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21.06.17 

Шчарбачэвіч, Н. “Жывая класіка”. Эксклюзіўны праект Беларусі / Н. 

Шчарбачэвіч // Звязда. — 2017. — 21 чэрвеня (№ 116). — С. 3. 
Конкурс юных чытальнікаў “жывая класіка” – гэта магчымасць далучыцца 

да добрай літаратуры, прапушчанай праз дзіцячыя сэрцы. 

Сёлета конкурс праходзіць ужо ў пяты раз. Але толькі ў гэтым годзе ён 

набыў новыя масштабы – зрабіўся рэспубліканскім – у ім удзельнічаюць 

прадстаўнікі амаль усіз раёнаў краіны. Адзін з адметных юных чытальнікаў – 

Багдан Цэраховіч, які скончыў трэці клас школы №2 Мар’інай Горкі, - спецыяльна 

завітаў у Мінск на сустрэчу з журналістамі, каб прадэмантсраваць сваё чытанне 

ўрыўка паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа. 

Электронная версія артыкула:  
http://zviazda.by/be/news/20170621/1498022655-zhyvaya-klasika-eksklyuziuny-

praekt-belarusi  

 

08.06.17 

Нікалаева, Н. Два «Выстралы» без промахаў / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2017. — 8 чэрвеня (№ 107). — С. 2. — (Дадатак “Чырвонка”). 

Праект «Смартфон новага пакалення AirPhone» адзінаццацікласніка са 

слуцкай сярэдняй школы №11 Уладзіслава Гадалава заваяваў трэцяе месца на 

міжнародным конкурсе навукова-даследчых праектаў для школьнікаў Intel 

International Science and Engineering Fair 2017 у Лос-Анджэлесе. 
Электронная версія артыкула:  
http://zviazda.by/sites/default/files/8cher-7_optim.pdf  
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29.06.17 

Рэва, Д. Інфармацыйныя тэхналогіі на службе прафадукацыі / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 29 чэрвеня (№ 71). — С. 4. 
Новыя тэхналогіі ўсё глыбей пранікаюць у адукацыю. Дапамагаючы 

педагогам працаваць эфектыўна, па-сучаснаму і быць бліжэй да дзяцей і 

падлеткаў. Актыўна ўключаюцца ў працэс асваення і выкарыстання 

інфармацыйных тэхналогій і супрацоўнікі сістэмы прафадукацыі. 

На Міншчыне абласны конкурс “Інфармацыйныя тэхналогіі ў 

прафадукацыі” сабраў самы перадавы і цікавы вопыт работы.  

 

Рэва, Д. Кіраваць, ствараючы сэнсы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 29 чэрвеня (№ 71). — С. 4. 
Здаўна кірмашы былі для людзей значнай падзеяй. Сюды на продаж ці для 

абмену везлі ўсё самае лепшае. Гэтак жа і на кірмашы, які прайшоў на 

Дзяржыншчыне яго удзельнікам было што паказаць. Праўда таварам тут былі 

праекты, ідэі, прэзентацыі, а ў ролі гандряроў выступалі супрацоўнікі сістэмы 

адукацыі. На базе сярэдняй школы №1 Фаніпаля адбыўся адкрыты адукацыйны 

кірмаш сацыяльна-кіраўніцкіх інавацый.  

 

Дубоўская, В. Ідэя запрашае, калі яе падтрымліваць / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 29 чэрвеня (№ 71). — С. 6. 
У сярэдзіне чэрвеня ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі падвялі вынікі 

конкурсу метадычных праектаў і метадычных распрацовак “Дапаможам ідэям 

працаваць”. У конкурсе прынялі ўдзел педагогі ўсіх рэгіёнаў рэспублікі. Дыпломам І 

ступені адзначаны дапаможнік па англійскай мове  для вучэбна-метадычнага 

комплексу 3 класа, які ўключае відэаматэрыялы, аўтарскія мультфільмы і 

практыкаванні да іх. Стваральнікі дапаможніка – настаўнік-метадыст 

настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы №6 Жодзіна Святлана Міхайлаўна 

Каляда і начальнік вучэбна-метадычнага аддзела замежных моў Мінскага 

абласнога інстытута развіцця адукацыі Наталля Казіміраўна Радзевіч. Дыплом 

атрымала настаўнік-метадыст, настаўніца хіміі і біалогіі Лугаслабадской 

сярэдняй школы Мінскага раёна Алена Яўгенаўна Гарбар. “Метадычная 

распрацоўка ўрока інфарматыкі з выкарыстаннем інтарактыўнага дапаможніка 

http://nastgaz.by/
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“Асновы анімацыі” прынесла перамогу  настаўніку-метадысту настаўніце 

інфарматыкі Святлане Рыгораўне Пузіноўскай з сярэдняй школы №4 Дзяржынска. 

Яшчэ адзін пераможца і ўладальнік дыплома І ступені намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце сярэдняй школы №3 Барысава Пётр Уладзіміравіч Кушняроў. Яго 

праект “Стварэнне і апрабацыя вучэбна-метадычных комплексаў на аснове 

інфармацыйна-вучэбнай тэхналогіі “Дапоўненая рэальнасць” заваяваў яшчэ і прыз 

сімпатый гледачоў. 

 

Хідджас, М. Лета для кожнага / М. Хідджас // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 29 чэрвеня (№ 71). — С. 12. 
Для большасці з нас лета – гэта магчымасць на пэўны час вырвацца са 

штодзённай руціны змяніць прывычную атмасферу. А для дзяцей, якім даводзіцца 

праходзіць праз сур’езныя хваробы і складанеае лячэнне, змяніць атмасферу – 

значыць, забыцца пра хваробу, пагуляць з равеснікамі. Пажыць на прыродзе, 

адчуць сябе звычайнымі хлопчыкамі і дзяўчынкамі. 

Рэабілітацыйна-аздараўленчая змена “Вясёлка надзеі” – гэта магчымасць 

адпачыць у Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры 

“Зубраня” для 50 анкахворых дзяцей.  

 

27.06.17 

Нікіфарава, С. Школьны сад на арганічны лад / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 27 чэрвеня (№ 70). — С. 7. 
У Смалявіцкім раёне Мінскай вобласці прайшла Рэспубліканская 

канферэнцыя “Прышкольны ўчастак як эфектыўная форма папулярызацыі 

арганічнага земляробства”. На два дні інавацыйныя формы работы на зямлі сталі 

агульнай тэмай для дзесяткаў кіраўнікоў і педагогаў устаноў агульнай сярэдняй і 

дадатковай адукацыі экалагічнага профілю з усёй краіны, загадчыкаў 

прышкольных участкаў, супрацоўнікаў навуковых інстытутаў, экспертаў па 

арганічным земляробстве і спецыялістаў у галіне аднаўляльнай энергетыкі.. 

 

20.06.17 

Рэва, Д. Прафарыентацыя: тэорыя, практыка, інавацыі / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 20 чэрвеня (№ 67). — С. 4. 
Навукова-практычная канферэнцыя з міжнародным удзелам “прафейная 

арыентацыя і самавызначэнне навучэнцаў: тэорыя, практыка, інавацыі” сабрала 

зацікаўленых спецыялістаў у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі. 

 

Рэва, Д. Пад кніжнымі ветразямі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 20 чэрвеня (№ 67). — С. 4. 
Адправіцца ў літаратурнае анлайн-падарожжа пад кніжнымі ветразямі 

запрасілі школьнікаў Чэрвеньшчыны. У незвычайнай форме ў раёне прайшоў 

тыдзень актуальнага чытання. Такім неардынарным і цікавым спосабам у рэгіёне 

прывіваюць дзецям любоў да чытання.  
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Крывянкова, А. Шлях у ліцэісты / А. Крывянкова // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 22 чэрвеня (№ 68). — С. 2. 
У краіне завяршаецца ўступная кампанія ў ліцэі. Артыкул прысвечаны 

уступнай кампаніі ў ліцэі г. Барысава . 

 

Гірэль, А. Да навукі і дасягненняў праз робататэхніку / А. Гірэль // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 22 чэрвеня (№ 68). — С. 5. — (Дадатак 

“Партфоліа”). 
Сучасная  адукацыя робіць упэўненыя крокі наперад, звязаныя з такімі 

методыкамі, як чытанне, пісьмо, а таксама развіцце мовы, камунікатыўных 

навыкаў. Аднак асаблівай папулярнасцю зараз карыстаецца робататэхніка або 

LEGO-канструянаванне. 

Калектыў сярэдняй школы №4 Салігорска заўсёды імкнецца рэалізаваць 

новыя і крэатыўныя ідэі. З 2015/2016 навучальнага года ён з’яўляецца актыўным 

удзельнікам інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі фарміравання праектных 

уменняў навучэнцаў I ступені агульнай сярэдняй адукацыі сродкамі набору LEGO.  

 

15.06.17 

Рэва, Д. Маладзежнае лідарства: крокі насустрач будучыні / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 15 чэрвеня (№ 65). — С. 2. 
Юныя лідары сабраліся на беразе Нарачы, каб узяць удзел у Рэспубліканскім 

лідар-форуме “Маладзежнае лідарства: сучасны погляд”. У НДЦ “Зубраня, дзе 

прайшоў форум, хлопцаў і дзяўчат чакала мноства цікавых і карысных падзейі 

сустрэч. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/maladzyozhnae-lidarstva-kroki-nasustrach-buduchyni/  

 

13.06.17 

Рэва, Д. Нёман збірае сяброў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 10 чэрвеня (№ 64). — С. 5. 
Аздараўленчы лагер “Нёман” Стаўбцоўскага раёна цэлых тры пары года 

нецярпліва чакаў сваіх гаманлівых, вясёлых, неўтаймаваных наведвальнікаў. І новы 

сезон сустрэч з дзецьмі тут пачаўся маштабным мерапрыемствам — адбыўся 

Абласны форум дзіцячых і маладзёжных ініцыятыў “Моладзь і будучыня”. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/nyoman-zbirae-syabrou/  

 

Рэва, Д. Правілы бяспечнага лета / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 13 чэрвеня (№ 64). — С. 5. 
Каб летнія дзянькі не былі азмрочаны бядой, у Мінскай вобласці бацькі, 

дзеці, педагогі і прадстаўнікі сілавых ведамстваў разам згадалі правілы бяспечных 

паводзін. Абласны дзіцяча-бацькоўскі ўсенавуч “Правілы бяспечнага лета” 

аб’яднаў усіх зацікаўленых. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/pravily-byaspechnaga-leta/  
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Нікіфарава, С. Зялены фестываль / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 13 чэрвеня (№ 64). — С. 6. 
Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства на два дні акунуўся ў святочна-

творчую атмасферу. Эка-фестываль “Ёсць ідзея!” стаў вынікам 

Рэспубліканскага адукацыйнага праекта “Зялёны ключ”, які праводзіўся на працягу 

амаль усяго навучальнага года і быў прымеркаваны да 45-годдзя святкавання 

Міжнароднага дня аховы навакольнага асяроддзя. Фестываль стаў месцам 

сустрэчы амаль 170 юных эколагаў і больш як 100 педагогаў. Лепшых у веданні 

экалогіі вызначыў інтэлектуальны конкурс “Эка-эрудыт”, перамогу ў якім 

атрымала каманда Барысаўскага цэнтра экалогіі і краязнаўства Мінскай 

вобласці. 

 

Угляніца, В. Мы чытачы і выдаўцы / В. Угляніца // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 13 чэрвеня (№ 64). — С. 7. 
Калі школьнік паспрабуе сябе ў творчасці, ён будзе значна больш чцлым да 

аўтарскага слова. І маленькі пісьменнік стане вялікім чытачом. Пацвярджэннем 

таму з’яўляецца работа рэсурснага цэнтра “Выдавецкая дзейнасць ва ўстанове 

агульнай сярэдняй адукацыіі”, які фукцыянуе на базе сярэдняй школы №10 

Барысава Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/my-chytachy-i-vydautsy/   
 

10.06.17 

Нікіфарава, С. Бывай, школа! / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 10 чэрвеня (№ 63). — С. 1. 
Вось і прыціхлі школьныя званкі, ніхто ўжо не хвалюецца, адказваючы ля 

дошкі, апусцелі калідоры… У Беларусі ўчора пачаліся выпускныя вечары. 

Большасць выпускных баляў праходзяць на базе ўстаноў адукацыі, але некаторыя  

выйшлі за іх межы. Так, у Мінскай вобласці шмат святочных мерапрыемстваў 

прайшло ў гарадскіх парках і на плошчах. 

 

Дубоўская, В. Дыктант – актуальны і настраёвы, а дзевяцікласнікі – 

спакойныя і ўпэўненыя / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 10 

чэрвеня (№ 63). — С. 6. 
Артыкул прысвечаны правядзенню выпускных экзаменаў за курс дзевяці 

класаў у гімназіі №2 г. Вілейкі. 

 

Рэва, Д. Даследчык казачных светаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 10 чэрвеня (№ 63). — С. 15. 
Цудоўны падарунак сабе і сваім бацькам да завяршэння навучальнага года 

зрабіла Яна Раманоўская. Юная барыўчанка паспяхова ўзяла ўдзел у праекце 

“Вярнадскі анлайн” у рамках XXIV Усерасійскіх юнацкіх чытанняў імя У.І. 

Вярнадскага. Яна Раманоўская, якая вучыцца ў беларускамоўнай гімназіі №2 

https://nastgaz.by/my-chytachy-i-vydautsy/
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Барысава, выступіла ў секцыі “Мастацтва і літаратура”. Дзяўчына атрымала 

высокую ацэнку экспертаў і была ўдастоена дыплома лаўрэата. 

 

Волкава, А. Кніга+інтэрнэт… / А. Волкава // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 10 чэрвеня (№ 63). — С. 15. 
Узнікае пытанне: ці магчыма выкарыстоўваць патэнцыял інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій для развіцця чытацкіх уменняў навучэнцаў, для 

павышэння ўзроўню іх чытацкай культуры? Ці сапраўды так супрацьпастаўлены 

адно аднаму кніга і інтэрнэт?  

Пошук адказаў на гэтыя пытанні аб’яднаў у жніўні 2016 года педагогаў з 

розных кутроў Беларусі  ў складзе творчай групы інавайнага праекта “Укараненне 

мадэлі фарміравання чытацкай кампетэнтнасці навучэнцаў у працэссе сеткавай 

ўзаемадзейнасці” (ініцыіраваны Мінскім абласным інтытутам развіцця адукацыі, 

кансультант Людміла Віктараўна Камлюк-Ярашэнка, дацэнт кафедры 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін). 

Мэта праекта: праз сеткавае ўзаемадзеянне выхаваць новага 

кампетэнтнага чытача. Дасягненне заяўленай мэты патрабуе напружанага 

пошуку новых форм вучэбнай дзейнасці. Адной з такіх актуальных форм вучэбнага 

ўзаемадзеяння з’яўляецца вучэбны сеткавы праект. Вучэбныя сеткавыя паекты – 

даволі новая з’ява для беларускай адукацыі. У цяперашн час рэалізоўваюцца 

чарговыя “Купалаўскія праекты” – дыстанцыйны педагагічны марафон, 

маштабнае, працягласцю ў паўгады, мерапрыемства, мэтай якога з’яўляецца 

навучэнне педагогаў тэхналогіі стварэння сеткавых праектаў.Каля 200 

удзельнікаў марафону з Расіі, Украіны, Беларусі, Казахстана сабраліся для 

падрыхтоўкі даведніка вучэбных сеткавых праектаў на 2017/2018 навучальны год. 

Уздельнікі інавацыйнага праекта з Мінскай вобласці таксама актыўна ўключыліся 

ў марафон. 

Электронная версія артыкула:  
https://prastora.ng-press.by/minshchyna/kniga-internet/  

 

08.06.17 

Дубоўская, В. У балансе з педагогікай і навукай / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 8 чэрвеня (№ 62). — С. 14. 
Артыкул прысвечаны выкладчыку англійскай і нямецкай моў, беларускай 

мовы і літаратуры беларускамоўнай гімназіі №2 г. Барысава Мікіце Яўгенавічу 

Бурдыке. 

 

03.06.17 

“Гістарычная падзея, бо такога раней не было” // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 3 июня (№ 60). — С. 3. 
Навучэнцы з розных гарадоў рэспублікі падзяліліся з журналістамі сваімі 

ўражаннямі аб сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі А. Лукашэнка, якая мела назву 

“Моладзь. Погляд у будучыню” і адбылася 26 мая. На сустрэчы прысутнічала і 

вучаніца сярэдняй школы № 5 Жодзіна, старшыня піянерскай дружыны Паліна 

Жданок, якая адзначыла пры размове асаблівае стаўленне А. Лукашэнкі да спорту. 

https://prastora.ng-press.by/minshchyna/kniga-internet/
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Рэва, Д. Радкі чытаюцца з душой / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 3 июня (№ 60). — С. 5. 
У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшоў абласны этап 

Рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка”, які 

аб’яднаў 97 хлопчыкаў і дзяўчынак. Удзельнікі дэманстравалі сваё майстэрства 

дэкламавання літаратурных твораў, каб заваяваць права прадстаўляць вобласць 

на рэспубліканскім этапе конкурсу. 

Удзельнікаў творчага спаборніцтва шчыра вітала рэктар МАІРА С.У. 

Сітнікава. Ацэньваць канкурсантаў давялося пераможцу II Міжнароднага 

конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка” Віктару Шыману. 

Канкурсаны спаборнічалі ў чатырох узроставых групах. Сярод малодшых 

школьнікаў пераможцам стаў Багдан Цахановіч, навучэнец сярэдняй школы № 2 

Мар’інай Горкі (урывак з паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”). Навучэнка 

Заскавіцкага дзіцячага сада – базавай школы Маладзечанскага раёна Эвеліна 

Дунчанка стала лідарам сярод навучэнцаў 5-6 класаў (верш “Калі ласка” Петруся 

Броўкі). Кацярына Чарнуха, навучэнка ясляў-сада – сярэдняй школы № 24 

Барысава, стала лепшай ва ўзроставай катэгорыі сярод прадстаўнікоў 7-8 класаў 

(твор “Пачатак” Уладзіміра Скарынкіна). У старшай узроставай катэгорыі, 9-10 

класы, перамогу атрымала Дар’я Раўтовіч, вучаніца сярэдняй школы № 1 Любані 

(твор Міколы Арочкі “Прамаўленні духу Скарыны”). 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/radki-chytayutstsa-dushoj/  

 

Рэва, Д. Фестываль юных прадпрымальнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 3 июня (№ 60). — С. 8. 
У Мінскім абласным ІРА прайшоў фінал абласнога фестывалю для юных 

бізнесменаў і прадпрымальнікаў. Як адзначыла М.А. Краснова, прарэктар МАІРА 

па навукова-метадычнай рабоце, так дзеці атрымліваюць сістэмныя эканамічныя 

веды і рэалізоўваюць іх на практыцы ў бізнес-кампаніях. 

Лепшая бізнес-ідэя ў бізнес-кампаній “БелАрт” Петкавіцкага ясляў-сада – 

сярэдняй школы Дзяржынскага раёна, “Грашовае дрэва” Лядзенскага дзіцячага 

сада – сярэдняй школы Чэрвеньскага раёна і “Эргана” Капыльскага дзяржаўнага 

каледжа. 

Найбольш поўна і цікава аб сваёй справе расказалі кампаніі “БелАрт” і 

кампаніі “Чараўніца” Красненскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна. 

Перамогу атрымалі бізнес-кампаніі “Утульны дом” сярэдняй школы № 1 

Фаніпаля Дзяржынскага раёна і “Гаспадар” Жыцькаўскай сярэдняй школы 

Барысаўскага раёна. 

 Найбольш якасны бізнес-план прадставілі кампаніі “Меркурый” 

Рассветаўскай сярэдняй школы Клецкага раёна і “Школьная кампанія 10+” 

Бараўлянскай гімназіі Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/festyval-yunyh-pradprymalnikau/  

 

https://nastgaz.by/radki-chytayutstsa-dushoj/
https://nastgaz.by/festyval-yunyh-pradprymalnikau/
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Рэва, Д. IT-конкурс для школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 3 июня (№ 60). — С. 8. 
Прайшоў конкурс “#IT _Link”. Яго арганізатарамі выступілі ўпраўленне 

адукацыі Мінаблвыканкама, Мінскі абласны ІРА і адміністрацыя Парка высокіх 

тэхналогій. У спаборніцтве маглі праявіць сябе дзеці любога ўзросту. Удзельнікамі 

конкурсу сталі 428 дзяцей з розных куткоў краіны. 

 

Рэва, Д. Каб гісторыя жыцця была шчаслівай / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 3 июня (№ 60). — С. 8. 
“Шчырая размова аб набалелым адбылася ў рамках абласной канферэнцыі з 

міжнародным удзелам, што прайшла ў Мінскім абласным ІРА. Гаворка ішла аб 

падлеткавых суіцыдах і была на тэму “Актуальныя праблемы фарміравання 

жыццесцвярджальных паводзін у непаўналетніх”. 

 

 

01.06.17 

Рэва, Д. На п’едэстале гонару – асаблівыя дзеці / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 1 июня (№ 59). — С. 2. 
На базе Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі “Стайкі” 

прайшла Рэспубліканская спартакіяда для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага 

развіцця. 

Вызначыліся пераможцы мерапрыемства сярод прадстаўнікоў Мінскай 

вобласці. Так, у агульнакамандным заліку перамогу святкавала наша каманда. 

Лепшымі ў забегу на 100 метраў стала Настасся Таранава, на дыстанцыі 300 

метраў – Віктар Януцік. У спаборніцтвах па настольным тэнісе перамагла Ірына 

Мажынская. 

Праз два гады спартакіяда зноў будзе чакаць юных спартсменаў. 
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28.06.17 

Сурма, Е. Танцы под дождем и краски-эмоции / Е. Сурма // Мінская 

праўда. — 2017. — 28 чэрвеня (№ 47). — С. 4. 
Фестиваль субкультур, концерты, мастер-классы, большая дискотека. В 

Солигорске прошел областной молодежный праздник “БелаРусь Молодая!”. 

Одним из самых ярких событий праздника стало выступление курсантов 

жодинского центра патриотического воспитания молодежи “Вектор”. И в 

других регионах Минщины праздник тоже удался на славу. 

 

Кузовкина, М. Криницы духовности / М. Кузовкина // Мінская праўда. 

— 2017. — 28 чэрвеня (№ 47). — С. 5. 
О духовно-нравственном воспитании молодежи, творчестве, женском 

здоровье и многом другом говорили участники выездного заседания президиума 

Минской областной организации ОО “Белорусский союз женщин” – члены 

правления, председатели районных структур. Они побывали в молодечненском  и 

вилейском регионах. 

 

24.06.17 

Кузовкина, М. Активные, инициативные / М. Кузовкина // Мінская 

праўда. — 2017. — 24 чэрвеня (№ 46). — С. 3. 
На Мядельщине прошел 3-й областной эколого-патриотический форум. 

Нарочанский край собрал представителей школьных лесничеств, юных друзей 

милиции и спасателей-пожарных, победителей научно-исследовательских 

конкурсов экологической направленности, спортсменов. 

 

17.06.17 

Новохвост, А. Всегда готовы / А. Новохвост // Мінская праўда. — 

2017. — 17 чэрвеня (№ 44). — С. 4. 
Более 250 школьников со всей Минщины собрались на живописном берегу 

Плещеницкого водохранилища в полевом лагере «Юный спасатель». 

О работе лагеря рассказал заместитель начальника по идеологической 

работе и кадровому обеспечению Минского областного управления МЧС Вячеслав 

Полторако: «В этом году здесь собралось порядка 250 участников со всей 

Минской области. Основная задача полевого лагеря – научить ребят грамотным 

действиям в нештатных ситуациях. Вернувшись в свои учебные заведения, они 

смогут поделиться со сверстниками приобретенным опытом». 

 

Крылова, Е. Большая перемена / Е. Крылова // Мінская праўда. — 

2017. — 17 чэрвеня (№ 44). — С. 6. 
Родители почти полусотни детей из деревни Доросино Любанского района 

Минской области предприняли попытку спасти сельскую школу, которую 

планируют закрыть районные власти. 

 

mailto:info@minpraud.by
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14.06.17 

Кореневская, А. Школьное золото / А. Кореневская // Мінская праўда. 

— 2017. — 14 чэрвеня (№ 43). — С. 3. 
Около 600 человек в Минской области с отличием окончили школу. Особо 

отличились в медальном зачете на Слутчине: “золото” за годы учебы заработали 

36 выпускников – это на пять больше, чем в 2016-м году. 

 

10.06.17 

Адамовіч, С. Фірма венікі вяжа, або Школьны бізнес у Лядах / С. 

Адамовіч // Мінская праўда. — 2017. — 10 чэрвеня (№ 42). — С. 5. 
У артыкуле распавядаецца пра бізнес-кампанію “Грашовае дрэва”  

з вучэбна-педагагічнага комплексу “Лядзенскі дзіцячы сад –сярэдняя школа” 

Чэрвеньскага раёна. 

Электронная версія артыкула:  
http://mpravda.by/materialy/item/10493-firma-veniki-vyazha-abo-shkolny-biznes-

u-lyadah.html  

 

Ивашко, Е. Есть планы – и это главное! / Е. Ивашко // Мінская праўда. 

— 2017. — 10 чэрвеня (№ 42). — С. 7. 
Шахматы как факультатив, музей науки и лаборатория робототехники, а 

еще – соревнования по белорусским играм XVIII века. Что нового появится в 

школах г. Жодино после подписания договора о сотрудничестве  между 

Белорусским государственным педагогическим университетом и Жодинским 

горисполкомом? 

 

03.06.17 

Брожина, Ю. Пора прощания / Ю. Брожина  // Мінская праўда. — 

2017. — 3 июня (№ 40). — С. 8. 
Последний школьный звонок на Минщине прозвенел для 8 тысяч 

одиннадцатиклассников. 

 

Вспомним через годы // Мінская праўда. — 2017. — 3 июня (№ 40). — 

С. 8. 
Выпускники Логойской гимназии после торжественной линейки поделились с 

корреспондентом своими планами и мечтами. 

 

Выбирая профессию – выбираешь судьбу // Мінская праўда. — 2017. 

— 3 июня (№ 40). — С. 11. 
Борисовский государственный колледж, многопрофильное учреждение 
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На интерактивной площадке учащиеся Борисовского государственного 

строительного профессионального лицея Полина Кудина, Ян Шурхай и Андрей 

Кавко демонстрировали свое мастерство. 

 

 

 
 


