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16.03.17 

Безрукова, Л. Дай руку, робот – друг! / Л. Безрукова // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2017. — 16 сакавіка (№ 50). — С. VI. — (Союз/Беларусь Россия, 

№ 10). 
Владислав Гадалов из Слуцка стал трехкратным лауреатом в номинации 

“Системное программирование и компьютерные технологии” на Балтийском 

научно-инженерном конкурсе в Питере, его отметили дипломами молодежного, 

учительского и бизнес-жюри. 

 

07.03.17 

Кабышева, И. Школа благородных девиц / И. Кабышева // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2017. —  7 сакавіка (№ 45). — С. 12. 
Четверть века назад единственная в Беларуси женская гимназия открылась 

в Жодино. Корреспонденты “СБ” выяснили, оправдал ли себя этот эксперимент. 

 

01.03.17 

Пасияк, О. Кто сказал «Мау» / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. — 

2017. — 1  сакавіка (№ 41). — С. 10. 
В Дзержинской гимназии китайский язык преподает молодой специалист из 

Китая Фу Сюеин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2017 ГОДЗЕ 

САКАВІК 

3 
 

 

 

 

 

«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  

 
 

11.03.17 

Нікалаева, Н. Зрабіць бацькоў саюзнікамі / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2017. —  11 сакавіка (№ 46). — С. 7. 
Артыкул прысвечаны тэме супрацоўніцтва настаўнікаў з сем’ямі навучэцаў. 

Так, у сярэдняй школе № 1 г. Салігорска распаўсюджана клубная дзейнасць: тут 

функцыянуюць клуб крэатыўных мам, клуб татаў, клуб прыёмных бацькоў. У 

гімназіі № 1 Стоўбцаў дзейнічае клуб “Сямейны савет”, на адкрытых 

пасяджэннях якога абмяркоўваюцца актуальныя для мам і татаў тэмы. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/11sak-

7.indd__0.pdf 

 

 

 

Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаўРэспублікі 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.  
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30.03.17 

Чэмер, М. Дакрануцца да глобуса / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 30 сакавіка (№ 35). — С. 2. 
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28 сакавіка ў канцэртнай зале “Мінск” адбыўся гала-канцэрт пераможцаў і 

прызёраў IV Рэспубліканскага агляду-конкурсу “Прывітанне, свет!”, сярод якіх 

узорны ансамбль танца “Папараць-кветка”  Слуцкага цэнтра дзіцячай творчасці, 

харэаграфічны калектыў “Дружныя рабяты” адразу з некалькіх устаноў адукацыі 

Слуцка, Марта Мірановіч з сярэдняй школы № 1 Лагойска, ансамбль танца 

“Гарошынкі” гімназіі № 1 Стоўбцаў. 

 

Грэчка, І. Тэхналогіі высокага палёту / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2017. —  30 сакавіка (№ 35). — С. 13. 
23 і 24 сакавіка ў Мінску прайшоў заключны этап Рэспубліканскага конкурсу 

інавацыйнай і тэхнічнай творчасці навучэнскай моладзі Hi-Tech. 

Андрэй Маліноўскі, навучэнец гімназіі-інтэрната Мядзела, у конкурсе Hi-

Tech у секцыі “Прамысловая робататэхніка” разам з Вадзімам Валасевічам 

(кіраўнік настаўнік інфарматыкі Вячаслаў Станіслававіч Саўчык) атрымалі 

дыпломы 1 ступені. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/tehnalogіі-visokaga-paletu/ 

 

25.03.17 

Рэва, Д. “Вясёлка” радуе дарослых і дзяцей / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 25 сакавіка (№ 33).  — С. 6. 
У аграгарадку Прылукі адкрыўся новы дзіцячы сад “Вясёлка”, у якім пачалі 

функцыянаваць 8 груп, выхоўваць хлопчыкаў і дзяўчынак пачалі 24 педагогі. 

Установа разлічана на 150 выхаванцаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyaselka-radue-daroslih-і-

dzyacei/ 

 

23.03.17 

Клюйко, А. Будучае шакалацье / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 23 сакавіка (№ 32). — С. 2. 
У вучэбным майстар-класе на тэму “Шакаладныя цукеркі ручной работы” з 

мэтай падрыхтоўкі ўдзельнікаў каманды Беларусі для выступлення ў WorldSkills 

Russia – 2017 па кампетэнцыі “Кандытарскае мастацтва” ў Мінску прынялі ўдзел 

навучэнцы і выкладчыкі Маладзечанскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа, 

філіял РІПА. 

 

Рэва, Д. Хачу ўсё ведаць! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

23 сакавіка (№ 32). — С. 13. 
На фестывалі работ даследчага характару “Я – даследчык”, які прайшоў у 

вобласці восьмы раз, сабраліся самыя дапытлівыя маленькія навучэнцы 

(дашкольнікі і малодшыя школьнікі). 

Так, напрыклад, Павел Гарбанёў, навучэнец 1-га класа нарацкай сярэдняй 

школы № 2, правёў грунтоўную даследчую работу пра прыметы аб надвор’і, 

вынікам якой стаў каляндар народных прымет. 

Прарэктар па вучэбнай рабоце Мінскага абласнога ІРА Ганна Паўлаўна 

Гурко дзеліцца  сваімі меркаваннямі накошт даследчай работы ўдзельнікаў 

https://nastgaz.by/tehnalogіі-visokaga-paletu/
https://nastgaz.by/vyaselka-radue-daroslih-і-dzyacei/
https://nastgaz.by/vyaselka-radue-daroslih-і-dzyacei/
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фестывалю. Да размовы далучаецца Ала Валянцінаўна Ярмак, настаўніца 

пачатковых класаў сярэдняй школы № 2 Стоўбцаў, якая больш за 8 гадоў 

займаецца даследваннямі разам са сваімі навучэнцамі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/hachu-уse-vedac/ 

 

Рэва, Д. Краіны розныя, пытанні агульныя / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 23 сакавіка (№ 32). — С. 13. 
У Мінскім абласным ІРА адбылася сустрэча беларускіх настаўнікаў са 

сваімі калегамі з Вялікабрытаніі, тэмай якой стала абмеркаванне, як лічбавыя 

тэхналогіі мяняюць выкладанне англійскай мовы. 

 

Рэва, Д. Алімпіядныя старты педагогаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 23 сакавіка (№ 32). — С. 13. 
Другі год на Міншчыне праходзіць інтэлектуальнае спаборніцтва сярод 

педагогаў. Дыстанцыйная алімпіяда арганізавана ўпраўленнем адукацыі 

Мінаблвыканкама і МАІРА для ўдасканалення прафесійных кампетэнцый педагогаў 

па ключавых напрамках сучаснай педагагічнай практыкі. 

222 удзельнікі з 540 настаўнікаў другога тура атрымалі сертыфікаты за 

годнае выступленне ў алімпіядзе, 88 настаўнікаў узнагароджаны дыпломамі 

рознай ступені. Лепшыя вынікі паказала настаўніца беларускай мовы і 

літаратуры сярэдняй школы № 3 Вілейкі Таццяна Аляксееўна Бруева. 

 

Цярэшка, Ж. Рука дапамогі маладому спецыялісту / Ж. Цярэшка // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 23 сакавіка (№ 32). — С. 14. 
Штогод установы адукацыі Салігорскага раёна гасцінна расчыняюць дзверы 

і для маладых спецыялістаў, якія атрымалі дыпломы ў сферы сацыяльнай 

педагогікі і псіхалогіі. Аўтар артыкула дырэктар СПЦ Салігорскага раёна Жанна 

Цярэшка знаёміць чытачоў з напрамкамі дзейнасці ўстановы ў гэтым напрамку. 

 

Арнаутава, Т. Экапогляд на навакольны свет / Т. Арнаутава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 23 сакавіка (№ 32). — С. 15. 
Аўтар артыкула настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы № 10 

Барысава Таццяна Арнаутава дзеліцца з чытачамі ўласным вопытам па 

фарміраванні экалагічнай культуры ў малодшых школьнікаў. Яна лічыць, што 

самым папулярным і даступным метадам даследвання і развіцця творчага 

мыслення навучэнцаў з’яўляецца назіранне за з’явамі і аб’ектамі, якое можа 

праходзіць падчас экскурсіі. Увазе чытачоў прапануецца апісанне зімовай экскурсіі 

ў прыроду для першакласнікаў і фрагмент урока па курсе “Чалавек і свет” у 2 

класе па тэме “Паветра і жыццё. Значэнне і ўласцівасці паветра”. 
 

21.03.17 

Клюйко, А. Ідэальная пляцоўка для павышэння статусу рабочага / А. 

Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 сакавіка (№ 31). — С. 5. 
Артыкул знаёміць чытачоў з падрыхтоўкай да спаборніцтваў нашай краіны ў 

Нацыянальным чэмпіянаце Расійскай Федэрацыі “Маладыя прафесіяналы” 

https://nastgaz.by/hachu-уse-vedac/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2017 ГОДЗЕ 

САКАВІК 

6 
 

WorldSkills Russia, які адбудзецца ў Краснадары 16-19 мая, пра ўдзельнікаў  

чэмпіянату, іх педагогаў і экспертаў.  

Так, лідарам у кампетэнцыі “Малярныя і дэкаратыўныя работы” стаў 

Аляксандр Градовіч з Барысаўскага будаўнічага прафесійнага ліцэя. У 

падрыхтоўку да міжнародных спаборніцтваў па кампетэнцыі “Сталярныя 

работы” ўключаны Ціхан Кавальчук з Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа, 

Арцём Ждончык з Мірскага дзяржаўнага мастацкага прафесійна-тэхнічнага 

каледжа. 

Трэнер майстар вытворчага навучання Барысаўскага ліцэя Л. У. Грук 

прымае ўдзел у майстар-класах, у практычных занятках з членамі нацыянальнай 

каманды. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/?s=Клюйко%2C+А.+Ідэальная+пляцоўка+для+павышэння+ста

тусу+рабочага+&submit=Шукаць 

 

18.03.17 

Рэва, Д. Мова перамогі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 18 

сакавіка (№ 30). — С. 6. 
Мінскую вобласць на XXI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

“Мовазнаўства для ўсіх”, якая прайшла ў Маскоўскім педагагічным дзяржаўным 

універсітэце, прадстаўлялі навучэнцы Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя і 

Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна. Вучні са Снова – Віталіна Віннік і 

Мікалай Наруць – заваявалі дыпломы 1 ступені. Віталіна з даследваннем 

“Тэндэнцыі скарачэння асабістых імёнаў” брала ўдзел у рабоце секцыі “Уласнае 

імя ў коле захапленняў чалавека”. Мікалай прадставіў работу “Лексема “адзенне” 

ў складзе паэтычных пейзажных метафар” у секцыі “Лінгвістычная мазаіка”. 

Работы школьнікі стварылі пад кіраўніцтвам настаўніцы рускай мовы і 

літаратуры Сноўскай сярэдняй школы Іны Рычардаўны Віннік. 

 

Грэчка, І. На тэхнарынг запрашаюцца / Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 18 сакавіка (№ 30). — С. 10–11. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
16 сакавіка прайшло ўрачыстае ўзнагароджанне прызёраў VIII 

Рэспубліканскага конкурсу навукова-тэхнічнай творчасці навучэнскай моладзі 

“ТэхнаІнтэлект”.  

Напружаная барацьба ішла ў секцыі “Мультымедыйныя тэхналогіі”. З 

дапамогай сучасных інфармацыйных і мультымедыйных тэхналогій навучэнкі 

сярэдняй школы № 2 Мар’інай Горкі Настасся Царукова і Аліна Кашкан стараліся 

данесці ў цікавай форме інфармацыю аб родным краі і стварылі дадатак, які 

наглядна дэманструе славутасці Пухавіцкага раёна. Дадатак дапоўненай 

рэальнасці “Пухаўшчына на далонях” дазваляе карыстальнікам вывучаць 

трохмерныя мадэлі асноўных славутасцей Пухавіцкага раёна. 

 

Нікіфарава, С. Экапраекты: наперад, да міжнароднага “Золата”! / С. 

Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2017. — 18 сакавіка (№ 30). — С. 12. — 

(Дадатак “Шосты дзень”). 

https://nastgaz.by/?s=Клюйко%2C+А.+Ідэальная+пляцоўка+для+павышэння+статусу+рабочага+&submit=Шукаць
https://nastgaz.by/?s=Клюйко%2C+А.+Ідэальная+пляцоўка+для+павышэння+статусу+рабочага+&submit=Шукаць
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“Залатыя запасы” беларускіх эколагаў папаўняюць выхаванцы настаўніцы 

геаграфіі гімназіі № 1 Жодзіна Ірыны Мікалаеўны Пічугінай. Так, яе выхаванка 

Аляксандра Кахавец з Жодзіна сваю работу прысвяціла сумніку. Дзяўчына 

даказала, што сумнік можа стаць перспектыўнай сыравінай для нацыянальнай 

фармакалогіі і энергетыкі. Хутка яна прадставіць свой праект на прэстыжным 

конкурсе Intel International Science and Engineering Fair у ЗША. 

 

Рэва, Д. Разам супраць бяды / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 18 сакавіка (№ 30). — С. 17. 
Некалькі гадоў назад ва ўстановах прафесійнай адукацыі Мінскай вобласці 

з’явіліся добраахвотныя маладзёжныя атрады па наркакантролі. Нядаўна ў 

Мінскім абласным каледжы адбыўся абласны збор камандзіраў гэтых атрадаў, які 

дае магчымасць абменьвацца вопытам і знаходзіць нешта новае для далейшага 

выкарыстання. 

Прадстаўнікі Валожынскага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя 

распрацавалі і прапанавалі калегам гульню “Аўкцыён ведаў”. 

 Прадстаўнікі Бярэзінскага аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя расказалі 

аб выкарыстанні вербацімаў (тэхніка стварэння тэатральнага спектакля, якая 

прадугледжвае адмаўленне ад пастаноўкі гатовага літаратурнага твора) для 

прафілактычнай работы. У Бярэзінскім ліцэі стварылі вербацім “Наркотыкі: 

паміж смерцю і жыццём. Шчырая размова”.  

З дзейнасцю сваіх атрадаў пазнаёмілі камандзіры Барысаўскага 

дзяржаўнага каледжа, у якім стала традыцыйя правядзенне лінеек інфармавання.  

Удзельнікі атрада “ПІРС” Любаньскага сельскагаспадарчага прафесійнага 

ліцэя арганізоўваюць тэматычныя сустрэчы, акцыі, фотавыставы, інфасесіі і 

інш.  

Удзельнікі атрада “Альтэрнатыва” Салігорскага дзяржаўнага каледжа 

абралі асноўнай формай работы форум-тэатр.  

Прафілактычная панарама “Разам супраць бяды” – форма работы, якую 

абраў атрад “Стоп-спайс!” Слуцкага дзяржаўнага сельскагаспадарчага 

прафесійнага ліцэя.  

Шмат нестандартных мерапрыемстваў правёў атрад па наркакантролі 

“Місія” Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа: флэш-хвілінкі, 

флэш-акцыя “Тебе крышка”, флэш-моб “Перадай іншаму “ і інш. 

 

Рэва, Д. Дзеці Міншчыны – за дарогі без аварый / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 18 сакавіка (№ 30). — С. 17. 
Штогод дзецям прапануюць узяць удзел у алімпіядзе па правілах дарожнага 

руху. Сёлета яна прайшла ў Мінскай вобласці 12-ы раз. 

У якасці лепшых па стварэнні  конкурсных ролікаў пад кантролем дарослага 

кіраўніка журы адзначыла каманды Мінскага, Бярэзінскага і Крупскага раёнаў. 

Пераможцы вызначыліся ў асабістым і камандным заліку. 1-е месца 

алімпіяды па ПДР заняла каманда Барысаўскага раёна, на 2-м месцы – 

Салігорскага, на 3-м – Смалявіцкага раёна. 

У асабістым заліку перамогу святкаваў шасцікласнік з Жодзіна Данііл 

Саковіч, на другой прыступцы п’едэстала гонару – Максім Несцяровіч, 
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прадстаўнік Бярэзінскага раёна, навучэнец 7 класа, “бронзу” алімпіяды заваяваў 

сямікласнік Нестар Саламонаў – прадстаўнік Уздзенскага раёна. 

 

Рэва, Д. Наша бяспека – наша жыццё / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 18 сакавіка (№ 30). — С. 17. 
Урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў – юных удзельнікаў 

агляду-конкурсу абласнога этапу дзіцячай творчасці “Ратавальнікі вачыма 

дзяцей” – адбылася ў Палацы культуры Вілейкі. 
 

16.03.17 

Гарбар, А. Для навучэнцаў – крытэрыі паспяховасці, для педагогаў – 

эталон праверкі ведаў / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. — 2017. — 16 

сакавіка (№ 29). — С. 9. — (Дадатак “Форум”). 
Аўтар артыкула настаўніца хіміі і біялогіі Лугаваслабадской сярэдняй 

школы Мінскага раёна Алена Гарбар знаёміць чытачоў з некалькімі прыкладамі 

заданняў для навучэнцаў 8 класа, якія яна, выкарыстоўваючы свой вопыт, прапануе 

для праверачных і кантрольных работ. 

 

Жук, В. Сістэма ацэньвання на практыцы / В. Жук // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 16 сакавіка (№ 29). — С. 11. — (Дадатак “Форум”). 
Настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 11 Маладзечна Віктар Жук прапануе 

ўвазе чытачоў прыклады рознаўзроўневых заданняў. 

 

14.03.17 

Дубоўская, В. Віталь Дудко: “Мы адышлі ад клішэ “сельская школа” / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 14 сакавіка (№ 28). — С. 6–7. 
Гутарка з Віталем Мікалаевічам Дудко, лаўрэатам конкурсу “Настаўнік 

года – 2006”, настаўнікам гісторыі і грамадазнаўства, настаўнікам-

метадыстам, дырэктарам Паплаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы 

Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці. 

 

11.03.17 

Рэва, Д. Найважнейшае ў рабоце – сацыяльны эфект / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 11 сакавіка (№ 27). — С. 7. 
Вынікі мінулага года падвялі супрацоўнікі сістэмы адукацыі Міншчыны 

падчас калегіі, якая праходзіла ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі. 

Начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Г. М. Казак адзначыла, 

што падоўжана рэалізацыя пілотнага праекта па апрабацыі нарматыўнага 

фінансавання, у якім з 2015 года ўдзельнічаюць гімназія Фаніпаля і сярэдняя школа 

№ 14 Салігорска. У 2016 годзе да праекта падключыліся 9 устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі Жодзіна. З 2017 года  ўдзельнікамі пілотнага праекта стануць 

установы агульнай сярэдняй адукацыі Салігорскага раёна.  

Установы стараюцца таксама не толькі рацыянальна расходваць 

атрыманыя грошы, але і зарабляць іх. Так, у Салігорскім дзяржаўным каледжы 

наладжана вытворчасць вырабаў з драўніны, у Мар’інагорскім дзяржаўным 
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аграрна-тэхнічным каледжы, дзе вырошчваюць і рэалізуюць насенне збожжавых, 

бабовых культур, бульбы. 

У сістэме дашкольнай адукацыі ў 2016 годзе створана дадаткова 1071 

месца для дзяцей дашкольнага ўзросту. 

Адбываюцца сур’ёзныя змены ў сістэме інфарматызацыі адукацыі. Так, у 

сістэме спецыяльнай адукацыі ў рамках рэспубліканскага эксперыментальнага 

праекта “Апрабацыя мадэлі інклюзіўнай адукацыі ва ўстановах” ў сярэдніх школах 

№ 1 Салігорска і № 18 Барысава функцыянуюць 4 інклюзіўныя класы. 

Дырэктар сярэдняй школы № 22 Барысава Андрэй Валер’евіч Волкаў 

рассказаў аб рэсурсах развіцця сучаснай школы. Алена Васільеўна Жураўлёва, якая 

ўзначальвае Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Якуба Коласа, расказала аб ролі 

каледжа ў сістэме бесперапыннай педагагічнай адукацыі. 

Сёлета ў намінацыі “Лепшая гімназія, ліцэй” пераможцай стала гімназія № 

1 Барысава. Лепшай установай агульнай сярэдняй адукацыі, якая размешчана  ў 

гарадской мясцовасці, прызнана сярэдняя школа № 14 Маладзечна. Лепшая 

ўстанова агульнай сярэдняй адукацыі, якая размешчана ў сельскай мясцовасці,  – 

негарэльская сярэдняя школа № 1 Дзяржынскага раёна. 

Па выніках года лідарамі сярод устаноў дашкольнай адукацыі сталі ДЦРД 

“Сонейка” Капыля і ДЦРД пасёлка Энергетыкаў Дзяржынскага раёна. Лепшымі 

ўстановамі дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі сталі цэнтры творчасці дзяцей і 

моладзі Салігорска і Капыльскага раёнаў. 

Слуцкі дзяржаўны каледж і Слуцкі дзяржаўны сельскагаспадарчы 

прафесійны ліцэй пацвердзілі вынікі мінулага года і сталі пераможцамі ў 

намінацыі “Лепшая ўстанова сярэдняй спецыяльнай адукацыі” і “Лепшая 

ўстанова прафесійна-тэхнічнай адукацыі”. 

 

Рэва, Д. Моладзь і інаватыка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 11 сакавіка (№ 27). — С. 7. 
У г. Серпухаве Маскоўскай вобласці адбылася 10 Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя навучэнцаў і студэнтаў “Моладзь і інаватыка”. 

Дыплома 1 ступені была ўдастоена работа “Віхуры ў вадкасці і газе” Ксеніі 

Каладоўскай, навучэнкі гімназіі № 1 Слуцка, і Юліі Краўчанка, якая вучыцца ў 

гімназіі Оршы. Работа была створана пад кіраўніцтвам Таццяны Яўгенаўны 

Максіменка, настаўніцы гімназіі № 1 Слуцка, і прадстаўлена ў секцыі 

“Актуальныя пытанні хіміі і фізікі”. 

Дзмітрый Масакоўскі і Валерыя Махлай, якія таксама вучацца ў гімназіі № 1 

Слуцка, адзначаны дыпломам 3 ступені за работу “Нараджэнне самалёта. 

Ажыўшая легенда”, якую прадставілі ў секцыі “Тэхнічная творчасць”. Работа 

выканана пад кіраўніцтвам Т. Я. Максіменка, а таксама педагогаў Слуцкага 

цэнтра тэхнічнай і прыкладной творчасці навучэнскай моладзі Міхаіла 

Аляксандравіча Лобана і Віктара Васільевіча Патоцкага. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/moladz-і-іnavatika/ 

 

Рэва, Д. Новыя тэхналогіі – новыя гарызонты / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 11 сакавіка (№ 27). — С. 7. 

https://nastgaz.by/moladz-і-іnavatika/
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Сёння сэрвіс “Электронны журнал” / “Электронны дзённік” 

выкарыстоўваецца ў 14 раёнах Мінскай вобласці ў 62 установах адукацыі. Да 

канца 2017 года да ўдзелу ў праекце “Электронная школа” далучацца ўстановы 

адукацыі Слуцкага і Маладзечанскага раёнаў. Як паведаміла дырэктар установы 

Жанна Мікалаеўна Лысая, у сярэдняй школе № 3 Стоўбцаў з кастрычніка мінулага 

года сэрвісам “Электронны журнал” / “Электронны дзённік” ахоплена паралель 

пяцікласнікаў. 

 

07.03.17 

Узнагароджанне // Настаўніцкая газета. — 2017. — 7 сакавіка (№ 26). 

— С. 2. 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь выказвае падзяку міністра 

адукацыі за шматгадовую плённую працу ў сістэме адукацыі, творчую 

ініцыятыву, высокае прафесійнае майстэрства і ў сувязі з Днём жанчын 

наступным работнікам:  

Алене Аляксандраўне Бурко, настаўніцы пачатковых класаў ДУА “Нарацкая 

сярэдняя школа № 2” Мядзельскага раёна; 

Зоі Уладзіміраўне Генько, выкладчыку ўстановы адукацыі “Маладзечанскі 

гандлёва-эканамічны каледж Белкаапсаюза”; 

Вользе Анатольеўне Зеньчык, музыкальнаму кіраўніку ДУА “Яслі-сад № 4 

“Залаты ключак” Заслаўя” Мінскага раёна; 

Кацярыне Анатольеўне Княжэвіч, выкладчыку ДУА “Абласны аграрна-

тэхнічны прафесійны ліцэй” Мінскай вобласці; 

Ганне Львоўне Пляшак, намесніку дырэктара па вучэбнай рабоце ўстановы 

адукацыі “Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Зубраня”; 

Алене Сяргееўне Роўбуць, настаўніцы геаграфіі ДУА “Гімназія № 1 Капыля 

імя М. В. Рамашкі”; 

Ірыне Віктараўне Тарута, педагогу дадатковай адукацыі дзяржаўнай 

установы дадатковай “Цэнтр дзіцячай творчасці Нясвіжскага раёна”; 

Ірыне Уладзіміраўне Уланчык, настаўніцы матэматыкі ДУА “Гімназія № 1 

Валожына”. 

 

Рэва, Д. Піянерыя: радасць, творчасць, поспех / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 7 сакавіка (№ 26). — С. 3. 
6 пленум Цэнтральнага савета Беларускай рэспубліканскай піянерскай 

арганізацыі адбыўся ў Салігорску. Адна з галоўных задач – падрыхтоўка да 

святкавання 95-годдзя піянерскай арганізацыі і Міжнароднага злёту піянераў, які 

адбудзецца ў Мінску 19-21 мая. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pіyaneriya-radasc-

tvorchasc-pospeh/ 

 

04.03.17 

Дубоўская, В. Калегіяльная размова / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 4 сакавіка (№ 25). — С. 5. 

https://nastgaz.by/pіyaneriya-radasc-tvorchasc-pospeh/
https://nastgaz.by/pіyaneriya-radasc-tvorchasc-pospeh/
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Напрыканцы лютага на базе АПА адбылося пасяджэнне Асацыяцыі 

кіраўнікоў устаноў адукацыі ГА “Беларускае педагагічнае таварыства”. 

Прадметам абмеркавання стаў праект Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, 

ішла гаворка і пра грамадскі складальнік дзейнасці сучаснага кіраўніка, яго ўплыў 

на рэалізацыю дзяржаўнай адукацыйнай палітыкі. 

На мерапрыемствы актыўнымі былі ўсе дырэктары. Так, кіраўнік сярэдняй 

школы № 4 Дзяржынска Людміла Лукша гаварыла пра асноўныя тэрміны, якія 

прымяняюцца ў агульнай частцы кодэкса. 

 

Церахава, Н. З даследчым запалам / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 4 сакавіка (№ 25). — С. 6. 
На базе ўстаноў адукацыі краіны прайшлі рэспубліканскія конкурсы работ 

даследчага характару (канферэнцыі) навучэнцаў па 18 вучэбных прадметах. У 

заключным (вочным) этапе ўдзельнічалі 368 навучэнцаў Рэспублікі Беларусь, а 

таксама прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі і Украіны. 

Сярод прэтэндэнтаў на ўдзел у канферэнцыі сталі Уладзіслаў Гадалаў з 

сярэдняй школы № 11 Слуцка з работай “AirPhone – смартфон новага пакалення”, 

Юльяна Хацяновіч з гімназіі-інтэрната Мядзела з работай “Пластыкавая 

ўпакоўка і яе ўплыў на гідрабіёнтаў”. 

У ліпені 2017 года аргкамітэт плануе запрасіць найбольш актыўных 

даследчыкаў розных інтэлектуальных мерапрыемстваў 2016/2017 навучальнага 

года паўдзельнічаць у занятках 22 Рэспубліканскай летняй навукова-даследчай 

школы навучэнцаў і настаўнікаў, якая будзе размяшчацца на базе спартыўна-

аздараўленчага комплексу “Брыганціна” у Радашковічах. 

 

Рэва, Д. У гасцях у казкі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 

сакавіка (№ 25). — С. 7. 
У Барысаве адбылося галоўнае мерапрыемства абласнога этапу 4 

Рэспубліканскага агляду-конкурсу дзіцячай творчасці “Прывітанне, свет!”, 

галоўнай тэмай якога сталі казкі. З розных куточкаў Міншчыны прыехалі 

фіналісты абласнога этапу агляду-конкурсу – навучэнцы ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі, выхаванцы аб’яднанняў па інтарэсах і творчыя калектывы 

ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў. 

У намінацыі “Выяўленчае мастацтва” вялікую колькасць работ прадставілі 

дзеці са Слуцкага і Стаўбцоўскага раёнаў, Жодзіна. 

У канцэртнай праграме “Ходзіць казка па Зямлі…” актыўны ўдзел прымалі 

ўзорны харэаграфічны ансамбль “Шарм” сярэдняй школы № 20 Барысава; Сяргей 

Кіндзякоў, саліст вакальнай студыі “Пралеска” гімназіі № 6 Маладзечна; 

заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны ансамбль 

“Берагіня” Мётчанскага ясляў-сада – сярэдняй школы і ўзорны ансамбль танца 

“Дзяцінства” ЦТДіМ Барысаўскага раёна; вакаліст Уладзімір Аруцюнян, 

навучэнец гімназіі № 1 Барысава; ансамбль танца “Гарошынкі” гімназіі № 1 

Стоўбцаў; Аляксей Баранчык і Вікторыя Ганчарова, навучэнцы гімназіі № 2 

Салігорска; Марта Мірановіч, навучэнка сярэдняй школы № 1 Лагойска; узорны 

ансамбль танца “Папараць-кветка” Слуцкага ЦДТ; узорны аркестр народных 

інструментаў і ансамбль лыжачнікаў гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна.  
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У 29 творчых нумарах гала-канцэрта ўдзельнікі прадэманстравалі высокае 

выканальніцкае майстэрства. Найбольш яркую праграму паказалі Барысаўскі, 

Маладзечанскі, Салігорскі раёны. Запамінальныя творчыя нумары падарылі 

гледачам Лагойскі, Вілейскі, Старадарожскі, Дзяржынскі, Мінскі, Капыльскі, 

Слуцкі і Стаўбцоўскі раёны. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-gascyah-u-kazkі/ 

 

Гомза, В. “Тата – гэта струна, апора, душа” / В. Гомза // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 4 сакавіка (№ 25). — С. 9. — (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”). 
З 2011 года ў нясвіжскай дашкольнай установе з’явіўся валанцёрскі атрад 

“Сэрцайка”, яго склад – 24 мужчыны, якія нараўне з жонкамі пастаянна 

ўдзельнічаюць у бацькоўскіх сходах, канцэртах, рамонтных работах сада. 

 

Танцурына, С. Маленькімі крокамі ў вялікую навуку / С. Танцурына // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 сакавіка (№ 25). — С. 9. — (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 
Артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце ў малодшых класах 

гімназіі № 3 Барысава Святланы Танцурынай прысвечаны пераможцу конкурсу 

навукова-даследчых работ малодшых школьнікаў “Я – даследчык” навучэнцу 4 

класа гімназіі № 3 Даніілу Шаляпіну, які прайшоў у Барысаве. Курыравала 

даследчую работу настаўніца малодшых класаў гімназіі Людміла Уладзіміраўна 

Караткова. Работа Данііла была прадстаўлена ў секцыі “Матэматыка, фізіка, 

тэхніка, робататэхніка”. 

 

Ковалёнок, Т. Виртуальная жизнь школьной доски / Т. Ковалёнок // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 сакавіка (№ 25). — С. 15. — (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”).  
Автор статьи учитель русского языка и литературы средней школы № 1 

им. В. Н. Марцинкевича Крупок знакомит читателей с выбранною ею современной 

интерактивной технологией обучения “Обучение в сотрудничестве”, которая 

позволяет охватить учебной деятельностью всех учащихся в классе и 

сформировать позитивное отношение к изучаемому предмету. 

 

Каламеец, А. Мы можам многае, нават калі нас мала /А. Каламеец // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 сакавіка (№ 25). — С. 20.  
Дырэктар Паплаўскага ясляў-сада – базавай школы Бярэзінскага раёна 

Алена Каламеец  знаёміць чытачоў з дзейнасцю піянерскай дружыны “Спадчына”, 

дзіцячага аб’яднання “Акцябраты”, першаснай арганізацыі БРСМ “Брыганціна” 

адукацыйнай установы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/mi-mojam-mnogae-navat-

kalі-nas-mala/ 
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Нікіфарава, С. Школьная навука – для ўсяго свету / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 2 сакавіка (№ 24). — С. 2. 
Прайшоў заключны этап Рэспубліканскага конкурсу работ (праектаў) 

біёлага-экалагічнага кірунку ў Рэспубліканскім цэнтры экалогіі і краязнаўства. У 

фінал прайшлі 102 работы. Абарона навуковых работ праходзіла па шасці 

секцыях. У выніку ў секцыі “Экалогія раслін і біяіндыкацыя” цікавай была работа 

“Векавыя дрэвы – патэнцыяльныя помнікі прыроды і ўнікальнага архаічнага 

бортніцтва” Алесі Лукашэвіч з Дзяржынскай сярэдняй школы. Высока ацаніла 

журы работу Канстанціна Слінкі з гімназіі Дзяржынска па вывучэнні рэдкіх і 

знікаючых відаў раслін Дзяржынскага раёна. Пераможцай стала Аляксандра 

Лянько з Рассветкаўскай сярэдняй школы Клецкага раёна. 

У секцыі “Эксперыментальная біялогія. Палявы эксперымент” першае 

месца заняў 10-класнік Ілья Лойка з Дзешчынскага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы Уздзенскага раёна. 

Больш за ўсё работ было ў секцыі “Эксперыментальная біялогія. 

Лабараторны эксперымент”. Работа “Сумнік як перспектыўная сыравіна для 

нацыянальнай фармакалогіі і энергетыкі” Аляксандры Кахавец, навучэнкі з гімназіі 

№ 1 Жодзіна, адзначана журы як патэнцыяльнага члена каманды для ўдзелу ў 

міжнародных конкурсах эколага-біялагічнага профілю. 

 

Крывянкова, А. Беларускія школьнікі прадставяць свае праекты ў 

ЗША / А. Крывянкова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 2 сакавіка (№ 24). 

— С. 4. 
Лепшымі работамі, якія ў маі прадставяць нашу краіну на Міжнародным 

навукова-інжынерным конкурсе Intel International Science and Engineering Fair у 

Лос-Анджэлесе (Каліфорнія, ЗША), аказаліся распрацоўка вучаніцы 10 класа 

гімназіі № 1 Жодзіна Аляксандры Кахавец “Залатарнік як перспектыўная сыравіна 

для нацыянальнай фармакалогіі і энергетыкі” і работа вучня 11 класа сярэдняй 

школы № 11 Слуцка Уладзіслава Гадалава “AirPhone – смартфон новага 

пакалення”. Уладзіслаў атрымаў дыплом 1 ступені і ўзнагароду карпарацыі Intel за 

дасягненні ў галіне навук – Intel Excellence in Computer Science. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/belaruskіya-shkolnіkі-

pradstavyac-svae-praekti-у-zsha/ 

 

Семчанкава, А. Вучэбнае відэа на перавернутым уроку / А. 

Семчанкава // Настаўніцкая газета. — 2017. — 2 сакавіка (№ 24). — С. 2. — 

(Дадатак “Партфоліа”). 
Аўтар артыкула Алена Семчанкава, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

гімназіі № 3 Салігорска, знаёміць чытачоў з рэалізацыяй ў навучальнай установе 

інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі “перавернуты ўрок” як рэсурсу 

павышэння якасці адукацыі навучэнцаў”. 
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Брожина, Ю. Долгожданная «Радуга» / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2017. — 25 сакавіка (№ 22). — С. 2. 
В агрогородке Прилуки Минского района открылся новый детский сад. Как 

отметила заведующая детским садом № 2 Елена Исмаилова, проект здания не 

типовой, в учреждении функционируют физкультурный зал, медицинский блок, 

кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога, методический кабинет. 

 

«Учитель остается учителем до тех пор, пока учится сам» / П. 

Орловский [и др.] // Мінская праўда. — 2017. — 25 сакавіка (№ 22). — С. 9. 
Материал посвящен Светлане Леонидовне Хадатович, учителю русского 

языка и литературы Крупской районной гимназии. Ее ученики показывают 

высокие результаты на ЦТ, становятся победителями различных этапов 

республиканской олимпиады и конкурсов исследовательских работ. Главное 

достижение Светланы Леонидовны в 2016 году – награда, полученная ее ученицей 

на международном уровне. 

 

18.03.17 

Малашенков, В. Взрослый разряд / В. Малашенков // Мінская праўда. 

— 2017. — 18 сакавіка (№ 20). — С. 2. 
Ученику 8-го класса средней школы № 20 Борисова Владиславу Басацкому в 

торжественной обстановке вручили паспорт. Владислав – лауреат районного 

конкурса вокалистов «Созвездие», разработчик маршрута по местам боевой 

славы Борисовского района. А также Владислав создал проект под названием 

«Разгладим морщины, согреем ладони», в рамках которого школьники наладили 

шефство над ветеранами Великой Отечественной войны. 
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 А у нас, в районе… / “Нясвіжскія навіны” // Мінская праўда. — 2017. 

— 18 сакавіка (№ 20). — С. 4. 
У Тэатральнай зале палацавага ансамбля горада Нясвіжа прайшла 

інтэлектуальная гульня “Кубак Старога замка – 2017”. У выніку ва ўпартай 

барацьбе перамагла каманда “Самі з вусамі” СШ № 2 імя Цішкі Гартнага г. 

Капыля. Другое месца заняла каманда “Легас” Нясвіжскай гімназіі, трэцяе – 

каманда “Фенікс” СШ № 1 г. п. Гарадзея.  

Удзельнікі гульні былі ўзнагароджаны дыпломамі і памятнымі падарункамі. 

 

04.03.17 

Максимова, К. За кадетское братство! / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2017. — 4 сакавіка (№ 17). — С. 8. 
Воспитанники Минского областного кадетского училища заняли второе 

место на 15 международном слете юных патриотов “Равнение на Победу”. 

 

01.03.17 

Трапянок, М. Дома і сцены дапамагаюць / М. Трапянок // Мінская 

праўда. — 2017. — 1 сакавіка (№ 16). — С. 3. 
На базе сярэдняй школы № 3 г. Беразіно адбылася 12 алімпіяда па Правілах 

дарожнага руху (ПДР) сярод школьнікаў 5–7 класаў Мінскай вобласці.  

Максім Несцяровіч, вучань 7-га класа Бярэзінскай гімназіі, атрымаў два 

дыпломы другой ступені за відэаролік у намінацыі “Сэлфі-відэа” ў творчым 

конкурсе “Дзеці Мінскай вобласці за парадак на дарогах!” і ў асабістым заліку на 

этапе “Індывідуальнае рашэнне задач ПДР”.  

Данііл Саковіч, вучань 6-га класа з г. Жодзіна, стаў бясспрэчным 

пераможцам у індывідуальным заліку і атрымаў дыплом 1 ступені.  

Трэцяе месца заняў вучань 7-га класа з Уздзенскага раёна Нестар 

Саламонаў. 

Трэцяе месца ў конкурсе “Каманднае першынство” па суме двух 

выпрабаванняў “Індывідуальнае рашэнне білетаў па ПДР” і “Дарожная сітуацыя” 

заняла каманда Смалявіцкага раёна. Дыплом другой ступені быў прысуджаны 

камандзе з Салігорскага раёна. А бясспрэчнай пераможцай алімпіяды прызналі 

дзявочую каманду знаўцаў Правіл дарожнага руху з Барысаўскага раёна. 

 

Брожина, Ю. Школа достижений и успехов / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 1 сакавіка (№ 16). — С. 3. — (Приложение “МП плюс”). 
Средняя школа № 4 Солигорска признана лучшим учреждением образования 

района по итогам социально-экономического развития за 2016 год. Теперь в ее 

копилке – почетный диплом Солигорского райисполкома в номинации “За 

достижение высоких показателей в организации образовательного процесса”. 

Что отличает эту школу от других рассказывает директор учреждения 

образования Сталина Санько. 


