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20.07.17 

Нікалаева, Н. Матэматыка з залатым бляскам / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2017. — 20 ліпеня (№ 137). — С. 3. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Яўген Заброцкі, навучэнец 11 класа гімназіі № 3 г. Салігорска, вайшоў у 

беларускую каманду-пераможцу на IX Міжнародным турніры юных матэматыкаў 

ў Румініі, якая заваявала абсалютнае першае месца (залаты медаль). 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/20lip-

7_optim.pdf 

 

13.07.17 

Пясецкі, Я. Мой прадзед – велікан / Я. Пясецкі // Звязда. — 2017. — 

13 ліпеня (№ 132). — С. 3. — (Сямейная газета). 
У барысаўскай сярэдняй школе № 18 дзейнічае летні аздараўленчы лагер. 

Адпачынак дапаўняюць цікавыя заняткі, спартыўныя гульні, сустрэчы. Адна з 

такіх сустрэч была прысвечана сусветна вядомаму велікану Фёдару Махнову, а 

вяла рэй у разглядзе свайго радаводу прапраўнучка гіганта трэцякласніца Паліна 

Махнова. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/13lip-

7_optim.pdf 

 

06.07.17 

Нікалаева, Н. Узялі “планку”, ці які на смак “журналісцкі хлеб”? / Н. 

Нікалаева, С. Расолька // Звязда. — 2017. — 6 ліпеня (№ 127). — С. 1, 3. — 

(Дадатак “Чырвонка”). 
Названы імёны пераможцаў творчага конкурсу часопіса для юных і маладых 

няштатных аўтараў. Гэта – Ірына Бубнова, выпускніца 10 класа СШ № 12 г. 

Маладзечна з матэрыялам “Данік, здольны весці за сабой” (22.12.2016); Ангеліна 

Новікава, выпускніца 11 класа гімназіі № 1 г. Дзяржынска з матэрыялам “Калі 

заклікаю размаўляць на роднай мове – раблю гэта па-беларуску” (06.04.2017);  
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Валянціна Трубач, выпускніца 11 класа гімназіі № 10 г. Маладзечна з матэрыялам 

“Любімцы па жыцці – коні” (08.06.2017). 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/6lip-

5_optim.pdf 
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27.07.17 

Макарэвіч, М. Канікулы ў арміі / М. Макарэвіч // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 27 ліпеня (№ 82). — С. 7. 
60 школьнікаў з Барысаўскага і Капыльскага раёнаў атрымалі магчымасць 

добра адпачыць, пазнаёміцца з рэаліямі вайсковага жыцця ў спартыўна-

патрыятычным лагеры кругласутачнага знаходжання “Абаронца Айчыны” для 

дзяцей з няпоўных, мнагадзетных і малазабяспечаных сем’яў. 

Як адзначыла начальнік лагера Ірына Жалабковіч, настаўніца фізічнай 

культуры і здароўя сярэдняй школы № 10 Барысава, галоўная задача, якая 

ставіцца вучэбным цэнтрам па арганізацыі летняга адпачынку школьнікаў на базе 

вайскавой часці – патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kanikuly-u-armii/ 

 

25.07.17 

Алісіевіч, А. Сузор’е талентаў / А. Алісіевіч // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 25 ліпеня (№ 81). — С. 5. 
Артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі № 1 Барысава 

прысвечаны дзейнасці дзіцячай эстраднай студыі песні “Сузор’е” навучальнай 

установы, якой кіруе выкладчыца харавых дысцыплін і вакалу Анжаліка Пятроўна 

Лістратава. 

 

Гамеза, Т. Мы – розныя, мы – роўныя / Т. Гамеза // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 25 ліпеня (№ 81). — С. 5. 
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На базе сярэдняй школы № 3 Чэрвеня дзейнічае праект “Мы – розныя, мы – 

роўныя”, ініцыятарам якога з’яўляюцца члены клуба ЮНЕСКА “Факел”. Мэта 

гэтага праекта – паказаць, што дзеці-інваліды могуць мець зносіны са сваімі 

здаровымі аднагодкамі як роўныя. У праект уключаны мерапрыемствы па трох 

напрамках: па фізічнай і псіхасацыяльнай рэабілітацыі, фізкультурна-спартыўнай 

дзейнасці, хатняй гаспадарке, якія арганізоўваліся і праводзіліся на базе школы і на 

базе дома-інтэрната для дзяцей-інвалідаў.  

Сёння праект пашырае свае межы: дадзены старт рабоце па 

тэатральнаму мастацтву. Значныя вынікі работы ў рамках праекта натхняюць 

кіраўнікоў устаноў і ўдзельнікаў на далейшую дзейнасць. 

 

Дубоўская, В. Да настаўніка трэба ставіцца беражліва / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 25 ліпеня (№ 81). — С. 6. 
У рубрыцы “Дырэктарскі клуб” змешчана размова з дырэктарам гімназіі № 

2 Вілейкі Васілем Іванавічам Барысевічам, у якой ён дзеліцца з чытачамі сваім 

досведам і кіраўнічай мудрасцю. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/da-nastaunika-treba-

stavitstsa-berazhliva/ 

 

Дабрынеўская, Г. Усё вялікае ў жыцці здзяйсняецца з захапленнем / Г. 

Дабрынеўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 25 ліпеня (№ 81). — С. 7. 
Для фарміравання ў дзяцей станоўчых эмоцый і ў сям’і, і ва ўстановах 

адукацыі прымяняюцца спецыяльныя прыёмы, арганізоўваюцца мэтанакіраваныя 

гульні, заняткі, гутаркі. 

Так, у гімназіі № 1 Стоўбцаў працуюць клубы “Сям’я”, “Рагнеда”, 

“Прыстанька”, дзе ў сумесных справах і праектах дзеці, бацькі і настаўнікі 

вывучаюць прыроду, гісторыю і культуру роднага краю.  

Для карэкцыі агрэсіўных паводзін дзяцей педагогі і псіхолагі сярэдняй школы 

№ 9 Маладзечна праводзяць кансультацыі і вучэбныя трэнінгі для бацькоў па 

зняцці фактараў, якія правакуюць агрэсіўныя паводзіны, па фарміраванні ўменняў 

разумець свае эмоцыі і пачуцці іншых людзей, па навучанні пазітыўнай самаацэнкі 

і канструктыўным паводзінам. 

У сярэдняй школе № 1 Салігорска інклюзіўная адукацыя, арганізаваная па 

прынцыпе “ў школе павінна быць усім добра”, выкарыстоўваецца як рэсурс 

паспяховага развіцця станоўчых міжасобасных адносін незалежна ад 

магчымасцей і ўзроўню падрыхтоўкі. 
 

20.07.17 

Шаргародская, В. Англійская без меж / В. Шаргародская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 20 ліпеня (№ 79). — С. 4. 
Метадычная работа ў гімназіі № 1 Валожына дазваляе павысіць 

прафесійны ўзровень і патэнцыял настаўнікаў, садзейнічае эфектыўнаму 

ажыццяўленню прафесійнай дзейнасці, развіццю і ўдасканаленню майстэрства 

педагогаў. 
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Артыкул настаўніцы англійскай мовы навучальнай установы знаёміць з 

вопытам выкарыстання сэрвісаў Web 2.0 у вучэбнай дзейнасці, што дае   

магчымасць настаўнікам англійскай мовы павысіць сваю інфармацыйную 

дасведчанасць. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/anglijskaya-bez-mezh/ 

 

18.07.17 

Дубоўская, В. Беларускія юныя матэматыкі – лепшыя / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 18 ліпеня (№ 78). — С. 2. 
У горадзе Ясы (Румынія) праходзіў Міжнародны турнір юных 

матэматыкаў, у якім прынялі ўдзел дзве беларускія каманды школьнікаў. Абедзве 

каманды вярнуліся з медалямі. На нашым рахунку – “золата” і “серабро”. 

Сярод удастоеных “золата” – навучэнец гімназіі № 3 Салігорска Яўген 

Заброцкі. 

 

Кучур, Н. Эканамічная дасведчанасць дашкольнікаў – гэта не цуд / Н. 

Кучур // Настаўніцкая газета. — 2017. — 18 ліпеня (№ 78). — С. 4. 
Загадчык ясляў-сада № 2 Смалявіч Марына Іванаўна Мяшкова расказвае 

чытачам пра педагагічны праект “Эканамічная дасведчанасць дашкольнікаў як 

фактар сацыялізацыі асобы”, які рэалізацоўваецца ў дашкольнай установе з 2015 

года. 

 

15.07.17 

Дубоўская, В. Педагог з агеньчыкам / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 1. 
У рубрыцы “Адукацыя ў асобах” змешчаны матэрыял пра настаўніцу рускай 

мовы і літаратуры Горкаўскай сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна Яніну 

Эдуардаўну Душкевіч. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pedagog-z-agenchykam/ 

 

Марозава, М. Кітайскую мову будуць вывучаць у Смалявіцкай раённай 

гімназіі / М. Марозава // Настаўніцкая газета. — 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — 

С. 5. 
Першай установай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, якой кітайскі 

дабрачынны фонд выдзеліць сродкі, стане Смалявіцкая раённая гімназія. Ужо ў 

2017/2018 навучальным годзе ў сучасным кабінеце кітаязнаўства гімназісты 

будуць вывучаць кітайскую мову і пазнаваць таямніцы ўсходняй краіны. 

 

Дубоўская, В. У рэжыме развіцця / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 6. 
 

Госць суботняй планёркі начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Уздзенскага райвыканкама Мінскай вобласці Уладзімір Яўгенавіч Казючыц 

расказвае пра развіццё сістэмы адукацыі раёна. 
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Клюйко, А. Выхоўваць сапраўдных гаспадароў зямлі / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 7. 
 

Матэрыял прысвечаны Смілавіцкаму дзяржаўнаму аграрнаму каледжу, які 

толькі год, як вайшоў у склад сістэмы адукацыі Мінскай вобласці. Гэтая ўстанова 

адна з самых аўтарытэтных устаноў аграрнага профілю нашай краіны. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyhouvats-sapraudnyh-

gaspadarou-zyamli/ 

 

Грэчка, І. Высокія сосны, высокія тэхналогіі / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 10. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
59 юных тэхнікаў, пераможцаў конкурсаў, навучэнцаў, якія дасягнулі ў сваіх 

гуртках поспехаў і плануюць звязаць жыццё з тэхнічнай творчасцю, адпачывалі ў 

дзіцячым аздараўленчым лагеры “Купалінка” Маладзечанскага раёна 

Рэспубліканскага цэнтра інавацыйнай і тэхнічнай творчасці. Іх аб’яднала 

рэспубліканская профільная змена Hi-Tech. 

 

Нікіфарава, С. Па скаўцкіх прыступках / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 12–13. — (Дадатак “Шосты 

дзень”). 
Сёлета Рэспубліканскі скаўцкі лагер, які арганізаваны на Стаўбцоўшчыне ля 

вёскі Крукліца,  сабраў тут больш за дзве сотні ўдзельнікаў. 

 

Нікіфарава, С. У пошуку правінцыяльных шэдэўраў / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 13. — (Дадатак 

“Шосты дзень”). 
Сёлета да дзіцячай даследчай экспедыцыі “Правінцыяльныя шэдэўры” 

ўдзельнікаў клуба ЮНЕСКА “Пошук” Паўстынскай сярэдняй школы Слуцкага 

раёна, якім кіруе настаўнік рускай мовы і літаратуры Ігар Міхайлавіч Жыцін, 

далучыўся 21 удзельнік клубаў ЮНЕСКА з усёй Беларусі. 

 

Юрэвіч, В. У кургане дрыгавіцкім / В. Юрэвіч // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 14. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
Восьмы год запар у Старадарожскім раёне ладзіцца археалагічны летнік, 

куды імкнуцца трапіць не толькі мясцовыя школьнікі, але і дзеці з іншых мясцін 

Беларусі. Сёлета археалагічныя раскопкі, як і папярэднія тры гады, праводзіліся ў 

маляўнічых ваколіцах вёскі Пасекі. 

 

Сенько, Л. “Безударный хитрый гласный, но не опасный” / Л. Сенько // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 21. 
Любовь Сенько, учитель начальных классов Кленникского детского сада – 

базовой школы Смолевичского района, делится с читателями собственным 

опытом по обучению учащихся начальных классов правописанию безударных 

гласных в корне слова. 

https://nastgaz.by/vyhouvats-sapraudnyh-gaspadarou-zyamli/
https://nastgaz.by/vyhouvats-sapraudnyh-gaspadarou-zyamli/
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Скрыпко, М. Трывожнасць зніме камунікацыя / М. Скрыпко // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 15 ліпеня (№ 77). — С. 21. 
Асобую ўвагу па фарміраванні камунікатыўных навыкаў першакласніка 

ўдзяляе на занятках у групе падоўжанага дня выхавальніца сярэдняй школы № 11 

Маладзечна Марына Скрыпко. 

 

13.07.17 

Хан, І. Дзеці – будучыня БелАЗа / І. Хан // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 13 ліпеня (№ 76). — С. 4. 
Артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 4 

Жодзіна аб рэалізацыі на базе навучальнай установы рэспубліканскага 

інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі дапрофільнай падрыхтоўкі ў працэсе 

ўзаемадзеяння ўстаноў агульнай сярэдняй і прафесійнай адукацыі, сям’і і 

соцыума”. 

Шульгіна, І. “Воблачныя” перспектывы / І. Шульгіна // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 13 ліпеня (№ 76). — С. 4. 

Кіраўнікі і педагогі ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці засвойваюць 

выкарыстанне воблачных тэхналогій. Так, у студзені 2017 года на базе шасці 

абласных рэсурсных цэнтраў інфармацыйных тэхналогій прайшлі віртуальныя 

лабараторыі “Кіраванне”. Ідэя іх стварэння належыць Мінскаму абласному ІРА. 

Актуальная “воблачная” тэма аб’яднала 98 дырэктараў і намеснікаў 

дырэктараў школ Жодзіна, Смалявіцкага, Чэрвеньскага раёнаў Міншчыны на 

вебінары “Выкарыстанне воблачных інтэрнэт-тэхналогій пры арганізацыі 

адукацыйнага працэсу”. 

Падчас вебінару настаўнікі з Жодзіна Аксана Аляксандраўна Зашчэпка і 

Аксана Анатольеўна Кузьмічова прадставілі вопыт работы па выкарыстанні 

сэрвісу LearningApps org у навучанні. 

Вопытам прымянення тэхналогіі Web 2.0 падзялілася настаўніца 

інфарматыкі гімназіі № 1 Жодзіна Ірына Іванаўна Бароўская. Цікавая практыка 

выкарыстання гэтай жа тэхналогіі ў Пліскай сярэдняй школе імя У.А. Мікуліча 

Смалявіцкага раёна, дзе ёсць уласнае інтэрнэт-ТБ. 

Вучні Ігара Міхайлавіча Шацава, настаўніка англійскай мовы сярэдняй 

школы № 3 Смалявіч, вывучаюць “жывую” англійскую мову з выкарыстаннем 

сацыяльных сетак і розных сайтаў, накіраваных на дапамогу ў вывучэнні і 

правільным вымаўленні замежных слоў. 

Настаўніца рускай мовы і літаратуры гімназіі № 1 імя У.А. Караля Чэрвеня 

Наталля Уладзіміраўна Камінская падзялілася прыёмамі фарміравання чытацкай 

кампетэнтнасці  навучэнцаў у сістэме сеткавага анлайн-узаемадзеяння.  

Настаўніца фізікі гімназіі № 1 Жодзіна Эла Мікалаеўна Якубоўская вяла 

размову пра неабходнасць фарміравання ў дзяцей уменняў праверкі дакладнасці 

інфармацыі ў інтэрнэце і крытычнай ацэнкі сайтаў. 

Дырэктар сярэдняй школы № 9 Жодзіна Руслан Мікалаевіч Мазоль 

кампетэнтна расказваў пра выкарыстанне воблачных тэхналогій у адукацыі, да  
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размовы падключылася настаўніца Смалявіцкай раённай гімназіі Людміла 

Леанідаўна Анісімава. 

Аўтар артыкула – начальнік вучэбна-метадычнага аддзела кіруючых кадраў 

Мінскага абласнога ІРА. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/voblachnyya-perspektyvy/ 

 

Сліжанкова, С. “Гісторыя – душа памяці, настаўніца жыцця…” / 

С. Сліжанкова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 ліпеня (№ 65). — С. 4. 
Артыкул настаўніцы гісторыі сярэдняй школы № 2 Смалявіч прысвечаны 

вопыту выкарыстання ў пазакласнай рабоце адукацыйнай установы прадметнага 

Тыдня гісторыі. 

 

Якубоўская, Э. А ў нас у гасцях фізфак / Э. Якубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 13 ліпеня (№ 65). — С. 5. — (Дадатак “Партфоліа”). 
У гімназіі № 1 Жодзіна выкарыстоўваюць цікавую і карысную форму па 

прафарыентацыйнай рабоце з вучнямі. Так, напрыканцы навучальнага года ў госці 

да гімназістаў завіталі прадстаўнікі фізічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, каб расказаць пра свой факультэт. Каб гутарка 

атрымалася жывой і цікавай, яны прывезлі з сабой шмат абсталявання. 

Аўтар артыкула – настаўнік-метадыст, настаўніца фізікі гімназіі № 1 

Жодзіна. 

 

11.07.17 

Сідаровіч, Г. Асяроддзе поспеху для кожнага дзіцяці / Г. Сідаровіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 11 ліпеня (№ 75). — С. 1. 
Артыкул прысвечаны Любушанскаму дзіцячаму саду – сярэдняй школе 

Бярэзінскага раёна. 

Хідджаз, М. Верасень пачынаецца ў жніўні / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 11 ліпеня (№ 75). — С. 7. 

У Жодзіне ідзе поўным ходам падрыхтоўка да новага навучальнага года. Так, 

рамонт, добраўпарадкаванне тэрыторыі, прыбіранне, мантаж абсталявання 

праходзіць у сярэдніх школах № 1, 2, 6, а таксама ў дзіцячых садках № 12 

“Бярозка” і № 15 “Рабінка”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/verasen-pachynaetstsa-u-

zhniuni/ 

 

Нікіфарава, С. На Івана, на Купалу… / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 11 ліпеня (№ 75). — С. 8. 
6 і 7 ліпеня ў Рэспубліканскім цэнтры экалагогіі і краязнаўства прайшоў 

Рэспубліканскі конкурс фларыстаў “Купальская краса”. Сёлета ён быў 

прысвечаны 135-годдзю Янкі Купалы. 

 

https://nastgaz.by/voblachnyya-perspektyvy/
https://nastgaz.by/verasen-pachynaetstsa-u-zhniuni/
https://nastgaz.by/verasen-pachynaetstsa-u-zhniuni/
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Удзел у фларыстычным конкурсе прынялі каманды навучэнцаў і педагогаў 

устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з усіх рэгіёнаў краіны. Па выніках  

конкурсных заданняў у намінацыі “Вянок “На Івана, на Купалу…” дыплом 

III ступені заваявала Софія Калеснікава, выхаванка Эколага-біялагічнага цэнтра 

дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 

 

08.07.17 

Дубоўская, В. Згодна з запытамі вучнёўска-бацькоўскай грамадкасці / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 8 ліпеня (№ 74). — С. 5. 
На суботняй планёрцы начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Валожынскага райвыканкама Мінскай вобласці Таццяна Мікалаеўна Крыкала 

дзялілася вопытам адукацыйна-выхаваўчай сістэмы свайго рэгіёна. 

 

Рэва, Д. Праекты на карысць усім / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 8 ліпеня (№ 74). — С. 7. 
У Мінскім абласным ІРА адбылася творчая справаздача ўстаноў адукацыі, 

якія завяршылі ў мінулым навучальным годзе рэалізацыю педагагічных праектаў. 

Напрыклад, у Бярэзінскай гімназіі рэалізоўваўся праект “Укараненне мадэлі 

фарміравання фізічнага здароўя навучэнца сродкамі фізкультурна-аздараўленчага 

асяроддзя гімназіі” . Цікавы вопыт прадставілі педагогі Каменскага дзіцячага 

сада – сярэдняй школы Капыльскага раёна. Тут рэалізаваны праект 

“Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне навучэнцаў сродкамі круглагадовай 

ваенна-спартыўнай гульні “Зарніца”. Адразу дзве ўстановы – ЦТДіМ Капыльскага 

і Мінскага раёнаў працавалі над праектам “Укараненне мадэлі арганізацыі 

фізкультурна-адпачынкавай дзейнасці з дзецьмі-інвалідамі ва ўмовах установы 

дадатковай адукацыі “Падары дзецям радасць зносін”. 

Свае праекты на мерапрыемстве прадставілі 39 устаноў адукацыі. 

 

Рэва, Д. “ПрафАдысея” школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 8 ліпеня (№ 74). — С. 7. 
Метадыст МАІРА Галіна Іванаўна Юшкевіч распрацавала комплексную 

праграму па прафесійнай арыентацыі і прафесійным самавызначэнні дзяцей і 

падлеткаў. Пры падтрымцы аддзела адукацыі, спорту і турызму Стаўбцоўскага 

райвыканкама праграма рэалізуецца на базе дзіцячага аздараўленчага лагера 

“Нёман”. Праграма разлічана на 18 дзён і складаецца з трох тэматычных 

модуляў: “Я і мае магчымасці”, “Падарожжа ў “Свет прафесій”, “Планую і 

дасягаю”. 

 

Рэва, Д. Прысвячэнне Купалу / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 8 ліпеня (№ 74). — С. 7. 
У Сеніцкай сярэдняй школе прайшлі літаратурныя чытанні, прысвечаныя 

135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. 
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Дубоўская, В. Педагогіка духоўнасці і творчасці / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 8 ліпеня (№ 74). — С. 8. 
Артыкул прысвечаны Мікалаю Міхайлавічу Іваненка, які працуе ў гімназіі № 

2 Вілейкі. Ён намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, актыўна ўключаны ў  

 

інавацыйную дзейнасць гімназіі, дбае пра духоўна-маральнае выхаванне 

гімназістаў, шмат гадоў курыруе культурна-эстэтычны цыкл. 

 

06.07.17 

Рэва, Д. Моладзь – фактар перамен / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 6 ліпеня (№ 73). — С. 2. 
У НДААЦ “Зубраня” праходзіў XIII Міжнародны маладзёжны форум 

“Сяброўства без межаў”. 

 

Кажура, В. І загучала слова… / В. Кажура // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 6 ліпеня (№ 73). — С. 11. 
Настаўнік беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 2 Вілейкі В. Кажура 

прапаноўвае чытачам часопіса некалькі тэкстаў, віктарын і літаратурных 

дыктантаў па творчасці Янкі Купалы. 

 

Чэмер, М. І Шагал у “Вулей” хадзіў! / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 6 ліпеня (№ 73). — С. 12. 
У сталічным Палацы мастацтва працуе выстава мастацкіх работ 

выхаванцаў арт-цэнтра “Вулей” (Смілавічы). 

 

Макрэцкая, Ж. “Не навучымся працаваць хвілінамі  – гадзіны не 

дапамогуць” / Ж. Макрэцкая // Настаўніцкая газета. — 2017. — 6 ліпеня (№ 

73). — С. 15. 
Настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі Клецка дзеліцца ўласным 

вопытам па выкарыстанні некаторых метадаў і прыёмаў, якія дапамагаюць 

паспяхова вырашаць праблемы засваення вучэбнага матэрыялу, забяспечваюць 

развіццё вучняў. 

 

01.07.17 

Малашэвіч, В. Адчулі сябе ратавальнікамі / В. Малашэвіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 1 ліпеня (№ 72). — С. 9. — (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 
З улікам запатрабаванняў дзяцей Даўгінаўскай сярэдняй школы Вілейскага 

раёна традыцыйна трэці год запар арганізоўваюць на базе навучальнай установы 

аздараўленчы лагер “Юны ратавальнік”, які прымае ўдзел у злёце Мінскага 

абласнога аддзялення Беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі 

ратавальнікаў-пажарных. 

Аўтар артыкула - дырэктар палатачнага лагера “Юны ратавальнік”, 

настаўніца беларускай сярэдняй школы Вілейскага раёна. 
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Ярашэнка, А. Даследаванні разам з маленькімі чалавечкамі / А. 

Ярашэнка // Настаўніцкая газета. — 2017. — 1 ліпеня (№ 72). — С. 15. — 

(Дадатак “Адукацыйная прастора”). 
 

 

Артыкул загадчыка ясляў-сада № 2 Смілавіч знаёміць чытачоў з 

метанакіраванай работай установы дашкольнай адукацыі па арганізацыі 

пазнавальна-практычнай і эксперыментальнай дзейнасці з дзецьмі дашкольнага 

ўзросту. 

 

Бурак, А. Інфармацыйная прастора сучаснай гімназіі / А. Бурак // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 1 ліпеня (№ 72). — С. 15. — (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 
Артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі № 1 Капыля імя 

М. В. Рамашкі прысвечаны дзейнасці ўстановы адукацыі па мадэрнізацыі 

тэхнічнай інфраструктуры інфарматызацыі адукацыйнага працэсу. 

 

Чэмер, М. Сваю Радзіму нельга не любіць… / М. Чэмер // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 1 ліпеня (№ 72). — С. 22. 
Напярэдадні Дня Незалежнасці па традыцыі ўвазе чытачоў паласы 

“Творчасць настаўнікаў” прапануецца творчасць настаўніцы матэматыкі 

Любанскай сярэдняй школы Вілейскага раёна Вольгі Вяжэвіч. 
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Сліж, М. “Івалга”: штодзень – маленькі цуд! / М. Сліж // Мінская 

праўда. — 2017. — 28 ліпеня (№ 55). — С. 16. 
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“Івалга” – адзіны лагер Мінскай вобласці, які працуе шэсць змен за лета, 

акрамя асноўных арганізоўвае на сваёй базе яшчэ і профільныя. Таксама для 

выхаванцаў Цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі створана 

безбар’ернае асяроддзе. 

Дырэктар лагера Мікалай Крывой і педагог Наталля Бярлова расказваюць 

пра арганізацыю адпачынку дзяцей ў летнім аздараўленчым лагеры. 

 

18.07.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/11111-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%9652-14886-ot-18072017.html 

 

Кузовкина, М. Магия превращений / М. Кузовкина // Мінская праўда. 

— 2017. — 18 ліпеня (№ 52). — С. 7. 
Егор Белохвостов, выпускник Вилейской гимназии № 1 «Логос», на 

централизованном тестировании по химии получил 100 баллов, по биологии – 99 

баллов, по русскому языку – 96 баллов. 

 

07.07.17 

Гавриленко, Ю. Бумажных дел мастер / Ю. Гавриленко // Мінская 

праўда. — 2017. — 7 ліпеня (№ 49). — С. 18. 
Воспитанники Ивана Желанного, педагога дополнительного образования 

центра творчества детей и молодежи Копыльского района, не раз становились  

 

призерами различных конкурсов, занимали призовые места на республиканском 

конкурсе воздушных змеев «ТехноЭнергия».  

На выставке-конкурсе «Минск-2016», которая проходила в БНТУ, модели 

Казимира Давидовича заняли первое и второе место, Алексея Лобана – третье. 

 

Кузаўкіна, М. Травінкай непрыкметнай прарасці / М. Кузаўкіна // 

Мінская праўда. — 2017. — 7 ліпеня (№ 49). — С. 18. 
Даследванне пра гістарычнае мінулае роднага краю “Эпоха, адлюстраваная 

ў назвах”, якое зрабілі вучаніцы гімназіі № 2 Вілейкі Надзея Клімёнак і Валерыя 

Кабак, адзначана журы рэспубліканскага конкурсу ў секцыі “Лінгвістыка” 

дыпломам першай ступені. Кіраўнік працы – настаўнік беларускай мовы і 

літаратуры адукацыйнай установы Віктар Віктаравіч Кажура. 

 

Гавриленко, Ю. “Вас приветствует велокомпьютер версии 2.0” / Ю. 

Гавриленко // Мінская праўда. — 2017. — 7 ліпеня (№ 49). — С. 23. 
Школьник из Борисова Вадим Машницкий создал велокомпьютер, который 

может определять скорость, ускорение и полный километраж. 

У Вадима также есть опыт разработки компьютерных приложений. В 

прошлом году он создал игру-викторину про Борисов. 
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