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18.05.17 
Маладзёжны дадатак “Чырвонка. Чырвоная змена” працягвае друкаванне 

работ удзельнікаў творчага конкурсу юных і маладых няштатных аўтараў. 

Пятроўская, А. Экстрым на двух колах / А. Пятроўская // Звязда. — 

2017. — 18 мая (№ 92). — С. 5. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Артыкул вучаніцы 10 класа Лебедзеўскай СШ Маладзечанскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170517/1495032622-ekstrym-na-dvuh-kolah 

 

Бубнова, І. Тыя паштоўкі – як крылы для мары / І. Бубнова // Звязда. — 

2017. — 18 мая (№ 92). — С. 5. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Артыкул вучаніцы 10 класа СШ № 12 г. Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170517/1495033011-tyya-pashtouki-yak-kryly-dlya-mary 

 

Варатынская, А. Пераможны “флот” Арцёма / А. Варатынская // 

Звязда. — 2017. — 18 мая (№ 92). — С. 5. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Артыкул вучаніцы 11 класа СШ № 11 г. Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20170517/1495033251-peramozhny-flot-arcyoma 

 

04.05.17 

Новікава, А. Максімаў шлях да адкрыццяў / А. Новікава // Звязда. — 

2017. — 4 мая (№ 83). — С. 4. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Максім Акуліч, вучань 10 класа дзяржынскай гімназіі № 1 – пераможца VIII 

Рэспубліканскага конкурсу навукова-тэхнічнай творчасці навучэнскай моладзі 

“ТэхнаІнтэлект”. Ён атрымаў дыплом першай ступені за работу ў секцыі 

“Матэрыялы ў тэхніцы.” 

Аўтар артыкула – вучаніца 11 класа гімназіі № 1 г. Дзяржынска. 

http://zviazda.by/
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27.05.17 

Костюкевич, А. Быстрые на идеи / А. Костюкевич // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2017. — 27 мая (№ 99). — С. 5. 
Сборная старшеклассников из Молодечно – Елена Терзян из гимназии-

колледжа искусств, Александр  Лапко из гимназии № 10 и Павел Тур из средней 

школы № 5 – представила свой бизнес-проект по созданию современного центра 

для отдыха молодежи в финале конкурса стартапов BizTech BSU. 

Анастасия Иванова из молодечненской средней школы № 2 предложила 

сделать ставку на необычные букеты и авторские композиции в магазине цветов. 

 

24.05.17 

Кабышева, И. Мировой парень / И. Кабышева // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2017. — 24 мая (№ 96). — С. 4. 
На международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science 

and Engineering Fair в Лос-Анджелесе ученик 11-го класса средней школы № 11 

Слуцка Владислав Гадалов представил прототип смартфона нового поколения 

AirPhone. За разработку устройства, над которым Владислав трудился вместе с 

учителем информатики Владимиром Жуком, был присужден диплом III степени, а 

также специальный приз от американской транснациональной компании Oracle. 

На днях Владислав Гадалов получил звание стипендиата и лауреата 

президентского фонда. После экзаменов и выпускного в школе он отправится на 

10 дней в Женеву – на стажировку по приглашению компании CERN. 
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24.05.17 

Касель, А. Эйрфон, які лунае ў аблоках / А. Касель // Рэспубліка. — 

2017. — 24 мая (№ 94). — С. 3. 
За ідэю і распрацоўку ўнікальнага смартфона вучань 11-га класа сярэдняй 

школы № 11 Слуцка атрымаў дыплом III ступені на міжнародным навукова-

інжынерным конкурсе Intel International Science and Engineering Fair-2017, які 

прайшоў у Лос-Анджэлесе, ЗША. 

 

05.05.17 

Артеага, В. Некоторые любят погорячее / В. Артеага // Рэспубліка. — 

2017. — 5 мая (№ 83). — С. 13. 
О результатах проекта “Разработка интегрированного подхода к 

расширению программы по энергосбережению”, реализованного при поддержке 

ЕС и местных властей, участницей которого стала школа № 4 Дзержинска. 
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30.05.17 

Чэмер, М. Моладзь і творчасць – гісторыя будучыні / М. Чэмер // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 30 мая (№ 58). — С. 4–5. 
26-27 мая ў Маладзечне адбылося рэспубліканскае свята “Моладзь і 

творчасць – гісторыя будучыні”, арганізаванае Міністэрствам адукацыі 

Рэспублікі Беларусь і Нацыянальным цэнтрам мастацкай творчасці дзяцей і 

моладзі. На ім адбылося цырымонія ўзнагароджання пераможцаў і прызёраў 

Рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці навучэнскай і студэнцкай 

моладзі “АРТ-вакацыі”, сустрэча міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь І.В. 

Карпенкі з пераможцамі міжнародных і рэспубліканскіх інтэлектуальных, 

спартыўных і творчых спаборніцтваў і алімпіяд, кіпучая дзейнасць на 

інтэрактыўнай алеі “Мой прафесійны выбар” у Маладзечанскім парку культуры і 

адпачынку імя Перамогі і інш. 

Так, сярод пераможцаў фестывалю – народны інструментальны ансамбль 

“Нясвіжскія лыжкары” Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа, які 

http://nastgaz.by/
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атрымаў галоўную ўзнагароду за эфектыўнае ўкараненне інавацыйных форм 

эстэтычнай творчасці моладзі і шматгадовую выніковую дзейнасць. 

 

Нікіфарава, С. Лекі без аптэкі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 30 мая (№ 58). — С. 13. 
Падчас Рэспубліканскага конкурсу экалагічных праектаў “Зялёная школа” ў 

намінацыі “Чароўных траў гаючая сіла”, якая была прапанавана Рэспубліканскім 

цэнтрам экалогіі і краязнаўства ўпершыню, трэцяе месца заваявалі Данілавіцкі 

яслі-сад – сярэдняя школа і эколага-біялагічны цэнтр дзяцей і моладзі Салігорскага 

раёна Мінскай вобласці. 

 

Са святам! І да сустрэчы! / падрыхт. Н. Кастэнка // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 30 мая (№ 58). — С. 16. 
 

Напярэдадні апошняга званка ў рэдакцыю часопіса прыйшоў ліст пра 

настаўніцу Грыцэвіцкай сярэдняй школы Клецкага раёна Валянціну Гвозд і 

кіраўніка ўстановы адукацыі А. С. Клімовіч. 

 

27.05.17 

Клюйко, А. Бясцэнны падмурак / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 27 мая (№ 57). — С. 5. 
У Маладзечанскім політэхнічным каледжы, філіяле Рэспубліканскага 

інстытута прафесійнай адукацыі, адкрылася беларуска-германская перасовачная 

выстава “Лагер смерці Трасцянец: гісторыя і памяць”, арганізаваная пры 

садзейнічанні Мінскага міжнароднага адукацыйнага цэнтра імя Ёханеса Рау і 

гістарычнай майстэрні імя Леаніда Левіна. 

 

25.05.17 

Сцяпура, Н. Да вяршынь майстэрства / Н. Сцяпура // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 25 мая (№ 56). — С. 15. 
6 мая 2017 года ў сярэдняй школе № 13 Барысава адбыўся заключны этап 

конкурсу прафесійнага майстэрства “Малады педагог – 2017”. У конкурсе 

прымалі ўдзел настаўнікі навучальнай установы, якія маюць стаж работы да пяці 

гадоў. 

Пераможцай конкурсу прафесійнага майстэрства стала настаўніца 

англійскай мовы Івона Яўгенаўна Вараб’ёва. Сацыяльны педагог Ганна Міхайлаўна 

Марозава і педагог-псіхолаг Ірына Сяргееўна Бублікава занялі другое і трэцяе 

месца адпаведна. 

Артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 13 

Барысава. 
 

23.05.17 

Рэва, Д. Каб дзеці не трапілі ў сетку / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 23 мая (№ 55). — С. 13. 
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10-ты раз на Міншчыне прайшоў Абласны бацькоўскі сход, тэмай якога 

была выбрана “Бяспека дзяцей у інфармацыйнай прасторы”. Гэтай хвалюючай 

тэме быў прысвечаны шэраг мерапрыемстваў. 

Спачатку ў МАІРА адбыўся круглы стол “Бяспечнае знаходжанне дзяцей у 

сетцы – адказнасць дарослых” з удзелам спецыялістаў упраўлення і ўстаноў 

адукацыі, упраўлення ўнутраных спраў і камісіі па справах непаўналетніх 

Мінаблвыканкама і інш. 

Ва ўсіх установах адукацыі вобласці прайшла абласная тэматычная дэкада 

“Бяспека дзяцей у інфармацыйнай прасторы”. 

Адкрыты рэгіянальны дыялог праходзіў у рэжыме відэасувязі. У Мінскім 

абласным ІРА была арганізавана работа студыі, дзе сустрэліся спецыялісты 

розных арганізацый і ведамстваў. У ролі мадэратара сустрэчы выступіла Таццяна 

Валянцінаўна Апраніч, першы намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kab-dzetsi-ne-trapili-u-setku/ 

 

Рэва, Д. Ідуць маршрутамі бяспекі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 23 мая (№ 55). — С. 13. 
Абласны злёт атрадаў юных інспектараў руху Міншчыны прайшоў у рамках 

профільнай змены “Маршрутамі бяспекі” ў НДЦ “Зубраня”. 

Перамогу святкавала каманда “Віраж” сярэдняй школы № 3 Нясвіжа. 

Другое месца прысуджана камандзе “Святлафор” сярэдняй школы № 2 Смалявіч, 

“бронза” – у “Зябранят” з сярэдняй школы № 3 Клецка. 

 

Рэва, Д. Алімпіяда па фізкультуры / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 23 мая (№ 55). — С. 13. 
Каманда Маладзечанскага раёна стала пераможцай Абласной алімпіяды па 

вучэбным прадмеце “Фізічная культура і здароўе”. Разам з Маладзечанскім 

раёнам на п’едэстале гонару размясціліся каманды Мінскага абласнога кадэцкага 

вучылішча і Старадарожскага раёна. 

Сярод юнакоў лепшыя вынікі паказаў навучэнец Мінскага абласнога 

кадэцкага вучылішча Аляксандр Буцько, сярод дзяўчат – прадстаўніца 

Маладзечанскага раёна Надзея Кулік. 

 

20.05.17 

Рэва, Д. 95 слаўных гадоў піянерыі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 20 мая (№ 54). — С. 5. 
Сёлета піянерыя святкуе 95-годзе. Піянеры Міншчыны адзначылі гэтую 

дату вялікім святам, што прайшло ў знакавым для кожнага беларуса месцы – 

мемарыяльным комплексе “Курган Славы”. 

Абласны Дзень піянерскага сяброўства “95 слаўных гадоў піянерыі” сабраў 

больш за 300 чалавек з усіх раёнаў цэнтральнага рэгіёна. У дружную піянерскую 

сям’ю ўліліся 95 хлопчыкаў і дзяўчынак з усіх раёнаў вобласці. Гальштукі ім 

завязвалі ганаровыя госці мерапрыемства: намеснік старшыні Мінабылвыканкама 

https://nastgaz.by/kab-dzetsi-ne-trapili-u-setku/
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В.І. Сірэнка, начальнік упраўлення адукацыі  Г.М. Казак, старшыня Цэнтральнага 

савета БРПА В.В. Мяннанава і ветэраны піянерскага руху. 

У завяршэнне свята піянеры запусцілі ў неба кампазіцыю з паветраных 

шароў, якія сімвалізуюць 95-годзе піянерскай арганізацыі. 

 

Грэчка, І. Мовай тэхнікі, навукі пад плёскам нарачанскіх хваль / І. 

Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2017. — 20 мая (№ 54). — С. 10-11. — 

(Дадатак да Настаўніцкай газеты “Шосты дзень”) 
З 12 па 18 мая жыццё Нацыянальнага дзіцячага адукацыйна-аздараўленчага 

цэнтра “Зубраня” праходзіла пад знакам тэхнічнай творчасці, інавацый і 

адкрыццяў. Нарачанскі край прымаў удзельнікаў 5-га, юбілейнага, конкурсу 

навукова-тэхнічнай творчасці навучэнцаў Саюзнай дзяржавы “Таленты XXI 

стагодзя”. 

Конкурсныя праекты – гэта спалучэнне творчасці з практычнасцю, што 

якрава пацвердзіў навучэнец гімназіі № 1 г. Барысава Вадзім Машніцкі, 

прадстаўляючы велакамп’ютар з пашыранымі магчымасцямі. Па выніках конкурсу 

за сваю распрацоўку юны барысаўскі тэхнік атрымаў дыплом III ступені.   

 

16.05.17 

Рэва, Д. Калі настаўнікі як зоркі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 16 мая (№ 52). — С. 4. 
У Жодзіне ўпершыню прайшоў тыдзень маладога педагога пад назвай 

“План-канспект урока “Запалі сваю зорку”, які прадугледжваў спаборніцтва 

каманд устаноў адукацыі. Удзел у мерапрыемствах бралі ўсе ўстановы 

дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі горада – 22 каманды. 

Маладыя спецыялісты ўстаноў адукацыі на працягу тыдня стваралі 

незвычайны план-канспект урока. У ім былі і ўводзіны ў тэму, і праверка 

дамашняга задання, і паўтарэнне пройдзенага матэрыялу, і рэфлексія. 

Пераможцамі мерапрыемстваў сталі каманды гімназіі № 1 і ясляў-сада № 2 

“Зярнятка” Жодзіна. Пераможцамі анлайн-галасавання конкурсу глядацкіх 

сімпатый “Бітва талентаў” стала сям’я маладых педагогаў сярэдняй школы № 6 

Жодзіна Яўгена і Таццяны Юрыц. 

 

Рэва, Д. У гонар знакамітага земляка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 16 мая (№ 52). — С. 4. 
Акцыя “Дарогаю дабрыні” распачалася ў гімназіі № 1 Чэрвеня. Навучэнцы 

ўстановы плануюць здзейсніць пяць добрых спраў для ўшанавання памяці У.А. 

Караля, чыё імя носіць гімназія. 

Распачалі акцыю навучэнцы гімназіі пасадкай алеі Памяці на тэрыторыі 

ўстановы, прыступілі да стварэння творчых работ для выставы “Архітэктура 

У.А. Караля ў малюнках нашчадкаў”, у планах – правядзенне экскурсійнага доследу 

“Шляхамі У.А. Караля”, рыхтуецца раённы вэб-квест “Крокамі У.А. Караля”. 

Таксама запланавана правядзенне фотавыставы па тэме акцыі. 
 

13.05.17 
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Рэва, Д. Свята жывога беларускага слова / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 13 мая (№ 51). — С. 5. 
Ва ўсіх раёнах Мінскай вобласці праводзіўся другі этап Рэспубліканскага 

творчага конкурсу “Жывая класіка” юных чытальнікаў. 

На Любаншчыне юных чытальнікаў чакалі ў Сароцкай сярэдняй школе. У 

чатырох узроставых катэгорыях выступілі 35 удзельнікаў. 

Першае месца сярод самых маленькіх удзельнікаў – навучэнцаў пачатковых 

класаў – заняла Дзіяна Катовіч, вучаніца Кузьміцкай сярэдняй школы з вершам Я. 

Купалы “Жнія”. Сярод навучэнцаў 5-6 класаў лепшай стала Аліна Крайнік, 

вучаніца Палічынскага дзіцячага сада – сярэдняй школы з вершам “Родная мова” 

Пімена Панчанкі. У наступнай узроставай катэгорыі перамагла Яна Сярчэня, 

вучаніца Атраднаўскай сярэдняй школы з вершам “Кантрабанда” Я. Сіпакова. 

Асабліва ўразіла журы Дар’я Раўтовіч, вучаніца сярэдняй школы № 1 Любані 

з творам М. Арочкі “Прамаўленні духу Скарыны”. Журы прысудзіла ёй перамогу ў 

старэйшай узроставай катэгорыі”. 

Напрыканцы мая пераможцы раённага этапу конкурсу збяруцца ў Мінскім 

абласным ІРА, каб паспаборнічаць за лідарства на абласным этапе. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/svyata-zhyvoga-belaruskaga-

slova/ 

 

Клюйко, А. Зноў першыя! / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 13 мая (№ 51). — С. 5. 
Нядаўна калектыў Барысаўскага будаўнічага прафесійнага ліцэя начале з 

дырэктарам А.А. Зяблікавай быў узнагароджаны ганаровым дыпломам 

Рэспубліканскага конкурсу на лепшае дасягненне ў будаўнічай галіне Рэспублікі 

Беларусь за 2016 год у намінацыі “Кіраўнік года” (катэгорыя “Установа 

адукацыі, якая рыхтуе кадры для будаўнічай галіны”). 

Барысаўскі ліцэй прымае ўдзел у шматлікіх конкурсах рэспубліканскага і 

рэгіянальнага ўзроўню. Так, на нацыянальным чэмпіянаце WorldSkils Belarus – 2016 

навучэнец ліцэя Аляксандр Градовіч заняў першае месца ў прафесійнай 

кампетэнцыі “Малярныя і дэкаратыўныя работы”. Ён быў узнагароджаны 

першай прэміяй спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. Такой жа прэміі 

ўдастоена і Людміла Уладзіміраўна Грук, майстар вытворчага навучання, якая 

рыхтавала Аляксандра да гэтага спаборніцтва. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/znou-pershyya/ 

 

Клюйко, А. “На працу – з радасцю, з працы – з гордасцю” / А. Клюйко 

// Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 мая (№ 51). — С. 7. 
На майстар-класе “Алгарытм прафесійнай будучыні: школа – прафесійны 

ліцэй – завод” у рамках XVII Рэспубліканскай выставы навукова-метадычнай 

літаратуры, педагагічнага вопыту і творчасці навучэнскай моладзі “Правільны 

прафесійны выбар – упэўненая будучыня маладога пакалення!” прысутнічалі 

намеснік дырэктара школы № 4 Жодзіна Ірына Мікалаеўна Хан і намеснік 

дырэктара Жодзінскага прафесійнага ліцэя Іна Васільеўна Панцялей. 

 

https://nastgaz.by/svyata-zhyvoga-belaruskaga-slova/
https://nastgaz.by/svyata-zhyvoga-belaruskaga-slova/
https://nastgaz.by/znou-pershyya/
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Дубоўская, В. На прынцыпах шчырасці і адкрытасці / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 мая (№ 51). — С. 8. 
Падчас Міжнароднай спецыялізаванай выставы “СМІ ў Беларусі” стэнд 

“Настаўніцкай газеты” працаваў не толькі як выставачная зона, але і як рабочая 

пляцоўка. Супрацоўнікі газеты разам з запрошанымі спікерамі правялі некалькі 

тэматычных майстар-класаў для калег з іншых выданняў і настаўнікаў. 

 Так, вялася размова пра ўзаемадзеянне школы і сям’і. У сярэдняй школе № 1 

Салігорска перакананы, што без партнёрства з сям’ёй немагчыма дасягнуць 

выніку. У школе выкарыстоўваюць розныя прыёмы і формы ўзаемадзеяння: 

клубная дзейнасць, сямейныя суботы і інш. 

У гімназіі № 1 Стоўбцаў таксама вядзецца метанакіраваная работа з 

бацькамі, гэта – дзейнасць клуба “Сямейны савет”, распрацоўка  псіхалагічнай 

службай адукацыйнай установы і яе настаўнікамі спецыяльных дапаможнікаў для 

бацькоў і настаўнікаў. 

 

Пінчук, І. Пазнанне прыроды разам з экалагічнай казкай / І. Пінчук // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 мая (№ 51). — С. 15. — (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 
Пра карысць экалагічных казак і іх шырокае выкарыстоўванне ў рабоце 

адукацыйнай установы расказвае ў сваім артыкуле выхавальнік ясляў-сада № 5 

Дзяржынска. 

 

Цярэшка, Ж. Атрад сацыяльнага прызначэння / Ж. Цярэшка // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 мая (№ 51). — С. 15. — (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 
Артыкул дырэктара СПЦ Салігорскага раёна знаёміць чытачоў з 

шматлікімі напрамкамі ў рабоце сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы ў 

Салігорскім раёне. 

 

11.05.17 

Крывянкова, А. Сямейны тандэм у школе і ў жыцці / А. Крывянкова // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 11 мая (№ 50). — С. 8. 
Днямі ў рамках Тыдня маладога спецыяліста ў Жодзіне прайшоў педагагічны 

конкурс “Запалі сваю зорку”, падчас якога аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Жодзінскага гарвыканкама і Жодзінская гарадская арганізацыя Беларускага 

прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі правялі анлайн-галасаванне на лепшага 

маладога педагога горада. У гэтым конкурсе вучнёўскіх сімпатый перамагла 

сямейная пара маладых настаўнікаў з сярэдняй школы № 6 Жодзіна Таццяна 

Васільеўна і Яўген Міхайлавіч Юрыц. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/syamejny-tandem-u-shkole-i-

u-zhytstsi/ 

 

06.05.17 

Вашкелевіч, Н. У палёт за “жураўлямі” / Н. Вашкелевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 6 мая (№ 49). — С. 7. 

https://nastgaz.by/syamejny-tandem-u-shkole-i-u-zhytstsi/
https://nastgaz.by/syamejny-tandem-u-shkole-i-u-zhytstsi/
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Удзельнікамі фестывалю педагагічных ідэй “Прызнанне – педагог”, які пяты 

раз прайшоў у Гродне, сталі старшыня клуба “Будучыня” настаўнік матэматыкі 

і інфарматыкі Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна Іван Якіменка і пераможца 

конкурсу “Настаўнік года” настаўніца Лугаваслабадской сярэдняй школы 

Мінскага раёна Алена Гарбар. 

 

Готта, В. У нябёсах адных / В. Готта // Настаўніцкая газета. — 2017. —

6 мая (№ 49). — С. 21. 
Артыкул намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 9 

Барысава прысвечаны 75-годдзю з дня фарміравання французскай знішчальнай 

авіяцыйнай групы “Нармандыя” і 50-годдзю з дня заснавання народнага музея 

гісторыі авіяпалка “Нармандыя - Нёман”. 

Трэба адзначыць, што з верасня 2016 года дзейнічае віртуальны музей 

гісторыі авіяпалка “Нармандыя - Нёман”, які распрацавала сярэдняя школа № 9 

Барысава, і па выніках прэзентацый праектаў за распрацоўку віртуальнага музея 

была ўдастоена дыплома III ступені ў намінацыі “За інавацыі ў музейнай 

дзейнасці”. 

 

4.05.17 

Дубоўская, В. Прывезлі медалі і намецілі новыя планы / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 мая (№ 48). — С. 3. 
Уладзіслаў Гадалаў з сярэдняй школы № 11 Слуцка прыняў удзел у XXIV 

Міжнароднай канферэнцыі юных навукоўцаў (ICYS-2017), якая з 16 па 22 красавіка 

прайшла ў нямецкім Штутгарце. Уладзіслаў выступаў з дакладам па 

інфарматыцы “Air Phone – смартфон новага пакалення” і заваяваў бронзавы 

медаль. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pryvezli-medali-i-nametsili-

novyya-plany/ 

 

Бусаў, К. Інтэлектуальны марафон / К. Бусаў // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 4 мая (№ 48). — С. 3. 
У Мінску прайшоў фінал XXIV Рэспубліканскага чэмпіянату па 

інтэлектуальных гульнях сярод школьнікаў. Па традыцыі яго арганізатарам 

выступілі Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі і 

рэспубліканская грамадская арганізацыя “Беларуская ліга інтэлектуальных 

каманд”. У паўфінал выйшаў лагайчанін Вадзім Якімчык. 

 

Храбан, Г. Прафесія, якая ніколі не састарэе / Г. Храбан // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 4 мая (№ 48). — С. 12. 
У Дзяржаўным інстытуце кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ правялі 

конкурс для абітурыентаў “Я выбіраю прафесію”, у якім прынялі ўдзел 278 

навучэнцаў школ, ліцэяў, гімназій і каледжаў з усёй краіны. Па выніках конкурсу 

журы назвала 59 пераможцаў. Лаўрэатамі конкурсу сталі Марыя Ляўчук (гімназія 

№ 10 Маладзечна, 11 клас), Вікторыя Молчан (сярэдняя школа № 10 Пінска, 11 

клас), Аліна Счасновіч (Мінскі дзяржаўны абласны каледж).  

https://nastgaz.by/pryvezli-medali-i-nametsili-novyya-plany/
https://nastgaz.by/pryvezli-medali-i-nametsili-novyya-plany/
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Трэба адзначыць, што сярэдняя школа № 2 Маладзечна, Мінскі дзяржаўны 

абласны каледж і іншыя прадставілі найбольшую колькасць конкурсных работ. 

 

Скрозь прызму навукі // Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 мая (№ 

48). — С. 13. 
26 работ на Міжнародны конкурс праектна-даследчых работ школьнікаў і 

педагагічных работнікаў “Прызма” прадставілі навучэнцы і педагогі ўстаноў 

адукацыі Барысаўскага, Мінскага, Нясвіжскага, Салігорскага, Чэрвеньскага і 

Уздзенскага раёнаў, а таксама Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя. Па выніках 

першага тура конкурсу стваральнікаў запрасілі ў Маскву на заключны этап. 

 Першае месца ў розных намінацыях занялі Валерыя Рацкевіч, навучэнка 

Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа, з работай “Каларатыўная 

лексіка ў эргонімах Рэспублікі Беларусь”; Дзяніс Аляксееў і Настасся Размысловіч, 

якія вучацца ў Мінскім дзяржаўным абласным ліцэі, стварылі работу “Ацэнка 

ўстойлівасці бактэрый “Erwinia amylovora i Pseudomonas syringae да 

антыбіётыкаў і хімічных сродкаў аховы раслін”; Марыя Навіцкая, навучэнка 

Астрашыцка-Гарадоцкай сярэдняй школы Мінскага раёна, з работай “Меры па 

захаванні папуляцый земнаводных у вёсцы Астрашыцы”.  

Пераможцамі сталі і педагогі – Наталля Аляксееўна Дзехцярова, дырэктар 

эколага-біялагічнага  цэнтра дзяцей і моладзі Салігорска з работай “Сцежка 

развіцця пачуццяў”, а таксама Алена Іванаўна Волкава, настаўніца сярэдняй 

школы № 5 Салігорска, з работай “Вучэбны сеткавы праект як сродак развіцця 

чытацкай кампетэнтнасці навучэнцаў (вучэбны сеткавы праект “Дарогаю 

дабра”)”. 

Другое месца занялі дырэктар уздзенскай сярэдняй школы № 2 імя Кандрата 

Крапівы Алена Аляксандраўна Іаргачова і Таццяна Пятроўна Пратасеня, намеснік 

дырэктара эколага-біялагічнага цэнтра дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 

Таксама “серабро” атрымалі прадстаўнікі Барысаўскага цэнтра экалогіі і 

турызму Таццяна Уладзіміраўна Багушэвіч, Алена Анатольеўна Райнеш, Алена 

Віктараўна Шубара. Такі ж вынік паказала выхаванка А.В. Шубара Настасся 

Кліменка. Сярод навучэнцаў, якія аказаліся на другой прыступцы, і вучні гімназіі № 

3 Барысава – Лізавета Дабравольская і Данііл Шаляпін. 

“Бронзу” конкурсу атрымалі выхаванцы Барысаўскага цэнтра экалогіі і 

турызму Маіна Красюкова і Рыма Мастаўшчыкова, навучэнец сярэдняй школы № 

2 імя А.К. Флегантава Чэрвеня Ігар Харытановіч, а таксама Кірыл Белы, 

навучэнец гімназіі № 3 Барысава, і Алеся Кандратовіч, якая вучыцца ў сярэдняй 

школе № 14 Салігорска. 

Таксама за шматгадовае якаснае суправаджэнне работ навучэнцаў і 

прадстаўнікоў устаноў адукацыі Беларусі на конкурсе “Прызма” падзякай ад 

заснавальнікаў конкурсу была ўзнагароджана Наталля Іванаўна Обухава, 

метадыст МАІРА. 

 

Рэва, Д. Цуды майстэрства творчасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 4 мая (№ 48). — С. 13. 
Канкурсантаў абласной выставы-конкурсу дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці “Саматканы цуд” гасцінна прымаў Слуцкі цэнтр дзіцячай творчасці. 
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Удзельнікаў вітала прарэктра па сацыяльнай і выхаваўчай рабоце МАІРА 

Святлана Казіміраўна Адамовіч. Каля 200 лепшых работ з усіх раёнаў Мінскай 

вобласці былі прадстаўлены на выставе, гэта – тканыя і вышываныя вырабы, 

народныя лялькі і лялькі ў нацыянальным строі, беларускі традыцыйны 

рэгіянальны касцюм, лямец, тэкстыльныя аўтарскія лялькі, тэкстыльныя арт-

аб’екты. 

 

Злёт добрых сэрцам // Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 мая (№ 48). 

— С. 13. 
Першы раённы злёт валанцёрскіх атрадаў прайшоў на Дзяржыншчыне. 

Удзельнікамі злёту сталі 23 атрады Дзяржынскага раёна, а таксама госці са 

Смалявіч – атрад “Добрае сэрца” сярэдняй школы № 2. 

Кожны атрад творча прэзентаваў сябе на сцэне: атрад “Надзея” гімназіі і 

атрад “Ад сэрца да сэрца” сярэдняй школы № 4 Дзяржынска, валанцёрскі атрад 

“Дабрыня пачынаецца з цябе” Станькаўскай сярэдняй школы імя Марата Казея, 

атрад “Міласэрднасць” сярэдняй школы № 2 Дзяржынска, валанцёрскі атрад 

“Пазітыў” Негарэльскай сярэдняй школы № 1, удзельнікі атрада “Пошук” 

Дзямідавіцкага дзіцячага сада – базавай школы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zlyot-dobryh-sertsam/ 

 

Ярашэнка, А. Фестываль маленькіх зорачак / А. Ярашэнка // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 мая (№ 48). — С. 13. 
У Чэрвеньскім раёне прайшоў фестываль дзіцячай творчасці “Шчаслівае 

дзяцінства”. Стартавала мерапрыемства ў яслях-садзе № 2 Смілавіч і ў 

дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці ў Чэрвені. 
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У палоне Мельпамены // Мінская праўда. — 2017. — 27 мая (№ 38). 

— С. 4. 
На Любаншчыне цэлыя тры дні панавала свята творчасці і натхнення – XI 

фестываль «Чароўны куфэрак» сабраў найлепшыя дзіцячыя калектывы. 

Дыпломаў другой і трэцяй ступеней удастоены адпаведна ўзорны калектыў 

“Летуценнікі” Любанскай дзіцячай школы мастацтваў і “Свяцёлка” з Салігорска. 

Перамогу і дыплом першай ступені атрымаў узорны музычны тэатр 

“Залаты ключак” з Мар’інай Горкі. 

 

Гавриленко, Ю. Год, богатый на награды / Ю. Гавриленко // Мінская 

праўда. — 2017. — 27 мая (№ 38). — С. 6. — (Приложение “МП плюс”). 
В ежегодном областном соревновании “За достижение высоких 

показателей в развитии образования” два учреждения – дошкольный центр 

развития ребенка “Солнышко” и центр творчества детей и молодежи – признаны 

лучшими. В тройку призеров вошли Копыльская гимназия им. Н. В. Ромашко, 

средняя школа № 2 им. Тишки Гартного и санаторный ясли-сад. 

А по итогам работы за 2016 год отдел образования, спорта и туризма 

Копыльского райисполкома занял второе место в области. 

 

Адамовіч, С. Запрашаем будаваць будучыню разам! / С. Адамовіч // 

Мінская праўда. — 2017. — 27 мая (№ 38). — С. 9. 
Чэрвеньскі прафесійны будаўнічы ліцэй прапаноўвае сваім навучэнцам 

шырокі выбар спецыяльнасцей. 

 

24.05.17 
Читать номер в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/10227-

minskaya-praўda-№37-14871-ot-24052017.html 

 

Солонец, Г. От среды до среды / Г. Солонец // Мінская праўда. — 2017. 

— 24 мая (№ 37). — С. 3. 
Проект  (концепция смартфона нового поколения «AirPhone») Владислава 

Гадалова, учащегося 11-го класса средней школы № 11 Слуцка, отмечен дипломом 

III степени на международном научно-инженерном конкурсе, который прошел в 

Лос-Анджелесе (США). 

Успех с учеником по праву разделил его учитель информатики Владимир 

Жук. 

 

20.05.17 
Читать номер в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/10226-

minskaya-praўda-№36-14870-ot-20052017.html 

 

Брицкая, Е. “Поколение мира о войне и мире” / Е. Брицкая // Мінская 

праўда. — 2017. — 20 мая (№ 36). — С. 3.  
Так назвали передвижную выставку, которая открылась в средней школе 

№16 г. Борисова в рамках совместного проекта “Чтобы помнили…” 
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Государственного музея военной истории Республики Беларусь, мемориального 

комплекса “Хатынь”, педагогов и учащихся.  

“Это диалог поколения детей войны и детей мира, знающих о войне от 

дедов и прадедов, учителей, из книг и фильмов. И это лишь часть большого 

музейного проекта “Мы победили!”, – рассказал директор музея военной истории 

Сергей Азаронок. 

Проект стартовал в средней школе №16, потом выставка поочередно 

будет работать в средней школе №7 г. Борисова, Ганцевичской средней школе. 

Далее – в других регионах Минской области. 

 

Брожина, Ю. Без пяти столетие / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2017. — 20 мая (№ 36). — С. 8.  
Более 300 человек из всех районов Минщины приняли участие в праздничном 

мероприятии, которое прошло у мемориального комплекса “Курган Славы”. В 

рамках дня пионерской дружины прошел квест “Пионеры Минщины салютуют”, а 

также концерт “Минщина пионерская: вчера, сегодня, завтра”, песни для 

которого были написаны учащимися учреждений центрального региона, а также 

сотрудниками областного института развития образования. 

Самых творческих и активных октябрят, пионеров и взрослых лидеров 

наградили дипломами управления образования облисполкома за результативную 

работу по популяризации движения. 

 

Брожина, Ю. В бизнесмены мы пошли / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 20 мая (№ 36). — С. 8.  
В Минском областном институте развития образования прошел второй 

фестиваль ученических бизнес-компаний. В финал вышли 26 претендентов из 13 

районов центрального региона, а также одна компания из Барановичского района 

Брестской области. 

Ученические бизнес-компании создаются не только на базе школ и гимназий, 

но и в учреждениях профессионального образования. Например, продукция бизнес-

компании “Антураж” Борисовского государственного колледжа пользовалась 

спросом и во время фестиваля. 

“Мы рекомендуем открывать бизнес-компании в тех  учреждениях, где 

проводятся факультативы экономической направленности. Так учащиеся могут 

закреплять свои знания на практике”, – сообщила проректор по научно-

методической работе областного института развития образования М. А. 

Краснова. 

 

Кузаўкіна, М. Саламяны мятлік і іншыя рукатворныя дзівосы / М. 

Кузаўкіна // Мінская праўда. — 2017. — 20 мая (№ 36). — С. 4. — (Дадатак 

“МП плюс”). 
Артыкул прысвечаны Дзягілеўскаму Дому майстра Мядзельскага района 

Мінскай вобласці. Шматлікія госці, што наведваюцца сюды, захапляюцца 

рукатворнымі дзівосамі, і просяць дырэктара Наталлю Карэцкую падзяліцца 

сакрэтамі ўмельства. 
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17.05.17 
Читать номер в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/10225-

minskaya-praўda-№35-14869-ot-17052017.html 

Сліж, М. “Лебедзеўскія выкрутасы” яшчэ сябе пакажуць / М. Сліж // 

Мінская праўда. — 2017. — 17 мая (№ 35). — С. 11. — (Дадатак “МП плюс”). 
Выкладчык дзіцячай школы мастацтваў з Маладзечанскага раёна Сяргей 

Ярук, рыхтуючы рэпертуар для канцэртаў і розных мерапрыемстваў, у якіх 

удзельнічае разам са сваімі выхаванцамі, перавагу аддае творам народным, 

спаконвечным, якія выконваюцца на жалейцы або мілагучнай акарыне.  

У Салігорску праходзіў фінальны тур абласнога конкурсу ансамбляў 

навучэнцаў дзіцячых школ мастацтваў. І па яго выніках юныя музыкі з Лебедзева 

атрымалі Гран-пры, а Сяргей Ярук атрымаў дыплом за адданасць прафесіі. 

 

13.05.17 

Читать номер в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/10223-

minskaya-praўda-№34-14868-ot-13052017.html 

 

Брожина, Ю. Пора испытаний и открытий / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 13 мая (№ 34). — С. 8. 
Интервью с первым заместителем начальника управления образования 

облисполкома Татьяной Апранич о плюсах обучения в педагогических классах, 

вариантах отдыха в оздоровительных лагерях, возможностях подзаработать 

летом и о многом другом. 

 

Кузовкина, М. Здесь учат мыслить креативно / М. Кузовкина // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 мая (№ 51). — С. 17.  
Вилейский государственный колледж проводит конкурсы профмастерства 

«Формула моды», «Шик-автошоу», «Энергия красоты», «День судака» и др. 

 

03.05.17 
Читать номер в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/10155-

minskaya-praўda-№32-14866-ot-03052017.html 

Кузовкина, М. Хватит мусор умножать! Лучше мусор разделять! / М. 

Кузовкина // Мінская праўда. — 2017. — 3 мая (№ 32). — С. 13. 
На Вилейщине в 2016 году стартовал проект Евросоюза, который 

реализовывается Вилейским райисполкомом совместно с МОО 

«Экопартнерство». Проект расчитан на три года. Второй год ведется работа по 

экологическому просвещению школьников и взрослого населения. 

В рамках проекта участники мероприятия, учащиеся 9-го класса средней 

школы № 3, с учителем биологии Людмилой Аносович решают непростые задачи 

на тему сбора и сортировки бытовых отходов. 

 

Сурма, Е. О чем звонят колокольчики / Е. Сурма // Мінская праўда. — 

2017. — 3 мая (№ 32). — С. 15. 
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В Слуцком музее этнографии на выставке “Этих колокольчиков звон” 

представлена необычная коллекция колокольчиков 12-летней Ульяны Палазник. 

Девочка – незрячая, но чувствует окружающий мир не хуже других людей. 


