
 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2016 ГОДЗЕ 

ЛІПЕНЬ 

2 
 

«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/ 
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26.07.2016 

Николаева, Н. Уроки литературы / Н. Николаева // Звязда. — 2016. — 

23 ліпеня (№ 142). — С. 10. 

Победительницей белорусско-российского конкурса учителей 

словесности стала Наталья Гресь из Лиды. Творческое состязание 

организовали Постоянный комитет Союзного государства и международное 

информационное агенство «Россия сегодня».  

Кроме победительницы, Беларусь в финале представляли Юлия 

Боярская из Барановичей, Анастасия Жуковец из Минска, Светлана 

Морозовская из Молодечно и Ольга Пимаева из Могилева. 

 

21.07.2016 

Лазоўская, Т. Нібы казачны церамок / Т. Лазоўская // Звязда. — 2016. — 

21 ліпеня (№ 139). — С. 3. 

Самы вялікі на Міншчыне дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці ў хуткім 

часе з’явіцца ў Салігорску. Установа ўзвозводзіцца на сродкі ААТ 

«Беларуськалій». З ходам будаўніцтва дзіцячага цэнтра азнаёміўся старшыня 

Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіл Мясніковіч 

падчас рабочай паездкі ў Салігорск. 

 

07.07.2016 

Груша, К. Не памыліцца з выбарам / К. Груша // Звязда. — 2016. — 

7 ліпеня (№ 129). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 2. 

Сваімі думкамі наконт выбару будучай прафесіі падзялілася выпускніца 

Мар`інагорскай гімназіі Кацярына Груша.  

 

Лужынская, В. Баксёр з душой творцы / В. Лужынская // Звязда. — 2016. 

— 7 ліпеня (№ 129). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» 

на с. 5. 

http://zviazda.by/
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Артыкул пра чэмпіёна Еўропы па боксе, майстра спорту міжнароднага 

класа, які сёлета будзе прадстаўляць Беларусь на Алімпійскіх гульнях ў Рыа-

дэ-Жанэйра, – 19-гадовага юнака Дзмітрыя Асанава. 

Аўтар артыкула – выпускніца 8 класа гімназіі-каледжа мастацтваў 

г. Маладзечна Валерыя Лужынская. 

 

Нікалаева, Н. Віншуем, пераможцы! / Н. Нікалаева, С. Расолька // 

Звязда. — 2016. — 7 ліпеня (№ 129). — Матэрыял артыкула змешчаны ў 

дадатку «Чырвонка» на с. 1, 5. 

Вынікі конкурсу «Чырвонкі» «Я – малады! І мне не ўсё роўна!..».  

Сярод пераможцаў – Дар`я Свірыда, выпускніца 11 класа гімназіі № 10 

г. Маладзечна. 

 

Пятроўская, А. Гісторыя ў «Спадчыне» / А. Пятроўская // Звязда. — 

2016. — 7 ліпеня (№ 129). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 5. 

Пра гісторыка-краязнаўчы музей «Спадчына» Лебедзеўскай сярэдняй 

школы Маладзечанскага раёна пад кіраўніцтвам настаўніка гісторыі Антона 

Антонавіча Апанасевіча расказвае выпускніца 9 класа Ангеліна Пятроўская.  

 

Свірыда, Д. Любімыя коні юнай мастачкі / Д. Свірыда // Звязда. —2016. 

— 7 ліпеня (№ 129). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» 

на с. 3. 

У народнай студыі выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Палаца культуры Маладзечна адкрылася выстава выхаванкі студыі 

Анастасіі Надудзік «Краявіды з коньмі». 

Аўтар артыкула – выпускніца 11 класа гімназіі № 10 г. Маладзечна 

Дар`я Свірыда. 

 

«За дугой...» // Звязда. — 2016. — 7 ліпеня (№ 129). — С. 16.  

Вучні 9 класа сярэдняй школы аграгарадка Чачкава Мінскага раёна 

звярнуліся ў рэдакцыю газеты з просьбай растлумачыць паходжанне назвы 

вёскі Закаблукі. 

На пытанне адказаў старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі 

пры НАН Беларусі Ігар Капылоў. 

  

05.07.2016 

Шыпулька, М. Практычныя ўрокі па экалогіі / М. Шыпулька // Звязда. 

— 2016. — 5 ліпеня (№ 127). — С. 10. 

Для навучэнцаў першага, другога і трэцяга класаў гімназіі № 10 

г. Маладзечна супрацоўнікі рэдакцыі часопіса «Родная прырода» правялі 

гульню «Сартуем адходы». 
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04.07.2016 

Максімовіч, В. З верай у чалавечнасць / В. Максімовіч, І. Калядка // 

Звязда. — 2016. — 4 ліпеня (№ 126). — С. 5. 

Артыкул пра выкладчыка гісторыі і грамадазнаўства Слуцкага 

дзяржаўнага каледжа Мікалая Сяргеевіча Калядку. 

 

02.07.2016 

Лазоўская, Т. Населены пункт не памірае, пакуль тут ёсць школа / 

Т. Лазоўская // Звязда. — 2016. — 2 ліпеня (№ 125). — С. 4. 

Да новага навучальнага года ў курортным пасёлку Нарач Мядзельскага 

раёна адкрыецца новая школа на 510 вучняў. Навучальная ўстанова такога 

кшталту першая на Міншчыне. 
 

«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 

 

29.07.2016 

Китиков, И. Практики много не бывает / И. Китиков // Народная газета. 

— 2016. — 29 ліпеня (№ 30). — С. 10. 

Статья посвящена насущным вопросам профессионально-технического 

образования. 
 

 

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  

 

30.07.2016 

Жорава, К. У пошуках азимута / К. Жорава // Настаўніцкая газета. — 

2016. —30 ліпеня (№ 85). — С.5. 

З 16 па 24 ліпеня ў Лагойскім раёне прайшоў летні аздараўленчы 

палатачны лагер для дзяцей-арыенціроўшчыкаў. Пра нефармальны з’езд 

http://ng.sb.by/
mailto:infong@sb.by
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маладых аматараў арыентавання размова з загадчыкам лагера Марыяй 

Леанідаўнай Голубевай, загадчыкам сектара спартыўнага арыентавання 

Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства. 

 

28.07.2016 

Рэва, Д. З новым іменем / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. —28 

ліпеня (№ 84). — С.4. 

У новы навучальны год Хацюхоўскі дзічячы сад – сярэдняя школа 

Крупскага раёна ўступіць пад новай назвай: установе адукацыі прысвоена імя 

Уладзіміра Васільевіча Кавалёнка. Уладзімір Кавалёнак – лётчык-касманаўт, 

двойчы Герой Савецкага Саюза, прэзідэнт Федэрацыі касманаўтыкі Расіі, 

ганаровы грамадзянін Мінскай вобласці і Крупскага раёна. Праслаўлены 

касманаўт нарадзіўся ў вёсцы Белае, што за семь кіламетраў ад аграгарадка 

Хацюхова, і некаторы час вучыўся ў Хацюхоўскай школе. 

 

Палячкоў, В. Спартыўны навігатар / В. Палячкоў // Настаўніцкая газета. 

— 2016. —28 ліпеня (№ 84). — С. 4. 

Сапраўдным спартыўным навігатарам для навучэнцаў Запольскай 

сярэдняй школы Чэрвеньскага раёна стаў пакой спорту, які працуе ва 

ўстанове. Тут не проста расказваюць пра гісторыю спорту, а прымушаюць 

кожнага па-сапраўднаму захапіцца спортам і пасябраваць з ім. 

Ідэя стварэння музейнага пакоя належыць аддзелу адукацыі, спорту і 

турызму Чэрвеньскага райвыканкама і калектыву Запольскай сярэдняй 

школы. За два гады існавання пакой ні разу не расчараваў, наадварот, 

дасягнута шмат станоўчых вынікаў работы.  

 

Самусенка, Н. Чароўны пясок / Н. Самусенка // Настаўніцкая газета. — 

2016. —28 ліпеня (№ 84). — С. 4. 

У сярэдняй школе № 2 Валожына для карэкцыйна-развіццёвай работы 

ў школьным пункце карэкцыйна-педагагічнай дапамогі набыты кінетычны 

пясок «Касмічны». Усе заняткі праводзяцца ў форме казкі і гульні.  

Вопыт работы быў прадстаўлены на фестывалі педагагічных ідэй 

педагогаў спецыяльнай адукацыі Валожынскага раёна «Творчасць 

настаўнікаў-дэфектолагаў як адна з умоў павышэння якасці адукацыйнага 

працэсу ў спецыяльнай адукацыі» і быў адзначаны дыпломам II ступені. 

 

26.07.2016 

Саматыга, Ю. Метадычнае суправаджэнне па ўзроўнях / Ю. Саматыга 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 26 ліпеня (№ 83). — С. 6. 

Артыкул прысвечаны механізмам павышэння прафесійнага ўзроўню 

педагогаў праз мадэль метадычнага суправаджэння ў рамках установы 

адукацыі на базе Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна Мінскай вобласці.  
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23.07.2016 

Рэва, Д. Ткуць дываны з пялесткаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 23 ліпеня (№ 82). — С. 8. 

У Дзяржынску адбылася раённая выстава-конкурс фларыстычных 

дываноў. Удзел ў ім прынялі амаль усе ўстановы адукацыі раёна. Свае 

творчыя кампазіцыі аўтары прысвяцілі 870-годдзю горада і назвалі выставу 

«З юбілеем, Дзяржынск!».  

З 38 фларыстычных дываноў, прадстаўленых на конкурс, былі створаны 

дзве алеі на цэнтральнай плошчы Дзяржынска. Лепшымі, на думку суддзяў, 

былі работы творчага калектыву педагогаў і навучэнцаў аб’яднання па 

інтарэсах «Натхненне» Чэрнікаўскага дзіцячага сада – базавай школы  

і калектыў педагогаў гімназіі Дзяржынска. 

 

Рэва, Д. А’яднаныя танцам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. —

23 ліпеня (№ 82). — С. 8. 

У Цэнтры дзіцячай творчасці Нясвіжскага раёна адбывалася сустрэча 

выхаванцаў, удзельнікаў калектываў «Светлячок» і «Калібры» з удзельнікамі 

танцавальнага калектыву «Павісле» з польскага горада Пулавы.  

Сустрэча пачалася з экскурсіі па Цэнтры дзіцячай творчасці і аповедзе 

пра тое, якія віды творчасці выбірае беларуская моладзь. Гаспадары, 

удзельнікі нясвіжскіх танцавальных калектываў, арганізавалі творчы 

сюрпрыз для сваіх гасцей – танцавальны флэшмоб. Завяршэннем сустрэчы 

сталі выступленні калектываў у агульным канцэрце. 

 

Рэва, Д. Усе колеры маладзёжных захапленняў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. —23 ліпеня (№ 82). — С. 8. 

Абласное маладзёжнае свята «БелаРусь маладая» сабрала  

на цэнтральнай плошчы Салігорска больш за тысячу самых актыўных  

і крэатыўных маладых людзей з усёй Мінскай вобласці.  

Адметнасцю сёлетняга свята стаў арт-парад «БелаРусь ў сэрдцы 

маім» – шэсце маладзёжных дэлегацый раёнаў, у склад якіх увайшлі 

прадстаўнікі маладзёжных субкультур, творчых калектываў, маладых 

рамеснікаў, спартыўных секцый.  

У рамках мерапрыемства прайшоў адборачны тур конкурсу «Моладзь – 

за Саюзную дзяржаву». Прадстаўнікі кожнага раёна змагаліся за права 

ўдзельнічаць у фінале конкурсу, які адбудзецца ў Растове-на-Доне. Потым на 

свяце запалілі «Агонь танца» – абласны адборачны тур гэтага 

харэаграфічнага конкурсу.  

Важнай часткай мерапрыемства стаў абласны этап рэспубліканскага 

патрыятычнага праекта «Дыялог пакаленняў «Кветкі Вялікай Перамогі» 

 

 

 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2016 ГОДЗЕ 

ЛІПЕНЬ 

7 
 

16.07.2016 

Барысевіч, В. Летнік для юных інтэлектуалаў / В. Барысевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 16 ліпеня (№ 79). — С. 6. 

15 ліпеня ў спартыўна-аздараўленчым комплексе «Брыганціна» БДУ 

адбылося адкрыццё XXI Рэспубліканскай летняй навукова-даследчай школы 

навучэнцаў і настаўнікаў, XI Мінскага гарадскога фізіка-матэматычнага 

лагера і VII Мінскага абласнога фізіка-матэматычнага лагера (прадметы: 

«Матэматыка», «Фізіка», «Інфарматыка», «Астраномія»).  

 

Гурко, А. Размаўляць на мове Гётэ / А. Гурко // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 16 ліпеня (№ 79). — С. 15. 

Супрацоўнікі Інстытута імя Гётэ правялі заняткі на базе сярэдняй 

школы № 3 Нясвіжа. 

Аўтар – метадыст раённага вучэбна-метадычнага кабінета аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Нясвіжскага райвыканкама Анастасія Гурко.  

 

Хлябінская, Д. Чытаючы нямецкіх класікаў, удасканальваем мову / 

Д. Хлябінская // Настаўніцкая газета. — 2016. — 16 ліпеня (№ 79). — С. 15. 

Метад навучання замежнай мове праз чытанне класікаў.  

Аўтар – выкладчыца нямецкай мовы Смалявіцкага дзяржаўнага 

аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя Дар`я Хлябінская. 

 

Церахава, Н. У перспектыве – работа па павышэнні якасці адукацыі / Н. 

Церахава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 16 ліпеня (№ 79). — С. 6. 

Інтэрв`ю з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Капыльскага райвыканкама Аленай Станіславаўнай Міхайлоўскай. 

 

14.07.2016 

Дубоўская, В. Дастойныя пераймання / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 14 ліпеня (№ 78). — С. 1. 

З 4 па 11 ліпеня ў Санкт-Пецярбургу прайшоў VIII Міжнародны турнір 

юных матэматыкаў, у якім узялі ўдзел дзве беларускія каманды школьнікаў. 

Першая каманда (у складзе якой быў і прадстаўнік Мінскай вобласці – 

навучэнец 11 класа гімназіі № 1 Салігорска Арцём Глотаў) атрымала дыплом 

другой ступені і сярэбраныя медалі, другая каманда – дыплом трэцяй ступені 

і бронзавыя медалі.  

 

Рэва, Д. Візітоўка ўстановы ў сетцы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 14 ліпеня (№ 78). — С. 15. 

Вынікі Абласнога агляду-конкурсу «Лепшы сайт установы дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі Мінскай вобласці».  

У намінацыі «Лепшы сайт установы дадатковай адукацыі» перамог 

сайт Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Мінскага раёна, якім кіруе Вольга 
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Аляксандраўна Навасад. У намінацыі «Самы інфарматыўны сайт» лепшым 

прызнаны Слуцкі цэнтр дзіцячай творчасці, які ўзначальвае Вольга 

Міхайлаўна Ярашэвіч.  

У намінацыі «Лепшы раздзел сайта для бацькоў» узнагароджаны Клецкі 

цэнтр дзіцячай творчасці, дырэктарам якога з`яўляецца Дзмітрый Сяргеевіч 

Маляўка. Маладзечанскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік» і яго 

дырэктар Аляксей Пятровіч Васільеў перамаглі ў намінацыі конкурсу 

«Лепшае асвятленне жыцця ўстановы дадатковай адукацыі дзяцей 

 і моладзі». 

 

Рэва, Д. Летнія старты турыстаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 14 ліпеня (№ 78). — С. 15. 

У Бярэзінскім раёне на рацэ Пляве адбылося першынство Мінскай 

вобласці па турыстычна-прыкладным мнагаборстве. Першае месца заняла 

каманда Барысаўскага раёна, другое – каманда Бярэзінскага раёна, трэцяе – 

прадстаўнікі Мінскага раёна.  

 

Рэва, Д. Так многа праектаў цікавых і розных / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 14 ліпеня (№ 78). — С. 15. 

У МАІРА адбылася справаздача ўстаноў адукацыі, якія завяршылі 

ў мінулым годзе рэалізацыю педагагічных праектаў. Мерапрыемства прайшло 

ў форме стэндавай прэзентацыі.  

Сярод прадстаўленых праектаў: праект гімназіі № 1 Капыля, 

прысвечаны ўкараненню электронных дзённікаў; праект сярэдняй школы № 8 

Салігорска, прысвечаны фарміраванню інфармацыйнай культуры ў самых 

маленькіх школьнікаў; праект ясляў-сада «Залаты ключык» Слуцка па 

стварэнню лакальнай інфармацыйнай прасторы «дзіця – педагог – сям`я»; 

праект Прылукскай сярэдняй школы, закліканы пры дапамозе дыстанцыйнай 

падтрымкі актывізаваць пазнавальную дзейнасць навучэнцаў пры навучанні 

англійскай мове; праект Цімкавіцкай сярэдняй школы Капыльскага раёна, 

прысвечаны арганізацыі даследчай дзейнасці малодшых школьнікаў. 

Развіццю творчых здольнасцей малодшых школьнікаў быў прысвечаны 

праект сярэдняй школы № 1 Маладзечна. А праект ясляў-сада № 3 

Маладзечна быў накіраваны на выхаванне ў дашкольнікаў асноў эканоміі і 

беражлівасці. Праект Халопеніцкай сярэдняй школы Крупскага раёна 

прадугледжваў фарміраванне экалагічнай культуры малодшых школьнікаў на 

ўроках і ў пазаўрочнай дзейнасці. У ДЦРД «Вясёлка» Стоўбцаў рэалізаваны 

праект, які дапамог у працэсе экалагічнага выхавання развіваць творчыя 

здольнасці дзяцей.  

У Песачанскай сярэдняй школе Капыльскага раёна ўкаранялі мадэль 

ландшафтнага добраўпарадкавання і азелянення тэрыторыі ва ўмовах 

аграгарадка. Праект Лазовіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Клецкага 
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раёна быў прысвечаны пошукавай дзейнасці выхаванцаў, Забалацкага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы Любанскага раёна – краязнаўчай дзейнасці.  

 

Рэва, Д. Укараняць поспехі і рухацца далей / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 14 ліпеня (№ 78). — С. 2. 

Аб тэндэнцыях у развіцці адукацыі Мінскай вобласці разважае начальнік 

упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Галіна Мікалаеўна Казак. 

 

09.07.2016 

Юрэвіч, В. Знайсці скарб і сяброў / В. Юрэвіч // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 9 ліпеня (№ 77). — С. 18. 

Летняя аздараўленчая кампанія ў самым разгары. Кожны раён Беларусі 

прапаноўвае выхаванцам розныя варыянты правядзення летніх канікул. На 

Старадарожчыне склалася добрая традыцыя арганізоўваць археалагічныя 

даследаванні з удзелам школьнікаў, якія пачаліся ў 2010 годзе. 

Аўтар артыкула – настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 2 Старых 

Дарог Віталь Юрэвіч. 

 

07.07.2016 

Івашка, І. Пад ветразем адкрыццяў / І. Івашка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 7 ліпеня (№ 76). — С. 12. 

Аб рэалізацыі праекта «Пілігрым» у Паўстынскай сярэдняй школе 

Слуцкага раёна. 

 

Рэва, Д. Новы этап партнёрскіх адносін / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 7 липеня (№ 76). — С. 3. 

Цэнтр інавацый і партнёрства пры падтрымцы Дзіцячага фонду ААН 

(ЮНІСЕФ) у Беларусі адкрыўся ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-

аздараўленчым цэнтры «Зубраня». 

 

05.07.2016 

Рэва, Д. Дыялог на мове сяброўства / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 5 ліпеня (№ 75). — С. 2. 

У НДЦ «Зубраня» прайшоў XII Міжнародны маладзёжны форум 

«Сяброўства без межаў». 

 

Рэва, Д. І будзе свет цудоўным / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 5 ліпеня (№ 75). — С. 5. 

Моладзь Міншчыны ўзяла ўдзел у Абласным эколага-патрыятычным 

форуме. Мерапрыемства прайшло ў Нясвіжы. Юныя даследчыкі Нясвіжчыны 

расказалі аб сваіх работах на экалагічную і краязнаўчую тэматыку. Вопыт 

работы дэманстравалі ўдзельнікі атрада юных ратавальнікаў-пажарных 
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«Ястрабы» сярэдняй школы № 4 і атрад юных інспектараў дарожнага руху 

сярэдняй школы № 3 Нясвіжа. 

Завяршыўся форум выступленнямі агітбрыгад Нясвіжскай гімназіі і 

сярэдняй школы № 3, тэатраў экалагічнай моды гімназіі і Затур`янскага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы, творчых калектываў раённага ЦДТ. 

 

Рэва, Д. Лета на карысць ведам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 5 ліпеня (№ 75). — С. 5. 

Першы абласны профільны лагер па інфарматыцы на 9 дзён сабраў 

дзяцей у Салігорскім раёне. Гасцей вітала Чырвонаслабодская дзяржаўная 

санаторная школа-інтэрнат для дзяцей з саматычнай паталогіяй. Тут 

адначасова працаваў раённы профільны лагер па розных прадметах для 

навучэнцаў з Салігорскага раёна і лагер абласнога ўзроўню выключна па 

інфарматыцы, куды прыехалі хлопчыкі і дзяўчынкі з розных куткоў Мінскай 

вобласці. 

 

Рэва, Д. Па рабоце – гонар / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 5 

ліпеня (№ 75). — С. 5. 

Дзве ўстановы адукацыі Міншчыны ўдастоены з`явіцца на 

Рэспубліканскай дошцы гонару. Гэта Мінскі дзяржаўны абласны ліцэй 

(кіраўнік Віктар Пракопавіч Хацееў) і Слуцкі дзяржаўны каледж (кіраўнік 

Барыс Браніслававіч Блахін). 
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30.07.2016 

Адамовіч, С. Дваццаць адзін год – самы час на ўзлет! / С. Адамовіч // 

Мінская праўда. — 2016. — 30 ліпеня (№ 58). — С. 10. 

У артыкуле распавядаецца пра маладога спецыяліста, кіраўніка 

узорнага харэаграфічнага ансамбля «Расінка» Старадарожскага раённага 

цэнтра культуры і адпачынку Дар’ю Валынец. 
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23.07.2016 

Адамовіч, С. Звычайныя цуды майстрыхі-чараўніцы / С. Адамовіч // 

Мінская праўда. — 2016. — 23 ліпеня (№ 56). — С. 10. 

У артыкуле распавядаецца пра педагога дадатковай адукацыі, кіраўніка 

аматарскага аб’яднання «Дзічая майстэрня» цэнтра творчасці дзяцей  

і моладзі г.п. Смілавічы Чэрвеньскага раёна Ірыну Пазняк.  

 

20.07.2016 

Сліж, М. Разгледзець у юнай душы мастака / М. Сліж // Мінская праўда. 

— 2016. — 20 ліпеня (№ 55). — С. 8. 

Артыкул пра дасягненні вучняў Маладзечанскай дзіцячай школы 

мастацтваў. 

 

16.07.2016 

Высоцкая, С. Образ жизни – Учитель / С. Высоцкая // Мінская праўда. 

— 2016. — 16 ліпеня (№ 54). — С. 9. 

Статья о директоре Несвижского государственного колледжа  

им. Я. Коласа Елене Васильевне Журавлевой.  

 

Кузовкина, М. Как не заучить детей / М. Кузовкина // Мастацкая і 

музычная адукацыя. — 2016. — 16 ліпеня (№ 54). — С. 9. 

Беседа с директором гимназии № 1 «Логос» города Вилейки Натальей 

Петровной Жибуль.  

 

09.07.2016 

Брожина, Ю. 100-проЦенТный результат / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 9 ліпеня (№ 52). — С. 13. 

Два друга-одноклассника из гимназии города Дзержинска получили на 

ЦТ высшие баллы: Владислав Авсиевич – по белорусскому языку, а Вадим 

Макарчик – по физике.  

 

02.07.2016 

Баталка, Н. Маладыя кіраўнікі: ёсць і веды, і энтузіазм / Н. Баталка // 

Мінская праўда. — 2016. — 2 ліпеня (№ 50). — С. 3. 

У Стаўбцоўскім раёне прайшоў абласны семінар-вучоба з удзелам 

старшыні аблвыканкама Сямёна Шапіры. Удзельнікі семінара – сямнаццаць 

спецыялістаў, якія ўключаны ў рэзерв кадраў на пасады кіраўнікоў 

сельскагаспадарчых арганізацый, азнаёміліся з работай шасці 

сельгаставарыстваў, якія параўнальная нядаўна ўзначалілі маладыя 

дырэктары – іх равеснікі. 

Удзельнікі семінара наведалі Дзераўнянскую сярэднюю школу, якая 

супрацоўнічае з Беларускім дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэтам. 
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Драздоўская, А. Дзе з каменя-валуна тры клёны растуць... / 

А. Драздоўская // Мінская праўда. — 2016. — 2 ліпеня (№ 50). — С. 5. 

Пра музей баявой і працоўнай славы Ганцавіцкай сярэдняй школы імя 

Пятра Лапаціна Барысаўскага раёна расказвае яго кіраўнік Ларыса 

Махранкова. 
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29.07.2016 

Азанович, Т. Из страны сонца – в страну детства / Т. Азанович // 

Рэспубліка. — 2016. — 29 ліпеня (№ 142). — С. 10. 

Пятый год в Беларусь на оздоровление приезжают дети из Японии, 

пострадавшие от аварии на АЭС «Фукусима». Только в этом году поправить 

здоровье приедут 90 подростков. В Национальном детском образовательно-

оздоровительном центре «Зубренок» в программу оздоровления детей из 

Японии включены образовательные, оздоровительные, спортивные и 

культурно-досуговые мероприятия. Ребята также смогут поближе 

познакомиться с Беларусью, ее природой, культурой и традициями во время 

многочисленных экскурсий. 

 

22.07.2016 
Азанович, Т. Материнство начинается с пеленок / Т. Азанович // 

Рэспубліка. — 2016. — 22 ліпеня (№ 137). — С. 10. 

Сразу в трех районах Минской области – Воложинском, Минском и 

Пуховичском – реализуется социальный проект. Его суть – подставить плечо 

несовершеннолетним и молодым матерям.  

Ольга Глинская, начальник отдела социальной и воспитательной 

работы управления образования Минского областного исполнительного 

комитета, замечает, что количество несовершеннолетних родителей в 

последнее время увеличивается. «Поэтому если опыт в трех районах 

докажет свою эффективность, он будет распространен и в других районах. 

То есть специально для таких мам будут проводиться тренинги, мастер-

классы, занятия… В планах – организовать комплексную помощь, где 

объединились бы сразу несколько структур – ТЦСОН, СПЦ, учреждения 

здравоохранения». 

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by

