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22.10.16 

Пасияк, О. Старт с отличного старта / О. Пасияк // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2016. — 22 верасня (№ 204). — С. 6. 
В статье подняты темы подготовки к международным олимпиадам и 

централизованному тестированию,  результатам  ЦТ на 100 баллов, как в 

дальнейшем складывается судьба 100-балльников. 

Владислав Рудович, выпускник СШ № 3 Столбцов, в 2011 году на ТЦ  по 

математике получил 100 баллов. Выпускница средней школы Острошицкого 

Городка Александра Сидоренко в 2011 году на ЦТ по английскому – 100 баллов. 

«В этом году на ЦТ по белорусскому языку 100 баллов получили 50 человек. А 

в 2006 году по этому предмету не было ни одной «сотни». Тогда лучшим был 

результат 98 баллов: по столько набрали две абитуриентки – сдававшая в Минске 

Татьяна Выскварко и Инна Кравченок в Молодечно». 
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13.10.16 

Артеага, В. Успех в калориях считают / В. Артеага // Рэспубліка. — 

2016. — 13 кастрычніка (№ 195). — С. 13. 
Средняя школа № 4 Дзержинска, благодаря участию в проекте 

международной технической помощи “Энергоэффективность в школах”, 
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который финансируется Европейским союзом, оказалась в четверке учреждений, 

которые должны были стать пилотными проектами по реализации подобных 

инициатив по всей стране. 

Директор школы Людмила Лукша делится своим опытом проведения 

энергоэффективных мероприятий в учреждении. Необходимо отметить, что 

одна из составляющей проекта – образовательная. Школьники с агитбригадами 

приняли участие в информировании об энергоэффективности весь регион. Все 

классы учреждения образования участвуют в проектной деятельности по 

энергосбережению. Во всей школе идет проект «Минутка бережливости». 
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29.10.16 

Алісіевіч, А. У свеце настаўніцкіх захапленняў / А. Алісіевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 29 кастрычніка (№ 123). — С. 7, 18. — 

(Дадатак “Утульная хатка”). 
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі № 1 Барысава Аксана 

Алісіевіч знаёміць чытачоў з захапленнямі ў вольны час сваіх калег.  

Так напрыклад, Людміла Іванаўна Кудраўцава, выкладчык музычных 

тэарэтычных дысцыплін, займаецца вырабам лялек, а таксама вяжа і вышывае. 

Вера Аляксандраўна Патаповіч, педагог тэатральных дысцыплін і рэжысёр, 

з’яўляецца аматарам актыўнага адпачынку. А намеснік дырэктара па вучэбнай 

рабоце, выкладчык па класе фартэпіяна Наталля Алмазаўна Падпорынава 

вырошчвае цудоўны ружовы сад.  

 

Нікіфарава, С. Чакай, кніжка! Перадышка! / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 29 кастрычніка (№ 123). — С. 19. 
Педагогі школ і ўстаноў дадатковай адукацыі ў час школьных канікулаў 

падрыхтавалі насычаную праграму адпачынку для сваіх навучэнцаў. На канікулах 

пройдуць і шматлікія рэспубліканскія мерапрыемствы. 29-31 кастрычніка ў 

Маладзечне юныя спартсмены вызначаць прызёраў Адкрытага Кубка Рэспублікі 

Беларусь па суднамадэльным спорце “Юнга-2016”. 
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27.10.16 

Церахава, Н. У агульнаеўрапейскім руху / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 27 кастрычніка (№ 122). — С. 15. 
У краіне прайшла серыя семінараў “Інклюзіўная адукацыя: вопыт, праблемы, 

перспектывы”, дзе педагогі з Аўстрыі, Чэхіі і Славакіі падзяліліся актуальнай 

інфармацыяй па тэме. Мерапрыемства было арганізавана Цэнтрам прафесійнага 

развіцця і інавацыйнай адукацыі АПА пры падтрымцы Асацыяцыі па міжнародных 

пытаннях Рэспублікі Чэхія. 

Напрацягу тыдня эксперты ў сферы інклюзіі наведалі сярэднія школы № 8 

Наваполацка, № 5 Гомеля, № 18 Барысава, № 1 Салігорска, якія з’яўляюцца 

эксперыментальнымі пляцоўкамі Міністэрства адукацыі па рэалізацыі праекта 

“Апрабацыя мадэлі інклюзіўнай адукацыі ва ўстановах адукацыі”. Падчас 

сустрэчы замежныя госці пазнаёміліся з новым для сябе вопытам, выступілі перад 

калегамі па важных тэмах, адказалі на іх пытанні. 

 

Нікіфарава, С. На шляху ад інавацый да традыцый / С. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 27 кастрычніка (№ 122). — С. 16. 
На працягу двух дзён у Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і 

моладзі, які напрыканцы мінулага тыдня святкаваў 80-годдзе, праходзіла 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Інавацыі сёння – традыцыі 

заўтра”. Яе ўдзельнікамі сталі больш за 120 чалавек – педагогі і кіраўнікі ўстаноў 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі рэспубліканскага, абласнога, раённага 

ўзроўню, прадстаўнікі навукова-педагагічнай грамадскасці Беларусі, краін 

далёкага і блізкага замежжа. Галоўная задача, якую ставілі перад сабой 

арганізатары канферэнцыі – выпрацоўка прыярытэтаў развіцця дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі Рэспублікі Беларусь і замежных устаноў і арганізацый. 

Цікавыя напрацоўкі былі прадстаўлены па падрыхтоўцы навучэнцаў да 

ўсвядомленага выбару прафесіі. Так, навучэнцы Старадарожскага цэнтра 

дзіцячай творчасці “Святліца” імя І. М. Стасевіча дадатковую адукацыю 

атрымліваюць па мастацкім, тэхнічным, спартыўна-тэхнічным, фізкультурна-

спартыўным профілях. Для гэтага педагогі выкарыстоўваюць заняткі, гульні, 

практыкаванні прафарыентацыйнай накіраванасці, праводзяць гутаркі аб выбары 

прафесіі, экскурсіі на прадпрыемствы і шмат іншых мерапрыемстваў. 
 

25.10.16 

Рэва, Д. Змена для будучых педагогаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 25 кастрычніка (№ 121). — С. 4. 
25 кастрычніка ў НДЦ “Зубраня” завяршылася змена “Ад захаплення да 

педагагічнай прафесіі”. Змена аб’яднала юнакоў і дзяўчат, якія задумваюцца над 

тым, каб звязаць сваё жыццё з настаўніцтвам, падарыла ім незабыўныя 

мерапрыемствы і магчымасць больш даведацца аб установах, дзе можна 

атрымаць педагагічную прафесію. А Дзень Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Максіма Танка стаў адной з яркіх і запамінальных падзей змены. 
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Жорава, К. З Мінска – у Нью-Дэлі / К. Жорава // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 25 кастрычніка (№ 121). — С. 4. 
23 кастрычніка ў Мінску вызначылі пераможцаў нацыянальнага адбору на 

Сусветную алімпіяду робатаў. Як адзначыў дырэктар школы робататэхнікі Ігар 

Бялевіч, у гэтым годзе было заяўлена больш за 150 удзельнікаў ва ўзросце ад 6 да 

25 гадоў. Прадстаўлены ўсе абласныя цэнтры, ёсць каманды з невялікіх 

райцэнтраў. Пераможцы нацыянальнага адбору, а іх – сем каманд (усе з Мінска), 

паедуць спаборнічаць у Індыю 25-27 лістапада. 

 

Рэва, Д. Крэатыўна, па-сучаснаму / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 25 кастрычніка (№ 121). — С. 8. 
На Міншчыне ўдзяляецца пільная ўвага прафарыентацыі. У мінулым 

2015/2016 навучальным годзе больш за 13 тысяч школьнікаў сталі ўдзельнікамі 

прафарыентацыйных мерапрыемстваў, якія былі арганізаваны ўстановамі 

прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Мінскай вобласці. Падчас 

арганізацыі прафарыентацыйнай работы ва ўстановах прафесійнай адукацыі 

Міншчыны вялікая ўвага ўдзялялася пошуку і выкарыстанню сучасных форм і 

метадаў інфармавання школьнікаў аб прафесіях і фарміраванню ў іх матывацыі 

для атрымання прафесійнай адукацыі.  

Прыкладаў паспяховай прафарыентацыйнай работы ПТА і ССА Мінскай 

вобласці мноства. Так, Вілейскі дзяржаўны каледж – самы яркі прыклад 

крэатыўнага падыходу да прафарыентацыйнай работы. У ім выкарыстоўваюцца 

такія формы работы, як Дні актыўнага прафарыентавання. Гэта цікавыя шоу-

праграмы “Дзень судака”, “Дранік-шоу” і многія іншыя, куды запрашаюцца 

навучэнцы школ і гімназій раёна. Таксама на базе Вілейскага каледжа 

арганізаваны курс дапрофільнага навучання “Уводзіны ў прафесію”. 

У Маладзечанскім дзяржаўным каледжы маюць вопыт работы па раннім 

інфармаванні дзяцей аб свеце прафесій, працоўным выхаванні. Трэці год 

супрацоўнікі і навучэнцы каледжа праводзяць ва ўстановах дашкольнай адукацыі 

горада Тыдзень прафесійнага майстэрства. Сёлета яны завіталі ў яслі-сад № 31 

Маладзечна. 

Педагогі абласнога аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя разгарнулі 

маштабную рэкламную кампанію, а таксама зрабілі стаўку на сродкі 

пазавучэбнай дзейнасці. На працягу некалькіх гадоў ліцэй цесна ўзаемадзейнічае з 

Дзяржынскім цэнтрам творчасці дзяцей і моладзі, эколага-турыстычным 

цэнтрам “Станькава” ў сферы дадатковай адукацыі. Так, у мінулым навучальным 

годзе на базе ліцэя працавалі чатыры аб’яднанні па інтарэсах: студыя эстрадных 

спеваў, студыя танца, аб’яднанне па інтарэсах дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці, наведваючы якія школьнікі бліжэй знаёміліся з ліцэем. Створаны 

відэаролік аб ліцэі, які дэманструецца ў гарадскім кінатэатры перад пачаткам 

кінасеансаў. Інфармацыя пра ліцэй ёсць на шчытах на базавых прадпрыемствах, 

на прыпынках аўтатранспарту і чыгуначных станцыях, у прэсе і на папулярных 

інтэрнэт-парталах. Абласны аграрна-тэхнічны прафесійны ліцэй працуе з 

установамі горада па дагаворах аб прафесійным супрацоўніцтве. Так, быў 

заключаны дагавор паміж ліцэем і гімназіяй № 1 Дзяржынска. 
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У Нясвіжскім дзяржаўным каледжы імя Якуба Коласа рэалізоўваецца 

мадель дапрофільнай арыентацыі школьнікаў – Дзень актыўнага адпачынку. Для 

гасцей кожную суботу праводзяць тэматычныя  мерапрыемствы, накіраваныя на 

знаёмства з навучальнай установай, са спецыфікай педагагічнай дзейнасці. 

Мерапрыемствы разлічаны на вучняў 6-9 класаў, носяць творчы і гульнявы 

характар і праводзяцца ў трох кірунках: спартыўны блок, творчыя заняткі, 

сацыяльныя актыўнасці. 

Такім чынам, паспяховы вопыт работы ўстаноў адукацыі Міншчыны можа 

быць карысным у прафарыентацыйнай рабоце. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31066 

 

22.10.16 

Патапчык, С. Эстэтычны агарод / С. Патапчык // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 22 кастрычніка (№ 120). — С. 15. 
Настаўніца хіміі і біялогіі Данілавіцкага ясляў сада – сярэдняй школы 

Дзяржынскага раёна Святлана Патапчык знаёміць чытачоў з праектнай 

дзейнасцю ўстановы адукацыі.   

На тэрыторыі ўстановы створана вуэбна-доследная пляцоўка. У школе 

рэалізоўваецца праект “Планета дзяцінства майго”, які ўключае цэлы шэраг 

падпраектаў. 

Так, падпраект “Дыханне даўніны глыбокай” пад кіраўніцтвам настаўніка 

Анатоля Антонавіча Калечыца прадстаўлены малымі архітэктурнымі формамі ў 

стылі старадаўніх еўрапейскіх замкаў, якія ствараюцца на ўроках працоўнага 

навучання. Разам з класным кіраўніком 8 класа Валянцінай Мікалеўнай Курак дзеці 

стварылі найлепшую клумбу – “Кветкавую феерыю”. 

Падпраект “Фітанцыдная алея здароўя” прадстаўлены горкай з лекавымі 

травамі, алеямі шыпшыны і хвойных дрэў. 

Падпраект “Кветкавы серпанцін” створаны пачатковай школай, тут 

малодшыя школьнікі вучацца даглядаць кветкі. 

Навучэнцы 10 класа, удзельнікі падпраекта “Бабулін падворак” разам з 

класным кіраўніком Ганнай Ягораўнай Бокаравай ствараюць яго з тых культур, 

якія вырошчвалі на данівілавіцкай зямлі з даўніх часоў. 

Асобны кірунак установы адукацыі – падпраект “Эстэтычны агарод”, так 

дзеці назвалі вучэбна-доследны ўчастак, на якім вырошчваецца 112 відаў раслін. У 

рамках падпраекта праводзіцца навукова-даследчая работа. Навучэнцы школы 

Юлія Таран і Віялета Вотчал прадстаўлялі праект “Уплыў прэпаратаў новага 

пакалення на ўраджай радыскі” на конкурсе работ даследчага характару 

навучэнцаў устаноў адукацыі Мінскай вобласці і конкурсе навуковых эколага-

біялагічных работ. 

І яшчэ шмат цікавых ідэй распрацоўваюць у яслях садзе – сярэдняй школе. 

Нада адзначыць, што вялікую дапамогу ў рабоце аказваюць дырэктар школы  Вера 

Антонаўна Ланевіч, намеснік дырэктара Ганна Алегаўна Фунт, спецыяліст 

аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама Галіна Іванаўна 

Южык і дырэктар Эколага-біялагічнага цэнтра Дзяржынскага раёна Ала 

Кузьмінічна Хаменка. 

 

http://nastgaz.by/?p=31066
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Бебех, В. Гуляйце і вучыціся! / В. Бебех // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 22 кастрычніка (№ 120). — С. 15. 
Настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 4 Салігорска разважае на 

тэму выкарыстоўвання настольных гульняў Activate, якія падахвочваюць 

навучэнцаў да актыўнага выкарыстання лексікі і моўных узораў у рэальнай 

сітуацыі зносін для вывучэння англійскай мовы. 

 

Калядзіч, Н. Вэб-квест: віртуальна-рэальны шлях па старонках рамана 

/ Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2016. — 22 кастрычніка (№ 120). — С. 

17. 
Артыкул прысвечаны настаўніку рускай мовы і літаратуры гімназіі № 1 

Валожына Таццяне Іванаўне Саевіч, якая распрацавала “Вэб-квест “Прелестный 

роман” (па рамане М. Булгакава “Майстар і Маргарыта”)”, які разлічаны на 

вучняў 10-11 класаў, і мае на мэце развіццё чытацкай кампетэнцыі і 

інфармацыйна-даследчай дзейнасці навучэнцаў. Ён быў адзначаны дыпломам II 

ступені на рэспубліканскім конкурсе “Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнэт” у 

намінацыі “Праектна-даследчая дзейнасць з выкарыстаннем інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій”. 

 

20.10.16 

Рэва, Д. Марафон для педагогаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 20 кастрычніка (№ 119). — С. 4. 
Шосты раз у Мінскай вобласці прайшоў педагагічны марафон кіруючых 

работнікаў і спецыялістаў адукацыі. Яго мэта – удасканаленне педагагічнага і 

метадычнага майстэрства спецыялістаў адукацыі Мінскай вобласці, павышэнне 

прафесійнай кампетэнтнасці, стварэнне ўмоў для прафесійнай самарэалізацыі. А 

таксама прэзентацыя найбольш эфектыўнага вопыту работы педагагічных 

калектываў і метадычных службаў раёнаў. У дапамогу педагогам супрацоўнікі 

Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі для арганізацыі і правядзення 

марафону падрыхтавалі метадычныя рэкамендацыі. 

У Дзень настаўніка-прадметніка, а таксама Дзень школьнага бібліятэкара 

адбываліся разнастайныя падзеі ў Маладзечне. У гімназіі-каледжы мастацтваў 

работа была арганізавана ў форме метадычнай скарбонкі, у Радашковіцкай 

сярэдняй школе прайшла нефармальная канферэнцыя – баркэмп. Завяршыўся Дзень 

настаўніка-прадметніка тэматычным мерапрыемствам “Сяброўка-восень” у 

гімназіі № 3. 

Наступнымі да марафону далучыліся педагагічныя работнікі ўстаноў 

дашкольнай адукацыі і маладыя педагогі – прадстаўнікі Слуцкага, Салігорскага, 

Любанскага раёнаў. Якія сабраліся на базе АРЦІТ “Пошук”, што размяшчаецца ў 

гімназіі № 1 Любані. 

На трэці дзень марафону, які быў прысвечаны работніку дадатковай 

адукацыі, класнаму кіраўніку, куратару вучэбнай групы, майстру вытворчага 

навучання, работніку сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службаў. 

Мерапрыемствы прайшлі ў Слуцку, у гімназіі № 1 Дзяржынска. 
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Апошнімі на марафонскую дыстанцыю выйшлі кіраўнікі ўстаноў адукацыі. У 

АРЦІТ "Бярэзіна", які аб’ядноўвае педагагічную грамадскасць Бярэзінскага, 

Барысаўскага, Крупскага і Лагойскага раёнаў вобласці, прайшоў семінар-

практыкум устаноў агульнай сярэдняй адукацыі “Робататэхніка і адукацыйныя 

магчымасці канструктара ЛЕГА”. Кіраўнікі дашкольных устаноў Барысаўскага 

раёна сталі ўдзельнікамі ток-шоу “Давайце разбяромся”, на якім абмеркавалі 

пытанні арганізацыі работы органаў самакіравання ў садах і ДЦРД. Для 

кіраўнікоў устаноў адукацыі Капыльшчыны быў праведзены вэбінар, дзе ў рэжыме 

анлайн інавацыйным вопытам арганізацыі работы вучнёўскай бізнес-кампаніі ва 

ўмовах сеткавага ўзаемадзеяння дзялілася Жанна Іосіфаўна Хацкевіч, кіраўнік 

школьнай бізнес-кампаніі “Гаспадар” Жыцькаўскай сярэдняй школы. 

Такім чынам, больш за 13 тысяч педагогаў Міншчыны сталі ўдзельнікамі 

каля 400 метадычных і вучэбных мерапрыемстваў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30856 

 

Рэва, Д. Сустрэчы ў “Рэтракіназале” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 20 кастрычніка (№ 119). — С. 4. 
На Міншчыне стартаваў абласны сацыяльны праект “Рэтракіназала”. Яго 

арганізатарамі з’яўляюцца Мінская абласная арганізацыя БРСМ разам з 

камітэтам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва Мінскага 

аблвыканкама і абласным Саветам ветэранаў. Да праекта далучыліся валанцёры – 

навучэнцы ўстаноў адукацыі вобласці. Сярод іх – валанцёры Ланскай сярэдняй 

школы Нясвіжскага раёна. 

 

Рэва, Д. Праект добрых спраў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 20 кастрычніка (№ 119). — С. 4. 
З новага навучальнага года педагогі Любанскага цэнтра дзіцячай творчасці 

прыступілі да рэалізацыі абласнога педагагічнага праекта “Фарміраванне 

камунікатыўных кампетэнцый навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і 

дзяцей-інвалідаў сродкамі культурна-забаўляльнай дзейнасці”. Як адзначыла 

намеснік дырэктара Любанскага ЦДТ, аўтар праекта Наталля Міхайлаўна 

Палазнік, праект разлічаны на 2 гады, яго ўдзельнікамі сталі 22 хлопчыкі і 

дзяўчынкі рознага ўзросту. Сутнасць праекта заключаецца ў тым, што ў 

арганізацыі цікавых заняткаў будуць браць удзел асаблівыя дзеці разам са сваімі 

здаровымі равеснікамі. Ужо нядаўна ў рамках праекта адбыліся першыя 

мерапрыемствы – чатыры майстар-класы. 

 

18.10.16 

Клюйко, А. І цыркач, і лялечнік / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 18 кастрычніка (№ 118). — С. 3. 
У Вілейскім дзяржаўным каледжы вялікая ўвага ўдзяляецца развіццю 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Шмат заняткаў знаходзяць навучэнцы ў 

каледжы. З сёлетняга навучальнага года іх ужо 18. 

Так, аб’яднаннем па інтарэсах “Дэкаратыўна-прыкладная творчасць” кіруе 

Настасся Міхайлаўна Міхайлава. Настаўнік удзельнічала ў Рэспубліканскім 

http://nastgaz.by/?p=30856
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конкурсе прафесійнай творчасці “Новыя імёны Беларусі – 2016”, дзе стала 

лаўрэатам рэгіянальнага этапу. Лялькі Н. Міхайлавай разам з вырабамі майстроў 

экспануюцца цяпер у галерэі Палаца Рэспублікі. 

А. В. Высоцкі, педагог дадатковай адукацыі, кіруе фальклорным гуртом. 

Акрамя таго, у інтэрнаце педагог арганізаваў гурток “Тры багатыры”, дзе 

ахоплены тры кірункі: спартыўны, мастацкі, інавацыйных тэхналогій. 

Займаюцца навучэнцы ў каледжы і цыркавым мастацтвам пад кіраўніцтвам 

артыста цырка вядомага акрабата Валерыя Мікалаевіча Сарокіна. 

Маладыя педагогі Віталь Вікенцьевіч Буцько і Максім Іванавіч Шчамялёў 

стараюцца не адстаць ад вопытных калег. Максім Іванавіч вядзе “Рыцарскі клуб”, 

дзе выхаванцы займаюцца рэканструкцыяй рыцарскіх баёў і вывучаюць 

гістарычнае мінулае Беларусі. У спартыўнай секцыі Віталя Вікенцьевіча падлеткі 

займаюцца спартыўнымі адзінаборствамі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30766 

 

15.10.16 

Барадун, Ю. Алімпіяда па вучэбных прадметах: што? як? калі? / Ю. 

Барадун // Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 кастрычніка (№ 117). — С. 5. 
У беларускіх установах агульнай сярэдняй адукацыі стартаваў першы  этап 

Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Пра тое, як будзе праведзена 

гэтае рэспубліканскае мерапрыемства, расказала начальнік упраўлення агульнай 

сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Святлана Васільеўна Уклейка.  

Заключны этап па гісторыі і грамадазнаўстве пройдзе ў Барысаве Мінскай 

вобласці. 

 

Рэва, Д. Знаўцы законаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 

кастрычніка (№ 117). — С. 6. 
У Стоўбцах упершыню прайшоў прававы турнір сярод устаноў адукацыі. 

Удзельнікамі сталі прадстаўнікі трох устаноў адукацыі:  гімназіі № 1 Стоўбцаў, 

сярэдніх школ № 2 і № 3 горада. Пераможцам стала каманда “Захавальнікі 

закону” гіназіі № 1 Стоўбцаў. 

 

Гомза, В. Абаронцы Бацькаўшчыны з юнацкіх гадоў / В. Гомза // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 кастрычніка (№ 117). — С. 6. 
У Мінскім абласным кадэцкім вучылішчы 85 выхаванцаў 8 і 10 класа 

атрымалі ганаровае званне “кадэт”. Падтрымаць будучых захавальнікаў бяспекі ў 

дзень свята прыехала начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Галіна 

Казак. 

 

Сезон педагагічных перамог // Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 

кастрычніка (№ 117). — С. 7. 
Настаўнік рускай мовы і літаратуры гімназіі № 10 Маладзечна Васіль 

Уладзіміравіч Маліноўскі заняў 1-е месца ў III Міжнародным конкурсе 

педагагічнага майстэрства “Юрмальская восень – 2016”. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30698 

http://nastgaz.by/?p=30766
http://nastgaz.by/?p=30698
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З думкамі аб дзіцячых душах // Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 

кастрычніка (№ 117). — С. 7. 
Педагогі Грыцэвіцкай сярэдняй школы Клецкага раёна плённа працуюць над 

духоўна-маральным выхаваннем дзяцей. За сваю працу яны атрымалі высокую 

ўзнагароду – Архіерэйскую грамату “Во внимание к усердным трудам во Славу 

Церкви Божьей”. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30703 

 

Рэва, Д. Сустрэчы на літаратурным скрыжаванні / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 кастрычніка (№ 117). — С. 7. 
У школах і гімназіях Крупскага раёна прайшоў цыкл мерапрыемстваў 

“Літаратурнае скрыжаванне”. Галоўная ідэя якога – паказаць дзецям 

прыгажосць роднай мовы і багацце беларускай культуры. 

Актыўны ўдзел у мерапрыемствах прымалі амаль усе школьнікі раёна: 

Худавецкі яслі-сад – сярэдняя школа; Борскі яслі-сад – сярэдняя школа імя А. В. 

Луначарскага; Нацкая сярэдняя школа імя М. Д. Шастакова; раённая гімназія; 

Ігрушкаўская сярэдняя школа; сярэдняя школа № 3 Крупак; Каласоўская сярэдняя 

школа. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30707 

 

Церахава, Н. Жыццёвыя алгарытмы Івана Якіменкі / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 кастрычніка (№ 117). — С. 9—10. — 

(Дадатак “Партфоліа”). 
Гутарка з фіналістам Рэспубліканскага конкурсу “Настаўнік года – 2011” 

Іванам Віктаравічам Якіменкам, які выкладае ў Лошніцкай гімназіі Барысаўскага 

раёна інфарматыку, матэматыку і працоўнае навучанне.  

Падчас сустрэчы настаўнік пазнаёміў з урокам для васьмікласнікаў па тэме 

“Аператар цыкла з параметрам”. 

 

08.10.16 

Філосаф, В. Беларусаў узнагародзілі ў Маскве / В. Філосаф // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 кастрычніка (№ 114). — С. 5. 
Сем чалавек з Беларусі сталі лаўрэатамі XVI Міжнароднага Пушкінскага 

конкурсу педагогаў-русістаў. Сярод пераможцаў – Уладзімір Лайкоў з 

Мётчанскага вучэбна-педагагічнага комплексу “Дзіцячы сад – сярэдняя школа” 

Барысаўскага раёна і Ірына Ярышкіна з сярэдняй школы № 3 Крупак. 

 

Клюйко, А. Лепшы фермер / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 8 кастрычніка (№ 114). — С. 5. 
Каманда навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі Мінскай 

вобласці прыняла ўдзел у Міжнародным конкурсе прафесійнага мастэрства 

“Фермер-2016”. Спаборніцтва праходзіла на базе Мічурынскага шматпрофільнага 

тэхнікума (Ленінградская вобласць). У беларускую каманду ўвайшлі навучэнцы 

http://nastgaz.by/?p=30703
http://nastgaz.by/?p=30707
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Капыльскага дзяржаўнага каледжа, Смілавіцкага і Слуцкага сельскагаспадарчых 

прафесійных ліцэяў. Адным з лепшых стаў навучэнец са Слуцка Раман Паляшчук. 

 

Рэва, Д. Дасягнута яшчэ адна вяршыня / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 8 кастрычніка (№ 114). — С. 6. 
Беларускія навучэнцы прадставілі нашу краіну на XXVIII Міжнароднай 

канферэнцыі маладых вучоных дзяржаў Еўрапейскага саюза European Union 

Contest for Young Scientists (EUCYS-2016). Школьнік 11 класа сярэдняй школы № 11 

Уладзіслаў Гадалаў з даследаваннем па інфарматыцы прывёз дадому з Бруселя 

спецыяльны прыз. Сваю работу Уладзіслаў стварыў пад кіраўніцтвам настаўніка 

інфарматыкі Уладзіміра Анатольевіча Жука. 

Грэчка, І. Раз, два, тры – гані! / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 8 кастрычніка (№ 114). — С. 16. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
Адразу тры педагогі-тэхнікі змагаліся за званне лепшага ў фінальным этапе 

Рэспубліканскага конкурсу “Педагог года ўстановы дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі”. Сярод іх – кіраўнік аб’яднанняў па інтарэсах “Трасавы аўтамадэлізм” 

Цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна Аляксандр 

Мікалаевіч Скалабан.  

Артыкул прысвечаны знакамітаму педагогу-аўтамадэлісту і яго 

выхаванцам, якія стварылі ўнікальную аўтамабільную трасу. 

 

Рэва, Д. Зярняты дабрыні, любові і прыгажосці / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 8 кастрычніка (№ 114). — С. 17. 
Праблема зніжэння чытацкай актыўнасці сярод моладзі актыўна 

вырашаецца на ўзроўні сярэдняй школы № 5 Салігорска. Так, у ёй на працягу трох 

лет рэалізоўваўся педагагічны праект  “Культуратворчая прастора развіцця 

адукацыйных кампетэнцый вучняў (праз работу чытацкага клуба “Зярняты”)”. 

Свой працяг праект знайшоў у рэалізацыі інавацыйнага праекта “Укараненне 

мадэлі фарміравання чытацкай кампетэнтнасці вучняў у працэсе сеткавага 

ўзаемадзеяння”, які будзе ажыццяўляцца ў 2016-2019 гадах. А клуб “Зярняты” 

будзе працягваць сваю дзейнасць далей. 

 

Рэва, Д. Прызёр – Дар’я ЗаЛЕСкая, якая перажывае За ЛЕС / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 кастрычніка (№ 114). — С. 17. 
Дар’я Залеская, навучэнка Старобінскай сярэдняй школы Салігорскага 

раёна, стала прызёрам Міжнароднага юніёрскага ляснога конкурсу.  

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30468 

 

Рэва, Д. Прыгажуня, спартсменка, разумніца / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 8 кастрычніка (№ 114). — С. 17. 
Вучаніца слуцкай гімназіі № 1 Валерыя Махлай стала бронзавай прызёркай 

чэмпіянату Еўропы па суднамадэльным спорце. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30472 
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Чэмер, М. Смілавіцкі La Ruche / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 8 кастрычніка (№ 114). — С. 22. 
Аб стварэнні на базе Смілавіцкага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі і музея 

“Прастора Хаіма Суціна” пры падтрымцы Белгазпрамбанка дзіцячага арт-

цэнтра “Вулей”. 

 

06.10.16 

Сінькевіч, Г. Школьныя музеі – у ліку лепшых / Г. Сінькевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 6 кастрычніка (№ 113). — С. 2. 
На мінулым тыдні ў Магілёве прайшоў III Нацыянальны форум “Музей 

Беларусі”. У спарткомплексе “Алімпіец” звыш 100 музеяў дэманстравалі свае 

лепшыя дасягненні, творчы патэнцыял, здольнасць да перамен, а таксама 

магчымасці супрацоўніцтва і інавацый. Сярод удзельнікаў было і 8 музеяў сітэмы 

адукацыі, якія карысталіся вялікай папулярнасцю сярод наведвальнікаў форуму і 

атрымалі высокую ацэнку членаў журы. Напрыклад, у сярэдняй школе № 9 

Барысава ёсць незвычайны народны музей, прысвечаны гераічнай гісторыі 

французскага авіапалка “Нармандыя – Нёман”. Музей атрымаў дыплом III 

ступені ў намінацыі “За лепшую культурна-адукацыйную праграму”. 

 

Алёхіна, Н. Ці стане гольф народным відам для беларусаў? / Н. Алёхіна 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 6 кастрычніка (№ 113). — С. 16. 
Пяць устаноў адукацыі Мінскай вобласці выказалі жаданне развіваць такі 

від спорту, як гольф. Старшыня беларускай асацыяцыі гольфа Уладзімір 

Несцеравіч Дражын адзначыў, што падчас сустрэчы з Міністрам адукацыі 

Міхаілам Жураўковым у 2015 годзе дамовіліся аб тым, каб паступова ўвесці гэты 

від спорту ў факультатыў па гольфе ў рамках прадмета “Фізічная культура і 

здароўе” у асобных установах адукацыі. Партнёрам на гэтым шляху стаў Мінскі 

абласны інстытут развіцця адукацыі. 

Асацыяцыя гольфа з’явілася ў Рэспубліцы Беларусь у 2014 годзе і на сёняшні 

дзень у краіне дзейнічае праграма развіцця гэтага віду спорту. 

Зараз у краіне існуе толькі адзін гольф-комплекс, які месціцца ў Мінскім 

раёне. 

Піянерам у развіцці гольфа ў беларускай сістэме адукацыі стаў Валерый 

Варанцоў, настаўнік фізічнай культуры сярэдняй школы № 10 Слуцка. 

Марына Аляксееўна Краснова, прарэктар па навукова-метадычнай рабоце 

МАІРА, адзначыла, што настаўнікі сярэдніх школ № 2 і № 10 Слуцка, Лучнікоўскай 

сярэдняй школы Слуцкага раёна, Астрашыцка-Гарадоцкай сярэдняй школы 

Мінскага раёна і Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча выказалі жаданне 

пазнаёміць сваіх вучняў з гэтай інтэлектуальнай гульнёй. 

Прарэктар па метадычна-ідэалагічнай рабоце МАІРА Алена Віктараўна 

Доўгун падкрэсліла, што інстытут год назад пачаў правядзенне спецыялізаваных 

семінараў па падрыхтоўцы педагогаў да работы ў рамках факультатыву. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30380 
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04.10.16 

Рэва, Д. Вучыць дзяцей – прызванне святое / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 4 кастрычніка (№ 112). — С. 3. 
Святочнае мерапрыемства “Вучыць іншых – прызванне святое”, якое было 

прысвечана Дню настаўніка, сабрала каля 600 педагогаў з усіх куточкаў Мінскай 

вобласці ў Вілейцы. Цёплыя словы ўдзякі гучалі ў адрас педагогаў ад намесніка 

старшыні Мінаблвыканкама Віктара Іванавіча Сідарэнкі, начальніка ўпраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама Галіны Мікалаеўны Казак, старшыні абласной 

арганізацыі галіновага прафсаюза Мікалая Мікалаевіча Башко. Узнагароды 

атрымалі 160 педагогаў. Так, Нэлі Казіміраўна Шайнова, настаўніца іспанскай 

мовы ліцэя Барысава, атрымала Ганаровую грамату Мінаблвыканкама. 

 

01.10.16 

Дубоўская, В. Са святам, шаноўныя педагогі! / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 кастрычніка (№ 111). — С. 1. 
У Рэспубліканскім палацы прафсаюзаў прайшоў урачысты сход, 

прымеркаваны да Дня настаўніка. Настаўнікі атрымалі ўзнагароды за плённую 

творчую працу, высокі прафесіяналізм і значны асабісты ўклад у навучанне і 

выхаванне падрастаючага пакалення. Сярод іх – настаўніца беларускай мовы і 

літаратуры гімназіі № 1 Слуцка Ганна Бараненка, якая атрымала падзяку 

Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

 

Жураўкоў, М. А. Аб узнагароджанні / М. А. Жураўкоў // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 1 кастрычніка (№ 111). — С. 3. 
Спіс узнагароджаных за шматгадовую плённую працу ў сістэме адукацыі, 

творчую ініцыятыву, высокія дасягненні ў працоўнай дзейнасці і ў сувязі з Днём 

настаўніка. 

 

Чэмер, М. “Праз тэатр чалавек ні ў якім разе не стане горшым. Тэатр 

ідзе яму толькі на дабро…” / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 

кастрычніка (№ 111). — С. 11. – (Дадатак “Рэй”). 
Размова з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму Вілейскага 

райвыканкама Аляксандрам Пуцейка. 

 

Чэмер, М. Сітуацыя поспеху дружнай салігорскай каманды / М. Чэмер 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 кастрычніка (№ 111). — С. 12–13. —  

(Дадатак “Рэй”). 
У рубрыцы “АРТ-вакацыі: галерэя творцаў” апублікаваны матэрыял, які 

прысвечаны пераможцам Рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці 

навучэнцаў “АРТ-вакацыі”. Расказ пойдзе пра тэатральную студыю “Скарбонка” 

Салігорскага дзяржаўнага каледжа (кіраўнік Святлана Аляксандраўна 

Шпілеўская) і харэаграфічны калектыў “Вертыкаль” (кіраўнік Юлія Пятроўна 

Шулякоўская), які ўваходзіць у структуру “Скарбонкі”. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30210 
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Жорава, К. Да ведаў і жыцця праз “Што? Дзе? Калі?” / К. Жорава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 кастрычніка (№ 111). — С. 19. 
Артыкул прысвечаны настаўніку матэматыкі гімназіі Фаніпаля Алегу 

Іванавічу Клімовічу. Яго метады выкладання дазваляюць нават самым 

“безнадзейным” гуманітарыям пранікнуцца цікавасцю да дакладных навук. А 

таксама ён яшчэ трэнер і аніматар інтэлектуальных гульняў у Дзяржынскім 

раёне. На базе сваёй гімназіі А. І. Клімовіч трэніруе каманды ўсіх узроставых 

катэгорый. Юніёрскі “Фенікс” і ювенальны “Ордэн Фенікса” ўваходзяць у лік 

лепшых інтэлектуальных каманд Беларусі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30198 
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29.10.16 

Медведева, Н. На недельку, до 8-го / Д. Рэва // Мінская праўда. — 

2016. — 29 кастрычніка (№ 84). — С. 3. 
Как сообщила начальник отдела социальной и воспитательной работы 

управления образования Миноблисполкома Ольга Глинская, каникулы на Минщине 

пройдут под девизом «Каникулы на Минщине: активно, здорово, с пользой!».  

29 октября в Дзержинском районе развернется осенняя ярмарка школьных 

бизнес-компаний с участием пресс-центра молодежного парламента 

«Учреждения образования предлагают». А 31 октября в Солигорском районе 

стартует международный турнир «Гандбольная осень-2016» среди девочек, у 

которых 4 ноября примут эстафету мальчики – участники «Гандбольного 

драйва».  

Во всех учреждениях образования будут работать школьные лагеря, где во 

время школьных каникул оздоровятся около 10 тысяч учащихся центрального 

региона. 

 

Урок з кітайскім акцэнтам // Мінская праўда. — 2016. — 29 

кастрычніка (№ 84). — С. 4. — (“Працоўная слава”, Валожын).        
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З верасня бягучага года асвойваць кітайскую мову пажадалі 110 

валожынскіх вучняў 4-7-х класаў гімназіі № 1. Факультатыў – міжшкольны, і на 

ўрокі да настаўніка-валанцёра Яня Лю апроч гімназістаў прыходяць вучні сярэдніх 

школ № 1 і № 2 райцэнтра. 

 

Кузаўкіна, М. Мелодыі залатой восені / М. Кузаўкіна // Мінская 

праўда. — 2016. — 29 кастрычніка (№ 84). — С. 1, 7. 
У скверы Вілейскага дзяржаўнага каледжа ўсталяваны арыгінальны аб’ект 

паркавага дызайну, зроблены па праекту дырэктара навучальнай установы Ігара 

Коцікава. Ён стварае музычную атмасферу. Над увасабленнем аўтарскай задумы 

працавалі майстры і навучэнцы і ўстанавілі незвычайную лаўку падчас 

добраўпарадкавання тэрыторыі ў межах адпаведнай рэспубліканскай акцыі 

“Упрыгожым Беларусь кветкамі”. 

Побач з “музычнай” лаўкай раней была змайстравана яшчэ адна ў выглядзе 

сэрца і прызначалася для сустрэч закаханых. На трэцяй лаўцы, ля ўвахода ў адзін з 

карпусоў каледжа, “забыўся” некалі свой галаўны трохвугольнік імператар 

Напалеон.  

Кожны элемент добраўпарадкавання нясе асэнсаваны стваральнікамі 

змест. 

 

15.10.16 

Школьнікі возьмуцца за эканоміку // Мінская праўда. — 2016. — 15 

кастрычніка (№ 80). — С. 4. 
У час сустрэчы маладзечанскіх школьнікаў з прадстаўнікамі вучэбна-

навуковага цэнтра развіцця маладзёжнага прадпрымальніцтва эканамічнага 

факультэта БДУ і прыватных суб’ектаў гаспадарання разглядаліся пытанні 

эканамічнай адукацыі. 

 

Урок па вакалу // Мінская праўда. — 2016. — 15 кастрычніка (№ 80). 

— С. 4. 
Адметная асаблівасць Стаўбцоўскай дзіцячай школы мастацтваў у тым, 

што многія яе выпускнікі пасля атрымання спецыяльнасці прыходзяць працаваць 

сюды выкладчыкамі. Сярод іх Галіна Мілістфер.  

 

Кучинская, А. В каждой поделке – сердце / А. Кучинская // Мінская 

праўда. — 2016. — 15 кастрычніка (№ 80). — С. 5. 
На выставке-ярмарке творческих работ “Дети + Инициатива + Родители 

= Успех”, которая развернулась в здании филиала № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

приняли участие дети из Центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации Минского района. 

 

Брожина, Ю. «В российском парламенте женщин меньше, чем в 

белорусском» / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2016. — 15 кастрычніка (№ 

80). — С. 5. 
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В Сочи проходила научно-практическая конференция Парламентского 

собрания Союза Беларуси и России. В ней приняла участие ректор Минского 

областного института развития образования Светлана Владимировна Ситникова 

с докладом на тему “Семья в контексте демографических процессов в Республике 

Беларусь”. 

 

Брожина, Ю. Все к лучшему / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2016. 

— 15 кастрычніка (№ 80). — С. 6. 
Детский сад Грозово Копыльского района переехал в школу. После 

реорганизации Грозовский учебно-педагогический центр посещают 73 ребенка, из 

них 11 дошкольников. Кадровый состав сохранен. Сегодня в детском саду – 

средней школе работают 34 человека. 

 

08.10.16 

Кучынская, А. У ЮНЕСКА паважаюць, а свае… / А. Кучынская // 

Мінская праўда. — 2016. — 8 кастрычніка (№ 78). — С. 8. 
Пра фальклорны гурт “Берагіня”, які створаны ў школе вёскі  Новая Мётча 

Барысаўскага раёна пад кіраўніцтвам Міколы Козенкі (даследчык харэаграфічнай 

спадчыны беларусаў, выкладчык кафедры этналогіі і фальклору Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, аўтар ідэі і кіраўнік праекта 

“Нацыянальны фестываль фальклорнага мастацтва “Берагіня”). 

 

01.10.16 

Кузаўкіна, М. Вучыць іншых – прызванне святое / М. Кузаўкіна // 

Мінская праўда. — 2016. — 1 кастрычніка (№ 76). — С. 5. 
У Вілейскім Палацы культуры прайшло абласное свята настаўнікаў. 

Удзельнікаў мерапрыемства віншавалі намеснік старшыні аблвыканкама Віктар 

Сірэнка, начальнік упраўлення адукацыі аблвыканкама Галіна Казак.  

Шэраг прысутных педагогаў заахвочаны ўзнагародамі Міністэрства і 

ўпраўлення адукацыі, рэспубліканскага і абласнога аб’яднанняў прафсаюзаў 

работнікаў адукацыі навукі.  

Было адзначана, што ў мінулым годзе на рэспубліканскіх прадметных 

алімпіядах вучні школ вобласці атрымалі 59 дыпломаў, 4 медалі, 2 спецыяльныя 

прызы. Дырэктар гімназіі № 1 “Логас” Вілейкі  Наталля Жыбуль абрана 

дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь. 

 

Максимова, К. Лицо с билборда / К. Максимова // Мінская праўда. — 

2016. — 1 кастрычніка (№ 76). — С. 5. 
Ко Дню учителя разработан проект социальной рекламы, инициатором 

которого выступил министр образования Михаил Журавков. 14 представителей 

педагогической профессии, которые подготовили наибольшее число победителей 

международных олимпиад, в ближайшее время появятся на рекламных щитах. 

Среди них – учитель информатики средней школы № 11 Слуцка Владимир Жук. На 

билборде он с Владиславом Гадаловым, одним из лучших своих учеников, 

победителем международной олимпиады по информатике. 
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Цвирко, В. Учитель высшего класса / В. Цвирко // Мінская праўда. — 

2016. — 1 кастрычніка (№ 76). — С. 13. 
В рубрике “Учение с увлечением!” размещен материал об учителе 

начальных классов высшей категории ГУО “Заславская гимназия” Марине 

Ивановне Шарапа. 

 

Романовская, И. Ступенька в будущее / И. Романовская // Мінская 

праўда. — 2016. — 1 кастрычніка (№ 76). — С. 2. — (Дадатак “МП плюс”). 
Статья посвящена Слуцкому государственному колледжу, одному из 

старейших учреждений профессионального образования в стране. 

 

Брожина, Ю. Дом что надо! / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2016. 

— 1 кастрычніка (№ 76). — С. 12. 
Каждый год в Сновскую среднюю школу, во главе которой директор  Галина 

Радоман, приходят молодые специалисты. Среди них – Татьяна Глинская, учитель 

английского языка, педагог-психолог Юлия Юрудь и социальный педагог Надежда 

Ефимчик. Молодые учителя школы живут в первом в стране Доме молодого 

учителя, который был открыт в прошлом году. 

 

 


