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«Звязда» – грамадска-палітычная 

беларускамоўная газета.  

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г. 

Выходзіць пяць разоў на тыдзень. 

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://zviazda.by/ 

E-mail: info@zvyazda.minsk.by  

 
26.02.2016 

Нікалаева, Н. Ад сістэм відэаназірання – да «Электроннай школы» / Н. 

Нікалаева // Звязда. — 2016. — 26 лютага (№ 37). — С. 1, 3. 
У 2016 годзе ў Мінскай вобласці будуць уведзены ў строй тры новыя 

ўстановы адукацыі – сярэдняя школа і два дзіцячыя садкі ў Мінскім раёне і 

Барысаве. Пра гэта паведаміла начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама 

Галіна Мікалаеўна Казак. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/26lut-

1.indd_.pdf ; http://zviazda.by/sites/default/files/26lut-3.indd_.pdf 

  

18.02.2016 

Зяньковіч, Д. Быць шчырым у кожным руху / Д. Зяньковіч // Звязда. — 

2016. — 18 лютага (№ 31). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 4. 
Інтэрв`ю з харэографам Уздзенскай дзіцячай школы мастацтваў Раманам 

Трушко. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/18lut-

8.indd_.pdf 

 

Нікалаева, Н. Школа жыцця для сапраўдных мужчын. І нават для 

дзяўчат / Н. Нікалаева // Звязда. — 2016. — 18 лютага (№ 31). — Матэрыял 

артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 3. 
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбылося ўзнагароджанне 

пераможцаў рэспубліканскага конкурсу на найлепшы маладзёжны атрад аховы 

правапарадку. Маладзёжны атрад Маладзечанскага гандлёва-эканамічнага 

каледжа заняў трэцяе месца. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/18lut-

7.indd_.pdf 
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04.02.2016 

Свірыда, Д. Песні – найлепшыя лекі ад суму / Д. Свірыда // Звязда. —

2016. — 4 лютага (№ 21). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 3. 
Аўтар Дар`я Свірыда, вучаніца 11 класа гімназіі № 10 г. Маладзечна, 

расказвае пра сваю аднакласніцу Дар`ю Капцюг. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160203/1454513300-pesni-naylepshyya-leki-ad-sumu 

 

02.02.2016 

Пясецкі, Я. Мядоцкія карані / Я. Пясецкі // Звязда. — 2016. — 2 лютага 

(№ 19). — С. 8. 
У цэнтры ўвагі артыкула – краязнаўчая дзейнасць Мётчанскага вучэбна-

педагагічнага комлексу дзіцячы сад - сярэдняя школа Барысаўскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160201/1454356154-myadockiya-karani 

 

 

«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

Основана в августе 1927 г. Выходит, пять раз в неделю. 

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

18.02.2016 

Зубович, М. Чужие на родной земле / М. Зубович // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2016. — 18 лютага (№ 31). — С. 1, 11. Из рубрики «Острый 

ракурс». 
В центре внимания судьба родных сестер – 17-летней Анастасии Бурдейко и 

16-летней Юлии Зеленко, которые находятся на воспитании в приемной 

белорусской семье. Сами девочки являются гражданками Украины, и при 

получении украинских паспортов могут лишиться права на бесплатное 

образование в Беларуси. Родная мать, находясь в Украине, в судьбе дочерей не 

участвует, но и отказываться от них не желает. Приемные родители 

обратились в «СБ» с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В статье 

отмечено, что проблема находится на контроле отдела образования, спорта и 

туризма Клецкого райисполкома.  

Проведя собственное юридическое расследование, корреспондент «СБ» 

выяснила, что никаких препятствий для успешного будущего у сестер нет. 

17 ноября 2014 года Клецкий райисполком принятым решением придал 

несовершеннолетним гражданкам Украины статус детей, оставшихся без 

http://zviazda.by/be/news/20160203/1454513300-pesni-naylepshyya-leki-ad-sumu
http://zviazda.by/be/news/20160201/1454356154-myadockiya-karani
http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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попечения родителей, и одновременно передал на воспитание в приемную семью. С 

этого момента на них распространились права на получение всех гарантий по 

социальной защите, предусмотренные белорусским законодательством, в том 

числе и на предмет получения бесплатного образования. 

 К статье также приведен комментарий начальника отделения по 

гражданству и миграции Клецкого РОВД Анатолия Новаковского. 

Электронная версия статьи: 

http://www.specnaz.sb.by/obshchestvo/article/chuzhie-na-rodnoy-zemle.html 

 

10.02.2016 

Пасияк, О. Дорога в сад / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. — 2016. 

— 10 февраля (№ 25). — С. 8. 
О работе Самохваловичских яслей-сада Минского района. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/obshchestvo/article/doroga-v-

sad.html 

 

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз 

на тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск,  вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 
 

 
19.02.2016 

Бебенина, О. Есть идеи! / О. Бебенина // Народная газета. — 2016. — 

19 лютага (№ 7). — Сшытак № 1. — С. 16–17. 
В Национальном выставочном центре «БелЭкспо» в формате «Шоу 

технологий: выставка молодежных инноваций» прошел открытый финал 

республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси – 2015». Среди 

участников – учащаяся средней школы № 1 Несвижа Яна Евстрат, которая 

представила двигатель Стирлинга. 
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Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь. 

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. Выходзіць тры разы на тыдзень. 

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь. 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т 

Незалежнасці, 77. 

Web-cайт: http://nastgaz.by/ 

E-mail: info@nastgaz.by  

  
27.02.2016 

Дубоўская, В. Алімпіяда для кадэтаў / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 27 лютага (№ 22). — С. 5. 
Адбылася I Рэспубліканская кадэцкая інтэлектуальна-творчая алімпіяда 

«Патрыёт». Каманда Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча заняла другое 

месца. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24676 

 

Калядзіч, Н. У фізічных баях перамагла каманда Ліцэя БДУ і гімназіі 

№ 11 / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2016. — 27 лютага (№ 22). — С. 

5. 
Падведзены вынікі XXIV Рэспубліканскага турніру юных фізікаў, які прайшоў 

на базе Ліцэя БДУ.  

Каманда Нясвіжскай гімназіі ў складзе Дзіянісія Броўкі, Ганны Камлач, Дар`і 

Дзішук, Арцёма Панасюка, Паліны Праскуравай (кіраўнікі – настаўніца фізікі 

гімназіі Жанна Іванаўна Скачко і настаўніца фізікі сярэдняй школы № 4 Нясвіжа 

Таццяна Анатольеўна Мірашнічэнка) заняла трэцяе месца. 

Пахвальнымі водзывамі ўзнагароджаны: каманда сярэдняй школы № 1 

Смілавіч (кіраўнікі – настаўнік фізікі сярэдняй школы № 1 Смілавіч Анатоль 

Канстанцінавіч Шабусаў і настаўніца фізікі Новазелянкоўскага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы Ірына Леанідаўна Серавокая), зборная каманда навучэнцаў 

устаноў адукацыі Слуцкага раёна (кіраўнікі – настаўнік фізікі сярэдняй школы № 

13 Слуцка Іван Паўлавіч Лазоўскі, настаўніца фізікі сярэдняй школы № 10 імя С. 

Ф. Рубанава Слуцка Галіна Міхайлаўна Сямітка), зборная каманда навучэнцаў 

устаноў адукацыі Любанскага раёна (кіраўнікі – настаўнік фізікі гімназіі № 1 

Любані Сяргей Георгіевіч Плютаў, настаўнік фізікі Урэцкай сярэдняй школы № 1 

Віктар Уладзіміравіч Багалейка). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24672 

 

25.02.2016 

Грыб, С. Бізнес-урокі на практыцы / С. Грыб // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 25 лютага (№ 21). — С. 11. 
Аб дзейнасці бізнес-кампаній устаноў адукацыі на Дзяржыншчыне 

(«Пазітыў» Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Дзяржынскага раёна, «БелАрт» 

http://nastgaz.by/
mailto:info@nastgaz.by
http://nastgaz.by/?p=24676
http://nastgaz.by/?p=24672
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Петкавіцкага ясляў-сада – сярэдняй школы, «Велес» сярэдняй школы № 2 

Дзяржынска, «Крыніца» сярэдняй школы № 4 Дзяржынска). 

 

Лабейка, Н. Прадпрымальны і прадпрымальніцкі / Н. Лабейка // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 25 лютага (№ 21). — С. 10. 
Прадстаўлены вопыт фарміравання прадпрымальніцкай кампетэнтнасці 

навучэнцаў Верхнядзвінскай гімназіі Віцебскай вобласці. Сярод партнёраў гімназіі 

– сярэдняя школа № 10 Барысава. 
 

Сідаровіч, Г. Беларускія школьнікі прэзентуюць свае праекты ў ЗША / 

Г. Сідаровіч // Настаўніцкая газета. — 2016. — 25 лютага (№ 21). — С. 2. 
У Мінску на базе БДУІР прайшоў фінал навукова-інжынернага конкурсу 

навучэнцаў Belarus Science and Engineering Fair – 2016. Па яго выніках былі 

вызначаны тры праекты, якія прадставяць Беларусь на Міжнародным навукова-

інжынерным конкурсе Intel International Science and Engineering Fair. Ён пройдзе з 

8 па 13 мая ў горадзе Фініксе (штат Арызона, ЗША). Сярод пераможцаў – аўтары 

праектаў: дзевяцікласніца Старобінскай сярэдняй школы Салігорскага раёна Дар`я 

Залеская, адзінаццацікласніцы Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя Ульяна 

Краўчанка і Настасся Уласавец, адзінаццацікласнік Мінскага дзяржаўнага 

абласнога ліцэя Аляксей Барысевіч. 

 

Хідджаз, М. Бюджэтная формула / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 25 лютага (№ 21). — С. 6. 
Аб рэалізацыі фінансавага эксперымента па прымяненні нарматыву 

бюджэтнай забяспечанасці расходаў у разліку на аднаго навучэнца ва ўстановах 

адукацыі Жодзіна. Трэба адзначыць, што ўдзельнікамі эксперымента сталі ўсе 7 

школ і 2 гімназіі горада. 

 

Церахава, Н. Школа для ўсіх / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 25 лютага (№ 21). — С. 16. 
Аб дзейнасці Бараўлянскай сярэдняй школы № 2. Школа імкнецца стаць 

інклюзіўнай у самым шырокім сэнсе слова, каб вучыць дзяцей з рознымі 

здольнасцямі і магчымасцямі і каб усе навучэнцы камфортна адчувалі сябе ў 

школе. 
Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24630 

  
23.02.2016 

Дзерваед, Л. Спасцігаць геаграфію самастойна, займальна, 

дыстанцыйна / Л. Дзерваед // Настаўніцкая газета. — 2016. — 23 лютага (№ 

20). — С. 11. 
Аўтар – намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце, настаўніца 

геаграфіі Лошніцкай гімназіі Лілія Дзерваед. 

 

http://nastgaz.by/?p=24630
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Пуляк, В. За кожным праектам – лёс / В. Пуляк // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 23 лютага (№ 20). — С. 11. 
Педагагічнае крэда калектыву ясляў-сада № 4 Нясвіжа «Караблік 

дзяцінства»: «Адукацыя не на ўсё жыццё, а адукацыя праз усё жыццё». 

Рэалізоўваецца яно не толькі дзякуючы павышэнню кваліфікацыі, удзелу ў 

семінарах і канферэнцыях, атрыманню дадатковай адукацыі, а яшчэ і дзякуючы 

міжнароднаму супрацоўніцтву ў рамках сацыяльнага партнёрства з Беларускім 

таварыствам Чырвонага Крыжа. 
Аўтар – загадчык ясляў-сада Вольга Пуляк. 

 

Севярынец, Г. Як ствараецца інтэлектуальная прастора / Г. Севярынец 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 23 лютага (№ 20). — С. 5. 
Навукова-даследчая дзейнасць навучэнцаў Смалявіцкай раённай гімназіі. 
Аўтар – настаўніца рускай мовы і літаратуры гімназіі Ганна Севярынец. 

 

20.02.2016 

Рэва, Д. Злёт маладых спецыялістаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. —

2016. — 20 лютага (№ 19). — С. 21. 
Раённы злёт маладых спецыялістаў адбыўся ў Нясвіжы. Маладым 

педагогам прапанавалі два маршруты, якія прайшлі праз шэсць устаноў адукацыі: 

Цэнтр дзіцячай творчасці Нясвіжскага раёна, ДЦРД «Сонейка», Нясвіжскую 

гімназію, Ліпскі дзіцячы сад – сярэднюю школу, дзіцячы сад Сейлавіцкага ВПК, 

Сноўскую сярэднюю школу. 

Важнай часткай усіх сустрэч было знаёмства і адкрытыя дыялогі маладых 

спецыялістаў, якія працуюць першы год, з іх крыху старэйшымі калегамі. Так, 

Сяргей Аляксандравіч Таратута, з якім пазнаёміліся ў Сейлавіцкім дзіцячым садзе 

– сярэдняй школе, працуе настаўнікам фізічнай культуры і спорту чацвёрты год. 

Пра свой выбар жыццёвага шляху расказала ўдзельнікам злёту малады спецыяліст 

Нясвіжскай гімназіі Вольга Дзмітрыеўна Аляшкевіч, фіналістка раённага конкурсу 

«Педагагічны дэбют». 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24472 

 

Рэва, Д. Музычная падрыхтоўка да турыстычнага сезона / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 20 лютага (№ 19). — С. 21. 
У Смалявіцкім раённым цэнтры дзіцячага турызму і краязнаўства адбыўся 

фестываль турысцкай песні. Многія каманды падышлі да выступленняў надзвычай 

творча і суправадзілі песні невялікімі паказамі. Так, каманда Драчкаўскага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы паклікала на сцэну брэменскіх музыкантаў, а 

дзеці з Азярыцкаслабадской школы зачыталі турысцкі рэп. На сцэну выходзілі 

нават сямейнымі калектывамі. Педагог дадатковай адукацыі Андрэй Мікалаевіч 

Ермаковіч выступаў разам са сваімі дочкамі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24479 
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Рэва, Д. Старт WorldSkills на Міншчыне / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 20 лютага (№ 19). — С. 21. 
На Міншчыне стартаваў абласны этап Рэспубліканскага конкурсу 

прафесійнага майстэрства WorldSkills Belarus. 

У Маладзечанскім дзяржаўным каледжы прайшоў адборачны тур па 

прафесійнай кампетэнцыі «Каменныя работы». У выніку лепшым маладым 

муляром быў прызнаны Аляксандр Паўлоўскі, навучэнец другога курса каледжа. 

Другое месца ў навучэнца Жодзінскага прафесійнага ліцэя Аляксея Арцем`ева, 

трэцяе – ў Мікалая Курача, выпускніка Чэрвеньскага прафесійнага будаўнічага 

ліцэя. 

Дарэчы, Аляксандр Паўлоўскі ў складзе каманды Мінскай вобласці возьме 

ўдзел у нацыянальных спаборніцтвах WorldSkills. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24469 

 

Рэва, Д. Фестываль дружбы і талерантнасці / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 20 лютага (№ 19). — С. 21. 
У Крупках упершыню прайшоў фестываль дружбы народаў. Праўда, 

замежных гасцей на ім не было – іх ролі выконвалі старшакласнікі ўстаноў 

адукацыі Крупскага раёна. Па выніках конкурсных заданняў журы вызначала 

пераможцаў. Імі сталі дзве каманды – прадстаўніцы адной установы адукацыі, 

сярэдняй школы № 1 імя У. М. Марцінкевіча. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24476 

 

Ушакова, А. Бездакорна ў службе і служэнні / А. Ушакова // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 20 лютага (№ 19). — С. 15. 
У сярэдняй школе № 14 Маладзечна працуе воін-інтэрнацыяналіст, які ў 22-

гадовым узросце ваяваў у Афганістане. Сёння Ігар Ігнацьевіч Арабей – загадчык 

школьнага музея памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, настаўнік дапрызыўнай 

падрыхтоўкі, настаўнік АБЖ, кіраўнік клуба юных ратавальнікаў-пажарных і 

кіраўнік аб`яднання па інтарэсах групы «Пошук». 

 

18.02.2016 

З выпускнікоў – у настаўнікі // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

18 лютага (№ 18). — С. 23. 
З рубрыкі «Агляд пісем». Настаўніца гісторыі з 35-гадовым педагагічным 

стажам Бокшыцкай сярэдняй школы Слуцкага раёна Наталля Бартошык 

успамінае пра тое, як у далёкім 1960 годзе адкрылася Бокшыцкая сярэдняя школа, 

якая аб`яднала ў сабе Бокшыцкую пачатковую і Васілінкаўскую сярэднюю школу. 

 

Клюйко, А. Лебедзь, рак і... судак / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 18 лютага (№ 18). — С. 3. 
У Вілейскім дзяржаўным каледжы адбылося кулінарнае шоу «Лебедзь, рак 

і... судак». Ініцыятарам свята, як і шэрага іншых мерапрыемстваў, з`яўляецца 

дырэктар каледжа Ігар Сямёнавіч Кіцікаў. У свяце прынялі ўдзел лепшыя 

http://nastgaz.by/?p=24469
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навучэнцы – будучыя кухары, якія дэманстравалі свае прафесійныя ўменні і 

творчыя знаходкі пры прыгатаванні страў.  

Самай арыгінальнай была прызнана страва, створаная Алёнай Ермаковіч з 

морапрадуктаў і рыбы. 

 

Макарэвіч, К. Формула поспеху маладога педагога / К. Макарэвіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 18 лютага (№ 18). — С. 21. 
Аўтар – настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 5 Жодзіна 

Кацярына Макарэвіч. 

 

Нікіфарава, С. Шоу тэхналогій / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 18 лютага (№ 18). — С. 18–19. 
15 лютага ў Нацыянальным выставачным комплексе «БелЭкспа» адбыўся 

фінал конкурсу «100 ідэй для Беларусі». 

Сярод удзельнікаў – прадстаўнікоў Міншчыны – Дар`я Раманчук, выхаванка 

Мінскага дзяржаўнага абласнога каледжа, і Аксана Бурак, педагог Выверскага 

дзіцячага сада – базавай школы Маладзечанскага раёна, якія прадставілі праекты 

па стварэнні сваімі рукамі духоў і араматызатараў на аснове натуральных 

кампанентаў.  

Навучэнец сярэдняй школы № 1 Нясвіжа Максіміліян Клімовіч прадставіў 

квадракоптар, які можна выкарыстоўваць у рабоце службаў па надзвычайных 

сітуацыях (кантроль пажарнай бяспекі), міліцыі (патруляванне зон), 

прадпрыемстваў сельскай гаспадаркі (назіранне за пасевамі), лясніцтва і 

рыбалоўства (лесаахота і кантроль рыбнага промыслу), кампаній, якія займаюцца 

геадэзіяй, і інш. Навучэнка сярэдняй школы № 1 Клецка Вікторыя Васількевіч 

распрацавала экалагічна чысты антысептычны прэпарат для апрацоўкі фруктаў. 

У дзясятку пераможцаў увайшоў мультымедыйны праект «Школьны 

эксперымент» ад творчай групы Пліскай сярэдняй школы імя В. А. Мікуліча і БДУ. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24404 

 

16.02.2016 

Грэчка, І. «Я сустрэў цябе, тата...» / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 16 лютага (№ 17). — С. 3. 
Тэма артыкула – грамадзянска-патрыятычнае выхаванне навучэнцаў. Так, 

удзельнікамі клуба «Пошук» сярэдняй школы № 5 Маладзечна з 1987 года пад 

кіраўніцтвам настаўніцы рускай мовы і літаратуры Лідзіі Барысаўны Князевай 

адноўлены 1723 імёны вязняў лагера для ваеннапалонных «Шталаг-342», які 

дзейнічаў на тэрыторыі горада ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

 

Рэва, Д. Гранты на справу жыцця / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 16 лютага (№ 17). — С. 16. 
Артыкул пра таленавітых педагогаў дадатковай адукацыі Салігорска – 

Мікалая Аляксеевіча Пратасеню і Аляксандра Мікалаевіча Скалабана, якія 

ў мінулым годзе сталі ўладальнікамі прэзідэнцкіх грантаў згодна 

http://nastgaz.by/?p=24404
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з распараджэннем ад 19 студзеня 2015 года «Аб прадастаўленні штомесячных 

грантаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 2015 год кіраўнікам і спецыялістам 

арганізацый навукі, адукацыі, аховы здароўя, культуры», прызначаных на 

распрацоўку ўласных праектаў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24344 

 

Рэва, Д. Дом, дзе нараджаюцца зоркі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 16 лютага (№ 17). — С. 13. 
Аб дзейнасці Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24332 

 

Рэва, Д. Сустракаць дзяцей з любоўю / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 16 лютага (№ 17). — С. 13. 
Аб дзейнасці Заастравецкага ясляў-сада Клецкага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24328 

 

13.02.2016 

Клюйко, А. Пошук духоўнага сэнсу / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 13 лютага (№ 16). — С. 5. 
У Заслаўскай школе мастацтваў адбылося пасяджэнне каардынацыйнага 

савета па распрацоўцы і рэалізацыі сумесных праграм супрацоўніцтва паміж 

Міністэрствам адукацыі і Беларускай Праваслаўнай Царквой, дзе абмяркоўваліся 

пытанні духоўна-маральнага выхавання дзяцей і моладзі на аснове праваслаўных 

традыцый Беларусі. 

 

Рэва, Д. Акно ў навуку / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

13 лютага (№ 16). — С. 1. 
У Санкт-Пецярбургу прайшоў 12-ы Балтыйскі навукова-інжынерны конкурс. 

Дыпломам першай ступені была ўзнагароджана Вікторыя Нічай, выхаванка 

Барысаўскага цэнтра экалогіі і турызму. 

Праект «Genesis – воблачная экасістэма» Уладзіслава Гадалава, навучэнца 

сярэдняй школы № 11 Слуцка, узнагароджаны дыпломам другой ступені 

навуковага журы, а таксама трыма дыпломамі лаўрэата прэміі бізнес-журы і 

сертыфікатам на ўдзел ў конкурсе IFSES, які пройдзе ў гэтым годзе ў Мексіцы. 

Дыплом другой ступені і дыплом лаўрэата прэміі бізнес-журы атрымалі 

навучэнцы Мар`інагорскай гімназіі Іван Смаляк, Аляксей Корсак, Сцяпан Мурзіч. 

Ігар Плотнікаў, выхаванец Барысаўскага цэнтра экалогіі і турызму, атрымаў 

дыплом другой ступені і дыплом лаўрэата прэміі настаўніцкага журы.  

Дыпломы конкурсу трэцяй ступені заваявалі Дар`я Залеская, навучэнка 

Старобінскай сярэдняй школы, і Мікалай Жыгалковіч, вучань сярэдняй школы № 1 

Смілавіч. 

Сваімі дыпломамі адзначылі вучняў суддзі-настаўнікі. Лаўрэатамі прэміі 

настаўніцкага журы сталі Вераніка Аляхновіч (Смалявіцкая раённая гімназія), Ілья 

Ільін і Ягор Калач (Праўдзінская сярэдняя школа). 

http://nastgaz.by/?p=24344
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Праект Аляксандры Кахавец, навучэнкі гімназіі № 1 Жодзіна, спадабаўся 

настаўніцкаму, маладзёжнаму і бізнес-журы. Ад усіх трох дзяўчына атрымала 

дыпломы. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24119 

 

Рэва, Д. Зоркі XXI стагоддзя заззялі ў Маладзечне / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 13 лютага (№ 16). — С. 7. 
У сярэдняй школе № 14 Маладзечна прайшоў раённы фестываль «Зоркі XXI 

стагоддзя». Працавалі выставы работ навучэнцаў і педагогаў, быў арганізаваны 

паказ відэаролікаў аб мерапрыемствах, праведзеных ў рамках Года моладзі. Сваю 

дзейнасць прэзентавалі бізнес-кампанія «Поспех» і маладзёжны парламент, 

радавалі выступленнямі мастацкія калектывы сярэдніх школ № 1 і № 14, гімназіі 

№ 6, гімназіі-каледжа мастацтваў, ЦТДіМ «Маладзік». 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24172 

 

Рэва, Д. Марафон беражлівасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 13 лютага (№ 16). — С. 7. 
«Энергамарафон» на Міншчыне. 

Найбольш актыўнымі ў марафоне былі калектывы ўстаноў адукацыі 

Маладзечанскага, Уздзенскага, Мінскага і Салігорскага раёнаў. У намінацыі 

«Мастацкая работа па прапагандзе эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання 

энергарэсурсаў» перамаглі: Уладзіслаў Штыфанаў, навучэнец сярэдняй школы № 2 

Салігорска; Вікторыя Гаршунова, вучаніца сярэдняй школы № 1 Фаніпаля; Аксана 

Слонімская з Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа; Кацярына 

Трафімовіч, выхаванка Дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці «Залаты ключык» 

Слуцка. 

У намінацыі «Сістэма адукацыйнага працэсу і інфармацыйна-

прапагандысцкай работы ў сферы энергазберажэння ва ўстанове адукацыі» 

пераможцай стала Алена Ждановіч, намеснік дырэктара Кухчыцкага дзіцячага 

сада – сярэдняй школы Клецкага раёна. Пераможцай ў намінацыі «Праект 

практычных мерапрыемстваў па энергазберажэнні» стала Аляксандра Кахавец, 

навучэнка гімназіі № 1 Жодзіна. У намінацыі «Культурна-відовішчнае 

мерапрыемства па прапагандзе эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання 

энергарэсурсаў» пераможцамі сталі калектывы Барысаўскага дзяржаўнага 

каледжа галіновых тэхналогій і Смілавіцкага сельскагаспадарчага прафесійнага 

ліцэя. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24174 

 

Рэва, Д. Старонкі культурнага праекта / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 13 лютага (№ 16). — С. 7. 
Аб рэалізацыі праекта «За духоўнае адраджэнне» ў сярэдняй школе № 1 

Фаніпаля. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24157 
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11.02.2016 

Жахавец, Л. Тэкст – для камунікацыі / Л. Жахавец // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 11 лютага (№ 15). — С. 15. 
Аўтар – настаўніца англійскай мовы Радашковіцкай школы-інтэрната для 

дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, Людміла Жахавец. 

 

Калядзіч, Н. Маленькімі крокамі да вялікага мастацтва / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 11 лютага (№ 15). — С. 14. 

У Нацыянальным інстытуце адукацыі прайшоў рэспубліканскі семінар 

«Арганізацыя адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Мастацтва. 

Айчынная і сусветная мастацкая культура». 

Сярод удзельнікаў семінара – начальнік цэнтра вучэбна-метадычнай работы 

з кадрамі адукацыі МАІРА Алена Іванаўна Калістратава (расказала, як на змест 

прадмета АСМК кладзецца праектная дзейнасць) і загадчык кафедры сацыяльна-

гуманітарных дысцыплін, дацэнт МАІРА, кандыдат філалагічных навук Людміла 

Віктараўна Камлюк-Ярашэнка (ахарактарызавала асаблівасці арганізацыі працэсу 

мастацкага ўспрымання тэксту з выкарыстаннем магчымасцей сеткі інтэрнэт). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24112 

 

Зімовы ўніверсітэт клубаў ЮНЕСКА - рух, які стаў жыццём // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 11 лютага (№ 15). — С. 3. 
Беларуская асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА – вядомая і папулярная арганізацыя, 

якая ўключае больш за паўсотні клубаў ва ўсіх рэгіёнах краіны. За 26 гадоў 

існавання наладжаны цесныя сяброўскія і партнёрскія сувязі з многімі ўстановамі 

як у Беларусі, так і за мяжой. Сярод такіх клубаў – краязнаўчы клуб «Пошук» 

з вёскі Поўстынь Слуцкага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24088 

 

09.02.2016 

Рэва, Д. «Зорныя» сустрэчы на Міншчыне / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 9 лютага (№ 14). — С. 3. 
«Зорны» паход прайшоў на Беларусі. Мноства цікавых падзей падарыў ён 

і навучэнцам устаноў адукацыі Мінскай вобласці. 

Шэраг устаноў наведалі «зорныя» госці ў Маладзечанскім раёне. 

У Радашковіцкай школе-інтэрнаце, гімназіі № 10, гімназіі-каледжы мастацтваў, 

сярэдніх школах Маладзечна №№ 4, 5, 11, 14 студэнты БДПУ імя М. Танка правялі 

прафарыентацыйныя гутаркі са старшакласнікамі і выступілі з канцэртамі. 

Значнай падзеяй для студэнтаў стала сустрэча з настаўнікам гісторыі сярэдняй 

школы № 11 Маладзечна Віктарам Жуком. 

У Барысаве ўдзельнікі паходу завіталі ў дзве сярэднія школы – № 2 і № 4. 

У Старадарожскім раёне ўдзельнікі паходу разам з навучэнцамі гімназіі № 1 

глядзелі дакументальны фільм «Дарогамі мужнасці». У школе № 3 студэнты 

пазнаёміліся з членамі ваенна-патрыятычнага клуба «Патрыёт». «Зорныя» 

сустрэчы ў Пухавіцкім раёне былі адметныя тэатралізаванымі выступленнямі, 
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якія падарылі студэнты маленькім выхаванцам ясляў-сада «Сонейка» пасёлка 

Дружны, Праўдзінскага ясляў-сада, Рудзенскай дапаможнай школы-інтэрната і 

навучэнцам Свіслацкай сярэдняй школы імя А. Р. Чарвякова. 

 

06.02.2016 

Рэва, Д. Pro-сто, ці 100 добрых спраў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 6 лютага (№ 13). — С. 7. 
У Любанскім раёне прайшоў фестываль ідэй сацыяльных праектаў. 

Выніковае мерапрыемства фестывалю прайшло ў сярэдняй школе № 3 Любані імя 

Г. Л. Сячко. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23967 

 

Рэва, Д. Інтэлектуальныя баі фізікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 6 лютага (№ 13). — С. 7. 
На Міншчыне адбыўся сёмы турнір юных фізікаў. У фінале спаборніцтва 

сустрэліся чатыры каманды: зборныя Любанскага і Старадарожскага раёнаў, 

каманды Нясвіжскай гімназіі і сярэдняй школы № 1 Смілавіч Чэрвеньскага раёна. 
У выніку перамогу святкавала каманда сярэдняй школы № 1 Смілавіч, якую 

падрыхтавалі настаўнікі Ірына Леанідаўна Сераокая і Анатоль Канстанцінавіч 

Шабусаў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23963 

 

Рэва, Д. Заспявалі разам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 6 

лютага (№ 13). — С. 16. 
Пераможцамі абласнога этапу Рэспубліканскага конкурсу харавой 

творчасці «Спяваем разам!» прызнаны дзве каманды – малодшая група ўзорнага 

харавога калектыву «Дзяцінства» сярэдняй школы № 20 Барысава пад 

кіраўніцтвам М. В. Галаўко і ўзорны харавы калектыў «Дзяцінства» сярэдняй 

школы № 20 Барысава пад кіраўніцтва А. В. Ніціеўскай. 
 

Рэва, Д. Мысляць перпектыўна, дзейнічаюць эфектыўна / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 6 лютага (№ 13). — С. 7. 
Удзельнікі абласнога этапу конкурсу «Малады дырэктар установы агульнай 

сярэдняй адукацыі – 2016» прыступілі да падрыхтоўкі. Каб дапамагчы ім, у 

Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі быў арганізаваны семінар-

практыкум «Кіраванне якасцю адукацыі ў сучаснай школе». 

  
Чаеўская, М. Узнагароды «Святлазара» / М. Чаеўская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 6 лютага (№ 13). — С. 5. 
У студзені ў Маскве прайшоў XIV вочны тур Адкрытай міжнароднай 

алімпіяды школьнікаў па рускай мове «Святлазар», які сабраў 22 школьнікаў з 14 

краін свету – знаўцаў рускай мовы. У ліку запрошаных былі і дзве прадстаўніцы 

Беларусі: вучаніца 8 класа гімназіі № 6 Маладзечна Надзея Чаеўская і сямікласніца 

гімназіі № 2 Гродна Дар`я Спорык. Надзея Чаеўская заняла трэцяе месца. 
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Аўтар – настаўніца рускай мовы і літаратуры Выверскага дзіцячага сада – 

базавай школы Марына Чаеўская. 

 

04.02.2016 

Басалай, Г. Першыя крокі да здароўя – у школе / Г. Басалай  // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 4 лютага (№ 12). — С. 11. 
У артыкуле прадстаўлены вопыт Петкавіцкага ясляў-сада – сярэдняй 

школы Дзяржынскага раёна ў арганізацыі фізкультурна-аздараўленчых 

мерапрыемстваў.  

Аўтар – настаўніца фізічнай культуры і здароўя Ганна Басалай. 

 

Дубоўская, В. Ініцыятывы для таленавітых / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 4 лютага (№ 12). — С. 13. 
У Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прайшоў круглы стол «Сістэма 

работы з адоранымі і высокаматываванымі навучэнцамі: поспехі, праблемы, 

рашэнні». Падчас мерапрыемства было адзначана, што ў Мінскай вобласці 

ажыццяўляецца эфектыўная сістэма павышэння кваліфікацыі педагагічных 

кадраў. У прыватнасці, на базе абласнога інстытута развіцця адукацыі 

праводзяцца розныя вэбінары, арганізоўваюцца майстар-класы, круглыя сталы і 

проста сустрэчы з перадавымі педагогамі рэгіёна, з псіхолагамі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23873 

 

Клюйко, А. У гісторыі каледжа... замак Вальдау / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 4 лютага (№ 12). — С. 4. 
У цэнтры ўвагі артыкула – міжнароднае супрацоўніцтва і абмен 

педагагічным вопытам Барысаўскага дзяржаўнага каледжа з установамі іншых 

краін. Знакавым з`яўляецца ўдзел каледжа ў Міжнародным форуме «Вальдау», 

у якім удзельнічаюць Расія, Польша, Германія. 

 

02.02.2016 

Гарбар, А. Выхаваўчыя магчымасці ўрока / А. Гарбар // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 2 лютага (№ 11). — С. 6. 
Аўтар – настаўніца біялогіі і хіміі Лугаваслабадской сярэдняй школы 

Мінскага раёна Алена Гарбар. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23837 
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27.02.16 

Азы беражлівасці // Мінская праўда. — 2016. — 27 лютага (№ 16). —

С. 4. 
У сярэдняй школе № 4 Дзяржынска рэалізуюць пілотны праект 

«Энергаэфектыўнасць у школах». 

 

Борьба ЗаЛЕСской // Мінская праўда. — 2016. — 27 лютага (№ 16). — 

С. 12. 
О девятикласснице Старобинской средней школы Солигорского района 

Дарье Залесской. Дарья представит Беларусь на международном научно-

инженерном конкурсе в Финиксе (США). 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6370-borba-

zalesskoy.html 

 

Брожина, Ю. Преобразования в образовании / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 27 лютага (№ 16). — С. 3. 
Об итоговой коллегии управления образования Миноблисполкома. 

 

Жги, выпускник! // Мінская праўда. — 2016. — 27 лютага (№ 16). — 

С. 4. 
В средней школе № 8 Жодино есть уникальная традиция организовывать 

вечера встречи выпускников в формате турниров по спортивным и 

интеллектуальным играм. 

 

Наш ответ квадрокоптеру // Мінская праўда. — 2016. — 27 лютага (№ 

16). — С. 12. 
Об одиннадцатикласснике Минского государственного областного лицея 

Алексее Борисевиче, который представит Беларусь на международном научно-

инженерном конкурсе в Финиксе (США). 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6369-nash-

otvet-kvadrokopteru.html 
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Яблочки без пятнышек // Мінская праўда. — 2016. — 27 лютага (№ 

16). — С. 12. 
Об Ульяне Кравченко и Анастасии Власовец, учащихся 11-го химико-

биологического класса Минского государственного областного лицея. Девушки 

представят Беларусь на международном научно-инженерном конкурсе в Финиксе 

(США). 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6374-

yablochki-bez-pyatnyshek.html 

 

20.02.2016 

Брожина, Ю. Быстрее, мощнее, точнее / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 20 лютага (№ 14). — С. 8. 
Самых метких и быстрых выявили в областных соревнованиях среди детей 

и подростков по биатлону, лыжным гонкам и стрельбе из пневматического 

оружия «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. 

Соревнования прошли в республиканском центре олимпийской подготовки по 

зимним видам спорта «Раубичи».  

Лучших определили по каждому виду программы и в каждой возрастной 

группе. Результаты в биатлоне посчитали по наименьшей сумме мест, занятых в 

лыжных гонках и стрельбе. В командном первенстве в старшей возрастной группе 

победу одержала сборная Молодечненского района. Второе место заняла команда 

Копыльского района, третье – Стародорожского. В младшей группе не было 

равных юным спортсменам из Копыльского района, в призерах – команды 

Логойского и Столбцовского районов. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6289-bystree-

moschnee-tochnee.html 

 

Брожина, Ю. Жизненный кризис? Выход есть! / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2016. — 20 лютага (№ 14). — С. 12. 
Минский областной институт развития образования реализовал 

специальный образовательный проект для педагогов-психологов. В рамках статьи 

о проекте рассказывает педагог-психолог Вилейского районного социально-

педагогического центра Светлана Пуцейко. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6282-

zhiznennyy-krizisss-vyhod-est.html 

 

Романовская, И. Формула эффективности / И. Романовская // Мінская 

праўда. — 2016. — 20 лютага (№ 14). — С. 4–5. Из рубрики «Міншчына: 

дынаміка росту». 
В текущем выпуске представлен материал о Столбцовском районе. В 

рамках развития образования района отмечена деятельность Деревнянской 

средней школы. Например, ученицы этой школы Татьяна Костюкевич и Мария 

Шумчик под руководством педагога Людмилы Новицкой блестяще выступают на 
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олимпиадах по физике. А само учреждение образования в прошлом году признано 

лучшим среди сельских школ.  

Одним из главных вопросов в сфере образования в районе остается 

строительство детского сада в городе Столбцы. В новом микрорайоне на улице 

Мира нынешней весной начнется возведение детского сада на 230 мест. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6296-formula-

effektivnosti.html 

 

13.02.2016 

Гончарук, И. Юрий Лейко: «В одночасье хорошим специалистом не 

станешь» / И. Гончарук // Мінская праўда. — 2016. — 13 лютага (№ 12). — 

С. 8–9. 
Интервью с директором Минского государственного колледжа искусств 

Юрием Лейко. 
История колледжа ведет отсчет с 1975 года, когда в целях подготовки 

специалистов для клубных учреждений Минской области открыли культурно-

просветительское училище. 

 

Дивиденды от старенького «запорожца» // Мінская праўда. — 2016. 

— 13 лютага (№ 12). — С. 4. 
Борисовская школьница Анастасия Снытко (средняя школа № 10) стала 

лауреатом именной премии главного редактора журнала «Вясёлка» за 2015 год. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6226-

dividendy-ot-starenkogo-zaporozhtsa.html 

 

Праздник единения // Мінская праўда. — 2016. — 13 лютага (№ 12). 

— С. 4. 
На крупский фестиваль дружбы народов приехали «делегаты» 6 стран.  

От средней школы № 1 г. Крупки выступили 2 команды, которые создали яркие 

образы жителей Японии и Грузии. Украину и Индию представили учащиеся 

Крупской районной гимназии и Колосовской школы. 

 

10.02.2016 

Максимова, К. Вспомнить все. Безболезненно / К. Максимова // 

Мінская праўда. — 2016. — 10 лютага (№ 11). — С. 3. 
Первая в Минской области комната дружественного опроса для детей, 

пострадавших от насилия, открыта на базе Жодинского социально-

педагогического центра. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6194-

vspomnit-vse-bezboleznenno.html 
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Скакун, Т. Мой друг Закон / Т. Скакун // Мінская праўда. — 2016. — 

10 лютага (№ 11). — С. 3. 
Профилактическая межведомственная акция «Дружим с законом!» 

стартовала в Минской области. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6197-moy-

drug-zakon.html 

 

06.02.2016 

Адамовіч, С. Мележ – назаўсёды / С. Адамовіч // Мінская праўда. — 

2016. — 6 лютага (№ 10). — С. 15. 
8 лютага спаўняецца 95 год з дня нараджэння класіка айчыннай літаратуры 

– Івана Мележа. «МП» правяла апытанне сярод сваіх чытачоў на прадмет іх 

стаўлення да асобы пісьменніка. Так, сярод герояў апытання – Мікола Барбук, 

колішні дырэктар Грабёнскай школы Чэрвеньскага раёна; Вольга Салдаценка, 

выкладчык беларускай мовы і літаратуры Смілавіцкага дзяржаўнага аграрнага 

каледжа. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/6157-melezh-

%E2%80%93-naza%D1%9Esyody.html 

 

Скакун, Т. Все зависит от вас самих / Т. Скакун // Мінская праўда. — 

2016. — 6 лютага (№ 10). — С. 11. 
О подготовке абитуриентов-2016 Минской области к вступительной 

кампании. Об особенностях подготовки рассказали: учитель русского языка 

Сорочской средней школы Любанского района Татьяна Трубчик, учитель 

английского языка Замосточской средней школы Минского района Светлана 

Шумская, учитель математики, директор Вилейской гимназии № 1 «Логос» 

Наталья Жибуль. 
К статье приведены мнения самих учащихся по поводу предстоящих 

испытаний: Михаила Кононовича (гимназия № 1 Копыля имени Н. В. Ромашко), 

Екатерины Скуценя (гимназия № 3 Солигорска), Елизаветы Жартун (Сорочская 

средняя школа). 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6165-vse-

zavisit-ot-vas-samih.html 

 

«Танец дружбы» // Мінская праўда. — 2016. — 6 лютага (№ 10). — 

С. 4. 
«Танец дружбы» – это танцевальный проект, в котором участвуют 

выпускники средних школ № 1, № 2, № 3 и гимназии Клецка. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6171-

rayonnye-smi-govoryat.html 
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Чалей, И. Уроки терпения / И. Чалей // Мінская праўда. — 2016. — 

6 лютага (№ 10). — С. 14. 
В средней школе № 24 Борисова проходят не совсем обычные уроки –

керамики. Художник-керамист Евгений Полиновский учит ребят 

художественному обращению с гончарной глиной. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6160-uroki-

terpeniya.html 

 

03.02.2016 

Кучинская, А. Правила игры – правила уважения / А. Кучинская // 

Мінская праўда. — 2016. — 3 лютага (№ 9). — С. 3. 
Сотрудники УГАИ УВД Миноблисполкома и представители хоккейного 

клуба спорткомплекса «Раубичи» провели ряд мероприятий к Единому дню 

безопасности дорожного движения для воспитанников Вилейской специальной 

общеобразовательной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6136-pravila-

igry-%E2%80%93-pravila-uvazheniya.html 

 

Максимова, К. Кто он, молодой директор школы? / К. Максимова // 

Мінская праўда. — 2016. — 3 лютага (№ 9). — С. 15. 
23 руководителя учреждений образования Минщины, участники конкурса 

«Молодой директор учреждения общего среднего образования – 2016», приехали в 

Минский областной институт развития образования на семинар-практикум.  

Следует отметить, что участие в конкурсе может значительно повлиять 

на дальнейший профессиональный путь педагога. Так, победитель конкурса 2013 

года Наталья Сушко в настоящее время является председателем Жодинского 

совета депутатов. Участники конкурса Александр Пуцейко и Сергей Усик 

возглавляют отделы образования, спорта и туризма исполкомов Вилейского и 

Стародорожского районов, Алла Петрукович назначена заместителем начальника 

отдела образования, спорта и туризма Березинского райисполкома. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6131-kto-on-

molodoy-direktor-shkolyss.html 

 

Романовская, И. От самосвалов до пряников / И. Романовская // 

Мінская праўда. — 2016. — 3 лютага (№ 9). — С. 1, 14. 
Статья о городе Жодино. Одним из несомненных достоинств города 

являются его общеобразовательные учреждения. В частности, в статье идет 

речь о средней школе № 1 имени П. И. Куприянова. Директор школы Светлана 

Шарая рассказала об особенностях образовательного процесса в учреждении, а 

также отметила состояние его материально-технической базы. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/972-ot-

samosvalov-do-pryanikov.html 
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