденской санаторной школы-



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2018 ГОДЗЕ 

СНЕЖАНЬ 

5 
 

интерната с новогодними праздниками поздравили представители Военной 

академии. 

 

 

Газета «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 
 

 

29.12.2018 

“Губернатарскія” ёлкі // Звязда. — 2018. — 29 снежня (№ 251). — С.3. 
Больш як 800 дзяцей і падлеткаў з усіх куткоў Міншчыны з’ехаліся ў 

Маладзечна на галоўную ёлку Мінскай вобласці. 

 

28.12.2018 

Тавілінская, Н. Падарункі для развіцця і навучання / Н. Тавілінская // 

Звязда. — 2018. — 28 снежня (№ 250). — С.2. 
Учора першы намеснік прэм’ер-міністра Аляксандр Турчын наведаў 

навагодняе свята ў дзіцячым доме сямейнага тыпу ў Лагойску, у якім выхоўваюцца 

дзесяць дзяцей. 

 

Лазоўская, Т. Патрэбна ўвага / Т. Лазоўская // Звязда. — 2018. — 28 

снежня (№ 250). — С.3. (Дадатак “Чырвонка”)  
26 снежня старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, 

навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар Сірэнка ў рамках дабрачыннай 

акцыі “Нашы дзеці” наведаў Старасвержанскую сярэднюю ўколу Стаўбцоскага 

раёна. 

28 снежня старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Наталля 

Якубіцкая прыняла ўдзел у абласным дабрачынным навагоднім свяце, якое адбылося 

ў Маладзечна. 

 

26.12.2018 

Кулакоў, С. Час цудаў / С. Кулакоў // Звязда. — 2018. — 26 снежня (№ 

248). — С.3. 

http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
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У рамках дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” госці з МУС наведалі падшэфную 

Радашковіцкую школу-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі 

бацькоў. 

 

22.12.18 

Няхай жаданні спраўдзяцца // Звязда. — 2018. — 22 снежня (№ 247). 

— С.3. 
Прэм’ер-міністр Беларусі Сяргей Румас учора наведаў школу-інтэрнат для 

дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў у Радашковічах і прывёз 

выхаванцам падарункі. 

 

Шкленнік, В. Падарункі і дыскатэка / В. Шкленнік // Звязда. — 2018. — 

21 снежня (№ 247). — С.3.  
Міністр па надзвычайных сітуацыях Уладзімір Вашчанка напярэдані 

навагодніх і калядных свят наведаў падшэфную Чэхаўшчынскую дапаможную 

школу-інтэрнат. 

 

21.12.18 

Лазоўская, Т. Маленькія зоркі ў “Космасе” / Т. Лазоўская // Звязда. — 

2018. — 21 снежня (№ 246). — С.3. (Дадатак “Чырвонка”) 
У вёсцы Копішча Бараўлянскага сельсавета адкрыўся новы дзіцячы сад №3 на 

150 месцаў. 

 

19.12.2018 

Белыя пачынаюць і выйграюць // Звязда. — 2018. — 19 снежня (№ 

244). — С.1. 
Дзевяцікласнік з Жодзіна чэмпіён Беларусі па шашках-100 Сцяпан Дарошка – 

удзельнік счарговага Кубка па шашках, які праходзіў у сталічнай бібліятэцы №20. 

 

Пясецкі, Я. НІХАА, сябры! / Я. Пясецкі // Звязда. — 2018. — 19 снежня 

(№ 244). — С.13. 
У Жодзінскай жаночай гімназіі прайшоў семінар “Кітай і Рэспубліка 

Беларусь”. Сюды з’ехаліся педагогі з розных школ, гімназій, каб даведацца пра 

гісторыю і культуру Кітая, абмяняцца вопытам вывучэння кітайскай мовы. 

 

15.12.2018 

Нікалаева, Н. STEM – ключ да інавацый / Н. Нікалаева // Звязда. — 2018. 

— 15 снежня (№ 242). — С.5. 
На базе БДПУ адбылася канферэнцыя “Актуальныя праблемы STEM – 

адукацыі”, на якой было разгледжана шмат пытанняў, напрыклад: Чаму ўсе 

краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STEM? Ці 

падхапіла сусветны трэнд беларуская школа? Сярод удзельнікаў канферэнцыі 

Ірыны Адамовіч, настаўнік матэматыкі з барысаўскай СШ № 20 і кіраўнік STEM-

цэнтра, створанага на базе гэтай установы. 
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05.12.2018 

Нікалаева, Н. Вывучыць фізіку з дапамогай… робата / Н. Нікалаева // 

Звязда. — 2018. — 05 снежня (№ 234). — С.16. 
Адбыўся фінал ІІІ Рэспубліканскага конкурсу маладзёжных праектаў 

“Інфармацыйныя і мабільныя тэхналогіі для адукацыйнага працэсу”. Цімафей 

Стамброўскі са с=слуцкай сярэдняй школы №11 перамог са сваёй мабільнай 

праграмай для вывучэння фізікі пры дапамозе робата RIBFoP. Ён набраў 

найбольшую колькасць балаў і стаў абсалютным пераможцам конкурсу. 

 

04.12.2018 

Шчарбачэвіч, Н. Калі адбываюцца цуды / Н. Шчарбачэвіч // Звязда. — 

2018. — 04 снежня (№ 233). — С.15. 
Навучэнцы і дырэктар найстарэйшай беларускай навучальнай установы – 

Слуцкай гімназіі – атрымалі зусім не выпатковы падарунак. Ім прэзентавалі 

факсімільнае перавыданне першага беларускага “Буквара”. 

 

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз на 

тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск,  вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 

28.12.2018 

Ковалёва, М. Все дети -наши / М. Ковалёва // Народная газета. — 2018. 

— 28 снежня (№ 52). — С.3. 
В рамках акции “Наши дети” Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 

приехал с подарками в Радошковичскую школу-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

21.12.2018 

Кавалёва, М. Свята для ўсіх / М. Кавалёва // Народная газета. — 2018. 

— 21 снежня (№ 51). — С.4. 
Акцыя “Нашы дзеці” ахапіла ўсю краіну. Міністр па надзвычайных сітуацыях 

Уладзімір Вашчанка наведаў на гэтым тыдні наведаў Чэхаўшчынскую дапаможную 

школу- інтэрнат у Валожынскім раёне. Дзярпагранкамітэт падарыў радасць 

выхаванцам Дзяржынскага сацыяльна-педагагічнага цэнтра.  

Прынялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі “Нашы дзеці”і супрацоўнікі 

Выдавецкага дома “Беларусь сегодня”. Яны пабывалі на навагоднім свяце ў 

Гарадокскай дапаможнай школе-інтэрнаце. 

http://ng.sb.by/
mailto:infong@sb.by
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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/ 

 

 

29.12.2018 

Добрая і цёплая традыцыя // Настаўніцкая газета. — 2018. — 29 

снежня (№ 149). — С.3.  
У кожнага дзіцяці напярэдадні Новага года павінна быць адчуванне свята, і 

акцыя “Нашы дзеці” – магчымасць здзейсніць дзіцячыя мары. Такое меркаванне 

выказаў першы намеснік Прэм’ер-міністра Беларусі Аляксандр Турчын, які 

павіншаваў выхаванцаў дзіцячага дома сямейнага тыпу ў Лагойску. 

 

Дзяржава будзе рабіць усё неабходнае для стварэння самых лепшых, 

камфортных умоў для жыцця дзяцей // Настаўніцкая газета. — 2018. — 29 

снежня (№ 149). — С.3.  
Намеснік Прэм’ер-міністра Беларусі Ігар Петрышэнка павіншаваў з 

надыходзячымі святамі выхаванцаў Чэрвеньскага дома-інтэрната для дзяцей-

інвалідаў і маладых інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў час 

рэспубліканскай дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці”. 

 

Дзеці адчулі наша цяпло і клопат // Настаўніцкая газета. — 2018. — 29 

снежня (№ 149). — С.3.  
Кіраўнік спраў прэзідэнта Віктар Шэйман у час рэспубліканскай акцыі 

“Нашы дзеці” наведаў Рудзенскую дапаможную школу-інтэрнат. 

 

Хідджаз, М. Год пачынаецца з казкі / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 29 снежня (№ 149). — С.11. (Дадатак “Сацыяльны ракурс”) 
Мноства адрасатаў мае рэспубліканская навагодняя дабрачынная акцыя 

“Нашы дзеці”. Сярод іх і Ждановіцкая спецыяльная агульнаадукацыйная школа-

інтэрнат, дзе вучацца хлопчыкі і дзяўчынкі з парушэннем слыху. Сюды з 

віншаваннямі і падарункамі прыехала намеснік міністра адукацыі Рэспублікі 

Беларусь Раіса Станіславаўна Сідарэнка. 

 

Рэва, Д. Тут адбываюцца цуды / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 29 снежня (№ 149). — С.21. 
Для хлопчыкаў і дзяўчынак Мінскай вобласці месцам, дзе адбываюцца цуды, 

штогод становіцца галоўная абласная ёлка. У рамках рэспубліканскай акцыі “Нашы 

дзеці” на Міншчыне праходзіць мноства разнастайных мерапрыемстваў. А 
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кульмінацыяй акцыі стала абласное навагодняе свята. На ёлку ў Маладзечна 

сабраліся больў за 800 юных жыхароў з усіх раёнаў вобласці. 

 

Рэва, Д. Марафон паспяховых практык / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 29 снежня (№ 149). — С.21. 
На Міншчыне стартаваў новы праект “Марафон паспяховых практык”. 

Гэта шэраг мерапрыемстваў для педагогаў, задача якіх – не проста ўзбагаціць 

запас прафесійных ведаў і навыкаў настаўнікаў, а змяніць іх светапогляд. 

 

Мяцько, Н. Марафон паспяховых практык / Н. Мяцько // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 29 снежня (№ 149). — С.21. 
У артыкуле Наталля Мяцько, настаўніца факультатыўных заняткаў “АБЖ” 

гімнаціі №2 Салігорска, расказвае пра вынікі Мінскага абласнога конкурсу “Лепшая 

валанцёрская ініцыятыва – 2018”, які правадзіўся Беларускім таварыствам 

Чырвонага Крыжа. У намінацыі “Самая дружная каманда валанцёраў” перамогу 

атрымалі валанцёры каманды “БЭМС” гімназіі №2 Салігорска. 

 

27.12.2018 

Нікіфарава, С. Калядная гісторыя / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 27 снежня (№ 148). — С.3.  
Ужо 22 гады Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

завяршае год і пачынае новы Рэспубліканскай выставай-конкурсам дэкаратыўна-

прыкладной творчасці навучэнцаў “Калядная зорка”.  

Сёлета калядную гісторыю стваралі каля 10 000 навучэнцаў з больш як 500 

устаноў адукацыі, якія прынялі ўдзел у рэгіянальных і мінскім гарадскім этапах 

конкурсу. Кульмінацыю ж каляднай гісторыіпрадставілі 500 лепшых работ і іх 

аўтары, якія сталі фіналістамі: сярод якіх, работа “Зімовы вечар” Аліны Мытнік, 

навучэнкі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна. 

 

Свідзінскі, А. Чарговы Чарговы этап “Першай сусветнай” / А. Свідзінскі 

// Настаўніцкая газета. — 2018. — 27 снежня (№ 148). — С.3.  
Завяршыўся чарговы этап ваенна-гістарычнага праекта “Першая 

сусветная”, які рэалізоваецца з 2015 года інтэрнет-лабараторыяй “Кліа” сярэдняй 

школы №122 Мінска. Лепшы вынік у дыстанцыйным конкурсе паказала навучэнка 

11 класа Даўгінаўскай сярэдняй школы Вілейскага раёна Марыя Развадоўская. Сярод 

лепшых, так сама Валерыя Гнацюк (Сасноўская сярэдняя школа №1 Любанскага 

раёна). 

 

22.12.2018 

Хідджаз, М. Хто самы беражлівы? / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 22 снежня (№ 147). — С.6.  
Падведзены вынікі Рэспубліканскай акцыі-конкурсу сярод школ па зборы 

макулатуры “Макулатура ў перапроцоўку. Наш клопат, а не янота”.  

У намінацыі “Лепшая сельская школа з агульнай колькасцю навучэнцаў  да 80 

чалавек” 3-е месца у Забалоцкага дзіцячага сада – базавай школы Дзяржынскага 
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раёна Мінскай вобласці. Сярод сельскіх школ, дзе больш за 80 вучняў, сярод 

пераможцаў Ананіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа Пухавіцкага раёна Мінскай 

вобласці і Людвінаўская сярэдняя школа Вілейскага раёна Мінскай вобласці. 

У намінацыі “Лепшая гарадская школа з агульнай колькасцю навучэнцаў да 

800 чалавек” 3 месца у Вілейскай гімназіі №1 “Логас” Мінскай вобласці. Сярод 

гарадскіх  ўкол, дзе  вучацца больш за 800 чалавек на 3 месцы ВПК яслі-сад – 

сярэдняя школа №24 Барысава Мінскай вобласці. 

 

15.12.2018 

Рэва, Д. “Флагман” ідзе верным курсам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 15 снежня (№ 144). — С.6. 
Артыкул прысвечаны клубу педагагічных работнікаў “Флагман” Мінскай 

вобласці. Кульмінацыяй плённай работы ў клубе штогод становіцца фестываль 

“Лепшае ад лепшых”. Традыцыйна ён ладзіцца у снежні, і кожны раз праходзіць у 

розных раёнах. Сёлета пашансавала педагогам Мінскага – V Абласны фестываль 

педагагічнага майстэрства прымала Самахвалавіцкая сярэдняя школа. 

 

Нікіфарава, С. Марозная кар’ера, снежнае амплуа… / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 15 снежня (№ 144). — С.9,10. (Дадатак 

“Шосты дзень”) 
На тыдні адбыўся VII Рэспубліканскі агляд-конкурс Дзядоў Марозаў  і 

Снягурак “Ёлка-фэст”. У фінале конкурсу прынялі ўдзел 28 педагогаў з устаноў  

агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, якія сталі пераможцамі 

ці порызёрамі абласных і мінскага гарадскога этапаў спаборніцтва. 

У выніку напружанай творчай барацьбы журы дало сваю ацэнку ўсім 

канкурсантам. Так, у намінацыі  "Дзед Маро“  і Снягурка года” 2-е месца занялі 

Сяргей Аляксандравіч Колеснеў і Валерыя Вячаславаўна Цімохіна, 

культарганізатары Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Мінскага раёна. 

 

Дубоўская, В. Інавацыя – стратэгія развіцця для настаўніка і вучня / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 15 снежня (№ 144). — С.18.  
Пачатак гэтага тыдня быў азнаменаваны першым рэспубліканскім 

фестывалем інавацыйнага педагагічнага вопыту “Інавацыі як стратэгіі развіцця”. 

Два фестывальныя дні (10 і 11 снежня) прайшлі незаўважна. У дадзенным 

маштабным мерапрыемстве прыняло ўдзел больш за 250 педагогаў з усіх рэгіёнаў 

краіны, а вопытам падзяліліся педагогі 66 устаноў адукацыі, сярод якіх былі і 

прадстаўнікі Жодзінскай жаночай гімназіі. 

 

13.12.2018 

Хідджаз, М. Разам – дружная сям’я / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 13 снежня (№ 143). — С.4.  
Навагодняя Рэспубліканская дабрычынная акцыя “Нашы дзеці”сёлета 

працягнецца да 11 студзеня 2019 года. Так, прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных 

спраў збіраюцца наведаць Радашковіцкую школу-інтэрнат для дзяцей-сірот і 

дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, міністр культуры Рэспублікі Беларусь 
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Юрый Бондар збіраецца з дабрачынным візітам у Вілейскую спецыяльную 

агульнаадукацыйную школу-інтэрнат для дзяцей з цяжкімі паруўэннямі маўлення, 

міністр па надзвычайных сітуацыяхУладзімір Вашчанка – у Чахаўшчынскую школу-

інтэрнат у Валожынскім раёне Мінскай вобласці. 

Сярод аб’ектаў, якія прадстаўнікі ўстаноў і арганізацый наведаюць падчас 

навагодняй акцыі, ёсць і сацыяльна-педагагічныя цэнтры, напрыклад, Нясвіжскі і 

Клецкі СПЦ, куды прыедуць прадстаўнікі Нацыянальнага цэнтра прававой 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь, а СПЦ Дзяржынскага раёна традыцыйна 

наведаюць супрацоўнікі Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Беларусі на чале са 

старшынёй Анатолем Лапо. 

 

Клюйко, А. Увасабленне працаздольнасці, творчасці і ініцыятывы / А. 

Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 снежня (№ 143). — С.13.  
Артыкул прысвечаны Слуцкаму дзяржаўнаму каледжу і яго кіраўніку Барысу 

Браніслававічу Блахіну. 

 

11.12.2018 

Рэва, Д. Запалі сваю зорку / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

11 снежня (№ 142). — С.3.  
Упершыню на Міншчыне прайшоў абласны фестываль для дзяцей-інвалідаў і 

маладых інвалідаў “Запалі сваю зорку”. Месцам правядзення фестывалюстаў 

Дзяржынск. 15 гадоў тут ладзілася аналагічнае мерапрыемства ў рамках раёна. 

Цяпер жа фестываль пашырыў свае масштабы і стаў абласным. 

 

Рэва, Д. Іншы Тургенеў: погляд праз фотааб’ектыў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 11 снежня (№ 142). — С.4.  
Сёлета адзначаецца 200-годдзе з дня нараджэння І.С. Тургенева. Гэта нагода 

не толькі згадаць творчасць вялікага рускага пісьменніка, але і актывізаваць 

творчыя здольнасці. Здейсніць гэта можна ў рамках сеткавай акцыі “Час 

адкрываць І.С. Тургенева”, якая праходзіць у Мінскай вобласці. Арганізатарамі 

акцыі сталі адзел інфармацыйнага  забеспячэння бібліятэчнай работы і 

падрыхтоўкі медыярэсурсаў Мінскага абласнога ІРА сумесна з бібліятэкай 

Астрашыцка-Гарадоцкай сярэдняй школы.  

 

Рэва, Д. У свеце шахмат / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 11 

снежня (№ 142). — С.4.  
На Міншчыне прайшоў абласны спартыўна-масавы фестываль “Шахматныя 

надзеі”. Месцам правядзення фестываля стаў Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі 

“Світанак” Пухавіцкага раёна. На мерапрыемства сабраліся педагогі з усіх раёнаў 

вобласці, якія вядуць заняткі па шахматах. 

 

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

— 11 снежня (№ 142). — С.4.  
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У Рудзенскай дапаможнай школе-інтэрнаце прайшоў Рэспубліканскі турнір  

па баскетболе ў рамках Еўрапейскага тыдня баскетбола ФІБА-СОЕЕ. Школа-

інтэрнат дастойна прымала спаборніцтва, а яе навучэнцы аказаліся пераможцамі. 

 

Камінская, Н. Тэрыторыя чытання / Н. Камінская // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 11 снежня (№ 142). — С.4.  
У артыкуле Наталля Камінская, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

гімназіі №1 імя У. А. Караля Чэрвеня, расказвае пра тое, як зацікавіць дзяцей 

кнігамі, асабліва ў той час, калі электронныя тэхналогіі на кожным кроку. 

 

Жук, Т. Беларусь алімпійская / Т. Жук // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 11 снежня (№ 142). — С.7.  
У артыкуле Таццяна Жук, настаўніца фізічнай культуры і здароўя сярэдняй 

школы №3 Вілейкі, прадстаўляе распрацоўку гульні-квеста для навучэнцаў 8-11 

класаў па тэме “Беларусь алімпійская”. 

 

08.12.2018 

Церахава, Н. Галоўная задача – працаваць эфектыўна / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 08 снежня (№ 141). — С.7. 
У артыкуле пра задачы, якія стаяць перад педагогамі, кіраўнікамі, 

установамі адукацыі Смалявіцкага раёна, расказвае начальнік упраўлення па 

адукацыі, спорце і турызме Смалявіцкага райвыканкама Мінскай вобласці Ілона 

Юр’еўна Дастанка. 

 

Хідджаз, М. Сям’я у інфармацыйным полі / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 08 снежня (№ 141). — С.23. 
Вынікі першага этапу работы ў рамках інавацыйнага праекта “Укараненне 

мадэлі сацыяльна-педагагічнай падтрымкі прыёмных бацькоў (бацькоў - 

выхавальнікаў) на аснове выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных 

тэхналогій” ныдаўна былі падведзены ў АПА на рэспубліканскім семінары-

практыкуме. Сярод устаноў, якія прынялі ўдзел у рэалізаціі гэтага напрамку 

дзейнасці сацыяльна-педагагічны цэнтр Капыльскага раёна Міншчыны, Нясвіжскі 

раённы сацыяльна-педагагічны цэнтр. 

 

06.12.2018 

Пруднікава, Н. Ад міні-праекта да даследвання / Н. Пруднікава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 06 снежня (№ 140). — С.11. (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”) 
У артыкуле Наталля Пруднікава, настаўніца настаўніца англійскай мовы 

сярэдняй школы №14 Маладзечна, расказвае праектнае навучанне на ўроках 

англійскай мовы. 

 

Барадзіна, Г. Наш цёплы дом / Г. Барадзіна // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 06 снежня (№ 140). — С.11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”) 
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У артыкуле Галіна Барадзіна, настаўніца фізікі нарацкай школы №2, 

расказвае пра ўдзел навучальнай установы ў конкурсе школьных праектаў па 

энергаэфектіыўнасці “Энергія і асяродзе пражывання”. 

 

Хадаронак, Т. Запрашаем у сялянскую хатку / Т. Хадаронак // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 06 снежня (№ 140). — С.14. 
У артыкуле Таццяна Хадаронак, кіраўнік фізічнага выхавання, кіраўнік міні-

музея ясляў – сада №15 “Рабінка” Жодзіна, расказвае пра стварэнне ва ўстанове 

адукацыі ў рамках рэалізацыі педагагічнага праекта “Беларуская хатка. Міні – 

музей беларускай нацыянальнай культуры” міні-музея.  

 

04.12.2018 

Калядзіч, Н. Аблягчыць жыццё навучэнцам і педагогам / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 04 снежня (№ 139). — С.3.  
Фінал ІІІ Рэспубліканскага конкурсу маладзёжных інавацыйных праектаў у 

сферы адукацыі “Інфармацыйныя і мабільныя тэхналогіі для адукацыйнага 

працэсу”, арганізаванага Міністэрствам адукацыі і кампаніяй МТС, прайшоў у 

межах ІІ Міжнароднай сецыялізаванай навукова-тэхнічнай выставы-форуму 

“Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі” ІТЕ-2018. Абсалютным пераможцам 

спаборніцтваў стаў навучэнец сярэдняй школы №11 Слуцка Цімафей Стамброўскі 

з праектам “Мабільны дадатак RiBFoP”. 

 

01.12.2018 

Рэва, Д. Сіла ў адзінстве / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 01 

снежня (№ 138). — С.8.  
У Маладзечна прайшоў абласны міжведамствены семінар па пытаннях 

рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №18 “Аб дадатковых мерах па 

дзхяржаўнай абароне дзяцей у нядобрадзейных сем’ях”.  

Павзнаёміцца з вопытам работы Маладзечаншчыны і іншых раёнаў Мінскай 

вобласці ўдзельнікі семінара маглі падчас работы мабільных секцый і наведаўшы 

спецыяльна падрыхтаваную выставу. 

 

Рэва, Д. Навагоднія конкукрсы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 01 снежня (№ 138). — С.8.  
На Міншўчыне падвялі вынікі конкурсаў “Калядная зорка” і “Ёлка-фэст”. 

“Калядная зорка” праходзіла ў Жодзіне. Экспертная камісія выбрала 60 работ, якія 

прадставяць Мінскую вобласць на рэжспубліканскім этапе выставы-куонкурса 

“Калядная зорка”.Конкурс “Ёлка-фэст” праходзіў у Каладзішчанскай сярэдняй 

школе Мінскага раёна. Сваіх прэтэндэнтаў на перамогу прадставілі 20 устаноў 

адукацыі з 16 раёнаў вобласмці. У намінацыі “Лепшы Дзед Мароз і Снягурка” 

перамогу святкавала каманда Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Мінскага ртаёна. 

У намінацыі “Лепшая навагодняя сюжэтна-гульнявая праграма”дыплом І ступені 

атрымалі прадстаўнікі Каладзішчанскай сярэдняй школы. 
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Рэва, Д. Тэлемост з Байканурам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 01 снежня (№ 138). — С.8.  
Свята і тэлемост з далёкім Байканурам – так у Сорагскім яслясадзе – 

сярэдняй школе Слуцкага раёна адзначылі 100-годдзе з дня нараджэння свайго 

знакамітага земляка К. В. Герчыка. 
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28.12.2018 

Харевич, Е. Все всегда сбывается / Е. Харевич // Мінская праўда. — 2018. 

— 28 снежня (№ 98). — С.4. 
Приемную семью Марины и Вячеслава Литвяковых из Логойска в рамках 

республиканской акции «Наши дети» посетили первый заместитель премьер-министра 

Республики Беларусь Александр Турчин и заместитель председателя Совета по 

развитию предпринимательства бизнесмен Павел Топузидис. 

 

Новогодние сюрпризы // Мінская праўда. — 2018. — 28 снежня (№ 98). — 

С.4. 

Поздравления с новогодними праздниками принимали воспитаниики 

Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с 

особенностями психофизического развития. К марафону добра присоеденились 

заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко, заместитель 

министра труда и социальной защиты Александр Румак, заместитель 

председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, председатель комитета по 

труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Олег Семенчук, 

председатель Червенского райисполкома Виталий Козлов, представители 

Белагропромбанка, профсоюзного движения, духовентва. 

 

Гончар, С. Поделились теплом души / С. Гончар // Мінская праўда. — 2018. 

— 28 снежня (№ 98). — С.4. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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В преддверии рождественских и новогодних праздников в рамках республиканской 

акции «Наши дети» Вилейскую специальную общеобразовательную школу-интернат 

посетил министр культуры Юрий Бондарь. 

 

Ткачэнка, Д. Вось гэта тэхніка! / Д. Ткачэнка // Мінская праўда. — 2018. 

— 28 снежня (№ 98). — С.4. 
Напярэдадні навагодніх святаў вучні і педагогі Старыцкай сярэдняй школы 

Капыльскага раёна атрымалі ад Мінаблвыканкама сучасную інтэрактыўную панэль – 

мультыборд. 

 

Сурма, Е. Танцуют кадеты / Е. Сурма // Мінская праўда. — 2018. — 28 

снежня (№ 98). — С.5. 
В Минском областном кадетском училище состоялся традиционный новогодний 

кадетский бал. Нынешнее мероприятие было одним из самых массовых, в танцевальных 

номерах участвовали более 200 человек. 

 

18.12.2018 

История со счастливым концом. Девятиклассник Даниил Мороз, 

ученик средней школы №1 Логойска, помог девочке выбраться из проруби // 

Мінская праўда. — 2018. — 18 снежня (№ 96). — С.3. 
Школьник шел в больницу через парк, когда услышал крики о помощи. Даниил, не 

раздумывая, бросился к тонущей девочке и вытащил её на лед. 

 

Грицкевич, Г. Подняться со дна… стакана, или Выстраданное счастье / Г. 

Грицкевич // Мінская праўда. — 2018. — 18 снежня (№ 96). — С.9. 
В статье рассказывается о работе Любанского районного социально-

педагогического центра по работе с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении. 

 

14.12.2018 

Детям – счастье! // Мінская праўда. — 2018. — 14 снежня (№ 95). — С.1. 
Благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Беларуси и продлится по 

11 января 2019 года. На Минщине акция стартовала с открытия детского сада в 

деревне Копище Минского района. 

 

Ващило , С. «Космос» открыт! / С. Ващило // Мінская праўда. — 2018. — 

14 снежня (№ 95). — С.3. 
В деревне Копище под Минском торжественно открылся новый садик на 150 

мест. Символично, что праздничное мероприятие совпало с началом республиканской 

акции «Наши дети». 

 

Слиж , М. Найти талантливых детей, вернуть наследие художника / М. 

Слиж // Мінская праўда. — 2018. — 14 снежня (№ 95). — С.7. 
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188 проектов, охватывающих практически все сферы жизнедеятельности 

области, были рассмотрены на конференции по реализации гуманитарных проектов, 

состоявшейся в Воложине. «Сохраним парк вместе» - гуманитарный проект 

Мядельского райисполкома, представленный на конференции. Начальник управления по 

образованию, спорту и туризму Мядельского райисполкома Татьяна Ефимова 

рассказала: «Хотим привести в порядок ряд замечательных, памятных мест. Одно из 

них – парк «Старый Мядель». 

 

11.12.2018 

Коршун, Л. Зажги свою звезду / Л. Коршун // Мінская праўда. — 2018. — 

11 снежня (№ 94). — С.1,5. 
Ярко и масштабно на Минщине впервые прошел областной фестиваль «Зажги 

свою звезду». Более 250 детей инвалидов и молодых инвалидов региона поделились своим 

творчеством с гостями и участниками праздника, который состоялся в Дзержинске. 

 

В буквальном смысле покорили вершину школьники из Пуховичского 

района // Мінская праўда. — 2018. — 11 снежня (№ 94). — С.3. 
В Марьиной Горке впервые в Минской области прошли состязания по 

спортивному скалолазанию. Золотые награды команда завоевала сразу в двух 

дисциплинах – «Скорость» и «Трудность». До конца этого года ребята собираются 

защитить титул на республиканской спартакиаде. 

 

Пашкевич, Е. Важные диалоги о духовном / Е. Пашкевич // Мінская праўда. 

— 2018. — 11 снежня (№ 94). — С.10. 
Традиционный церковно-общественный форум в этом году принимала Марьина 

Горка. Ключевая тема встречи – «Молодежь: свобода и ответственность». 

 

Холодинская , Ю. Воспитывая нравственность / Ю. Холодинская // Мінская 

праўда. — 2018. — 11 снежня (№ 94). — С.12. 
В статье Анастасия Линда, социальный педагог средней школы №1 города 

Фаниполя, рассказывает об аспектах своей профессии. 

 

07.12.2018 

Халдеева, А. Просто фантастика! / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2018. 

— 07 снежня (№ 93). — С.4. 
Среди призеров международного конкурса юных журналистов в Петрозаводске – 

ученица гимназии №10 Молодечно Дарья Новоселова. Её творческая работа 

«Таинственный сон» получила диплом ІІ степени в номинации «Самое необычное 

путешествие». 

 

Брожина, Ю. Выпускник колледжа уже профессионал? / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2018. — 07 снежня (№ 93). — С.7. 
Выпускник колледжа уже профессионал? На этот вопрос в рамках круглого 

стола попытались ответить представители Минского областного совета директоров 
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учреждений профессионально-технического и среднего специального образования 

совместно с заказчиками кадров и молодыми специалистами. 

 

Слиж, М. Вальс в инвалидной коляске, или Их не нужно жалеть / М. Слиж 

// Мінская праўда. — 2018. — 07 снежня (№ 93). — С.17. 
В Воложинском районе прошел инклюзивный фестиваль творчества для людей с 

инвалидностью. Тепло принимала публика ребят из Чеховщинской вспомогательной 

школы-интерната, которые танцевали «Летку-енку». 

 

Грыцкевіч, Г. Піцу не ядуць, за “Ювентус не хварэюць, але заткнуць за пояс 

любога італьянца! / Г. Грыцкевіч // Мінская праўда. — 2018. — 07 снежня (№ 93). 

— С.19. 
У артыкуле расказваецца пра беларускі Турын – невялікі аграгарадок  у Пухавіцкім 

раёне, пра мясцовую дзявочую футбольную каманду  Турынскага ВПК “Дзічячы сад – 

сярэдняя школа”. 

 

Гавриленко, Ю. Роботы в школе уже реальность // Мінская праўда. — 2018. 

— 07 снежня (№ 93). — С.20. 
Статья посвящена молодому деревенскому учителю Владиславу Бабичу из 

Рассветовской средней школы Клецкого района Минской области, который меньше чем 

за год изучил Scratch и выиграл республиканский конкурс, посвященный языку 

програмирования. 

 

04.12.2018 

Брожина, Ю. Золотые наши! / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2018. — 

04 снежня (№ 92). — С.4. 
Команда Руденской вспомогательной школы-интерната выиграла 

республиканский турнир по баскетболу, который прошел в рамках Европейской недели 

баскетбола ФИБА-СОЕЕ. 

 

 


