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

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

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

01.06.2018 

Галковский, С., Савицкая, О. Вот и лето пришло / С. Галковский, 

О. Савицкая // СБ. Советская Белоруссия. — 2018. — 1июня (№ 103). — С.1, 

7-8. 
В статье рассказывается об истории мальчика с фотографии, присланной 

на фотоконкурс “Мой родный кут” в редакцию газеты. Им оказался 11-летний 

Юра Чернушевич из агрогородка Кривичи под Солигорском.  

 

 

«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  

 

 

23.06.2018 

Лазоўская, Т. Школа, стала гісторыяй… / Т. Лазоўская // Звязда. – 2018. 

– 18 чэрвеня (№ 103). – С.5,8 
Артыкул прысвечаны ДУА “Дзічячы сад – сярэдняя школа №1 імя 

П. І. Купрыянава” г. Жодзіна. Гісторыя навучальнай установы арганічна 

пераплялася з гісторыяй горада Жодзіна. Ёй 87 гадоў. 

 

06.06.2018 

Пясецкі, Я.  “Звязду” ў нашай хаце помню з маленства / Я. Пясецкі // 

Звязда. — 2018. — 6 чэрвеня (№ 104). — С. 3.  
У артыкуле распавядаецца пра музей Уздзенскай санаторнай школы-

інтэрната. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Наталля Трыгубовіч 
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расказвае пра музей, яго экспанаты, якія выкарыстоўваюць настаўнікі для 

арганізацыі тэматычных гутарак “Рэчы з матчынай хаты” і іншых 

мерапрыемстваў. 

 

02.06.2018 

Пясецкі, Я. Пра нашу Радзіму ў вершах і / Я. Пясецкі // Звязда. — 2018. 

— 2 чэрвеня (№ 104). — С.8.  
У артыкуле распавядаецца пра фінал абласнога этапу рэспубліканскага 

конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка: прысвячэнне маёй Радзіме”, які 

адбыўся 24 мая 2018 года ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі.  

 

01.06.2018 

Нікалаева, Н. Супершкола, шоу-балет “Выпускнік-2018” і запрашэнне 

ў аквапарк. Як прайшоў рэспубліканскі “Апошні званок? / Н. Нікалаева // 

Звязда. — 2018. — 1 чэрвеня (№ 103). — С. 3.  
У артыкуле распавядаецца пра рэспубліканскае свята “Апошні званок”, якое 

прайшло 30 мая ў “Мінск-Арэне”. З Мінскай вобласці прысутнічалі 600 хлопцаў і 

дзяўчат. Міністр адукацыі Ігар Карпенка ва ўрачыстай часткі мерапрыемства 

ўручыў падзякі найлепшым класным кіраўнікам ад кожнай вобласці і Мінска. Акрамя 

таго, усе пераможцы ў гэтай намінацыі атрымалі па 10 білетаў у аквапарк для 

навучэнцаў свайго класа. А ўладальнікам тытула “Супершкола” разам з іншымі 

школамі стала Дзераўнянская сярэдняя школа Стаўбцоўскага раёна. Міністр 

адукацыі ўручыў кіраўнікам устаноў сертыфікаты на дзве актыўныя сэнсарныя 

сістэмы (мультыборды).  

 
 

«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 

 
 

15.06.2018 

Конопелько, Л. Чужой среди своих / Л. Конопелько // Народная газета. 

– 2018. – 15 чэрвеня (№ 24). – С. 22,23. 
Почти все родители мечтают воспитать из своего ребенка прирожденного 

лидера. Но что делать, если вопреки честолюбивым чаяниям мам и пап подросток, 

по независящим от него причинам, оказался изгоем в классе, считается лузером в 

дворовой компании? Всегда ли виной тому – его непохожесть на других?Почему 

дети подвергаются травле среди сверстников?  

http://ng.sb.by/
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Своим видением этой проблемы делится Ирина Ботяновская, старший 

преподаватель кафедры психологии и управления Минского областного института 

развития образования. 

 

«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 

 

01.06.2018 

Сардэчная песня пра “Зубраня” // Рэспубліка. — 2018. — 1 чэрвеня (№ 

100). — С. 4-5  
Артыкул знаёміць з удзельнікамі міжнароднай змены “Ад сэрца да сэрца” з 

Сірыі, якія будуць адпачываць у лагеры “Зубраня”. Паездка ў Беларусь стала 

падарункам для самых лепшых і таленавітых дзяцей-сірот – тых, хто мае 

найвышэйшыя балы, танцуе, спявае, малюе. 

 
 

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/ 

 

28.06.2018 

Рэва, Д. Праекты ў дзеянні / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. —

28 чэрвеня (№ 73). — С. 8 
Разам з завяршэннем навучальнага года ў многіх установах скончылі работу 

над разнастайнымі праектамі. Якія пытанні вырашаліся пры дапамозе гэтых 

праектаў, як яны рэалізоўваліся і якіх вынікаў дапамаглі дасягнуць, можна было 

даведацца падчас творчай справаздачы, што адбылася ў Мінскім абласным ІРА. 

Праектная дзейнасць шырока выкарыстоўваецца педагогамі і 

адміністрацыйнымі работнікамі. Так, у 2017/2018 навучальным годзе ў 178 

установах адукацыі вобласці рэалізоўвалася 67 рэспубліканскіх праектаў, у 125 

установах адукацыі – 94 абласныя педагагічныя праекты. Мінская вобласць займае 

3-е месца ў рэспубліцы па колькасці ўстаноў адукацыі, якія рэалізоўваюць 

эксперыментальныя праекты, і 2-е месца – па колькасці ўстаноў адукацыі, што 

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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рэалізоўваюць інавацыйныя праекты. Для ўдзелу ў творчай справаздачы былі 

заяўлены 57 праектаў. Завяршыліся яны ў мінулым навучальным годзе. З іх 28 былі 

адабраны для прадстаўлення на абласным мерапрыемстве. 

 

Бітэль, А. Тэатр пачынаецца са школы… / А. Бітэль // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 28 чэрвеня (№ 73). — С. 8 
У артыкуле Ала Бітэль, настаўніца беларускай мовы і літаратуры сярэдняй 

школы № 1 Валожына, расказвае тэатр-студыю “Летуценнікі”, якая 

размяшчаецца на базе навучальнай установы. 

 

23.06.2018 

Рэва, Д. Летняя школа для педагогаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 

2018. – 23 чэрвеня (№ 71). – С. 7 
Лета з карысцю праводзяць не толькі дзеці, але і іх педагогі. Так, актыўным 

настаўнікам Мінскай вобласці прапанавалі сесці за парты летняй школы, якая на 

тры дні адкрылася на базе Чэхаўшчынскай дапаможнай школы-інтэрната ў 

Валожынскім раёне. Вучнямі яе сталі члены абласнога клуба педагагічных 

работнікаў “Флагман” і педагогі вобласці – удзельнікі конкурсаў прафесійнага 

майстэрства.  

 

Рэва, Д. Загаварыць на мове Паднябеснай / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 23 чэрвеня (№ 71). – С. 7 
На Міншчыне ўпершыню з’явіліся класы, дзе кітайская мова вывучаецца як 

асноўная замежная на ўроках. Мінулы навучальны год для сярэдняй школы №2 

Смалявіч быў асаблівым – трэцякласніккі гэтай школы сталі першымі ў вобласці, 

хто вывучае на ўроках замежнай мовы не англійскую ці нямецкую, а кітайскую. Як 

паведаміла Наталля Казіміраўна Радзевіч, начальнік вучэбна-метадычнага аддзела 

замежных моў МАІРА, у мінулым навучальным годзе на Міншчыне больш за 600 

дзяцей вывучалі кітайскую мову, аднак вывучаць кітайскую мову як асноўную 

замежную першымі рашыліся менавіта ў Смалявічах. 

 

Калядзіч, Н. Упэўнена глядзець у будучыню / Н. Калядзіч // 
Настаўніцкая газета. – 2018. – 23 чэрвеня (№ 71). – С. 6 

У артыкуле аб поспехах вучняў і педагогаў раёна, арганізацыі летняй 

аздараўленчай кампаніі і пытаннях падрыхтоўкі да 1 верасня расказвае начальнік 

упраўлання па адукацыі, спорце і турызме Стаўбцоўскага райвыканкама Людміла 

Мар’янаўна Стонька. 

 

Калядзіч, Н. Кожная праблема – магчымасць для творчага вырашэння / 

Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. – 2018. –23 чэрвеня (№ 71). – С. 18 
У артыкуле расказваецца пра школьны STEM-парк, які размяшчаецца на базе 

сярэдняй школы № 20 Барысава. 
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19.06.2018 

Мілько, Т. Біблейскія  каштоўнасці у фэнтэзі / Т. Мілько // Настаўніцкая 

газета. – 2018. – 19 чэрвеня (№ 69). – С. 7 
У артыкуле Таццяна Мілько, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Бярэзінскай гімназіі Мінскай вобласці, разважае пра ўдзел вучняў навукова-

даследчай рабоце. 

 

16.06.2018 

Белановіч, Т. Квест для педагогаў / Т. Белановіч // Настаўніцкая газета. 

– 2018. – 16 чэрвеня (№ 68). – С. 15 
У артыкуле Таццяна Белановіч, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

Вішнявецкай сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна, расказвае пра раённае 

метадычнае аб’яднанне настаўнікаў пачатковых класаў. 

 

Душэйка, І. Да інклюзіўнай свядомасці – праз народныя і праваслаўныя 

традыцыі / І. Душэйка // Настаўніцкая газета. – 2018. – 16 чэрвеня (№ 68). – С. 

15 
У артыкуле Ірына Душэйка, дырэктар ЦКРНіР Нясвіжскага раёна , 

разглядае пытанні інклюзіўнай адукацыі. 

 

Болбас, Т. Вучым англійскую мову з цікавасцю / Т. Болбас // 

Настаўніцкая газета. – 2018. – 16 чэрвеня (№ 68). – С. 15 
У артыкуле Тамара Болбас, настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 2 

г. Смалявічы, расказвае пра прадметныя нядзелі англійскай мовы, якія з’яўляюцца 

адной з самых цікавых форм пазакласнай работы. 

 

Церахава, Н. Валожын без бар’ераў. Турызм даступны для кожнага / Н. 

Церахава // Настаўніцкая газета. – 2018. – 16 чэрвеня (№ 68). – С. 18 
Праект “Валожын без бар’ераў” рэалізуецца ў Беларусі пры фінансавай 

падтрымцы Еўрапейскага саюза. Яго вынікам павінна стаць распрацоўка 

пяцігадовай праграмы развіцця сацыяльных і рэкрэатыйных паслуг для людзей 

з інваліднасцю. Так, на базе сярэдняй школы № 2 Валожына быў створаны раённы 

Цэнтр бяспекі жыццядзейнасці, які стане пілотным у Мінскай вобласці і будзе 

выкарыстоўвацца для навучання і школьнікаў, і дарослых. 

 

14.06.2018 

Клюйко, А. Слуцкі рэцэпт, або Хто яшчэ не ўмее варыць сыр 

“Адыгейскі” / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. – 2018. – 14 чэрвеня (№ 67). – 

С. 3 
Слуцкі дзяржаўны каледж ініцыіраваў II Міжнародны конкурс прафесійнага 

майстэрства навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па кампетэнцыі 

“Майстра малочнай вытворчасці”. У ім прынялі ўдзел не толькі выхаванцы 

слуцкага каледжа, але і трох расійскіх – з Калінінградскай, Варонежскай вобласцей 

і г. Барнаўла. Першае месца заваявала каманда Слуцкага дзяржаўнага каледжа ў 

складзе Валерыя Піліпенкі і Уладзіслава Калядкі. 2-е і 3-е месцы занялі каманды 
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расіян. Кожнаму з гасцей былі ўручаны граматы, падзячныя лісты, каштоўныя 

падарункі і сувеніры.  

 

Рэва, Д. Справы і ідэі маладых – Радзіме! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

– 2018. –14 чэрвеня (№ 67). – С. 13 
Артыкул знаёміць з абласным форумам дзіцячых і маладзёжных ініцыятыў 

“Маладзёжнае лідарства: сучасны погляд”, які праводзіўся на базе аздараўленчага 

лагера “Неман” на Стаўбцоўшчыне. Форум сабраў каля 300 чалавек. Дэвіз – 

“Справы і ідэі маладых – малой Радзіме!”.  

 

Рэва, Д. Сустрэча з летам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. – 14 

чэрвеня (№ 67). – С. 13 
Аўтар знаёміць летняй аздараўленчай кампаніяй, якая праходзе на Міншчыне. 

Селета на Міншчыне адпачнуць і ўмацуюць сваё здароўе больш за 55 тыс. хлопчыкаў 

і дзяўчынак. Правесці лета з карысцю для ведаў змогуць высокаматываваныя 

навучэнцы – для іх традыцыйна арганізоўваюцца профільныя лагеры. Іх наведаюць 

7500 навучэнцаў. З іх у спартыўна-аздараўленчых лагерах адпачнуць 4580 чалавек, у 

лагерах працы і адпачынку – 1790, у лагерах іншай скіраванасці – 780 чалавек. 

 

Рэва, Д. Сезон турызму / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. – 2018. – 14 

чэрвеня (№ 67). – С. 13 
Абласны турыстычны злёт школьнікаў Мінскай вобласці прайшоў у 

Барысаўскім раёне. Удзельнікамі сталі 300 спартсменаў у складзе 22 каманд. 

Пераможцай стала каманда Барысаўскага раёна,  другое месца занялі прадстаўнікі 

Смалявіцкага раёна, трэцяе – навучэнцы са Случчыны.  

 

09.06.2018 

Патула, К. Намалюем сваю мару / К. Патула // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 9 чэрвеня (№ 65). — С. 19 
Сацыяльны педагог сярэдняй школы № 18 г. Барысава Кацярына Патула 

распавядае пра заняткі аб'яднання па інтарэсах “Расток”. Заняткі арганізаваны з 

навучэнцамі малодшага школьнага ўзросту з выкарыстаннем метаду арт-тэрапіі. 

Аўтар упэўнена, што ўдзел дзяцей у занятках з элементамі арт-тэрапіі аказвае на 

дзяцей станоўчы ўплыў, які пазней уплывае на фарміраванне іх маральных 

каштоўнасцей, светапогляду, жыццёввых мэт і ўспрыманне свету.  

 

Садоўская, Г. Малышы Смалявіччыны / Г. Садоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 9 чэрвеня (№ 65). — С. 22 
Намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці ясляў-сада № 5 Смалявіч Галіна 

Садоўская піша пра фінал раённага музычнага фестывалю творчасці дзяцей 

дашкольнага ўзросту, які прайшоў на базе ясляў-сада № 6 Смалявіч “Вясёлка”, 

праводзіўся ў дзвюх намінацыях – “Вакальная творчасць” і “Танцавальная 

кампазіцыя”. Яго арганізатарам выступіла ўпраўленне па адукацыі, спорце і 

турызме Смалявіцкага райвыканкама. Музычны фестываль арганізаваны з мэтай 
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стварэння спрыяльных умоў для раскрыцця творчага патэнцыялу дзяцей і іх 

падтрымкі ў розных відах творчай дзейнасці.  

 

07.06.2018 

Бурак, А. Алімп пакараецца толькі таленту і майстру / А. Бурак // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 7 чэрвеня (№ 64). — С. 1 
Артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі №1 Капыля імя 

М.В. Рамашкі знаёміць з настаўніцай геаграфіі сваёй гімназіі Аленай Сяргееўнай 

Роўбуць. Алена Сяргееўна – выдатнік адукацыі, працуе ў гімназіі больш за 30 гадоў. 

Сваім прыкладам яна натхняе ўвесь педагагічны калектыў на вынік, вучыць 

працаваць над сабой, станавіцца сапраўдным педагогам.  

 

Рэва, Д. Ад падтрымкі ініцыятыў – да сацыяльнай кампетэнцыі асобы / 

Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 7 чэрвеня (№ 64). — С. 3 
У артыкуле падведзены вынікі круглага стала “Удзел у дзіцячым грамадскім 

руху як аснова сацыяльнай кампетэнцыі падлетка. Арыенціры ў выхаванні сучаснага 

лідара для сістэмы адпачынку і аздараўлення дзяцей”. Мерапрыемства прайшло 

ў НДЦ “Зубраня”, сабрала разам супрацоўнікаў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, 

прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і “Зубраняці”. 

 

Калядзіч, Н. Для ўпэўненасці, для настрою, для будучыні / Н. Калядзіч 

// Настаўніцкая газета. — 2018. — 7 чэрвеня (№ 64). — С. 4 
У артыкуле вядзецца гутарка з вучнямі 9 “А” класа барысаўскай сярэдняй 

школы №2 і з іх настаўнікамі. Карэспандэнт газеты завітаў у школу і пазнаеміўся 

з імі ў дзень, калі школьнікі пісалі дыктант па рускай мове. Размова вялася пра 

школу, экзаменацыйнае выпрабаванне і будучыню.   

 

05.06.2018 

Рэва, Д. Ад сэрца да сэрца / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

5 чэрвеня (№ 63). — С. 2 
Артыкул знаёміць з удзельнікамі міжнароднай змены “Ад сэрца да сэрца” 

з Сірыі, якія адпачываюць у лагеры “Зубраня”. Паездка ў Беларусь стала 

падарункам для самых лепшых і таленавітых дзяцей-сірот – тых, хто мае 

найвышэйшыя балы, танцуе, спявае, малюе. 

 

Рэва, Д. Прысвячэнне Радзіме / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 5 чэрвеня (№ 63). — С. 5 
У артыкуле распавядаецца пра фінал абласнога этапу рэспубліканскага 

конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка: прысвячэнне маёй Радзіме”, які 

адбыўся 24 мая 2018 года ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі. 

98 хлопчыкаў і дзяўчынак прачыталі выбраныя імі творы. Дыпломы першай ступені 

атрымалі: у 1-й узроставай катэгорыі (пачатковыя класы): Тарарай Паліна, 

навучэнка ДУА “Сярэдняя школа № 2 г. Стоўбцы”; у 2-й узроставай катэгорыі (5-

6 класы): Дзільман Вікторыя, навучэнка ДУА “Сярэдняя школа № 2 г. Мар’іна 

Горка” Пухавіцкага раёна, – дыплом; у 3-й узроставай катэгорыі (7-8 класы): 
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Дзямітка Канстанцін, навучэнец ДУА “Забалоцкая сярэдняя школа” Смалявіцкага 

раёна; у 4-й узроставай катэгорыі (9-10 класы): Волкава Мілана, навучэнка ДУА 

“Уздзенская раённая гімназія”.   

 

Рэва, Д. Выхаванне здаровага пакалення / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 5 чэрвеня (№ 63). — С. 5 
Артыкул знаёміць з другакласнікамі сярэдняй школы № 2 Стоўбцаў, якія сталі 

пераможцамі сярод беларускіх навучэнцаў у IV Міжнародным конкурсе для дзяцей 

“Аб правільным харчаванні і здаровым ладзе жыцця”, які праводзіцца ў рамках 

глабальнай праграмы кампаніі Нэстле “Здаровыя дзеці”. Правільнае харчаванне – 

аснова здаровага ладу жыцця. Усё гэта добра ведаюць маленькія выхаванцы Алы 

Валянцінаўны Ярмак.  

 

Рэва, Д. IT вачамі дзяцей / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 

5 чэрвеня (№ 63). — С. 5 
Артыкул знаёміць з  удзельнікамі конкурсу #IT_Link. Конкурс праводзіцца 

ўпраўленнем адукацыі Мінаблвыканкама, Мінскім абласным ІРА сумесна з 

адміністрацыяй Парка высокіх тэхналогій. Спаборніцтва мае адкрыты характар і 

запрашае да ўдзелу навучэнцаў 1-9 класаў з усёй краіны (245 хлопчыкаў і дзяўчынак).  

 

02.06.2018 

Янковіч, М. Апошні званок прагучаў у “Мінск-Арэне” / М. Янковіч // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 2 чэрваня (№ 62). — С. 5 
У артыкуле распавядаецца пра рэспубліканскае свята “Апошні званок”, якое 

прайшло 30 мая ў “Мінск-Арэне”. Міністр адукацыі Ігар Карпенка ва ўрачыстай 

часткі мерапрыемства ўручыў падзякі найлепшым класным кіраўнікам ад кожнай 

вобласці і Мінска. Акрамя таго, усе пераможцы ў гытай намінацыі атрымалі па 10 

білетаў у аквапарк для навучэнцаў свайго класа. А ўладальнікам тытула 

“Супершкола” разам з іншымі школамі стала Дзераўнянская сярэдняя школа 

Стаўбцоўскага раёна. 
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29.06.2018 
 

Гнилозуб, В. Нужна позарез! / В. Гнилозуб // Мінская праўда. — 2018. 

— 29 июня (№ 48). — С. 3 
В деревне Лесновка Минского района завершается строительство школы. Её 

открытия к 1 сентября с нетерпением ждут и взрослые, и дети. И тому есть 

особые причины. 

 
19.06.2018 

След юных спасателей на три дня объединил более 300 школьников 

из каждого района области // Мінская праўда. – 2018. – 19 июня (№ 45). – С.3  
Полевой лагерь традиционно разместился на берегу Плещеницкого 

водохранилища. В рамках спортивного марафона дети на практике 

демонстрировали умение действовать при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

Ученики средней школы № 4 Червеня победили в республиканском 

конкурсе «Что? Где? Когда?» // Мінская праўда. – 2018. – 19 июня (№ 45). – 

С.3  
В битве умов семиклассники блеснули недетской смекалкой и эрудицией, 

оставив позади конкурентов из других уголков Беларуси. 

 

Гавриленко, Ю. Наперегонки со смертью / Ю. Гавриленко // Мінская 

праўда. – 2018. – 19 июня (№ 45). – С. 11 
Статья посвящена проблеме травматизма у подростков на 

железнодорожном транспорте, своим мнением по этому вопросу делится Ирина 

Ботяновская, психолог, старший преподаватель кафедры психологии и управления 

ГУО «Минский областной институт развития образования». 

15.06.2018 

Максимова, К. И снова золото / К. Максимова // Мінская праўда. – 

2018. – 15 июня (№ 44). – С. 4 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Команда Минщины выиграла республиканскую спартакиаду по спортивному 

ориентированию.  

 

12.06.2018 

Grazie, «Интернационале»! // Мінская праўда. — 2018. — 12 июня (№ 

44). — С.1, 15  
В сентябре легендарный миланский футбольный клуб “Интер” откроет в 

Минске свою академию – пока лишь вторую в Европе. И юные футболисты 

Минщины отныне смогут заниматься под руководством тренеров миланского 

“Интера”, которые регулярно будут приезжать в Беларусь для координации 

работы и отбора одаренных учеников.  

В статье рассказывается о работе второй смены тренировочного лагеря, 

организованного на базе частной школы “ФШМ”. В лагерь приехали тренироваться 

ребята со всей республики. Минскую область представляют юные спортсмены из 

Борисова, Солигорска, Столбцов. 

 

Вслед за мечтой // Мінская праўда. – 2018. – 12 июня (№ 44). – С.4 
В статье рассказывается об одиннадцотом республиканском фестивале 

творчества детей и молодых людей с инвалидностью “Мечты сбываются”, 

который проходил в Несвиже. Тема фестиваля этого года – “Кино без границ”. На 

протяжении двух дней коллективы 10 домов-интернатов пели, танцевали, 

демонстрировали трейлеры. Среди победителей коллектив Червенского дома 

интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями 

психофизического развития (1-е место); Ивенецкий дом-интернат для детей-

инвалидов с особенностями психофизического развития (2-е место). 

 

01.06.2018 

Скажи мне, кто твой друг // Мінская праўда. — 2018. — 1 июня (№ 40). 

— С. 3  
У Копыля появился новый побратим – Оренбургский район. Соглашение о 

сотрудничестве между двумя регионами подписано накануне, во время визита 

делегации Оренбургской области в Беларусь. Глава Оренбургского района во время 

визита в Копыльский район посетил гимназию им. Н.В.Ромашко. Это одно из 

немногих учреждений образования области, где педагоги не только разрешают 

ученикам брать на занятия мобильные телефоны, но и включают их в учебный 

процесс. В гимназии активно используются мультиборды и интерактивные 

информационные системы. 

 

Старт во взрослую жизнь // Мінская праўда. — 2018. — 1 июня (№ 40). 

— С. 4  
В статье рассказывается о последнем школьном звонке, который прозвучал 

почти для 8 тыс. одиннадцатиклассников Минщины. Корреспонденты газеты 

побывали на линейке в гимназии №1 города Жодино, откуда во взрослую жизнь 

отправились 59 выпускников.    
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Молодой – значит креативный // Мінская праўда. — 2018. — 1 июня 

(№ 40). — С. 4  
Статья посвящена областному форуму детских и молодежных инициатив, 

который прошел под девизом “Дела и идеи молодых – малой родине!” в 

Столбцовском районе. На мероприятие приехало более 300 участников со всей 

области – лидеры детского и молодежного самоуправления, общественных 

объединений, волонтерского движения, члены молодежных парламентов, 

отличники учебы, победители творческих , спортивных и интеллектуальных 

состязаний. 

 

Нынче вечер выпускной // Мінская праўда. — 2018. — 1 июня (№ 40). 

— С. 6 
Статья посвящена Руденской вспомогательной школе-интернату, у которой 

4 июня состоится выпускной вечер. Интервью с директором школы интерната 

Валентином Гилевским и выпускниками, которые строят планы на будущее и 

благодарят педагогов школы за свое обучение и становление. 

 

Сурма, Е. От чего или от кого сегодня нужно защищать детей? / Е. 

Сурма // Мінская праўда. — 2018. — 1 июня (№ 40). — С. 7 
Корреспондент “МП” накануне Дня защиты детей обратилась к юным 

жителям Слуцка. На вопросы отвечали: Ян Шляхов, победитель международных и 

республиканских конкурсов в области IT-технологий, финалист технологического 

конкурса Imagine Cup 2018 в США (выпускник СШ № 11 г. Слуцка); Полина 

Литвинович, лауреат международного конкурса изобразительного искусства 

(ученица СШ № 13 г. Слуцка); Антон Фомин, серебряный призер чемпионата 

Беларуси по грэпплингу (учащийся Слуцкого государственного колледжа).  

 

 


