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27.04.2016 

Нікалаева, Н. Хто ключавая фігура ў школе? / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2016. — 27 красавіка (№ 78). — С. 2. 
Намеснік прэм`ер-міністра Наталля Качанава сустрэлася з прадстаўнікамі 

Асацыяцыі кіраўнікоў устаноў адукацыі. Пашыранае пасяджэнне асацыяцыі 

прайшло на базе Паплаўскага вучэбна-педагагічнага комплексу дзіцячы сад – 

сярэдняя школа ў Бярэзінскім раёне.  

Настаўнік матэматыкі і інфарматыкі Лошніцкай гімназіі Барысаўскага 

раёна (суперфіналіст конкурсу «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь-2011») Іван 

Якіменка выказаў думку, што папяровы падручнік перастаў быць асноўнай 

крыніцай ведаў: 

– Такіх крыніц сёння вялікае мноства. І я, маючы на руках вучэбную 

праграму, магу рэкамендаваць дзецям шмат карыснай інфармацыі з іншых крыніц, 

у тым ліку і ў электронным варыянце. Тым больш што падручнік нярэдка не 

паспявае за зменамі ў праграме. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160426/1461694399-hto-klyuchavaya-figura-u-shkole 

 

21.04.2016 

Лыскавец, Я. Пачысціць зубы... ракавінкамі, або Як падзяліцца 

з сябрам фізічным эксперыментам / Я. Лыскавец // Звязда. — 2016. — 21 

красавіка (№ 74). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 7.  
У Мінску адбылася першая выстаўка-прэзентацыя ініцыяванага Беларускім 

рэспубліканскім саюзам моладзі праекта «100 ідэй для СНД». 

Сярод удзельнікаў выстаўкі – настаўнік фізікі і інфарматыкі Пліскай 

сярэдняй школы Аляксандр Рубанаў і яго вучні Сабіна Рабцэвіч і Іван Клячкоўскі, 

якія прадставілі праект «Школьны эксперымент». 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160420/1461159815-yak-padzyalicca-z-syabram-

fizichnym-eksperymentam 
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Свірыда, Д. У песні, як у жыцці / Д. Свірыда // Звязда. — 2016. — 

21 красавіка (№ 74). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» 

на с. 5. 
Работа для творчага конкурсу «ЧЗ» «Пробы пяра» Дар`і Свірыды, вучаніцы 

11 класа гімназіі № 10 г. Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160420/1461161328-u-pesni-yak-u-zhycci 

 

16.04.2016 

Доўнар, В. Якія харошыя вырастуць дзеці... / В. Доўнар // Звязда. — 

2016. — 16 красавіка (№ 71). — С. 6. 
«Белпошта» правяла XX Беларускі маладзёжны эпісталярны конкурс. 

Сёлета ўдзельнікам прапанавалі напісаць пісьмо самім сабе, але… 45-гадовым. 

Пераможцай стала Віталіна Віннік, шасцікласніца Сноўскай сярэдняй 

школы. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160415/1460733966-yakiya-haroshyya-vyrastuc-dzeci 

 

13.04.2016 

Лазоўская, Т. Сем пялёсткаў радасці / Т. Лазоўская // Звязда. — 2016. 

— 13 красавіка (№ 68). — С. 1, 2. 
Яслі-сад № 50 на 230 месцаў адкрыўся ў адным з новых мікрараёнаў 

Барысава. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160412/1460481787-sem-pyalyostkau-radasci 

 

09.04.2016 

Лазоўская, Т. Басейн... без выхадных / Т. Лазоўская // Звязда. — 2016. 

— 8 красавіка (№ 66). — С. 20. 
Пра фізкультурна-аздараўленчы цэнтр «Кляновічы», што знаходзіцца 

ў аграгарадку «Замкі» Крупскага раёна, расказвае намеснік начальніка аддзела 

адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Уладзімір Ахрамчук. 

 

Нікалаева, Н. Настаўнік – вельмі запатрабаваная прафесія, або Ці 

можна на размеркаванні пачуць кожнага выпускніка? / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2016. — 9 красавіка (№ 66). — С. 10. 
Размеркаванне выпускнікоў БДПУ імя Максіма Танка. 

На размеркаванні прысутнічалі прадстаўнікі ўстаноў адукацыі Мінскай 

вобласці: Таіса Анатольеўна Калбасенка, дырэктар Зеленаборскага вучэбна-

педагагічнага комплексу дзіцячы сад – сярэдняя школа Смалявіцкага раёна; Віктар 

Францішкавіч Савіцкі, дырэктар Азярцоўскай сярэдняй школы Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/9kra-

10.indd_.pdf 

 

 

http://zviazda.by/be/news/20160420/1461161328-u-pesni-yak-u-zhycci
http://zviazda.by/be/news/20160415/1460733966-yakiya-haroshyya-vyrastuc-dzeci
http://zviazda.by/be/news/20160412/1460481787-sem-pyalyostkau-radasci
http://zviazda.by/sites/default/files/9kra-10.indd_.pdf
http://zviazda.by/sites/default/files/9kra-10.indd_.pdf


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2016 ГОДЗЕ 

КРАСАВІК 

4 
 

07.04.2016 

Адамовіч, С. Космас стаў крышачку бліжэйшым / С. Адамовіч // 

Звязда. — 2016. — 7 красавіка (№ 64). — Матэрыял артыкула змешчаны 

ў дадатку «Чырвонка» на с. 3. 
У сярэдняй школе № 4 Чэрвеня адбылося «свята космасу». 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160407/1459976452-kosmas-stau-kryshachku-

blizheyshym 

 

Нікалаева, Н. Алімпіядны рух: 600 тысяч удзельнікаў / Н. Нікалаева // 

Звязда. — 2016. — 7 красавіка (№ 64). — С. 3. 
Усяго ў заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах 

прынялі ўдзел амаль 1,5 тысячы навучэнцаў з усіх рэгіёнаў Беларусі.  

Рэспубліканскі тур алімпіяды прымалі Дзяржынск (руская мова і літаратура), 

Полацк (беларуская мова і літаратура), Гродна (гісторыя, грамадазнаўства), 

Барысаў (геаграфія), Віцебск (англійская, нямецкая, французская, іспанская, 

кітайская мовы), Гомель (матэматыка, фізіка, астраномія), Мінск (біялогія, 

хімія), Магілёў (інфарматыка) і Жодзіна (працоўнае навучанне). 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160406/1459971273-alimpiyadny-ruh-600-tysyach-

udzelnikau 
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23.04.2016 

Рублевская, Л. «Ці зазвініць мая пісаніна?» / Л. Рублевская // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2016. — 23 апреля (№ 76). — С. 10–11. 
В Ильянской средней школе Вилейского района к 130-летию со дня рождения 

Змитрока Бядули открыли памятную доску. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/kultura/article/tsi-zazvinits-

maya-pisanina-.html 

 

08.04.2016 

Пасияк, О. Поэзия и проза жизни / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2016. — 8 красавіка (№ 65). — С. 1, 7. 
В БГПУ имени Максима Танка прошло распределение выпускников 

факультета дошкольного образования. На распределении присутствовали 
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представители учреждений образования Солигорского, Воложинского, 

Дзержинского, Любанского районов. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/obrazovanie-3/article/poeziya-

i-proza-zhizni.html 
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30.04.2016 

Клюйко, А. Падаць сябе ва ўсёй красе / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 30 красавіка (№ 48). — С. 6. 
У Мінскай вобласці ў сярэдняй школе № 5 Вілейкі прайшоў абласны этап 

Рэспубліканскага конкурсу па ранняй прафарыентацыі і асновах прафесійнай 

падрыхтоўкі па методыцы JuniorSkills сярод навучэнцаў устаноў адукацыі. У 

фінале конкурсу прынялі ўдзел прадстаўнікі Барысаўскага, Дзяржынскага і 

Мядзельскага раёнаў. У кампетэнцыі «Мабільная рабататэхніка» перамаглі 

Андрэй Маліноўскі і Арцемій Месяц з гімназіі-інтэрната Мядзела. У кампетэнцыі 

«Тэхналогіі беспілотных лятальных апаратаў» ва ўзроставай катэгорыі 14–17 

гадоў пераможцамі сталі Уладзіслаў Ганчароў і Максім Грачуха, выхаванцы 

Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна. У кампетэнцыі 

«Сістэмнае адміністраванне» 1 месца заваявалі Максім Варакса і Максім Гладкі з 

сярэдняй школы № 4 Дзяржынска. 

 

Нікіфарава, С. Зялёны шлях да зялёнай эканомікі / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 30 красавіка (№ 48). — С. 21. 
У Рэспубліканскім цэнтры экалогіі і краязнаўства прайшла Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Экалагічная адукацыя для ўстойлівага 

развіцця: айчынны і міжнародны вопыт». 

Таццяна Пятроўна Пратасеня, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай 

рабоце эколага-біялагічнага цэнтра дзяцей і моладзі Салігорскага раёна, у сваім 

выступленні адзначыла, што навучэнцам малодшага школьнага ўзросту яшчэ 

складана зразумець фізічны сэнс энергіі, таму пытанні энергіі і энергазберажэння 

ў цэнтры разглядаюцца з пазіцыі самога дзіцяці і свету, які яго акружае. Самая 

прывабная форма работы для такога ўзросту – гульнявая. 
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28.04.16 

Рэва, Д. Сапраўдных грамадзян выхоўваюць сапраўдныя педагогі / Д. 

Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 28 красавіка (№ 47). — С. 3. 
Наталля Іванаўна Качанава, намеснік прэм’ер-міністра нашай краіны, 

прыняла ўдзел у пашыраным пасяджэнні Асацыяцыі кіраўнікоў устаноў адукацыі. 

Пасяджэнне адбылося ў Паплаўскім дзіцячым садзе – сярэдняй школе Бярэзінскага 

раёна Мінскай вобласці. Сустрэча была прысвечана тэме «Фарміраванне 

грамадзянскай кампетэнтнасці навучэнцаў сродкамі вучэбных прадметаў».  

Як можна цікава і па-сучаснаму выхоўваць сапраўднага грамадзяніна, 

патрыёта і проста добрага чалавека на ўроку гісторыі, прадэманстраваў 

настаўнік сярэдняй школы № 11 Маладзечна Віктар Эдуардавіч Жук. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=26623 

 

Рэва, Д. У карагодзе творчасці і талерантнасці / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 28 красавіка (№ 47). — С. 5. 
Абласны гала-канцэрт XI Рэспубліканскага фестывалю мастацкай 

творчасці «Вясёлкавы карагод» сабраў у Маладзечне выхаванцаў дзіцячых дамоў, 

школ-інтэрнатаў, спецыяльных школ і цэнтраў карэкцыйна-развіццёвага навучання 

і рэабілітацыі з розных рэгіёнаў Міншчыны.  

Падводзячы вынікі работы абласнога фестывалю, старшыня журы 

Антаніна Міхайлаўна Змушко, начальнік аддзела спецыяльнай адукацыі 

Міністэрства адукацыі, адзначыла высокі ўзровень падрыхтоўкі дзяцей, а 

таксама назвала рысы, характэрныя для фестывалю гэтага года ў Мінскай 

вобласці: зварот да вытокаў, актыўны ўдзел прадстаўнікоў ЦКРНіР і інклюзіўны 

характар многіх нумароў. Антаніна Міхайлаўна таксама звярнула ўвагу на тое, 

што ўпершыню сярод дыпламантаў апынулася звычайная школа – сярэдняя школа 

№ 13 Слуцка. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=26638 

 

Рэва, Д. Установа адукацыі, сям`я, соцыум: умацоўваем здароўе дзяцей 

разам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 28 красавіка (№ 47). — С. 

5. 
На Міншчыне прайшоў IX абласны бацькоўскі сход. Сёлета на сходзе 

абмяркоўвалі тэму «Здаровая сям’я – аснова грамадства і дзяржавы». 

Галіна Мікалаеўна Казак, начальнік упраўлення Мінаблвыканкама, брала 

ўдзел у рабоце сходу ў Лагойскім раёне. Тэматычныя пляцоўкі ў Лагойску 

размясціліся ў сярэдняй школе № 3 і ДЦРД «Лясная казка». На першай пляцоўцы, у 

дашкольнай установе, абмяркоўвалі тэму «Традыцыі сям’і – фактар 

фарміравання здароўя дзіцяці». На базе школы размясцілася адразу некалькі 

пляцовак. На пляцоўцы «Школа, сям’я, соцыум: умацоўваем здароўе разам» 

працавалі прадстаўнікі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Напрыклад, педагогі 

Засоўеўскага дзіцячага сада – базавай школы расказалі аб духоўна-маральным 

праекце, які рэалізоўваецца ва ўстанове. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=26628 

 

http://nastgaz.by/?p=26623
http://nastgaz.by/?p=26638
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21.04.2016 

Рэва, Д. Выпрабаванне для маладых дырэктараў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 21 красавіка (№ 44). — С. 1. 
Пра пераможца конкурсу «Малады дырэктар установы агульнай сярэдняй 

адукацыі – 2016» Андрэя Валер`евіча Волкава, дырэктара сярэдняй школы № 22 

Барысава. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=26432 

 

Хідджаз, М. Самыя запатрабаваныя / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 21 красавіка (№ 44). — С. 5. 
У БДПУ імя М. Танка прайшло размеркаванне выпускнікоў. 

Маладыя спецыялісты прыйдуць сёлета працаваць ва ўстановы адукацыі 

Мінскай вобласці: Сеніцкую школу Мінскага раёна, гімназію № 1 г. Стоўбцы і інш. 

Як адзначыла загадчык сектара арганізацыйна-кадравай работы ўпраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама Святлана Валер`еўна Глябовіч, БДПУ з`яўляецца адной 

з базавых устаноў, якая рыхтуе педагагічныя кадры для вобласці. 

У цэлым па ўніверсітэце сёлета размеркаванне атрымліваюць 702 

выпускнікі, якія вучыліся на бюджэтныя сродкі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=26424 

 

16.04.2016 

Рэва, Д. Маладзёжныя ініцыятывы выхоўваюць годных грамадзян / 

Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 16 красавіка (№ 42). — С. 7. 
У Мінскім дзяржаўным абласным каледжы адбыўся семінар «Развіццё 

маладзёжных ініцыятыў як умова фарміравання сацыяльна адаптаванай і 

сацыяльна актыўнай асобы ва ўстановах прафесійнай адукацыі». 

 

Рэва, Д. Незвычайная «кветка» для маленькіх барысаўчан / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 16 красавіка (№ 42). — С. 7. 
У Барысаве адкрыўся яслі-сад № 50. 

 

Чахлова, Т. Метадычнае майстэрства педагога – аснова сучаснага 

ўрока / Т. Чахлова // Настаўніцкая газета. — 2016. — 16 красавіка (№ 42). — 

С. 5. 
У Акадэміі паслядыпломнай адукацыі адбыўся тэматычны семінар 

«Мадэляванне сучаснага ўрока рускай мовы і літаратуры ў інтэрактыўным 

рэжыме» для членаў рэспубліканскай творчай групы настаўнікаў рускай мовы і 

літаратуры.  

Майстар-клас «Фарміраванне эмацыянальнай моўнай карціны свету 

навучэнцаў» правяла настаўніца рускай мовы і літаратуры Сноўскай сярэдняй 

школы Іна Віннік. 
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14.04.2016 

Рэва, Д. Усе грані талентаў і майстэрства / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 14 красавіка (№ 41). — С. 4. 
Конкурс «Праз творчасць – да майстэрства» з`яўляецца аглядам 

дасягненняў навучэнцаў і работнікаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі Беларусі ў розных відах творчасці. Фінал абласнога этапу 

конкурсу для навучэнцаў устаноў адукацыі Мінскай вобласці прайшоў у Мінскім 

дзяржаўным абласным каледжы. 

У намінацыі «Прадстаўленне каманды» лепшымі сталі навучэнцы 

Барысаўскага, Слуцкага і Салігорскага дзяржаўных каледжаў. Яны занялі 1-е, 2-е і 

3-е месцы адпаведна. У намінацыі «Усе грані прафесіі» пераможцамі сталі 

прадстаўнікі Барысаўскага дзяржаўнага каледжа. 

Пераможцамі ў намінацыі «Ад прадзедаў спакон вякоў», а таксама «Адрасы 

цікавых прафесій» сталі навучэнцы Слуцкага дзяржаўнага каледжа. 

У намінацыі «І майстэрства, і натхненне...» перамаглі навучэнцы 

Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа. 

 

Рэва, Д. Дзіцячая фантазія ў «Паштовай краіне» / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 14 красавіка (№ 41). — С. 4. 
Навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці прынялі ўдзел у конкурсе 

дзіцячага малюнка «Паштовая краіна». Пра конкурс расказала член журы, 

метадыст Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі Наталля Музычкіна. 

 

Рэва, Д. Сябры па творчасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

14 красавіка (№ 41). — С. 4. 
Сяброўства па творчасці, сяброў па духу віталі ў гімназіі № 10 Маладзечна. 

Сюды прыехалі вучні і педагогі Пскоўскага педагагічнага комплексу. Дзень яднання 

народаў Беларусі і Расіі адзначалі разам. 

 

09.04.2016 

Буклыс, А. Вытокі патрыятызму / А. Буклыс // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 9 красавіка (№ 39). — С. 15. 
Работа краязнаўчага клуба «Вытокі» і краязнаўчага музея «Куфар жыцця» 

Сакаўшчынскага дзіцячага сада – сярэдняй школы імя В.А. Каваленкі 

Валожынскага раёна. 

Аўтар – намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці ўстановы адукацыі 

Алена Буклыс. 

 

Івашка, Н. Гімназічная зорачка / Н. Івашка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 9 красавіка (№ 39). — С. 15. 
Пра таленавітага дзесяцікласніка гімназіі № 3 Салігорска Яўгена 

Заброцкага расказвае метадыст гімназіі Наталля Івашка. 
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Лосік, В. «Касмічны фестываль» / В. Лосік // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 9 красавіка (№ 39). — С. 15. 
Усе зоркі адукацыі Чэрвеньскага раёна сабраліся не на небасхіле, а на 

першым «Касмічным фестывалі». Цудоўнае мерапрыемства для школьнікаў 

прайшло ў Чэрвені – на радзіме касманаўта-беларуса Алега Віктаравіча Навіцкага. 

Фестываль прайшоў на базе сярэдняй школы № 4 Чэрвеня. 

 

07.04.2016 

Нікіфарава, С. Лічбавыя перспектывы / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 7 красавіка (№ 38). — С. 3. 
4 красавіка прайшоў III Рэспубліканскі міжнародны інтэрнэт-форум. 

Сярод удзельнікаў – настаўнік фізікі і інфарматыкі Пліскай сярэдняй школы 

Аляксандр Рубанаў. 

 

05.04.2016 

Нікіфарава, С. Юныя мамы / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 5 красавіка (№ 37). — С. 8. 
Упраўленне адукацыі Мінаблвыканкама разам з грамадскім аб`яднаннем 

«Здаровы выбар» рэалізуюць праект, прысвечаны тэме юнага мацярынства. 

Удзельнічаюць у ім тры раёны: Мінскі, Валожынскі, Пухавіцкі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=26222 

 

Рэва, Д. Наватары і ініцыятары перамагаюць у «Прызме» // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 5 красавіка (№ 37). — С. 5. 
Каманда Мінскай вобласці атрымала чатыры дыпломы на Міжнародным 

конкурсе праектна-даследчых работ навучэнцаў і педагагічных работнікаў 

«Прызма». 

У намінацыі «Вектар» дыпломам трэцяй ступені быў адзначаны даследчы 

праект «Хрысціянскія матывы ў дзіцячым фэнтэзі» Вольгі Волкавай, навучэнкі 

сярэдняй школы № 5 Салігорска імя В. І. Казлова. 

У намінацыі «Выбар» дыпломаў другой ступені былі ўдастоены дзве 

работы. Гэта інтэрактыўны адукацыйны праект «Літаратурны турызм: 

з персанажамі дзіцячай літаратуры па краінах і кантынентах», які стварылі 

разам навучэнкі гімназіі № 1 Чэрвеня імя У. А. Караля Надзея Янкоўская і Ганна 

Новікава і настаўніца гімназіі Наталля Камінская. Таксама ўзнагароду атрымалі 

Дар`я Залеская, вучаніца Старобінскай сярэдняй школы, і яе настаўніца Наталля 

Грынько за работу «Атрыманне экалагічна чыстага інгібітару гарэння на аснове 

драўнянага пілавання».  

У намінацыі «Наватар» інтэрактыўны праект «Чытанне ў Web 2.0. Раман з 

тэкстам» Людмілы Камлюк-Ярашэнка (загадчыка кафедры сацыяльна-

гуманітарных дысцыплін МАІРА) і Алены Волкавай (намесніка дырэктара 

сярэдняй школы № 5 Салігорска імя В. І. Казлова) быў узнагароджаны дыпломам 

другой ступені. 

 

http://nastgaz.by/?p=26222
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Рэва, Д. Нечытаючых дзяцей не бывае! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 5 красавіка (№ 37). — С. 5. 
Аб рэалізацыі праекта «Ад культуры чытання да агульнай культуры 

чалавека і грамадства», які рэалізоўваецца на Міншчыне. У рамках праекта 

настаўнікаў запрасілі на семінар «Сучасная дзіцячая літаратура: чытанне 

і вывучэнне». Людміла Віктараўна Камлюк-Ярашэнка, загадчык кафедры 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін МАІРА, расказала, як найбольш эфектыўна 

развіваць чытацкую актыўнасць школьнікаў. 

 

Рэва, Д. Спяваюць, танцуюць, сябруюць / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 5 красавіка (№ 37). — С. 5. 
Навучэнцы гімназіі № 10 Маладзечна разам з навучэнцамі 

агульнаадукацыйнага Ліцэя імя Мікалая Каперніка (Польша) рэалізавалі праект 

«Танцы і музыка розных народаў». 

 

Сакалоўская, Л. Талент нараджае талент / Л. Сакалоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 5 красавіка (№ 37). — С. 1, 2. 
Артыкул прысвечаны настаўніцы беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 

1 Дзяржынска Алене Чаславаўне Сяліцкай. 

Аўтар – дырэктар гімназіі Лілія Сакалоўская. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=26038 

 

02.04.2016 

Бондарава, Т. Лепшых знаўцаў замежных моў вызначылі ў Віцебску / 

Т. Бондарава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 2 красавіка (№ 36). — С. 5. 
Марыя Фокіна з гімназіі № 6 Маладзечна ўзнагароджана дыпломам першай 

ступені на алімпіядзе па англійскай мове. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=26023 

 

Бондарава, Т. Святлом незгасальным у сэрцы сваім / Т. Бондарава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 2 красавіка (№ 36). — С. 5. 
У Полацку прайшоў заключны этап алімпіяды па беларускай мове і 

літаратуры.  

Дыпломы першай ступені атрымалі: Паліна Забела, дзесяцікласніца гімназіі 

№ 1 Слуцка; Аляксандр Дабранаў, адзінаццацікласнік сярэдняй школы № 11 

Слуцка; Вікторыя Паўлюць, адзінаццацікласніца гімназіі № 1 Стоўбцаў. 

У намінацыі «За канцэптуальны падыход да трактоўкі літаратурнага 

твора» спецыяльным прызам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта 

ўзнагароджана Яніна Аляксеева з гімназіі № 2 Вілейкі. 

 

Якубоўская, Э. Пытальная дзейнасць на ўроку / Э. Якубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 2 красавіка (№ 36). — С. 18–19. 
Аўтар – настаўніца фізікі гімназіі № 1 Жодзіна, ментар дыстанцыйных 

курсаў Эла Якубоўская. 
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27.04.2016 

Василевич, Г. Школьник из Борисова едет в Милан / Г. Василевич // 

Мінская праўда. — 2016. — 27 красавіка (№ 32). — С. 3. 
Ученик 8 класса гимназии № 3 Борисова Андрей Мядель победил в конкурсе 

«Юный журналист» и отправится в Милан вместе с юношеской командой 

«БАТЭ» для участия в 4-м международном детском форуме «Футбол для 

дружбы». 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/novosti-oblasti/item/6972-

borisovskiy-shkolnik-pobedil-v-konkurse-yunyh-zhurnalistov-i-otpravitsya-na-final-ligi-

chempionov.html 

 

Музыка, исполненная с душой // Мінская праўда. — 2016. — 27 

красавіка (№ 32). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «МП плюс» на 

с. 2. 
О Раковской детской школе искусств. 

 

23.04.2016 

Брожина, Ю. Великие открытия маленьких исследователей / Ю. 

Брожина // Мінская праўда. — 2016. — 23 красавіка (№ 31). — С. 10. 
Конкурс «Я – исследователь» в текущем году проходил по 8 номинациям в 

форме открытой стендовой защиты работ с элементами интервью и 

собеседования. В рамках материала статьи представлены некоторые из лучших 

работ: работа третьеклассника вилейской гимназии № 2 Глеба Шахрая, ученика 

третьего класса гимназии города Логойска Игоря Иванова, Владислава Пикуна из 

яслей-сада № 12 «Березка» города Жодино, третьеклассника из средней школы № 

8 города Жодино Всеволода Шапляка, ученика третьего класса Ивенецкой средней 

школы Воложинского района Тимофея Дениса. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6960-velikie-

otkrytiya-malenkih-issledovateley.html 
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В основе государственной политики – забота о человеке // Мінская 

праўда. — 2016. — 23 красавіка (№ 31). — С. 2–3. 
Читатели «МП» делятся своими мыслями о Послании Президента 

белорусскому народу и Национальному собранию, среди которых – Павел Быков, 

кандидат педагогических наук, директор Турец-Боярской средней школы 

Молодечненского района. 

 

Корнилович, А. Корабль мечты и его капитаны / А. Корнилович // 

Мінская праўда. — 2016. — 23 красавіка (№ 31). — С. 1, 5. 
Об Узденской государственной санаторной школе-интернате для детей с 

соматической патологией. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/1166-korabl-

mechty-i-ego-kapitany.html 

 

Хорсун, С. Сэрца пачуе дрэўцаў песню лясную / С. Хорсун // Мінская 

праўда. — 2016. — 23 красавіка (№ 31). — С. 5. 
Навучэнцы з бараўлянскай агульнаадукацыйнай школы № 2 прынялі ўдзел у 

пасадцы лесу ў Астрашыцка-Гарадоцкім лясніцтве Бараўлянскага спецлясгаса. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/6956-sertsa-

pachue-dre%D1%9Etsa%D1%9E-pesnyu-lyasnuyu.html 

 

20.04.2016 

Скакун, Т. Родителей в школу! / Т. Скакун // Мінская праўда. — 2016. 

— 20 красавіка (№ 30). — С. 18.  
Общее родительское собрание прошло во всех учреждениях образования 

Минской области. Корреспондент «МП» побывала в Заславле.  

Районное собрание проходило на нескольких площадках: в Заславской 

гимназии, средней школе № 2, яслях-саду № 5 «Солнышко».  

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6922-roditeley-

v-shkolu.html 

 

16.04.2016 

Пушкінскі баль у Мілане // Мінская праўда. — 2016. — 16 красавіка 

(№ 29). — С. 4. 
Навучэнцы гімназіі № 10 Маладзечна (Марыя Прыткова, Паліна Селязнёва, 

Арцём Мацкевіч, Вольга Пятроўская) трапілі ў лік прызёраў міжнароднага 

дыстанцыйнага конкурсу, прысвечанага творчасці А. С. Пушкіна, які праводзіўся ў 

Мілане ў рамках IV фестывалю рускай славеснасці. 

 

Солонец, Г. Его звали Чепа... / Г. Солонец // Мінская праўда. — 2016. 

— 16 красавіка (№ 29). — С. 7. 
Материал о Николае Чепике, старшем сержанте, участнике войсковой 

операции на востоке Афганистана в провинции Кунар в феврале 1980 года. 

Николай погиб в бою. 28 апреля 1980 года ему было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
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С 4-го по 10-й класс Николай учился в Блужской средней школе, которая 

сейчас носит его имя. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6891-ego-

zvali-chepa.html 

 

13.04.2016 

Брожина, Ю. Вырос «Цветик-семицветик» / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 13 красавіка (№ 28). — С. 1. 
В микрорайоне-новостройке Борисова торжественно открылся новый ясли-

сад № 50 «Цветик-семицветик». 

 

09.04.2016 

Адамовіч, С. Тут да зор імкнуцца дзеці / С. Адамовіч // Мінская 

праўда. — 2016. — 9 красавіка (№ 27). — С. 9. 
У яслях-садзе № 1 горада Чэрвеня стварылі пакой для сюжэтна-ролевай 

гульні «Падарожжа ў космас». 

 

Брожина, Ю. «Где еще найдешь такую работу?» / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2016. — 9 красавіка (№ 27). — С. 10. 
Татьяна Валаханович третий год работает руководителем эстрадной 

студии «Голоса» в Доме культуры поселка Энергетиков Дзержинского района. 

Девушка осталась здесь после отработки после распределения по окончании 

Минского государственного колледжа искусств. Также второй год в Доме 

культуры работает режиссером Анастасия Радкевич. Она молодой специалист, 

руководит театральным коллективом «Креатив». 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/6806-

gde-esche-naydesh-takuyu-rabotuss.html 

 

Гусев, Н. Профессия – лес растить / Н. Гусев // Мінская праўда. — 

2016. — 9 красавіка (№ 27). — С. 11. 
Более полумиллиона сеянцев деревьев будет высажено за Неделю леса на 

территории Старобинского лесхоза. 320 из них посадили школьники сельских 

учебных заведений, принявших участие в районном конкурсе «Лес – бесценный дар 

природы». Мероприятие проходило на базе Сковшинского учебно-педагогического 

комплекса детский сад – средняя школа и на территории Сковшинского 

лесничества. 

 

Скакун, Т. Дарога да Сусвету пралягае праз Слуцк / Т. Скакун // 

Мінская праўда. — 2016. — 9 красавіка (№ 27). — С. 9. 
Калектыў гімназіі № 1 Слуцка адзначаны граматай аргкамітэта 

Гагарынскіх грамадска-навуковых чытанняў за арганізацыю даследчай дзейнасці 

вучняў у галіне касманаўтыкі. 

Электронная версія артыкула: http://www.mpravda.by/materialy/item/6810-

daroga-da-susvetu-pralyagae-praz-slutsk.html 
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06.04.2016 

Янович, Н. Детство без границ... / Н. Янович // Мінская праўда. — 

2016. — 6 красавіка (№ 26). — С. 1, 13. 
Дзержинский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

переехал в здание нового яслей-сада № 1, где за счет средств районного бюджета 

детям-инвалидам создана полная безбарьерная среда. Это первый проект на 

Минщине, когда подопечным районного коррекционного центра обеспечены 

условия европейского уровня. 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/pervaya-polosa/1121-

detstvo-bez-granits-dzerzhinskij-tsentr-korrektsionno-razvivayushchego-obucheniya-i-

reabilitatsii-smenil-propisku-pereekhal-v-zdanie-novogo-yaslej-sada-1-gde-za-schet-

sredstv-rajonnogo-byudzheta-detyam-invalidam-sozdana-polnaya-bezbarernaya-sreda-

eto-perv.html 

 

02.04.2016 

Адреса дружбы // Мінская праўда. — 2016. — 2 красавіка (№ 25). — 

С. 4. 
Во время весенних каникул Дзержинский район посетила представительская 

делегация учителей из Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области. Одна из встреч состоялась в гимназии № 1. 

Главным событием встречи стало подписание соглашения 

«О сотрудничестве в области образования» между директором фанипольской 

средней школы № 1 и директором средней школы № 6 города Тихвина. 

 

Книжкины именины // Мінская праўда. — 2016. — 2 красавіка (№ 25). 

— С. 4. 
В городской библиотеке Вилейки провели праздник «Неделя детской и 

юношеской книги». В рамках праздника были определены лучшие читатели. 

Больше всего книг в прошлом году прочел ученик 5-го класса гимназии № 1 «Логос» 

Артем Кротович. А в номинации «Самый толстый формуляр» победила ученица 9-

го класса школы-интерната Татьяна Соболевская. 

 

Победа с особым шармом // Мінская праўда. — 2016. — 2 красавіка 

(№ 25). — С. 4. 
Образцовый хореографический ансамбль «Шарм» средней школы № 20 

Борисова занял призовые места на республиканском конкурсе танцевального 

искусства. 
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