
 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2017 ГОДЗЕ 

ЛЮТЫ 

2 
 

 

 

 

«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 

 

 

25.02.17 

Пасияк, О. Школьник заоблачного класса / О. Пасияк // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2017. — 25 лютага (№ 39). — С. 1, 20. 
Школьник из Слуцка Владислав Гадалов два года назад на научно-

инженерном конкурсе Belarus Science and Engineering (BELSEF) в Петербурге 

победил с разработкой системы безопасности, где получил специальный приз 

крупнейшего в мире регистратора доменных имен Go Daddy. Этой весной 

Владислав во второй раз попытается покорить престижнейший конкурс с 

проектом уникального смартфона нового поколения AirPhone, работающего с 

помощью облачных технологий. 

 

02.02.17 

Пасияк, О. Для чего ученикам суббота / О. Пасияк // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2017. — 2 февраля (№ 22). — С. 14. 
Уже не первую неделю среди самых обсуждаемых тем – приказ 

Министерства образования о новых формах работы в шестой школьный день. В 

министерстве уверяют: на деле не предвидится ничего принципиально нового, 

потому что новый подход не подразумевает обязаловки. Алла Брилевская, 

заместитель директора по учебной работе СШ № 9 г. Молодечно сообщила, что 

суббота – это день, направленный в первую очередь на взаимодействие семьи и 

школы. 

 

«Союзное вече» 

24.02.17 

Василишина, Ю. И служба, и дружба / Ю. Василишина // Союзное 

вече. — 2017. — 24 лютага (№ 7). — С. 1, 7. 
В Нижнем Новгороде в кадетской школе-интернате им. Героя России А. Н. 

Рожкова побывали побратимы из Минского областного кадетского училища. 

 

Хилько, К. Не усатый нянь, а бородатый! / К. Хилько // Союзное вече. 

— 2017. — 24 лютага (№ 7). — С. 14. 
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Григорий Полозов после окончания педуниверситета вернулся в родной 

Заславль, где работает воспитателем в детском саду “Золотой ключик”. За 

победу в конкурсе “Учитель года Минского района – 2017” получил именную 

золотую звездочку. В марте будет участвовать в областном конкурсе. 

 
 

«Звязда» – грамадска-палітычная беларускамоўная 

газета.  
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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/ 
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25.02.17 

Канюта, В. Урокі патрыятызму і дабрыні / В. Канюта // Звязда. — 2017. 

— 25 лютага (№ 39). — С. 5. 
Матэрыял артыкула прысвечаны Цэнтру патрыятычнага выхавання 

моладзі “Вектар” г. Жодзіна. 
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28.02.17 

Сакалоўская, Л. Каб ведаць гісторыю, у яе трэба акунуцца / Л. 

Сакалоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 28 лютага (№ 23). — С. 1. 
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У рубрыцы “Адукацыя ў асобах” змешчаны артыкул Ліліі Сакалоўскай, 

дырэктара гімназіі № 1 Дзяржынска, які прысвечаны настаўніцы гісторыі і 

грамадазнаўства Наталлі Мікалаеўне Шамко. 

 

Кастэнка, Н. Аб’яднаныя любоўю / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 28 лютага (№ 23). — С. 7. 
У рэдакцыю прыйшло пісьмо з гімназіі № 1 Капыля імя М. В. Рамашкі ад 

намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце Аксана Бурак, якая напісала пра 

інфармацыйную прастору сваёй установы адукацыі. 

 

25.02.17 

Гурская, Л. Аб’яднаць намаганні, каб навучыць быць шчаслівымі / Л. 

Гурская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 25 лютага (№ 22). — С. 5. 
Днямі ў Белай зале храма-помніка ў гонар Усіх Святых і ў памяць аб ахвярах, 

якія паслужылі выратаванню нашай Айчыны, адбылося пасяджэнне “Аб ходзе 

выканання ў 2016 годзе Праграмы супрацоўніцтва паміж Міністэрствам адукацыі 

Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквой на 2015-2016 гады” 

каардынацыйнай рады па распрацоўцы і рэалізацыі сумесных праграм 

супрацоўніцтва паміж органамі дзяржаўнага кіравання і Беларускай 

Праваслаўнай Царквой. 

У мерапрыемстве прымала ўдзел дырэктар ясляў-сада – сярэдняй школы № 

24 Барысава Наталля Аляксееўна Белікава, якая звярнула ўвагу на цікавыя праекты 

і падпраекты рэсурснага цэнтра па стварэнні ўмоў для духоўна-маральнага 

навучання на аснове праваслаўных традыцый беларускага народа. 

 

Барысевіч, В. На п’едэстале – ліцэісты БДУ / В. Барысевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 25 лютага (№ 22). — С. 6. 
У 25 Рэспубліканскім турніру юных фізікаў прынялі ўдзел 16 каманд з усіх 

рэгіёнах Беларусі, а таксама з Расіі. У выніку дыплом 1 ступені заваявала каманда 

навучэнцаў Ліцэя БДУ (11-я класы), дыпломы 2 ступені атрымалі каманды 

Нясвіжскага раёна і Ліцэя БДУ (10-я класы), дыпломы 3 ступені – дзве каманды з 

Ліцэя БНТУ і каманда навучэнцаў Слуцкага раёна. 

 

Рэва, Д. Паспяховая рэалізацыя інтэлектуальнага патэнцыялу / Д. Рэва 

// Настаўніцкая газета. — 2017. — 25 лютага (№ 22). — С. 6. 
Сёлета навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці парадавалі 

ўзнагародамі на адкрытай маскоўскай прыродазнаўчай канферэнцыі 

“Патэнцыял”. Так, дыпломам 1 ступені ўзнагароджаны Сяргей Малахвей, 

навучэнец Грыцкевіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Нясвіжскага раёна 

(кіраўнік Андрэй Станіслававіч Радаман) і навучэнцы Мінскага дзяржаўнага 

абласнога ліцэя Матвей Званцоў і Андрэй Кухараў. Дыпломам 2 ступені 

ўзнагароджана Аліна Гардзіевіч, навучэнка Ланскага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы Нясвіжскага раёна (кіраўнік Аляксандр Аляксандравіч Атліванчык), 

заахвочвальным дыпломам ўзнагарожданы Мікіта Цыуля, навучэнец 
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Грыцкевіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Нясвіжскага раёна (кіраўнік Алена 

Іванаўна Данілава). 

 

23.02.17 

Дубоўская, В. Практычная пляцоўка / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 23 лютага (№ 21). — С. 10. — (Дадатак “Партфоліа”). 
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Вязынскага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы Вілейскага раёна Алена Аляксандраўна Грыпініч дзеліцца вопытам 

правядзення педсавета на тэму “Кампетэнтнастны падыход у арганізацыі 

адукацыйнага працэсу як адна з умоў павышэння якасці адукацыі”. 

 

21.02.17 

Рэва, Д. Тэатр у гасцях у дашкалят / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 21 лютага (№ 20). — С. 9. 
У Крупскім раёне прайшоў конкурс “Лепшы куток тэатральна-гульнявой 

дзейнасці ўстановы дашкольнай адукацыі”. У дзіцячых садах Крупскага раёна 

створаны і функцыянуюць 44 куткі тэатральна-гульнявой дзейнасці. У раённым 

конкурсе прынялі ўдзел прадстаўнікі 12 устаноў адукацыі: 15 выхавальнікаў і 

настаўнік-дэфектолаг. Конкурс праводзіўся ў два этапы. Напрыклад, Марыя 

Фёдараўна Фаміна, выхавальнік ясляў-сада № 2 Крупак, разам са сваімі 

выхаванцамі стварыла тэатр хустак "Церамок", тэатр матрошак “Гусі-лебедзі” 

і нават тэатр з гаспадарчых губак. Яе калегі Эрна Аляксандраўна Часновіч 

стварыла тэатральныя лялькі з пампонаў, а Святлана Іванаўна Цітавец – тэатр 

на каробках, на палачках, тэатр настрояў. Выхавальнік ясляў-сада № 3 Алеся 

Мікалаеўна Цітавец прапануе сваім выхаванцам тэатр матэматыкі, лялечны 

тэатр конусаў і тэатр арыгамі. 

Пераможцай конкурсу стала Аксана Яўгенаўна Шух, выхавальнік крупскага 

пасялковага ясляў-сада № 4. На другім месцы – Алеся Мікалаеўна Цітавец, 

выхавальнік ясляў-сада № 3 Крупак. Трэцяе месца падзялілі паміж сабой Марына 

Фёдараўна Фаміна, выхавальнік ясляў-сада № 2 Крупак, Марына Сяргееўна 

Сурома, якая працуе ў каменскім яслях-садзе № 7, настаўнік-дэфектолаг 

халопеніцкага ясляў-сада № 6 Земфіра Актай Чайко. 

 

Рэва, Д. Флікер-старт / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 

лютага (№ 20). — С. 9. 
Марафон дабрыні і бяспекі “Флікер-старт” прайшоў на Міншчыне. 

Пазітыўная акцыя была заклікана цікава, творча і незвычайна нагадаць дзецям аб 

правілах, якія ніколі не страчваюць сваёй актуальнасці, – правілах бяспекі. 

 

Шацернік, Г. Ігуменская завея / Г. Шацернік // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 21 лютага (№ 20). — С. 9. 
У аснове канцэпцыі работы з вучнямі ў Чэрвеньскім раёне ляжыць 

выбудаваная мадэль эфектыўнай, актыўнай, творчай і інтэлектуальнай занятасці 

навучэнцаў. Сёлета на базе сярэдняй школы № 4 Чэрвеня  19-ы раз прайшоў 

Міжнародны фестываль інтэлектуальных гульняў “Ігуменская завея”. У выніку 
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ўладальнікам Кубка “Ігуменская завея” стала каманда Мінскага дзяржаўнага 

абласнога ліцэя “Ваўкі з Сярова-стрыт”. Сярод юніёраў лепшымі былі 

прадстаўнікі каманды Perpetuum mobile гімназіі № 1 Салігорска. 

 

Вярхаўцова, К. Раўненне на герояў / К. Вярхаўцова // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 21 лютага (№ 20). — С. 9. 
У дзень юнага героя-антыфашыста ў гімназіі № 1 Барысава для 

пяцікласнікаў адбыўся піянерскі збор “Раўненне на герояў”. Піянеры гімназіі 

прынялі ўдзел у раённай акцыі “Марафон сяброўства”, прысвечаны гэтаму 

памятнаму дню. Атрымаўшы зварот-пасланне ад сяброў-піянераў Маскоўскай 

гарадской піянерскай арганізацыі, яны звярнуліся з пасланнем да маскоўскіх 

піянераў, падрыхтаваў ім сваё відэапрывітанне. 

 

18.02.17 

Нікіфарава, С. На птушыных сцежках / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 18 лютага (№ 19). — С. 12. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
Артыкул прысвечаны Руслану Шайкіну, педагогу арнітолагу, лаўрэату 

Рэспубліканскага конкурсу педагагічнага майстэрства, супрацоўніку цэнтральнага 

савета грамадскай арганізацыі “Ахова птушак Бацькаўшчыны”. Руслан 

Валянцінавіч, сацыяльны педагог ў Гатаўскай сярэдняй школе Мінскага раёна, 17 

гадоў працуе педагогам дадатковай адукацыі Цэнтра турызму і краязнаўства 

дзяцей і моладзі “Ветразь” Мінскага раёна. Педагог заснаваў даследча-

асветніцкую ўстанову “Цэнтр экалагічнага выхавання і развіцця”, дзе займаецца 

рэалізацыяй дабрачынных праектаў па экалагічнай асвеце людзей усіх узростаў, 

даследчай і прыродаахоўнай дзейнасцю. 

 

Крывянкова, А. Чаму фізіка падобна да фізкультуры, або Як з кроплі 

вырасціць кветку / А. Крывянкова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 18 

лютага (№ 19). — С. 20. 
Пра настаўніка фізікі сярэдняй школы № 1 Смілавіч Чэрвеньскага раёна 

Анатоля Канстанцінавіча Шабусава, навучэнцы якога рыхтуюцца да 

рэспубліканскага тура алімпіяд па фізіцы і астраноміі, займаюцца даследчай 

работай, з’яўляюцца шматгадовымі ўдзельнікамі турніру юных фізікаў, прызёрамі 

міжнароднай касмічнай алімпіяды. 

 

16.02.17 

Рэва, Д. У рэжыме дынамічнага развіцця / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. —  16 лютага (№ 18). — С. 2. 
Міністр адукацыі І. В. Карпенка ажыццявіў шэраг сустрэч падчас рабочага 

візіту ў Чэрвеньскі раён. Ігар Васільевіч правёў прыём грамадзян, абмеркаваў 

актуальныя пытанні са старшынёй выканаўчага камітэта Чэрвеньскага 

выканкама і начальнікам аддзела адукацыі. З сістэмай адукацыі Чэрвеньшчыны 

міністр пазнаёміўся, наведаўшы некалькі ўстаноў – сярэдняю школу № 3 Чэрвеня 

(дырэктар Алена Валер’еўна Жыгімонт), Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі 

гарадскога пасёлка Смілавічы, Лядзенскі дзіцячы сад – сярэднюю школу (дырэктар 
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Ірына Мікалаеўна Змачынская), незапланаваную для візіта ўстанову – Турэцкі 

дзіцячы сад – базавую школу (дырэктар Антаніна Анатольеўна Даўгалевец). 

Падчас гутаркі з педагогамі, кіраўнікамі, навучэнцамі ўстаноў міністр 

цікавіўся рознымі аспектамі іх дзейнасці – арганізацыяй вучэбнага працэсу, 

падвозу, харчавання, забяспечанасцю ўстаноў падручнікамі і метадычнай 

літаратурай, умовамі працы настаўнікаў і інш.  

Высока ацаніў І. В. Карпенка работу ўстаноў адукацыі, што размяшчаюцца 

ў сельскай мясцовасці. 

 

Рэва, Д. Шосты школьны дзень: рэгіянальная мадэль / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 16 лютага (№ 18). — С. 13. 
На Міншчыне ў рабоце над удасканаленнем арганізацыі работы ў шосты 

школьны дзень праходзіць цыкл семінараў “Рэгіянальная мадэль выхаваўчай 

работы ў шосты школьны дзень: эфектыўная практыка і новыя падыходы”. 

Удзельнікамі семінара-нарады ў Валожыне сталі намеснікі дырэктараў устаноў 

адукацыі па выхаваўчай рабоце, педагогі-арганізатары. Семінар-нарада 

прапанаваў тэарэтычную і практычную часткі.  

Падчас тэарэтычнай часткі перад удзельнікамі выступіла С. К. Адамовіч, 

прарэктар МАІРА па сацыяльнай і выхаваўчай рабоце, якая звярнула ўвагу на 

актуальныя нарматыўныя прававыя дакументы па зябеспячэнні арганізацыі 

шостага школьнага дня, больш падрабязней спынілася на тым, як наладзіць 

работу СППС у гэты дзень. 

Метадыст МАІРА Г. І. Юшкевіч прадставіла педагогам комплекс 

прафарыентацыйных заняткаў “Выбіраю профіль” і настольную гульню, якая 

падчас гэтых заняткаў можа прымяняцца. 

Цікавая і паспяхова дзеючая мадэль работы ў шосты школьны дзень 

склалася ў сярэдняй школе № 3 Нясвіжа. Намеснік дырэктара па выхаваўчай 

рабоце ўстановы М. М. Макаўчык расказала аб вопыце работы. 

Практычная частка семінара-нарады прадугледжвала наведванне шэрага 

ўстаноў адукацыі і знаёмства з вопытам работы раёна. Галоўны спецыяліст 

аддзела адукацыі, спорту і турызму Валожынскага райвыканкама В. А. 

Красоўская расказала аб асаблівасцях раённай мадэлі работы ў школьны дзень. 

Так, вялікая ўвага ўдзяляецца інфармаванню дзяцей і бацькоў, узаемадзеянню з 

установамі сацыякультурнай сферы, дзейнасці факультатываў, рабоце 

аб’яднанняў, спецыялістаў службы СППС. Асаблівая ўвага ўдзяляецца 

фізкультурна-аздараўленчай, спартыўна-масавай рабоце, мерапрыемствам па 

прапагандзе здаровага ладу жыцця, прафарыентацыйнай рабоце. 

Педагогі Валожынскага раёна заўсёды ў пошуку новых форм работы для 

арганізацыі вольнага часу навучэнцаў па суботах. Напрыклад, у рамках рэалізацыі 

праекта “Валожыншчына слаўная мая”  быў створаны экскурсійны кластар з 6 

маршрутаў па Валожынскім краі. Каардынатарам работы выступіў ЦТДіМ 

Валожынскага раёна.  

Чакаюць у школах і гімназіях дзяцей па суботах клубы па інтарэсах. На базе 

ЦТДіМ дзейнічае сумесны з ДАІ цэнтр па вывучэнні правіл дарожнага руху 

“Святлафор” і псіхалагічны клуб “Зносіны” і інш. 
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Таксама ў шосты школьны дзень рэалізуюцца праекты эканамічнай 

адукацыі навучэнцаў – дзейнічаюць 4 бізнес-кампаніі. Так, у Ракаўскай сярэдняй 

школе дзейнічае кампанія “Ракаў – Trip”, што аказвае турыстычныя і 

экскурсійныя паслугі. 

Наступны тэматычны семінар-нарада пройдзе ў Смалявіцкім раёне. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/shosti-shkolni-dzen-

regіyanalnaya-madel/ 

 

14.02.17 

Церахава, Н. Лідары ў галіне / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 14 лютага (№ 17). — С. 5. 
Па выніках 2016 года, згодна з крытэрыямі і паказчыкамі дзейнасці ўстаноў 

адукацыі, вызначыліся тры лідары: гімназія № 1 г. Мінска імя Францыска 

Скарыны, дзіцячы сад аграгарадка Старое Радча Круглянскага раёна Магілёўскай 

вобласці і маладзечанская спецыяльная агульнаадукацыйная школа-інтэрнат № 2 

для дзяцей з парушэннямі зроку. Улічваліся наступныя паказчыкі: кадравае 

забеспячэнне ўстаноў, якасць адукацыі, удзел у конкурсах, у інавацыйнай і 

эксперыментальнай дзейнасці і г.д.  

Сёння ў маладзечанскай спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе-інтэрнаце 

№ 2 для дзяцей з парушэннямі зроку вучацца 104 дзіцяці. Адукацыйны працэс ва 

ўстанове пабудаваны такім чынам, каб максімальна садзейнічаць сацыяльнай 

адаптацыі навучэнцаў, належнай падрыхтоўцы іх да самастойнага жыцця і 

прафесійнага самавызначэння. Аб гэтым у артыкулу расказала дырэктар школы 

Наталля Леанідаўна Глінская 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/?s=Церахава%2C+Н.+Лідары+ў+галіне+&submit=Шукаць 

 

Калядзіч, Н. Рухавік прагрэсу і стымул для творчасці / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 14 лютага (№ 17). — С. 6. 
Па выніках рэспубліканскага конкурса “Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнэт” 

інтэрактыўны дапаможнік па інфарматыцы “Асновы анімацыі” настаўніцы 

інфарматыкі, настаўніка-метадыста сярэдняй школы № 4 Дзяржынска 

Святланы Рыгораўны Пузіноўскай, які педагог зрабіла ў сааўтарстве з 

дзевяцікласнікам Раманам Злобіным, ўдастоены дыплома 1 ступені. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ruhavіk-pragresu-і-stimul-

dlya-tvorchascі/ 

 

Хідджаз, М. Сацыяльны пазітыў / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 14 лютага (№ 17). — С. 13. 
Артыкул знаёміць чытачоў з работай сацыяльна-педагагічнай і 

псіхалагічнай службы дзяржынскай гімназіі № 1, у якой працуюць тры 

спецыяліста – педагогі-псіхолагі Ала Леанідаўна Курыцкая і Вікторыя Ігараўна 

Рачко і сацыяльны педагог Андрэй Уладзіміравіч Гац. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/saciyalni-pazіtiу/ 

 

https://nastgaz.by/shosti-shkolni-dzen-regіyanalnaya-madel/
https://nastgaz.by/shosti-shkolni-dzen-regіyanalnaya-madel/
https://nastgaz.by/?s=Церахава%2C+Н.+Лідары+ў+галіне+&submit=Шукаць
https://nastgaz.by/ruhavіk-pragresu-і-stimul-dlya-tvorchascі/
https://nastgaz.by/ruhavіk-pragresu-і-stimul-dlya-tvorchascі/
https://nastgaz.by/saciyalni-pazіtiу/
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11.02.17 

Рэва, Д. Дасканаласць як надзея / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 11 лютага (№ 16). — С. 5. 
Фінал 13 Балтыйскага навукова-інжынернага конкурсу сабраў у Санкт-

Пецярбургу больш за 300 юных даследчыкаў з 49 рэгіёнаў Расіі, а таксама з 

Беларусі, Казахстана і Украіны. Конкурс праходзіў на працягу двух дзён у форме 

стэндавай абароны. Навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці атрымалі 

высокую ацэнку журы і ўзнагароды. 

Так, Дар’я Сулім, навучэнка гімназіі № 2 Салігорска, удастоена дыплома 3 

ступені, спецыяльнай прэміі, а таксама дыплома лаўрэата прэміі бізнес-журы за 

работу “Атрыманне капсуляванага калійнага ўгнаення”. Радзівон Багамараў, 

навучэнец сярэдняй школы № 14 Салігорска, узнагароджаны дыпломам 3 ступені і 

спецыяльнай прэміяй за работу “Праграмуемы аўтазванок”. Навучэнка 

Смалявіцкай гімназіі Марыя Падборская і Настасся Саланец атрымалі дыплом 3 

ступені і спецыяльную прэмію за даследванне “Метад вызначэння аскарбінавай 

кіслаты з дапамогай злучэння жалеза”. Работа “AirPhone – смартфон новага 

пакалення” прынесла яе стваральніку Уладзіславу Гадалаву, навучэнцу сярэдняй 

школы № 11 Слуцка, дыпломы лаўрэата прэмій настаўніцкага, маладзёжнага і 

бізнес-журы. Марыя Трапянок, навучэнка сярэдняй школы № 3 Барысава, вывучала 

“Полімарфізм кветкі матачных раслін морквы сталовай Daucus Carota L. гатунку 

Лявоніха” і ў выніку стала лаўрэатам прэміі настаўніцкага журы. Марта 

Васюковіч, навучэнка бараўлянскай сярэдняй школы № 2, атрымала дыплом 

лаўрэата і прэмію аргкамітэта за праект “Пабудова ценяў геаметрычных фігур”. 

Такой жа ўзнагароды ў сваёй секцыі ўдастоена Паліна Шумская, навучэнка 

гімназіі № 1 Дзяржынска, за даследванне “Тэмпературныя анамаліі чалавечага 

цела”. 
 

Федарака, С. Хачу ведаць / С. Федарака // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 11 лютага (№ 16). — С. 15. 
Артыкул настаўніцы геаграфіі кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-

метадыст” гімназіі № 1 Валожына Светланы Федарака прысвечаны тэме па 

фарміраванню ключавых адукацыйных кампетэнцый у навучанні і выхаванні 

навучэнцаў на ўроках геаграфіі. 

 

04.02.17 

Рэва, Д. Гісторыя краю ў люстэрку стагоддзяў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 4 лютага (№ 13). — С. 5. 
На Барысаўшчыне ўпершыню прайшлі краязнаўчыя чытанні “Барысаўшчына 

ў люстэрку стагоддзяў”. Мерапрыемства прайшло ў сярэдняй школе № 8 

Барысава, удзельнікамі якога стаў 31 навучэнец з 19 устаноў адукацыі. Першая 

секцыя прэзентавала краязнаўчыя работы аб Барысаўшчыне, другая – 

даследванні, прысвечаныя падзеям Вялікай Айчыннай вайны ў гісторыі рэгіёна. 

Напрыклад, Юлія Карнішка, навучэнка Мётчынскага ВПК, расказала пра 

гісторыю буквара 1947 года. Арына Анашчанка, навучэнка Ліцэя Барысава, 

прадставіла работу “Мастакі ў маёй сям’і”. Настасся Казлова, навучэнка 
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сярэдняй школы № 7, высвятляла, якія вёскі раёна паўтарылі лёс Хатыні, а 

Кацярына Ціхамірава, навучэнка сярэдняй школы № 10, даследавала лёс легенды 

барысаўскага падполля Вялянціны Сакаловай. 

Матэрыялы краязнаўчых чытанняў будуць прааналізаваны і ўключаны ў 

зборнік, які змогуць атрымаць усе ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі 

Барысаўскага раёна. 
 

Рэва, Д. Фізічныя баталіі школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 4 лютага (№ 13). — С. 5. 
У 7 Абласным турніры юных фізікаў прымалі ўдзел 65 вучняў 9–11 класаў у 

складзе 13 каманд, якія прадстаўлялі Барысаўскі, Клецкі, Любанскі, Мінскі, 

Нясвіжскі, Слуцкі, Смалявіцкі, Старадарожскі, Стаўбцоўскі і Чэрвеньскі раёны.  

Па выніках праведзеных фізічных баёў пераможцай абласнога турніру юных 

фізікаў стала каманда слуцкай сярэдняй школы № 10 імя С. Ф. Рубанава пад 

кіраўніцтвам настаўнікаў фізікі Івана Паўлавіча Лазоўскага і Людмілы Іванаўны 

Хворавай. Дыпломамі другой ступені былі ўзнагароджаны каманда Нясвіжскай 

гімназіі, зборныя Нясвіжскага і Любанскага раёнаў. На трэцім месцы турнірнай 

табліцы – каманды Смалявіцкага, Чэрвеньскага, Стаўбцоўскага раёнаў, Слуцка, а 

таксама прадстаўнікі гімназіі Дзяржынска. 

 

Гурко, Н. Тыдзень замежнай мовы – тыдзень новых магчымасцей / Н. 

Гурко // Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 лютага (№ 13). — С. 5. 
На працягу шасці дзён навучэнцы ўстаноў адукацыі Нясвіжскага раёна 

прымалі ўдзел у раённых і школьных мерапрыемствах у рамках Тыдня замежнай 

мовы. У распрацоўцы заданняў інтэлектуальнай гульні прымалі ўдзел настаўнікі 

нямецкай мовы, чые навучэнцы не ўдзельнічалі ў гульні: У. М. Катчанка з 

Нясвіжскай гімназіі, В. У. Мацаль, якая працуе ў сярэдняй школе № 1 Нясвіжа. 

Лепшымі былі прызнаны выступленні навучэнцаў Нясвіжскай гімназіі, сярэдняй 

школы № 1 Нясвіжа, Грыцкавіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы, сярэдняй 

школы № 2 Гарадзеі. 
 

Дубоўская, В. Ад інфарміравання і асветы – да навучання / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 лютага (№ 13). — С. 18. 
На мінулым тыдні на базе Акадэміі паслядыпломнай адукацыі адбыўся 

рабочы семінар для ўдзельнікаў інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі 

развіцця псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці бацькоў (законных прастаўнікоў) 

навучэнцаў”. Удзельнікамі інавацыйных каманд з 11 навучальных устаноў краіны 

сталі дырэктар сярэдняй школы № 1 Салігорска Валянціна Міхайлаўна 

Каштальян,  дырэктар гімназіі № 1 Стоўбцаў Дзмітрый Іванавіч Клімовіч, 

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 9 Маладзечна Ала 

Мікалаеўна Брылеўская. 

 

Гарбар, А. Нясумная субота! / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 4 лютага (№ 13). — С. 19. 
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Класны кіраўнік 8 класа Лугаваслабадской сярэдняй школы Мінскага раёна 

дзеліцца з чытачамі вопытам арганізацыі работы ў шосты школьны дзень. 

 

Сакалоўская, Л. Калі праект цікавы / Л. Сакалоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 4 лютага (№ 13). — С. 19. 
Дырэктар гімназіі № 1 Дзяржынска Лілія Сакалоўская расказвае пра 

праектную дзейнасць навучэнцаў, якая паспяхова ўключана ў выхаваўчы працэс 

установы. 

 

Грэчка, І. На сваёй радыёхвалі / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 4 лютага (№ 13). — С. 22. 
Артыкул прысвечаны дзейнасці гурткоў па хуткаснай радыётэлеграфіі і 

спартыўнай радыёпеленгацыі. Сярод педагогаў па радыёспорту – малады педагог 

дадатковай адукацыі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна 

Ганна Андрэеўна Вайцяховіч. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-svaei-radiehvalі/ 
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25.02.17 
Читать номер в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/9648-

minskaya-praўda-№15-14849-ot-25022017.html 

 

Сырицкая, С. Школа моих «Снов» / С. Сырицкая // Мінская праўда. — 

2017. — 25 лютага (№ 15). — С. 2. — (Приложение «МП плюс»). 
О ГУО “Сновская средняя школа”. 

 

Ивашко, Е. Дом, в котором уютно всем / Е. Ивашко // Мінская праўда. 

— 2017. — 25 лютага (№ 15). — С. 2. — (Приложение «МП плюс»). 
О ГУО “Несвижская гимназия”. 

 

22.02.17 
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Читать номер в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/9621-

minskaya-praўda-№14-14848-ot-22022017.html 

 

Брожина, Ю. Стать примером для детей / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 22 лютага (№ 14). — С. 6. 
Ясли-сад № 4 Несвижа “Кораблик детства” отмечает свое 50-летие. Как 

отметила заведующая дошкольным учреждением Ольга Пуляк, на протяжении 

последних 5 лет педагогический коллектив активно работает в системе 

республиканских инновационных проектов. Первый из них направлен на воспитание 

гендерной культуры у детей, второй – на формирование оптимистического 

мировосприятия и третий – личностной и социальной идентичности детей на 

основе православных традиций и ценностей белорусского народа. 

 

Крылова, Е. Особенности национального воспитания / Е. Крылова // 

Мінская праўда. — 2017. — 22 лютага (№ 14). — С. 6. 
Заведующий Сасколипковского белорусскоязычного детского сада  Оксана 

Санько знакомит читателей с работой учреждения по приобщению 

воспитанников к традиционным ценностям, например, через ткачество. А особые 

«уголки» в каждой группе посвящены познавательно-практической, 

театрализованной, учебной и духовно-нравственной деятельности. 

В дошкольном учреждении функционирует инновационный проект 

«Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей 

дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях 

белорусского народа», проводятся благотворительные акции «Красная рукавичка» 

и «Протяни руку помощи». 

 

Брожина, Ю. Наши – в Лос-Анджелесе / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 22 лютага (№ 14). — С. 14. 
Владислав Гадалов из 11 класса средней школы № 11 Слуцка (проект 

“AirPhone – смартфон нового поколения”) и Александра Коховец, учащаяся 10 

класса гимназии № 1 Жодино (работа «Золотарник как перспективное сырье для 

национальной фармакологии и энергетики»),  представят свои исследования на 

международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science and 

Engineering Fair в США. 

 

18.02.17 

Брожина, Ю. Образование: что новенького? / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 18 лютага (№ 13). — С. 2. 
На Республиканскую доску Почета занесены Минский государственный 

областной лицей и Слуцкий государственный колледж, 37 учащимся присуждены  

премии Минского областного Совета депутатов и другие подробности итоговой 

коллегии управления образования Миноблисполкома освещаются в статье. 

 

Зимняя сказка // Мінская праўда. — 2017. — 18 лютага (№ 13). — С. 

4. 

ЛЮТЫ.docx
ЛЮТЫ.docx


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2017 ГОДЗЕ 

ЛЮТЫ 

13 
 

Снежными композициями встречает своих воспитанников ясли-сад в 

Зазерье (заведующая детским учреждением Светлана Гайдаренко) 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/9601-a-u-nas-

v-rayone.html 

 

В Санкт-Петербурге прошло одно из самых масштабных научных 

соревнований для учащихся – Балтийский научно-инженерный конкурс. Учащиеся 

учреждений образования Минской области достойно представили свои работы на 

этом престижном конкурсе и вернулись домой с наградами. Всего было отмечено 7 

проектов. Ниже пойдет речь о трех из них. 

 

Брожина, Ю. Аномалии человеческого тела / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 18 лютага (№ 13). — С. 12. 
Проект “Температурные аномалии человеческого тела” учащейся 10 класса 

гимназии № 1 г. Дзержинска Полины Шумской, руководитель – педагог из г. 

Минска Алексей Игоревич Филипович, отмечен дипломом лауреата и премией 

оргкомитета. 

 

Брожина, Ю. Автоматический звонок по расписанию / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2017. — 18 лютага (№ 13). — С. 12. 
Проект “Программируемый автозвонок” учащегося 11 класса средней 

школы № 14 из Солигорска Родиона Богомарова, руководитель – учитель физики 

Дмитрий Валерьевич Чернов, отмечен дипломом 3 степени и специальной премией. 

А также проект Родиона планируется внедрить в школе, где он учится. 

 

Брожина, Ю. Все дело в капсуле / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2017. — 18 лютага (№ 13). — С. 12. 
Создательница проекта “Получение капсулированного калийного 

удобрения”, руководитель – учитель химии Светлана Егоровна Королева, Дарья 

Сулим из гимназии № 2 Солигорска удостоена диплома 3 степени, специальной 

премии, а также диплома лауреата премии бизнес-жюри от компании FirstLine. 

 

15.02.17 

Гавриленко, Ю. Шестой – не лишний? / Ю. Гавриленко // Мінская 

праўда. — 2017. — 15 лютага (№ 12). — С. 13. 
Размещен  материал о мероприятиях шестого дня, которые проходят в 

школах Смолевичского района. Так, в Верхменской средней школе, как рассказала 

директор Ирина Николаева, для учащихся организованы консультации учителей-

предметников, обязательные факультативы, театрализованные представления в 

школьном музее и др. Организуются спортивные соревнования. В 

Озерицкослободской школе каждый месяц по субботам организуют экскурсии по 

святым местам. О том, где побывали, школьники потом рассказывают в своем 

видеожурнале «Перезвон», одним из создателей которого стал восьмиклассник 

Андрей Артюшевский. В школе проходят религиозные и семейные праздники, 

http://mpravda.by/materialy/item/9601-a-u-nas-v-rayone.html
http://mpravda.by/materialy/item/9601-a-u-nas-v-rayone.html
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спортивные мероприятия. Работает отделение биатлона, каждая вторая 

суббота – день здоровья. 

 

04.02.17 

Учимся не для школы, а для жизни // Мінская праўда. — 2017. — 4 

лютага (№ 9). — С. 4. 
Жодинская женская гимназия отметила свое 25-летие. 

 

01.02.17 

Пясецкі, Я. “Віртуальныя падарожжы па старонках творчасці…” / Я. 

Пясецкі // Мінская праўда. — 2017. — 1 лютага (№ 8). — С. 4. 
У сярэдняй школе №2 імя К. К. Крапівы  г. Узда  адбыўся семінар па 

вывучэнні вопыту літаратурна-краязнаўчых музеях у далучэнні навучэнцаў да 

культурных каштоўнасцяў краіны і інавацыйнага падыходу ў стварэнні такіх 

музеяў. Ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці існуюць дзевятнаццаць 

літаратурных музеяў з асноўным і дапаможным фондам большым за 18 тысяч 

экспанатаў. Метадыст Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі 

Наталля Обухава адзначыла, што падобная сустрэча паспрыяе яшчэ больш 

плённым сувязям школы з сацыяльнымі партнёрамі дзеля стварэння цэнтраў 

музейнай педагогікі. 


