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24.11.16 

Шчарбачэвіч, Н. “Яго зорка і сёння гарыць…” / Н. Шчарбачэвіч // 

Звязда. — 2016. — 24 лістапада (№ 227). — С. 3. 
У чэрвеньскай гімназіі № 1 імя Уладзіміра Караля прайшла навукова-

практычная канферэнцыя, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння Максіма 

Багдановіча. Перад удзельнікамі літаратурнага свята выступалі метадыст 

цэнтра выхаваўчай работы Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі 

Наталля Обухава, дырэктар уздзенскай школы № 2 імя Кандрата Крапівы Алена 

Іаргачова, настаўніца беларускай мовы і літаратуры школы № 2 імя Андрэя 

Флегантава Чэрвеня Валянціна Сцянько, настаўніца беларускай мовы і 

літаратуры чэрвеньскай сярэдняй школы № 4 Алена Ашэйчык. 

 

23.11.16 

Каско, Д. Ліст… да самой сябе / Д. Каско // Звязда. — 2016. — 23 

лістапада (№ 226). — С. 6. 
Віталіна Віннік, навучэнка Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна, 

удзельніца рэспубліканскага эпісталярнага конкурсу сярод моладзі, адзначана 

ўзнагародай Сусветнага паштовага саюза. 

Шасцікласніца Віталіна амаль са сваіх першых дзён у школе ўдзельнічае ў 

розных інтэлектуальных спаборніцтвах, канферэнцыях і алімпіядах. Цяпер яна 

працуе над чарговым конкурсным заданнем ад адной са сталічных гімназій: 

вывучае жыццёвы шлях Георгія Жукава. У бліжэйшых планах – паездка на 

канферэнцыю ў Маскву, якая стане для нястомнай даследчыцы ўжо 26-й па ліку. 

 

19.11.16 

У бізнес – са школьнай парты // Звязда. — 2016. — 19 лістапада (№ 

224). — С. 11. 
У Дзяржынскім раёне паспяхова працуюць школьныя бізнес-кампаніі. Дзеці 

засвойваюць выпуск тавараў, менеджмент і маркетынг у рэальных эканамічных 

умовах. У сёлетнім кірмашы ўдзельнічалі 26 сярэдніх школ, гімназій, вучэбна-
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вытворчыя камбінаты, Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі, эколага-біялагічны 

Цэнтр. У канцы дня падводзіліся вынікі. Улічваліся не толькі атрыманы 

прыбытак, але і адзнакі журы за афармленне гандлёвага месца, творчыя 

прэзентацыі і якасць прадукцыі. Найбольш за сваю сельгаспрадукцыю на гэты раз 

выручылі юныя бізнесмены з гімназіі г. Дзяржынска, Чарнікоўшчынскага вучэбна-

вытворчага камбіната, якія вырасцілі багаты ўраджай. 

 

“Хуткая дапамога” для навакольнага асяроддзя // Звязда. — 2016. 

— 19 лістапада (№ 224). — С. 11. 
Праведзена мадэрнізацыя сярэдняй школы № 4 Дзяржынска па праекце 

ПРААН за кошт Еўрасаюза і раённага бюджэту. Тут выкарыстаны сучасныя 

тэхналогіі, якія дазваляюць скараціць спажыванне энергіі ў 2 разы. 

Не меньш важны і адукацыйны аспект. Педагогі навучаюць дзяцей і 

падлеткаў, як эканоміць энергарэсурсы, берагчы навакольнае асяроддзе. У межах 

праекта распрацавана канцэпцыя “Хуткай энергетычнай дапамогі”. Праз 

выкарыстанне відэаролікаў, коміксаў, кніг-маляванак у даступнай форме яна 

тлумачыць сутнасць тэхналогій, паказвае перавагі выкарыстання ўзнаўляльных 

крыніц энергіі. 

 

05.11.16 

Лазоўская, Т. Падарунак да свята / Т. Лазоўская [і інш.] // Звязда. — 

2016. — 5 лістапада (№ 215). — С. 1, 2. 
Новы дзіцячы садок адкрыўся 7 лістапада ў вёсцы Ляскоўка Бараўлянскага 

сельскага Савета Мінскага раёна. Наведваць установу будуць 230 выхаванцаў, 

раздзеленых на 12 груп. Асаблівую ўвагу у ім будуць надаваць здароўю дзяцей. 

Начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Галіна Казак паведаміла, што ў 

вобласці з 2011-га па 2016 год пабудавана 14 дзіцячых садкоў, яшчэ 9 

рэканструявана. У Мінскім раёне дзейнічае тры дзіцячыя ўстановы прыватнай 

формы ўласнасці. Ужо практычна гатовы дзіцячыя садкі ў вёсках Прылукі і 

Копішча. Першых наведвальнікаў яны прымуць у студзені-лютым 2017 года. 

 

03.11.16 

Нікалаева, Н. Шахматы выхоўваюць лідараў / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2016. — 3 лістапада (№ 213). — С. 13. 
“Рэспубліканская праграма “Шахматны ўсенавуч” стартавала ў Беларусі. 

У рамках пілотнага праекта “Шахматы - школе”, які патрануюць міністэрствы 

адукацыі, спорту і турызму, НАК і Прэзідэнцкі спартыўны клуб, было закуплена 

больш за 300 шахматных набораў для адкрыцця шатматных класаў ва ўстановах 

адукацыі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі”. 
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05.11.16 

Азанович, Т. Проблема с доставкой на дом / Т. Азанович // Рэспубліка. 

— 2016. — 5 лістапада (№ 212). — С. 10. 
В Минской области 40 тысяч учащихся из сельской местности.  И среди них 

немало талантливых детей, кто хотел бы посещать кружки. Чтобы добраться 

до внеурочных занятий, ребятам надо преодолеть путь в несколько километров. 

Школьный автобус готов их доставить лишь на уроки. И это характерно не 

только для Дзержинского района. Проблему подвоза детей из деревень на 

внеурочные занятия обсуждали недавно на семинаре-совещании по актуальным 

вопросам социальной сферы Минской области. Заместитель Премьер-министра 

Наталья Кочанова поручила оперативно разобраться с этим вопросом. 

Электронная версия статьи: 

http://respublika.sb.by/sotspaket/article/problema-s-dostavkoy-na-dom-51116.html 
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Рэва, Д. Шлях да адкрыццяў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 26 лістапада (№ 134). — С. 19. 
Мінскі абласны ІРА 19-ты раз прымаў самых дапытлівых і зацікаўленых 

хлопчыкаў і дзяўчынак на конкурс даследчых работ навучэнцаў устаноў сярэдняй, 

прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з усіх раёнаў Мінскай 

вобласці. Усяго на конкурс было прадстаўлена 648 работ. У выніку 110 з іх былі 

ўзнагароджаны дыпломамі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32100 

 

Рэва, Д. З увагай да якасці адукацыйнага працэсу / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 26 лістапада (№ 134). — С. 19. 
Актуальныя пытанні развіцця сістэмы адукацыі мінскага рэгіёна 

абмеркавалі на семінары-нарадзе ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама, які 

праходзіў у Жодзінскай жаночай гімназіі. Удзел у семінары-нарадзе ўзялі 

прадстаўнікі ўпраўлення адукацыі Мінскага аблвыканкама, МАІРА, намеснікі 

начальнікаў аддзелаў адукацыі, спорту і турызму рай(гар)выканкамаў, намеснікі 

дырэктараў па вучэбнай рабоце абласнога ліцэя і кадэцкага вучылішча, 

санаторных школ-інтэрнатаў. 

Педагогі школ і гімназій горада падрыхтавалі адкрытыя заняткі і семінары-

практыкумы. Так, напрыклад, Ірына Міхайлаўна Палянская, настаўніца рускай 

мовы і літаратуры Жодзінскай жаночай гімназіі, запрасіла на лінгвістычны 

эксперымент “Выяўленча-выразныя магчымасці простага сказа”. Майстар-клас 

“Фарміраванне медыйнай кампетэнцыі навучэнцаў” правяла Эла Мікалаеўна 

Якубоўская, настаўніца фізікі гімназіі № 1 Жодзіна. Настаўніца хіміі Жодзінскай 

жаночай гімназіі Валянціна Васільеўна Гранстрэм прадэманстравала фрагмент 

міжшкольнага факультатыву па падрыхтоўцы да рэспуліканскай прадметнай 

алімпіяды “Рашэнне камбінаваных задач”.  

Установы адукацыі горада прадставілі свой вопыт па арганізацыі летняга 

адпачынку дзяцей. Удзельнікі мерапрыемства даведаліся аб духоўна-маральным 

кругласутачным лагеры “Вытокі”, прадстаўленым гімназіяй № 1, 

кругласутачным лагеры працы і адпачынку сярэдняй школы № 9 і перасовачным 

турыстычным лагеры, арганізаваным у сярэдняй школе № 5, аб абаронча-

спартыўным лагеры, прадстаўленым Цэнтрам патрыятычнага выхавання моладзі 

“Вектар”.  

На семінары быў разгледжаны шэраг пытанняў. Алена Віктараўна 

Марцінкевіч, начальнік аддзела дашкольнай, агульнай сярэдняй, прафесійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ўпраўлення адукацыі Мінскага 

аблвыканкама, асвятліла вынікі кантролю за арганізацыяй адукацыйнага працэсу 

ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Галоўны спецыяліст аддзела Ганна 

Анатольеўна Беца прааналізавала вынікі вывучэння арганізацыі ўліку дзяцей, якія 

падлягаюць навучанню на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі. Метадыст цэнтра 

выхаваўчай работы МАІРА Таццяна Аляксандраўна Куняўская дала ацэнку 

камплектаванню санаторных школ-інтэрнатаў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32106 
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Гомза, В. Марафон гумару / В. Гомза // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

26 лістапада (№ 134). — С. 19. 
У гіназіі № 1 Барысава прайшоў фінал абласной творчай акцыі КВЗ-2016 

“Восеньскі марафон”. Пяць каманд змагаліся за права прадстаўляць Мінскую 

вобласць на рэспубліканскай акцыі: “Фіксы” (Вілейскі раён), “23 квартал” 

(Барысаўскі раён), “Солік” (Салігорскі раён), “Вольны вецер” (Лагойскі раён), 

“НеобУЗДАнные” (Уздзенскі раён). Пераможцай стала каманда “Солік”, на другі 

месцы – “23 квартал”, трэцяе месца атрымала каманда “Фіксы”. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32112 

 

24.11.16 

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

— 24 лістапада (№ 133). — С. 2. 
Школа валанцёраў адкрылася ў Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі 

Салігорскага раёна. У дзень адкрыцця школы ў Цэнтр прыехалі навучэнцы з усіх 

школ Салігорскага раёна. Сваю работу на мерапрыемстве прэзентавалі 

валанцёрскія атрады гарадскіх школ і гімназій. Так, валанцёры гімназіі № 1 

працуюць з дзецьмі-інвалідамі ў сумесным тэатральным праекце. Навучэнцы 

гімназіі № 2 сталі валанцёрамі Чырвонага Крыжа па аказанні першай дапамогі. У 

школе № 5 найбольш актыўна развіваюцца цімурскія атрады, у сярэдняй школе № 

10 працуе раённы кабінет па прафілактыцы ВІЧ. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31979 

 

19.11.16 

Грэчка, І. Віртуальная скарбніца / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 19 лістапада (№ 131). — С. 5. 
Цэнтральнай падзеяй Рэспубліканскага тыдня тэхнічнай творчасці 

“Юнацтва. Інтэлект. Будучыня” стала правядзенне фінальнага этапу 

Рэспубліканскага конкурсу па распрацоўцы камп’ютарных гульняў патрыятычнай 

накіраванасці “ПАТРЫЁТ.by”. Найбольш паспяхова з умовамі конкурсу справіўся 

навучэнец сярэдняй школы № 9 Барысава Андрэй Мяцеліца, які стварыў 

віртуальны музей гісторыі авіапалка “Нармандыя-Нёман” (1-е месца ў малодшай 

узроставай катэгорыі намінацыі “Я табою ганаруся, Беларусь…”). 

 

Чэмер, М. Мая прафесія ў новых магчымасцях часу / М. Чэмер // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 19 лістапада (№ 131). — С. 18. 
Завяршыўся Рэспубліканскі інфармацыйна-прафарыентацыйны праект 

“ПРАФ-БУМ”, арганізатарамі якога выступілі Міністэрства адукацыі РБ і 

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Тэма-дэвіз праекта – 

“Пакаленне паспяховых: мая прафесія ў новых магчымасцей часу” аб’яднала 

тысячы навучэнцаў. 

Адной з самых яркіх стала намінацыя “PR-спічрайтынг “Мая прафесійная 

будучыня”. У гэтай намінацыі выступала Валянціна Цялюк са Слуцкага 

дзяржаўнага каледжа. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31909 

http://nastgaz.by/?p=32112
http://nastgaz.by/?p=31979
http://nastgaz.by/?p=31909
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Крывянкова, А. Настаўнік літаратуры павінен быць добрым 

псіхолагам / А.  Крывянкова // Настаўніцкая газета. — 2016. — 19 лістапада 

(№ 131). — С. 18. 
На старонках газеты настаўнік рускай мовы і літаратуры гімназіі № 10 

Маладзечна Васіль Уладзіміравіч Маліноўскі разважае пра тое, якой якасці 

адукацыі патрабуюць сучасныя дзеці і чаму паспяховы настаўнік – гэта добры 

псіхолаг і акцёр. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31918 

 

Хідджаз, М. Ад асаблівага лёсу да звычайнага жыцця / М.  Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 19 лістапада (№ 131). — С. 21. 
Дабрачыннае грамадскае аб’яднанне “Свет без межаў” працуе ў Беларусі 

вось ужо 17-ты год па сацыялізацыі маладых людзей з асаблівасцямі 

псіхафізічнага развіцця.  

Напрыклад, ў Чэрвеньскім доме-інтэрнаце ў рамках праекта “Шанс для 

кожнага” адкрыта аддзяленне пражывання з суправаджэннем. 

Другі напрамак дзейнасці аб’яднання – работа з падлеткамі, якія 

знаходзяцца ў канфлікце з законам, дакладней з выхаванцамі трох спецыяльных 

вучылішчаў закрытага тыпу, адзін з якіх – у Крывічах Мінскай вобласці. 

Акрамя таго рэалізаваны пілотны праект па анлайн-зносінах у Салігорску і 

яшчэ пяці сацыяльна-педагагічных цэнтрах. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31924 

 

22.11.16 

Кастэнка, Н. Круглая дата / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 22 лістапада (№ 132). — С. 7. 
У рубрыку “Агляд пісем” дасланы лісты-віншаванні з юбілейнымі і круглымі 

датамі, якія адзначаюць у ўстановах адукацыі. Сярод іх – Нясвіжская школа-

інтэрнат імя Якуба Коласа і сярэдняя школа № 3 Вілейкі. 

 

17.11.16 

 Рэва, Д. Школьныя бізнес-кампаніі: выхаванне прадпрымальнасці / Д. 

Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 17 лістапада (№ 130). — С. 4. 
У сусветны тыдзень прадпрымальніцтва Марына Аляксееўна Краснова, 

прарэктар па навукова-метадычнай рабоце Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі, адказвае на пытанні карэспандэнта аб тым, як развіваюць 

прадпрымальнасць у навучэнцаў устаноў Міншчыны, а таксама пра дасягненні і 

праблемы ў гэтым кірунку. Вялікая ўвага развіццю прадпрымальніцтву ўдзяляецца 

ў Мінскай вобласці, якая мае цікавы вопыт у яго развіцці. Найбольш актыўна 

бізнес-кампаніі развіваюцца ў Мінскім раёне (26), Дзяржынскім (25), 

Маладзечанскім (19), Мядзельскім (15). МАІРА праводзіць навучанне і павышэнне 

кваліфікацыі педагогаў, якія з’яўляюцца кіраўнікамі школьных бізнес-кампаній. 

Школьныя бізнес-кампаніі вобласці ўдзельнічаюць у шматлікіх абласных і 

рэспубліканскіх мерапрыемствах. Так, у 2013 годзе ў Валожынскім раёне быў 

http://nastgaz.by/?p=31918
http://nastgaz.by/?p=31924
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праведзены рэспубліканскі семінар “Стварэнне і дзейнасць на тэрыторыі Мінскай 

вобласці школьных бізнес-кампаній. Вопыт і перспектывы” з удзелам 

Міністэрства адукацыі.  Вясной 2016 года быў праведзены першы абласны 

фестываль школьных бізнес-кампаній, пакуль адзіны ў рэспубліцы. Амаль ва ўсіх 

школах, дзе ёсць бізнес-кампаніі, вядуцца факультатыўныя заняткі эканамічнай 

накіраванасці. На сайце МАІРА створана старонка “Эканамічная адукацыя 

навучэнцаў”, дзе можна знайсці сістэматычную інфармацыю 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31822 

 

Гарбар, А. Перамога – у педмайстэрстве / А. Гарбар // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 17 лістапада (№ 130). — С. 16. 
Артыкул Алены Гарбар, настаўніцы бялогіі і хіміі Лугаваслабадской 

сярэдняй школы, лаўрэата конкурсу “Настаўнік года - 2011”, члена клуба 

“Крыштальны журавель” прысвечаны разваге на тэму педагагічнай прафесіі. 

 

15.11.16 

Рэва, Д. Курс на яркае лета / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

15 лістапада (№ 129). — С. 2. 
У “Зубраня” прыехалі дэлегацыі з усіх абласцей краіны, каб падвесці на 

рэспубліканскім семінары-нарадзе вынікі летняга аздараўлення дзяцей у 2016 годзе. 

Распачаў пасяджэнне намеснік міністра адукацыі Віктар Віктаравіч Якжык. 

Намеснік міністра нагадаў калегам аб неабходнасці больш рацыянальнага 

выкарыстання базы існуючых кругласутачных лагераў, пашырэння напрамкаў 

дзейнасці ў лагерах па профілях. Так, атрымлівае распаўсюджванне вопыт НДЦ 

“Зубраня” па дзейнасці валанцёрскіх педагагічных атрадаў у кругласутачных, а 

таксама і ў лагерах з дзённым знаходжаннем дзяцей. Станоўчым прыкладам 

вопыту рэалізацыі праграм, накіраваных на фарміраванне талерантных адносін 

да дзяцей з асаблівасцямі развіцця і дзяцей, што знаходзяцца ў сацыяльна 

небяспечным становішчы, можа служыць вопыт работы Мінска і Мінскай 

вобласці. Адметна, што ў гэтым годзе ўпершыню НДЦ “Зубраня” сумесна з БДПУ 

імя М. Танка рэалізаваў праект па падрыхтоўцы студэнтаў непедагагічных 

спецыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі для работы ў лагерах. 

Міністэрства адукацыі, Рэспубліканскі цэнтр па аздараўленні і санаторна-

курортным лячэнні насельніцтва і НДЦ “Зубраня” падрыхтавалі статыстычны 

даведнік “Аздараўленне дзяцей у Рэспубліцы Беларусь у 2009-2016 гадах”, які будзе 

накіраваны ў рэгіёны. 

У рамках семінара-нарады праходзіла цырымонія ўзнагароджання 

пераможцаў Рэспубліканскага агляду-конкурсу на лепшы аздараўленчы лагер. 

Лідарамі ў намінацыі “Лепшая арганізацыя спартыўна-аздараўленчай работы ў 

аздараўленчым лагеры “Са спортам сябраваць – здаровым быць” сталі лагеры 

“Арляня” аддзела адукацыі, спорту і турызму Смаргонскага райвыканкама і 

“Нёман” аддзела адукацыі, спорту і турызму Стаўбцоўскага райвыканкама. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31756 
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Рэва, Д. 100 ідэй і мільён магчымасцей / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 15 лістапада (№ 129). — С. 3. 
На Міншчыне быў дадзены старт рэгіянальным этапам конкурсу “100 ідэй 

для Беларусі”. Першая ў гэтым годзе абласная выстава-прэзентацыя 

Рэспубліканскага маладзёжнага конкурсу прайшла ў Барысаве. У пяці занальных 

адборах, якія прайшлі ў Маладзечанскім, Салігорскім, Стаўбцоўскім, Мінскім і 

Барысаўскім раёнах, удзельнічала больш за паўсотні работ. 27 праектаў, якія 

стварылі канкурсанты 15 раёнаў Міншчыны, заваявалі права экспанавацца на 

абласной выставе-прэзентацыі. Аўтары 12 праектаў атрымалі пуцёўку ў фінал 

рэспубліканскага конкурсу. Сярод іх навучэнцы Праўдзінскай сярэдняй школы 

Пухавіцкага раёна Ягор Калач, Ілья Ільін і Артур Войстрыкаў, навучэнцы 

Маладзечанскага гандлёва-эканамічнага каледжа Дзмітрый Каспяровіч і 

Аляксандр Стафановіч. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31760 

 

Гвозд, В. Тонкасці моды на здароўе / В. Гвозд // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 15 лістапада (№ 129). — С. 6. 
Настаўніца пачатковых класаў Грыцэвіцкай сярэдняй школы Клецкага раёна 

ў сваім артыкулу знаёміць чытачоў з уласным вопытам па ўкараненню ў 

адукацыйны працэс здароўезберагальных тэхналогій, такіх як, нетрадыцыйныя 

формы правядзення фізкультхвілінак, перыядычная змена дзейнасці вучняў, 

выкарыстоўванне на ўроках заданняў, накіраваных на пашырэнне зрокава-

прасторавай актыўнасці, рухавыя гульні навучальнага характару. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31781 

 

12.11.16 

Калядзіч, Н. Педагагічны патэнцыял плюс прафесійнае кіраўніцтва / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 лістапада (№ 128). — С. 5. 
Адна з тэм, над якой сёлета працуюць педагогі Старадарожскага раёна 

Мінскай вобласці, - метадычнае суправаджэнне кіраўніцкай і педагагічнай 

дзейнасці па ўдасканаленні работы з адоранымі дзецьмі і арганізацыі праектнай і 

даследчай дзейнасці навучэнцаў. Начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Старадарожскага райвыканкама Сяргей Іванавіч Усік расказвае аб тым, чым 

была адметна першая чвэрць ва ўстановах адукацыі раёна. 

Так, сёлета на базе гімназіі № 1 і сярэдняй школы № 2 Старых Дарог 

рэалізуюцца 2 інавацыйныя праекты, а таксама ва ўстановах адукацыі вядзецца 

работа над 23 педагагічнымі праектамі. Высокія вынікі паказалі школьнікі ў 

конкурсе работ даследчага характару навучэнцаў устаноў адукацыі Мінскай 

вобласці. З 10 работ, якія прайшлі адборачны тур абласнога конкурсу, 5 адзначаны 

дыпломамі.  

Штогод у верасні праводзіцца Нацыянальны фестываль бегу “Языльская 

дзясятка”. Самай крэатыўнай камандай у намінацыі “Школьны камандны забег” 

была прызнана каманда Языльскай сярэдняй школы. 

http://nastgaz.by/?p=31760
http://nastgaz.by/?p=31781
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У межах аздараўлення была наладжана праектная дзейнасць, у якой прынялі 

ўдзел сярэдняя школа № 3 Старых Дарог, Горкаўская сярэдняя школа, Пастовіцкая 

сярэдняя школа, Языльская сярэдняя школа, сярэдняя школа № 1 Старых Дарог. 

Штогод на працягу 5 гадоў зборная каманда Старадарожскага раёна 

становіцца пераможцай абласнога і рэспубліканскага турніраў юных фізікаў пад 

кіраўніцтвам настаўнікаў фізікі В. І. Шулікоўскай і Г. А. Стром. Дастойна 

выступае  зборная каманда гімназіі № 1 Старых Дарог на штогадовым абласным 

турніры юных матэматыкаў. Каманда пад кіраўніцтвам настаўнікаў 

матэматыкі С. М. Ігнаценка і А. У. Вечар заваёўвае дыплом III ступені вось ужо 

другі год. 

Навучэнцы раёна штогод дэманструюць стабільныя вынікі ўдзелу ў трэцім 

этапе рэспубліканскай алімпіяды. За тры гады ў скарбонцы раёна 18 дыпломаў. 

Паспяхова працуюць у гэтым напрамку В. С. Шумскі, дырэктар, настаўнік фізікі 

сярэдняй школы № 3 Старых Дарог, і Т. А. Сафонава, настаўніца рускай мовы і 

літаратуры Горкаўскай сярэдняй школы. 

Вялікая заслуга настаўнікаў фізічнай культуры і здароўя Языльскай сярэдняй 

школы Г. А. Пучэні і Н. М. Грузда ў тым, што на працягу некалькіх гадоў 

навучэнцы з’яўляюцца прызёрамі Абласной алімпіяды па фізічнай культуры і 

здароўі. 

З мэтай развіцця інтэлектуальных здольнасцей навучэнцаў на базе сярэдняй 

школы № 3 Старых Дарог створаны раённы клуб “УнікУм”. 

Ва ўстановах адукацыі горада арганізавана профільнае навучанне для 85 

навучэнцаў 10-х класаў. Працягнулі профільнае навучанне 82 навучэнцы 11-х класаў. 

Аддзелам адукацыі, спорту і турызму праводзіцца мэтанакіраваная работа 

па прафарыентацыі навучэнцаў на педагагічныя прафесіі. У сярэдніх школах № 1 і 

№ 2 Старых Дарог былі сфарміраваны педагагічныя класы для 63 навучэнцаў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31685 

 

Дубоўская, В. Геаметрыя новага пакалення / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 лістапада (№ 128). — С. 8. 
У артыкулу змешчаны матэрыял гутаркі з дацэнтам кафедры 

прыродазнаўчых дысцыплін і інфарматыкі Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі Валерыем Уладзіміравічам Казаковым. 

Аўтар серыі дапаможнікаў “Наглядная геаметрыя” прапанаваў хуткі і 

дзейсны спосаб засваення школьнікамі вучэбнай дысцыпліны. Нядаўна В. У. 

Казакоў перамог у рэспубліканскім конкурсе на стварэнне вучэбных дапаможнікаў 

па матэматыцы. Яго “Геаметрыя” для 7 класа была прызнана лепшай. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31689 

 

Харунжая, С. Даследаванне ва ўрочнай і пазаўрочнай дзейнасці па 

біялогіі / С. Харунжая // Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 лістапада (№ 

128). — С. 15. — (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 
Артыкул настаўніцы біялогіі гімназіі № 1 Барысава. Аўтар дзеліцца з 

чытачамі ўласным вопытам па методыцы ўключэння ва ўрок элементаў 

практычнай, даследчай дзейнасці навучэнцаў. 

 

http://nastgaz.by/?p=31685
http://nastgaz.by/?p=31689
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Шыдлоўская, Г. Свята Нептуна / Г. Шыдлоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 12 лістапада (№ 128). — С. 15. — (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”). 
Артыкул настаўніцы фізкультуры і здароўя гімназіі № 1 Барысава Галіны 

Шыдлоўскай.  

Кожную восень вучні чацвёртых класаў гімназіі праходзяць курс навучання 

плаванню на ўроках фізічнай культуры і здароўя. Пасля заканчэння навучання па 

даўняй гімназічнай традыцыі праводзіцца свята Нептуна. 

 

Святоха, І. Сцежкамі Бацькаўшчыны / І. Святоха // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 12 лістапада (№ 128). — С. 15. — (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”). 
Артыкул кіраўніка метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і 

літаратуры Мядзельскага раёна прысвечаны правядзенню экскурсій у розныя 

куточкі краіны. 

 

10.11.16 

Рэва, Д. Новы дзіцячы сад: доўгачаканы і запатрабаваны / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 10 лістапада (№ 127). — С. 3. 
Новы дзіцячы сад пабудаваны ў Ляскоўцы. Трохпавярховы будынак разлічаны 

на 12 груп, якія будуць наведваць 230 маленькіх выхаванцаў. Для іх гарманічнага 

фізічнага развіцця ва ўстанове ёсць басейн, фізічная і трэнажорная залы. Па-

сучаснаму абсталяваны гульнявыя пляцоўкі на тэрыторыі сада.  

На ўрачыстай цырымоніі гасцей вітаў Сямён Барысавіч Шапіра, старшыня 

Мінаблвыканкама. Загадчыца дзіцячага сада Наталля Юр’еўна Казлоўская 

запрасіла гасцей на экскурсію па садзе. Выхавальнікі ўстановы прадэманстравалі 

гасцям тэматычныя гульні-заняткі з выкарыстаннем сучасных педагагічных 

тэхналогій. 

За апошнія 5 гадоў у Мінскай вобласці было пабудавана 14 і рэканструявана 

9 устаноў дашкольнай адукацыі. 30% месцаў у дзіцячых садках, створаных за гэты 

перыяд, з’явілася менавіта на тэрыторыі Мінскага раёна. У найбліжэйшы час 

свае дзверы для выхаванцаў адкрыюць дзіцячыя сады на 150 месцаў у аграгарадку 

Прылукі і на 230 месцаў у вёсцы Копішча Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31551 

 

Дубоўская, В. Сігналы зваротнай сувязі / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 10 лістапада (№ 127). — С. 7. — (Дадатак “Партфоліа”). 
Артыкул прысвечаны Аляксандру Ўладзіміравічу Якубоўскаму, настаўніку-

метадысту, настаўніку фізікі, які працуе ў Жодзінскай жаночай гімназіі. На сваіх 

занятках ён актыўна выкарыстоўвае зваротную сувязь і з’яўляецца прыхільнікам 

перавернутага ўрока і медыяадукацыі. 

 

Калядзіч, Н. Той жа доктар, толькі для душы / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 10 лістапада (№ 127). — С. 8. — (Дадатак 

“Партфоліа”). 

http://nastgaz.by/?p=31551


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2016 ГОДЗЕ 

ЛІСТАПАД 

12 
 

Інтэрв’ю з намеснікам дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце, 

настаўніцай беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 7 Маладзечна Таццянай 

Іванаўнай Радкевіч.  

Вучні педагога паспяхова выступаюць на інтэлектуальных спаборніцтвах 

рознага ўзроўню. Выпускніцы Ксенія Капацэвіч, Вікторыя Шыбека, Ганна Бондар 

неаднаразова станавіліся прызёрамі і пераможцамі Рэспубліканскай прадметнай 

алімпіяды. А сёлета дзве вучаніцы настаўніцы – Ганна Коржык і Ксенія Капацэвіч 

– атрымалі стабальныя вынікі на цэнтралізаваным тэсціраванні па рускай мове.  

Т. І. Радкевіч дзеліцца з чытачамі ўласнай сістэмай работы, якая склалася ў 

педагога пры падрыхтоўцы вучняў да алімпіяд. 

 

Прасняк, А. Праектуем сучасны ўрок англійскай / А. Прасняк // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 10 лістапада (№ 127). — С. 11. 
У верасні 2014 года ў Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна быў створаны 

даследчы цэнтр “Лінгвіст”. Гэта адзін з самых станоўчых эксперыментаў 

апошніх гадоў. Дзейнасць цэнтра мае два асноўныя напрамкі: работа з 

настаўнікамі англійскай мовы ў рамках павышэння прафесійнай кампетэнтнасці 

настаўніка і даследчая работа з навучэнцамі. Педагогі цэнтра з’яўляюцца 

пастаяннымі ўдзельнікамі дыстанцыйных семінараў на zavuch.info, міжнародных 

канферэнцый настаўнікаў англійскай мовы, серыі вэбінараў МАІРА, інтэрнэт-

праектаў і іншых мерапрыемстваў. Навучэнцы на III ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі з’яўляюцца пастаяннымі ўдзельнікамі платных вэбінараў, дыстанцыйных 

алімпіяд даследчага характару і міжнародных праектаў.  

 

Рэва, Д. Беларускі праект на міжнароднай арбіце / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 10 лістапада (№ 127). — С. 13. 
Інавацыйная педагагічная практыка Мінскай вобласці была прадстаўлена на 

VIII Міжнародным форуме “Гуманітарныя аспекты ў геакультурнай прасторы”, 

які адбыўся ў Стамбуле. Інтэрактыўны адукацыйны праект “Чытанне ў Web 2.0. 

Раман з тэкстам” прадставіла ўдзельнікам форуму Людміла Віктараўна Камлюк-

Ярашэнка, загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Мінскага 

абласнога інстытута развіцця адукацыі. Праект накіраваны на мадэрнізацыю 

літаратурнай адукацыі школьнікаў і студэнтаў, укараненне сучасных, актуальных 

спосабаў работы. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31562 

 

Рэва, Д. Матэматычны турнір / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 10 лістапада (№ 127). — С. 13. 
Сёлета ў фінале сёмага абласнога турніру юных матэматыкаў прымалі 

ўдзел 60 навучэнцаў з 10 каманд – прадстаўніц 8 раёнаў Мінскай вобласці. 

Каманды спаборнічалі ва ўменні рашаць даследчыя задачы, а таксама весці 

навуковую дыскусію. Па выніках матэматычных баёў пераможцамі турніру сталі 

дзве каманды – зборная Салігорска пад кіраўніцтвам Ксеніі Георгіеўны Гоглевай і 

Дзмітрыя Ільіча Качкова і каманда Смалявіцкай раённай гімназіі пад кіраўніцтвам 

Дзяніса Мар’янавіча Дубаневіча і Караліны Аляксандраўны Гарошчык. 

http://nastgaz.by/?p=31562
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Рэва, Д. Дыялогі на рускай мове / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 10 лістапада (№ 127). — С. 13. 
У Маскве адбылася VII канферэнцыя Міжнароднага педагагічнага 

таварыства ў падтрымку рускай мовы. Беларускія школьнікі і педагогі прынялі 

ўдзел у міжнародным форуме. Свой вопыт на міжнароднай канферэнцыі 

прадставіла настаўніца рускай мовы і літаратуры Сноўскай сярэдняй школы 

Нясвіжскага раёна Іна Рычардаўна Віннік. Яе выступленне на тэму “LEGO-

канструяванне як метадычны прыём настаўніка-славесніка” прагучала ў рамках 

секцыі “Сучасныя методыкі і практыкі выкладання рускай мовы ў замежнай 

школе”. 

На канферэнцыі былі таксама падведзены вынікі  Міжнароднага 

маладзёжнага конкурсу з цыкла “Дыялогі на рускай мове”. Дыпломамі фіналіста 

былі ўзнагароджаны 34 навучэнцы. Сярод іх – вучні Сноўскай сярэдняй школы 

Нясвіжскага раёна. Мікіта Каліноўскі атрымаў дыплом у намінацыі “Руская мова 

– мова адукацыі” за даследчую работу “Трансфармацыя фразем у назвах 

медыятэкстаў як актуальная лінгвістычная з’ява”. Работа Ілоны Русаловіч 

“Вобраз настаўніка ў сучасным кінематографе” была адзначана дыпломам у 

намінацыі “Расія сёння: погляд збоку”. Абодва даследаванні праводзіліся пад 

кіраўніцтвам І. Р. Віннік. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31566 

 

Рэва, Д. “Музычны” дызайн / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

10 лістапада (№ 127). — С. 13. 
У скверы Вілейскага каледжа з’явілася “Музычная лаўка”, якая зроблена ў 

выглядзе клавіш піяніна і ўпрыгожана нотамі. Ідэя праекта належыць дырэктару 

каледжа Ігару Сямёнавічу Кіцікаву, а ажыццявілі яе навучэнцы, якія 

атрымліваюць спецыяльнасці “Сталяр, цясляр” і “Газаэлектразваршчык”. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31570 

 

Грэчка, І. Маршрутамі пазнання / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 10 лістапада (№ 127). — С. 14. 
На мінулым тыдне на базе Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства 

ўдзельнікі пасяджэння Рэспубліканскага савета дырэктараў устаноў дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі адпаведных профіляў разглядалі прыярытэтныя кірункі 

турыстычна-краязнаўчай і эколага-біялагічнай дзейнасці.  

Было адзначана, што Слуцкі цэнтр турызму мае багаты вопыт па 

выкарыстоўванні рэгіянальных турыстычна-экскурсійных магчымасцей. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31574 

 

05.11.16 

Барадун, Ю. На шляху да адукаванай, творчай і маральнай асобы / Ю. 

Барадун // Настаўніцкая газета. — 2016. — 5 лістапада (№ 126). — С. 6–7. 
Афіцыйная дэлегацыя Рэспублікі Беларусь прыняла ўдзел у рабоце  IV З’езда 

настаўнікаў і работнікаў адукацыі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 

http://nastgaz.by/?p=31566
http://nastgaz.by/?p=31570
http://nastgaz.by/?p=31574
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Дзяржаў. Удзельнікі з’езда прынялі ўдзел у пленарных і секцыйных пасяджэннях, 

аб'яднаных агульнай тэмай “Інавацыі сучаснага адукацыйнага асяроддзя дзяржаў 

– удзельніц СНД як фактар павышэння якасці і даступнасці адукацыі”. 

У рабоце секцыі “Развіццё дашкольнай адукацыі ў дзяржавах – удзельніцах 

СНД: шляхі абнаўлення, праблемы, перспектывы” выступілі начальнік аддзела 

дашкольнай адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Альбіна Давідовіч і 

загадчыца дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці “Каласок” Сеніцы Мінскага раёна 

Людміла Падлужная.  

У рабоце секцыі “Мадэрнізацыя школьнай адукацыі ў дзяржавах – 

удзельніцах СНД” з беларускага боку прымаў удзел настаўнік сярэдняй школы № 

11 Маладзечна пераможца Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства 

педагагічных работнікаў “Настаўнік года Рэспублікі Беларусь – 2014” Віктар 

Жук. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31459 

 

Амаль 250 юных талентаў сабраў конкурс сучасных мастацтваў 

“Зорны старт” // Настаўніцкая газета. — 2016. — 5 лістапада (№ 126). — С. 

10. — (Дадатак “Рэй”). 
У гэтым творчым спаборніцтве, якое адбылося ў мінскім Палацы культуры 

ветэранаў, прынялі ўдзел адораныя дзеці і моладзь ад 5 да 18 гадоў з розных 

куткоў краіны. Сярод іх – дзеці Мар’інай Горкі, Барысава, Маладзечна, Стоўбцаў, 

Заслаўя. 

 

Гурская, Л. “Каралеўскія” зборы / Л. Гурская // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 5 лістапада (№ 126). — С. 17. 
Для 43 перспектыўных ў спорце навучэнцаў 1-4 класаў устаноў адукацыі 

Мінскай вобласці, якія былі адабраны на папярэдніх этапах вядомага праекта 

Федэрацыі лёгкай атлетыкі “300 талентаў для каралевы”, арганізаваны 

спартыўны лагер на базе Мінскай дзяржаўнай абласной сярэдняй школы-

вучылішча алімпійскага рэзерву. 

 

03.11.16 

Церахава, Н. Якой быць інклюзіі? / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 3 лістапада (№ 125). — С. 1, 4. 
У Мінску прайшла Міжнародная канферэнцыя “Інклюзіўныя працэсы ў 

адукацыі”. Праграма канферэнцыі прадугледжвала выступленні міжнародных 

экспертаў у сферы інклюзіі, навукоўцаў, якія займаюцца распрацоўкай праблем 

інклюзіўнай адукацыі, спецыялістаў, ажыццяўляюць падрыхтоўку педагагічных 

кадраў, педагогаў-практыкаў, рэалізоўваюць тэхналогіі інклюзіўнай адукацыі. 

Практычныя дасягненні ў рабоце ва ўмовах інклюзіўнай адукацыі 

прадставіла дырэктар сярэдняй школы № 18 Барысава Анжэла Яўгенаўна 

Мазуркевіч. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31338 
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Хідджаз, М. Дзеці вітаюць дзяцей / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 3 лістапада (№ 125). — С. 2. 
Сёлета нямецкі мастак Маціяс Юрке пабываў у Беларусі, працаваў з 

хлопчыкамі і дзяўчынкамі з Гродна, Дзяржынска і Мінска ў рамках выставы 

дзіцячых малюнкаў дабрачыннага міжнароднага праекта “Дзеці вітаюць дзяцей”. 

 

Рэва, Д. Веды і творчасць – працоўнаму навучанню / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 3 лістапада (№ 125). — С. 8. 
У Слуцку на рэспубліканскім семінары сабраліся настаўнікі працоўнага 

навучання, каб абмеркаваць тэму “Вучэбная матывацыя як сродак павышэння 

эфектыўнасці адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце “Працоўнае 

навучанне”. Удзел у семінары ўзялі прадстаўнікі НІА, упраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама, аддзела адукацыі, спорту і турызму Слуцкага райвыканкама, 

метадысты рэгіянальных інстытутаў развіцця адукацыі, кіраўнікі раённых 

метадычных аб’яднанняў, настаўнікі працоўнага навучання з усёй краіны. Як 

адзначыла намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Таццяна 

Валянцінаўна Апраніч, цэнтральны рэгіён не раз прымаў рэспубліканскі семінар. 

Стартаваў семінар у сярэдняй школе № 10 імя С. Ф. Рубанава Слуцка. Аб 

адукацыі ў Слуцкім раёне расказаў А. В. Нядзелька, начальнік аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Слуцкага райвыканкама. Н. І. Панфілава, метадыст МАІРА, 

паведаміла, як на Міншчыне ажыццяўляецца метадычнае суправаджэнне 

прафесійнага развіцця настаўнікаў працоўнага навучання. І. В. Дубіна, настаўнік 

Грозаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Капыльскага раёна, расказаў калегам 

аб павышэнні эфектыўнасці адукацыйнага працэсу па прадмеце з дапамогай 

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. 

Работа семінара прадоўжылася майстар-класамі ў школе № 10. Настаўніца 

сярэдняй школы № 11 Салігорска І. Ю. Крайнова падзялілася ўменнямі ствараць 

кветкі з фаамірану. Настаўнік сярэдняй школы № 2 Салігорска І. В. Эсмантовіч  

разам з удзельнікамі семінара выраблялі дэкаратыўны падсвечнік з дапамогай 

рознакаляровай солі. А. А. Піхцерава, педагог Слуцкага ЦДТ, фіналістка 

Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства “Педагог года ўстановы 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” правяла майстар-клас “Выраб беларускай 

лялькі”. Настаўніца сярэдняй школы № 12 Слуцка І. В. Быліновіч прапанавала 

розныя тэхнікі вырабаў аб’ёмных кветак з паперы, а Т. В. Сямёнава, педагог 

сярэдняй школы № 9 Слуцка, дзялілася ўменнямі стварэння тапіярыяў. Навучэнцы 

гімназіі № 1 Слуцка, удзельнікі тэатра моды “Эксклюзіў” пад кіраўніцтвам С. Б. 

Зенавай прадставілі калекцыю адзення “Стылізаваны беларускі касцюм”. 

Удзельнікам семінара стаў і Слуцкі ЦКРНіР. Выхаванцы гэтай установы стваралі 

разам з удзельнікамі абярэгі і вырабы з папяровых трубачак. 

Выкладчыца Слуцкага дзяржаўнага каледжа І. А. Канівец падзялілася 

вопытам стварэння і выкарыстання электронных сродкаў навучання пры 

падрыхтоўцы навучэнцаў да прафесійнага самавызначэння. 

Другі дзень семінара пачаўся ў Гацукоўскай сярэдняй школе Слуцкага раёна. 

Тут удзельнікі пазнаёміліся з дзейнасцю навучэнскіх бізнес-кампаній устаноў 

адукацыі Мінскай вобласці. Так, Г. Ф Сак, настаўнік Весейскай сярэдняй школы, 

прадэманстраваў, як вырабляць мэблю і прадметы інтэр’ера з дрэва з 
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прымяненнем тэхналогіі старэння і элементаў коўкі. А настаўнік Паўстынскай 

сярэдняй школы А. У. Альховік на сваім майстар-класе прадэманстраваў 

старажытнае рамяство – бондарства. 

Педагогі Слуцкага цэнтра тэхнічнай творчасці навучэнскай моладзі  М. А. 

Лобан і В. В. Патоцкі разам са сваімі выхаванцамі падрыхтавалі майстар-класы 

па авія- і суднамадэляванні.  

Тэму міжшкольных факультатываў прадоўжылі абмяркоўваць у Слуцкім 

дзяржаўным сельскагаспадарчым прафесійным ліцэі. Вопытам работы па 

арганізацыі міжшкольнага факультатыву па аддзелачных будаўнічых работах 

падзяліўся дырэктар каледжа С. М. Шыловіч. 

Падводзячы вынікі мерапрыемства, метадыст НІА А. М. Чарнова 

адзначыла, што педагогі Мінскай вобласці праявілі сябе як цудоўныя 

прафесіяналы. Наступны семінар адбудзецца ў Гомельскай вобласці. 

 

Калядзіч, Н. Партнёрства ў інтарэсах дзіцяці / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 3 лістапада (№ 125). — С. 9. 
На базе Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі і ясляў-сада № 1 

Дзяржынска прайшоў семінар “Сучасныя падыходы да ўзаемадзеяння ўстановы 

дашкольнай адукацыі і сям’і ў выхаванні дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту”. 

На мерапрыемства былі запрошаны прадстаўнікі Міністэрства адукацыі і 

Міністэрства аховы здароўя нашай краіны, рэгіянальных упраўленняў адукацыі, 

устаноў дашкольнай адукацыі Рэспублікі Казахстан, вучоныя, загадчыкі і 

выхавальнікі ўстаноў адукацыі ўсіх рэгіёнаў нашай краіны. У рабоце семінара 

прынялі ўдзел начальнік аддзела дашкольнай адукацыі Міністэрства адукацыі А. Л. 

Давідовіч, начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Г. М. Казак, начальнік 

аддзела медыцынскай дапамогі маці і дзецям Міністэрства аховы здароўя Л. А. 

Лёгкая, рэктар МАІРА С. В. Сітнікова. 

Удзельнікамі семінара разглядаліся такія пытанні як: канструяванне 

педагагічнага ўзаемадзеяння з сям’ёй, прыярытэтныя напрамкі медыцынскага 

суправаджэння выхаванцаў ва ўстановах дашкольнай адукацыі і ва ўмовах 

сямейнага выхавання, псіхолага-педагагічная асвета бацькоў і шмат іншых. На 

семінары падкрэслівалася, што сістэма павышэння кваліфікацыі Міншчыны 

накіравана на падтрымку прафесійнага развіцця педагогаў, прадугледжвае 

дыферэнцыраваны змест. Старшы выкладчык кафедры педагогікі і псіхалогіі 

дашкольнай і пачатковай адукацыі МАІРА А. В. Елупахіна адзначыла, што ў 

вучэбна-праграмнай дакументацыі павышэння кваліфікацыі педагогаў змест па 

праблеме ўзаемадзеяння ўстановы дашкольнай адукацыі з сям’ёй 

дыферэнцыраваны па модулях і ўключае пераважна практычныя заняткі. 

Удзельнікі семінара пазнаёміліся з вопытам работы ўстаноў адукацыі 

Дзяржыншчыны. Яслі-сад № 1 Дзяржынска – першая ў Мінскай вобласці 

дашкольная ўстанова з поўным дасканалым безбар’ерным асяроддзем. 

Вопыт арганізацыі работы па ўзаемадзеянні з сям’ёй прадставілі 

дашкольныя ўстановы краіны. Так, у яслях-садзе № 4 Нясвіжа створаны дзіцяча-

бацькоўскі валанцёрскі атрад бацькоў “Сэрцайка”. Паводле слоў В. І. Пуляк, 

загадчыцы ўстановы, асноўнымі напрамкамі дзейнасці атрада з’яўляюцца 

прапаганда пазітыўнага бацькоўства, прыцягненне грамадскасці да праблем 
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мужчынскага выхавання ў сям’і, узаемадзеянне з супрацоўнікамі Цэнтра 

карэкцыйна-развіццёвага навучання і рэабілітацыі Нясвіжскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31376 

 

Свідзінскі, А. Перамогі і расчараванні / А. Свідзінскі // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 3 лістапада (№ 125). — С. 10. 
Па выніках рэспубліканскага дыстанцыйнага ваенна-гістарычнага конкурсу 

“1916. Год перамог і расчараванняў”, які быў праведзены “Інтэрнэт-

лабараторыяй “Клио” сярэдняй школы № 122 Мінска сярод пераможцаў, – 

навучэнцы Вілейкі. 

 

Івашка, Н. Забытае рамяство / Н. Івашка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 3 лістапада (№ 125). — С. 16. 
У Салігорскай гімназіі № 3 дзейнічае музей народных рамёстваў, кіраўніком 

якога з’яўляецца Зінаіда Мікалаеўна Кашаед. Музей адрозніваецца сваёй 

унікальнасцю: экспанаты былі сабраны на Салігоршчыне, Капыльшчыне, 

Случчыне, Любаншчыне і прыцягваюць увагу не толькі жыхароў горада, але і 

гасцей Салігоршчыны.  

У музеі праходзяць экскурсіі для вучняў, бацькоў, гасцей, сустрэчы з 

ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, са старажыламі вёскі, з выпускнікамі 

гімназіі. Зінаіда Мікалаеўна рыхтуе экскурсаводаў, а таксама прапануе 

навучэнцам тэмы для напісання даследчых работ. Так, навучэнка гімназіі 

Аляксандра Бірук разам са сваім навуковым кіраўніком Галінай Іванаўнай Хайгл 

правяла даследванне па тэме маляваныя дываны. Работа ўдзельнічала ў абласным 

конкурсе даследчых работ. 

 

01.11.16 

Грэчка, І. На старт! Увага! Памчалі! / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 1 лістапада (№ 124). — С. 1. 
З 28 па 30 кастрычніка Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі прымаў 

удзельнікаў першага этапу адкрытага чэмпіянату і першынства краіны па 

аўтамадэльным спорце ў класе трасавых мадэлей – шэсць каманд з Мінска, 

Гродна, Салігорска, Оршы (усяго 38 спартсменаў). Спаборніцтвы праводзяцца 

штогод у адпаведнасці з планам супрацоўніцтва Мінскага дзяржаўнага палаца 

дзяцей і моладзі, Цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна 

і арганізацыйнай структурай ДТСААФ Мінска і Мінскай вобласці. Сёлета яны 

праходзяць у два этапы. Другі этап пройдзе ў снежні на базе Цэнтра тэхнічнай 

творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 

Пераможцамі ў індывідуальным заліку сталі Уладзіслаў Стражэвіч, Іван 

Васілеўскі. У агульнакамандным заліку пераможцай стала каманда А. М. 

Скалабана арганізацыйнай структуры ДТСААФ Салігорска. 

Як адзначыў Аляксандр Мікалаевіч Скалабан, педагог Цэнтра тэхнічнай 

творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна, фіналіст Рэспубліканскага 

конкурсу “Педагог года ўстановы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, першы 

http://nastgaz.by/?p=31376
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этап чэмпіянату прайшоў вельмі напружана, навучэнцы паказалі высокія вынікі, 

неабходна і далей развіваць трасавы аўтамадэлізм. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31239 

 

Рэва, Д. Дарогай дабрыні і творчасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 1 лістапада (№ 124). — С. 4. 
У Дзяржынскай раённай бібліятэцы ўжо 4 гады рэалізоўваецца праект 

“Тэрыторыя творчасці”, у рамках якога праводзяцца выставы творчых работ 

жыхароў Дзяржынска і раёна. Ала Алегаўна Балясава, якая працуе ў Цэнтры 

творчасці дзяцей і моладзі Дзяржынскага раёна, дзе вядзе заняткі народнай 

студыі “Крынічка”, прапанавала дзяўчатам з асаблівасцямі псіхафізічнага 

развіцця паспрабаваць арганізаваць выставу творчых работ па вышыўцы. 

Выстава стала сапраўднай падзеяй для Хрысціны Быкавай і Юлі Доўнар.  

Вось ужо 8 гадоў педагог займаецца з дзецьмі з асаблівасцямі псіхафізічнага 

развіцця. І сёння яе выхаванцы – удзельнікі і дыпламанты шматлікіх творчых 

конкурсаў. А на апошнім рэспубліканскім фестывалі “Вясёлкавы карагод” 

выхаванцы А. Балясавай заваявалі 5 дыпломаў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31250 

 

Рэва, Д. Гімн прафесіям / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 

лістапада (№ 124). — С. 4. 
Навучэнцы прафесійна-тэхнічных і сярэдніх спецыяльных устаноў Мінскай 

вобласці сталі ўдзельнікамі абласнога этапу рэспубліканскага інфармацыйна-

прафарыентацыйнага праекта “ПРАФ-БУМ”. 18 лепшых каманд прадставілі свае 

ўстановы на абласным этапе.  

Першае месца ў намінацыі, дзе ўдзельнікі стваралі мастацка-

публіцыстычныя праграмы “Выбіраем прафесію - выбіраем будучыню!”, у 

творчага аб’яднання навучэнцаў “Вобраз” Барысаўскага дзяржаўнага каледжа. 

Найлепшымі выканаўцамі гімна прафесіі ў вершах і песнях сталі выхаванцы 

творчага аб’яднання “Вакальная студыя” Клецкага сельскагаспадарчага 

прафесійнага ліцэя. 

Пераможцай у намінацыі “PR-спічрайтынг “Мая прафесійная будучыня”, 

якая прадугледжвала стварэнне і выкананне твораў з выкарыстаннем слоганаў і 

рэкламных тэстаў, стала Валянціна Цялюк, навучэнка Слуцкага дзяржаўнага 

ліцэя. 

Удзельнікі аб’яднання па інтарэсах “Лічба” Любанскага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя перамаглі ў намінацыі “Прома-батл “Калі 

сёння - заўтра”. Для гэтага ім давялося прадаставіць прэзентацыі, накіраваныя 

на папулярызацыю рабочых прафесій. 

Удзельнікі аб’яднання па інтарэсах “Те-АРТ” Слуцкага дзяржаўнага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя сталі пераможцамі ў намінацыі 

“Відэаальтэрнат “Імкнёмся: вучыцца, ведаць, умець”. 

Вольга Раманаўна Даманская, педагог-арганізатар Капыльскага 

дзяржаўнага каледжа, стварыла лепшы прэзентацыйны інфармацыйна-

метадычны модуль “Наш час - ініцыятыва” і перамагла ў аднаіменнай намінацыі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31255 

http://nastgaz.by/?p=31239
http://nastgaz.by/?p=31250
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Рэва, Д. Энергаэфектыўнасць у школе / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 1 лістапада (№ 124). — С. 4. 
У Мінску адбыўся XXI Беларускі энергетычны і экалагічны форум. Важнай 

часткай форуму стала VII Міжнародная канферэнцыя “Энергазберажэнне і 

павышэнне эфектыўнасці”. Адзін з кірункаў работы канферэнцыі быў прысвечаны 

пытанням энергаэфектыўнасці ва ўстановах адукацыі.  

Падчас семінара яго ўдзельнікі наведалі сярэднюю школу № 4 Дзяржынска, 

якая лічыцца дэманстрацыйным аб’ектам праекта “Распрацоўка інтэграванага 

падыходу да пашырэння праграмы па энергазберажэнні”. Дзякуючы гэтаму 

праекту, з’явіліся энергаэфектыўныя дзіцячыя сады ў Гродне і Ашмянах, каледж у 

Віцебску і школа ў Дзяржынску. Людміла Канстанцінаўна Лукша, дырэктар 

навучальнай установы, падзялілася вопытам арганізацыі сістэмнай работы ў 

галіне рэсурсазберажэння і энергаэфектыўнасці. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=31260 

 

Нікіфарава, С. Першы шах, ён важны самы / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 лістапада (№ 124). — С. 2. 
У суботу ў сярэдняй школе № 24 Мінска стартавала рэспубліканская акцыя 

“Шахматны ўсенавуч”. У гэтыя дні больш за 440 настаўнікаў, якія прайшлі курсы 

павышэння кваліфікацыі для правядзення факультатыўных заняткаў, набяруць 

сваіх першых выхаванцаў з ліку першакласнікаў. У сталіцу прыбылі прадстаўнікі 

ўсіх рэгіёнаў Беларусі, каб атрымаць камплекты для шахматных класаў. 
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Читать № 93 от 30.11 в формате pdf: http://www.mpravda.by/pdf-

arkhiv/item/8899-minskaya-praўda-№93-14825-ot-30112016.html 
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Сырицкая, С. В рубрике «Акция» / С. Сырицкая // Мінская праўда. — 

2016. — 30 лістапада (№ 93). — С. 14. 
В Столбцах в рамках республиканской благотворительной кампании 

“Забота” Белорусского общества Красного Креста прошел творческий вечер для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

26.11.16 
Читать № 92 от 26.11 в формате pdf: http://www.mpravda.by/pdf-

arkhiv/item/8878-minskaya-praўda-№92-14824-ot-26112016.html 

 

В конкурсе работ исследовательского характера, который прошел в 

Минском областном институте развития образования, участвовали школьники 

центрального региона. Их проекты вызвали неподдельный интерес у докторов и 

кандидатов наук, а также представителей крупнейших учреждений и 

предприятий страны, ближнего зарубежья. «Мінская праўда» в рубрике “Ведай 

нашых!” предлагает читателям познакомиться с выдающимися идеями 

победителей конкурса. 

 

Брожина, Ю. Лучше флагманов / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2016. — 26 лістапада (№ 92). — С. 14. 
Владислав Гадалов, одиннадцатиклассник средней школы № 11 г. Слуцка, 

придумал смартфон нового поколения, который быстрее, тоньше и легче 

существующих аналогов. Проект «AirPhone – смартфон нового поколения», 

руководителем которого является учитель информатики Владимир Анатольевич 

Жук, удостоен диплома I степени в секции «информатика». 

 

Брожина, Ю. Кондиционер своими руками / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 26 лістапада (№ 92). — С. 14. 
Ярослав Якубовский, восьмиклассник гимназии № 1 г. Жодино, создал 

домашний кондиционер, который стоит в 4 раза меньше самого дешевого 

кондиционера. Руководитель проекта «Домашний кондиционер» – учитель физики 

Якубовская Элла Николаевна.  Ярослав награжден дипломом III степени в секции 

«Экрология. Энергосбережение в образовательном пространстве» и главным 

призом от СООО «Хенкель Баутехник». 

 

Брожина, Ю. Литературная формула / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2016. — 26 лістапада (№ 92). — С. 14. 
Девятиклассница средней школы № 5 г. Солигорска им. Героя Советского 

Союза В. И. Козлова вывела формулу детского бестселлера. Проект “Формула 

бестселлера”, руководитель которого – заместитель директора Елена Ивановна 

Волкова, удостоен диплома I степени в секции «Русский язык и литература». 

 

Дражин, В. «Моими одноклассниками были дети, рожденные после 

войны…» / В. Дражин // Мінская праўда. — 2016. — 26 лістапада (№ 92). — 

С. 15. 
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О Залужской средней школе Стародорожского района делится своими 

воспоминаниями бывший ее выпускник, Почетный гражданин Минской области 

Владимир Дражин. 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/8885-

vladimir-drazhin-moimi-odnoklassnikami-byli-deti-rozhdennye-posle-voyny.html 

 

 

Шелудков, И. Голубой берет им к лицу / В. Дражин // Мінская праўда. 

— 2016. — 26 лістапада (№ 92). — С. 17. 
В этом году курсантами Военной академии Республики Беларусь стали 

уроженцы Минской области: Максим Голубев (окончил среднюю школу № 4 

Марьиной Горки), Алексей Гуз из агрогородка Черноградь Червенского района, 

Вадим Атрасевич из Слуцка. 

 

Адамовіч, С. Ёсць у цэнтры шмат ідэй, зацікавіць чым дзяцей / С. 

Адамовіч // Мінская праўда. — 2016. — 26 лістапада (№ 92). — С. 20. 
Кіраўнік гуртка “Мяккая цацка” цэнтра творчасці дзяцей і моладзі г.п. 

Смілавічы Чэрвеньскага раёна вучыць ствараць пано, карціны і цацкі. 
 

19.11.16 
Читать № 90 от 19.11 в формате pdf:  http://www.mpravda.by/pdf-

9arkhiv/item/8816-minskaya-praўda-№90-14822-ot-19112016.html 

 

Кирсанова, С. Быть умным – модно / С. Кирсанова // Мінская праўда. 

— 2016. — 19 лістапада (№ 90). — С. 17. 
Вадим Кузмич, региональный представитель общественного объединения 

«Белорусская лига интеллектуальных команд» по Минской области, заместитель 

директора ОО «Блик» по детскому спорту, тренирует юных знатоков Минщины. 

В этом году в чемпионате «Что? Где? Когда?» по Беларуси Минская область 

была представлена 10 командами. Логойская команда FireFox стала чемпионом 

Беларуси по «Своей игре» среди младших школьников. 

Хорошо развито интеллектуальное движение в Солигорске, Слуцке, 

Червене, Жодино, Смолевичах, Логойске, Дзержинске, Фаниполе. А недавно 

активно подключились Несвиж и Борисов. 

 

16.11.16 
Читать № 89 от 16.11 в формате pdf - http://mpravda.by/pdf-

arkhiv/itemlist/date/2016/11/16.html?catid=39 

 

Брожина, Ю. Им вместе – 330 лет! / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2016. — 16 лістапада (№ 89). — С. 16. 
Сразу пять юбилеев отпраздновали в структурных подразделениях 

Борисовского государственного колледжа. Бывшему государственному 

педагогическому колледжу исполнилось 95 лет, профессионально-техническому 

http://www.mpravda.by/materialy/item/8885-vladimir-drazhin-moimi-odnoklassnikami-byli-deti-rozhdennye-posle-voyny.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/8885-vladimir-drazhin-moimi-odnoklassnikami-byli-deti-rozhdennye-posle-voyny.html
ЛІСТАПАД%20%20на%20сайт.docx
ЛІСТАПАД%20%20на%20сайт.docx
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/itemlist/date/2016/11/16.html?catid=39
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/itemlist/date/2016/11/16.html?catid=39


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2016 ГОДЗЕ 

ЛІСТАПАД 

22 
 

лесного хозяйства – 85, аграрно-техническому профессиональному лицею – 60, 

ПТУ № 85 металлистов – 50, ПТУ № 121 машиностроения – 40. 

Сегодня в колледже обучаются 1 879 человек. За последние пять лет в 

колледже подготовлено свыше 4 тысяч рабочих и почти 800 специалистов. 

Учащиеся колледжа ежегодно побеждают в республиканских конкурсах 

декоративно-прикладного и технического творчества. За прошедший учебный год 

завоевано более 60 дипломов как областного и республиканского, так и 

международного уровней. Визитной карточкой колледжа является образцовая 

студия эстрадной песни «Гасціна». 

 

12.11.16 
Читать № 88 от 12.11 в формате pdf: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/8764-

minskaya-praўda-№88-14820-ot-12112016.html 

 

Скакун, Т. Письмо к себе через Стамбул и время / Т. Скакун // Мінская 

праўда. — 2016. — 12 лістапада (№ 88). — С. 1, 15. 
Ученица Сновской школы Несвижского района Виталина Винник победила в 

конкурсе Всемирного почтового союза. Как отметила заместитель директора 

Минского филиала РУП “Белпочта” Елена Ищук, задание “Напиши письмо, 

самому себе 45-летнему” было приурочено к юбилею конкурса. В этом году было 

прочитано свыше 980 тысяч писем из 64 стран. Письмо 11-летней Виталины – 

рассказ о шкатулке воспоминаний и 11 открытиях. Есть в письме и строки о 

маме девочки, учителе русского языка и литературы Сновской средней школы 

Инны Ричардовне Винник, победителе международного конкурса в 2013 году на 

звание лучшего учителя русской словесности зарубежья.  

Уникальное письмо Виталины поразило жюри Всемирного почтового союза. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/1673-pismo-k-

sebe-cherez-stambul-i-vremya.html 

 

Юмор + креатив // Мінская праўда. — 2016. — 12 лістапада (№ 88). — 

С. 4. — (В рубрике “Районные СМИ говорят…”). 
В Столбцах прошел областной этап КВН-2016 “Осенний марафон”. Свои 

способности и таланты продемонстрировали юные кавээнщики из Узды, Копыля, 

Несвижа, Клецка. Команда из Клецкого района «Утомленные школой» заняли 

второе место. 

 

Музей в чемодане, травы для души // Мінская праўда. — 2016. — 12 

лістапада (№ 88). — С. 4. — (В рубрике “Районные СМИ говорят…”). 
Три исторических проекта презентовали ребята из Борисова на 

региональной выставке инновационных проектов “100 идей для Беларуси”.  

Компьютерную игру-викторину “Знаю ли я свой город?” продемонстрировал 

Вадим Машницкий, учащийся гимназии № 1. 

Идея проекта “Музей в чемодане” Елизаветы Шерой, учащейся средней 

школы № 11, заключается в умении быстро развернуть мобильную выставку с 

музейными предметами. 
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«Виртуальный музей истории авиаполка «Нормандия - Неман» представил 

Андрей Метелица из средней школы № 9. 

Педагог дополнительного обучения Борисовского государственного 

колледжа Екатерина Христенко представила проект «Травы для души». А 

учащийся колледжа Владислав Тышкевич в своем проекте «Вибростол для 

изготовления тротуарной плитки» поделился идеей изготовления эксклюзивной 

тротуарной плитки своими руками с минимальными затратами. 

 

Произвести и выгодно продать // Мінская праўда. — 2016. — 12 

лістапада (№ 88). — С. 4. — (В рубрике “Районные СМИ говорят…”). 
Учреждения образования провели на городском рынке Дзержинска 

выставку-продажу собственной продукции. Подобные ярмарки – своеобразные 

школьные бизнес-площадки – стали уже традиционными. 

 

Цвирко, В. Школа бережливости / В. Цвирко // Мінская праўда. — 

2016. — 12 лістапада (№ 88). — С. 5. 
Средняя школа № 4 Дзержинска – первая энергоэффективная школа в 

республике. Установленные на крыше учебного заведения солнечные батареи 

станут наглядным пособием на уроках физики, биологии и экологии. 
 

05.11.16 
Читать №86 от 5.11в формате pdf: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/8726-

minskaya-praўda-№86-14818-ot-05112016.html 

 

Брожина, Ю. По заказу малышей / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2016. — 5 лістапада (№ 86). — С. 1, 2. 
В этом году подарок к 7 ноября  получили малыши и их родители – в деревне 

Лесковка Минского района распахнул свои двери новый детский сад. Новый садик 

будут посещать 230 маленьких воспитанников. Поздравил малышей и взрослых с 

радостным собитием председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. Со слов 

председателя – это 9-й по счету детский сад, открытый в области за последние 

три года.  

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома, 

рассказала, что самая острая нехватка дошкольных учреждений существовала на 

территории Боровлянского сельсовета. За это время здесь создано 480 новых 

мест в детсадах. Развивается сеть детских садов и частной формы 

собственности. До конца года в Минском районе будут введены в эксплуатацию 

еще два детских сада на 150 мест в деревне Прилуки и на 230 мест в деревне 

Копище. Всего в области 659 дошкольных учреждений. 

 

Ильина, Я. На «клеточном» уровне / Я. Ильина // Мінская праўда. — 

2016. — 5 лістапада (№ 86). — С. 13. 
В Минской области стартовала республиканская акция “Шахматы – 

школе”. В 15 школах 7 районов области появились шахматные факультативы в 

учебной программе начальных классов.  
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Начальник отдела организационно-методического сопровождения 

физкультурно-здоровительной, спортивной и туристской работы Минского 

областного института развития образования Инна Черник рассказала, что 

ребятам такое нововведение очень нравится и со временем интерес к шахматам 

возрастет. 

С начала учебного года такие факультативы появились в Боровлянской 

гимназии, Острошицко-Городокской средней школе, в учебно-педагогическом 

комплексе «Ясли-сад – средняя школа» деревни Новое Поле. 

В лидерах по количеству шахматных факультативов – Столбцовский район 

(Николаевщинский УПК «Детский сад – средняя школа», Рубежевичская и 

Засульская средние школы). Постигать стратегию игры можно и в  трех школах 

Молодечненского района, а также в средних школах № 1 и № 3 г. Клецка, 

Лысицком УПК «Детский сад – средняя школа» Несвижского района, гимназии г. 

Дзержинска, Черниковщинском УПК «Детский сад – базовая школа» 

Дзержинского района и Вилейской гимназии № 1 «Логос». 

 

02.11.16 
Читать №85 от 2.11 в формате pdf: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/8701-

minskaya-praўda-№85-14817-ot-02112016.html 

 

Кучинская, А. У дороги нет каникул / А. Кучинская // Мінская праўда. 

— 2016. — 2 лістапада (№ 85). — С. 12. 
Воспитанникам Радошковичской школы-интерната сотрудники УГАИ 

Миноблисполкома предоставили возможность проверить свое знание Правил 

дорожного движения и получить приз за эрудицию. 

Акция “Стань заметным в темноте”, приуроченная к Единому дню 

безопасности дорожного движения, республиканским акциям «Постой, пешеход, 

не спеши под колеса» и «Безопасные каникулы», прошла в Молодечненском районе. 

 

Брожина, Ю. Мастера своего дела / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2016. — 2 лістапада (№ 85). — С. 14. 
В Червене состоялось чествование победителей конкурса 

профессионального мастерства “Мастер Минской области – 2016”. Среди 

победителей – Волков Сергей Валерьевич, директор ГУО «Средняя школа № 22 г. 

Борисова». 

 

Максимова, К. «Любим то, что делаем!» / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2016. — 2 лістапада (№ 85). — С. 15. 
О победителе конкурса профессионального мастерства "Мастер Минской 

области - 2016", директоре ГУО "Средняя школа № 22 г. Борисова" А. Волкове. 
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