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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  

 
 

24.05.2016 

Канюта, В. Поспех – у пераемнасці / В. Канюта // Звязда. — 2016. — 

24 мая (№ 96). — С. 5. 
Ветэраны педагагічнай працы, былыя кіраўнікі агульнаадукацыйных 

навучальных устаноў Пухавіцкага раёна сустрэліся ў Мар`інагорскай гімназіі. На 

думку дырэктара гімназіі Алы Ралькевіч, іх вялікі досвед будзе карысны сучаснаму 

пакаленню дзяцей. Як адзначыла намеснік начальніка аддзела адукацыі, спорту і 

турызму Пухавіцкага райвыканкама Жанна Даніловіч, такія сустрэчы неабходныя 

і для маладых педагогаў, для тых, хто сёння працуе ў школе, бо хто ім яшчэ 

перадасць вопыт, як не ветэраны педагагічнай працы? 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/24may-

5.indd_.pdf 

 

19.05.2016 

Бубнова, І. Па-ранейшаму ў страі / І. Бубнова // Звязда. — 2016. — 

19 мая (№ 93). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 3. 
Упершыню патрыятычная акцыя пад назвай «Беларусь памятае» прайшла ў 

Маладзечне. 

Аўтар артыкула – Ірына Бубнова, вучаніца 9 класа сярэдняй школы № 12 

Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/19may-

7.indd_.pdf 

 

Груша, К. «Залаты млын» талентаў / К. Груша // Звязда. — 2016. — 

19 мая (№ 93). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 7. 
У гімназіі г. Мар`іна Горка дзейнічае школьны тэатр «Залаты млын».  

Аўтар артыкула – Кацярына Груша, вучаніца 11 класа гімназіі. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/19may-

11.indd_.pdf 
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Свірыда, Д. Роднай мовай кранаючы сэрцы... / Д. Свірыда // Звязда. — 

2016. — 19 мая (№ 93). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 7. 
Культурнай сталіцай Беларусі сёлета стала Маладзечна. І гэта не 

выпадкова, бо тут часта праходзяць цікавыя культурныя падзеі: выставы, 

канцэрты, фестывалі, літаратурныя гасцёўні. Адна з такіх сустрэч адбылася 

ў Маладзечанскім музычным каледжы імя М. К. Агінскага. Сюды завіталі маладыя 

беларускія паэты, перакладчыкі, члены Саюза пісьменнікаў Беларусі Аксана 

Ярашонак і Рагнед Малахоўскі. Госці расказвалі пра сябе, адказвалі на пытанні і, 

безумоўна, дзяліліся сваёй творчасцю.  

Аўтар артыкула – Дар'я Свірыда, вучаніца 11 класа гімназіі № 10 

г. Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/19may-

11.indd_.pdf 

 

18.05.2016 

Нікалаева, Н. Актыўная ацэнка – новая мода? / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2016. — 18 мая (№ 92). — С. 4. 
Пытанні метаду актыўнай ацэнкі абмеркавалі падчас падагульняючай 

сустрэчы выпускнікоў чацвёртага дыстанцыйнага курса «Стратэгія актыўнай 

ацэнкі». Сярод удзельнікаў – Святлана Іванюшына, настаўніца пачатковых класаў 

сярэдняй школы № 1 горада Лагойска; Яніна Пушкіна, настаўніца гісторыі 

Бобрскага вучэбна-педагагічнага комплексу яслі-сад – сярэдняя школа Крупскага 

раёна. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160518/1463519891-aktyunaya-acenka-novaya-moda 

 

05.05.2016 

Лыскавец, Я. Знайсці сяброў... на раскопках / Я. Лыскавец // Звязда. — 

2016. — 5 мая (№ 84). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 3. 
Пераважная большасць студэнтаў і навучэнцаў яшчэ толькі рыхтуюцца да 

здачы экзаменаў, але для некаторых з іх ужо пачынаецца новы семестр – 

працоўны. Урачыстая цырымонія яго афіцыйнага адкрыцця адбылася 4 мая на 

плошчы Дзяржаўнага сцяга. Удзел у ёй узялі каля 800 байцоў, камандзіраў і 

камісараў штабоў зводных абласных і Мінскага гарадскога студэнцкіх атрадаў. 

Цэнтральным момантам цырымоніі стала ўручэнне студатрадам пуцёвак для 

працы на сацыяльна значных аб'ектах. 

Для пераважнай большасці студатрадаўцаў гэты працоўны семестр будзе 

ўжо не першым. Так, Павел Рамановіч, навучэнец Валожынскага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя, падзяліўся ўражаннямі ад леташняга 

семестра. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/5may-

7.indd_.pdf 
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Хілько, Х. Віктар Жук: «Гісторыя – не проста скарбніца фактаў» / 

Х. Хілько // Звязда. — 2016. — 5 мая (№ 84). — Матэрыял артыкула 

змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 2. 
Гутарка з настаўнікам гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы № 11 

Маладзечна Віктарам Жуком. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160504/1462368709-viktar-zhuk-gistoryya-ne-prosta-

skarbnica-faktau 

 

«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 
  

 

24.05.2016 

Декола, Н. С прицелом на следующий день / С. Декола // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2016. — 24 мая (№ 96). — С. 4. 
В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи 

назвали победителей IV Республиканского смотра-конкурса «Лидер года-2016». 

Первое место занял Владислав Карчмит, учащийся 10-го класса Красненской 

средней школы Молодечненского района. 

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

pritselom-na-sleduyushchiy-den.html 

 

12.05.2016 

Гуринович, И. Песня и годы // СБ. Беларусь сегодня. — 2016. — 

12 мая (№ 88). — С. 11. 
О музыльной школе города Солигорска. 
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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  

 
 

28.05.2016 

Рэва, Д. Высокі палёт «Прапелералёта» / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 28 мая (№ 59). — С. 6. 
Вынікі конкурсу Intel ISEF. 

Навучэнкі 11 класа Мінскага абласнога дзяржаўнага ліцэя Ульяна Краўчанка 

і Настасся Уласавец прадставілі на конкурсе работу «Вывучэнне літычных 

уласцівасцей бактэрыяфага PhiEa2809». Вучаніца 9 класа Старобінскай сярэдняй 

школы Салігорскага раёна Дар`я Залеска абараняла свой праект «Эказол «Тры 

мядзведзі» – новы экалагічны антыпірэн для папярэджання лясных пажараў». 

Трэцюю работу ў фінале прадставіў Аляксей Барысевіч, навучэнец 11 класа 

Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя. У рабоце пад назвай «Прапелералёт» юнак 

прапанаваў аэрадынамічную схему лятальнага апарата, якая спалучае 

манеўранасць верталёта і хуткасць самалёта. 

Работа Аляксея Барысевіча была адзначана спецыяльным прызам фонду 

Alcoa Foundation. 

 

Рэва, Д. Маленькія крокі да вялікага бізнесу / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 28 мая (№ 59). — С. 22. 
На Міншчыне ўпершыню адбыўся фестываль навучэнскіх бізнес-кампаній. 

Спецыяльным дыпломам у намінацыі «Лепшая бізнес-ідэя» былі адзначаны 

кампаніі «БелАрт» Петкавіцкага ясляў-сада – сярэдняй школы Дзяржынскага 

раёна і «Ракаў-трып» Ракаўскай сярэдняй школы Валожынскага раёна. У 

намінацыі «Лепшая прэзентацыя бізнес-кампаніі» лідарамі сталі кампаніі 

«Гліняны звон» Івянецкага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Валожынскага раёна 

і «Імпульс-Darillium» гімназіі № 1 Жодзіна. 

Кампаніі «Эргана», што працуе ў Капыльскім дзяржаўным каледжы, і 

Art.biz, якая дзейнічае ў гімназіі-каледжы мастацтваў Маладзечна, перамаглі ў 

намінацыі «Эфектыўнае прасоўванне вырабленага тавару або аказваемай 

паслугі». Спецыяльным дыпломам у намінацыі «Якасны бізнес-план» атрымалі 

бізнес-кампаніі «Зеленград» Драчкаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы 

Смалявіцкага раёна і «Школьная кампанія 10+» Бараўлянскай гімназіі Мінскага 

раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27306 
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Рэва, Д. Санаторныя школы-інтэрнаты – вучымся на здароўе / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 28 мая (№ 59). — С. 22. 
У Маладзечне прайшоў абласны семінар, на якім абмяркоўваліся пытанні 

сучасных падыходаў да арганізацыі аздараўлення дзяцей у санаторных школах-

інтэрнатах. 

 

Церахава, Н. Універсальныя методыкі і новыя праекты / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 28 мая (№ 59). — С. 6. 
Госцем суботняй планёркі ў бягучым нумары «Настаўніцкай газеты» стала 

начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму Смалявіцкага раёна Ілона Юр`еўна 

Дастанка. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27298 

 

24.05.2016 

Выбіраем WorldSkills // Настаўніцкая газета. — 2016. — 24 мая 

(№ 57). — С. 6. 
Пераможцы WorldSkills Belarus – 2016: 

Малярныя і дэкаратыўныя работы – Аляксандр Градовіч, Барысаўскі 

дзяржаўны прафесійны будаўнічы каледж 

Чэмпіёны JuniorsSkills – 2016: 

«Прамысловая робататэхніка» (узроставая катэгорыя 10-13 гадоў – Вадзім 

Валасевіч, Арцём Чаўлытка, гімназія-інтэрнат Мядзела); 

«Тэхналогіі беспілотных лятальных апаратаў» (узроставая катэгорыя 10-13 

гадоў – Максім Парфяновіч, Андрэй Верхаводка, Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі 

Барысаўскага раёна), узроставая катэгорыя 14-17 гадоў – Максім Грачуха, Ягор 

Сакалоў, Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27138 

 

Клюйко, А. Пад крылом «БелАЗа» / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 24 мая (№ 57). — С. 7. 
Мінская вобласць прадставіла на чэмпіянат WorldSkills Belarus - 2016 21 

удзельніка па 16 кампетэнцыях. У артыкуле ідзе гаворка пра удзельнікаў з горада 

Жодзіна: Кірыла Лакціёнава (Жодзінскі прафесійны ліцэй) і Яўгена Калача (філіял 

БНТУ «Жодзінскі дзяржаўны політэхнічны каледж»). 

 

21.05.2016 

Андрэйчык, Ю. Аўкцыён каштоўнасцей школьнага жыцця / 

Ю. Андрэйчык // Настаўніцкая газета. — 2016. — 21 мая (№ 56). — С. 15. 
Вучні і настаўнікі Нясвіжскай гімназіі разважаюць на тэму, чым 

неабходным педагогі павінны забяспечыць дзяцей на працягу навучання ў школе, 

што можа спатрэбіцца ім у будучым жыцці. У абмеркаванні тэмы паўдзельнічала 

і дырэктар гімназіі Таццяна Віктараўна Шумоўская. 
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Куды знікае час... // Настаўніцкая газета. — 2016. — 21 мая (№ 56). —

С. 14. 
Аб тым, як лепш спланаваць свой вольны час, разважае настаўніца хіміі і 

біялогіі Лугаваслабадской сярэдняй школы Мінскага раёна Алена Гарбар. 

 

Рэва, Д. Піянеры Міншчыны салютуюць! / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 21 мая (№ 56). — С. 5. 
Дзень піянерскага сяброўства юныя жыхары Міншчыны адзначылі разам на 

абласным свяце «Салют, піянерыя!». Свята прайшло ў знакавым для кожнага 

беларуса месцы – ля Кургана Славы. У межах свята лепшыя навучэнцы сярэдняй 

школы № 4 Жодзіна былі прыняты ў піянеры. 

 

Філімонава, І. Падарожжы з сюрпрызамі / І. Філімонава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 21 мая (№ 56). — С. 17. 
З вопыту выкладання выяўленчага мастацтва ў гімназіі № 3 Салігорска. 

Аўтар – настаўніца выяўленчага мастацтва Ірына Філімонава. 

 

19.05.2016 

Рэва, Д. «Алімпійскія старты» ў Маладзечне / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 19 мая (№ 55). — С. 4. 
XII абласная алімпіяда па прадмеце «Фізічная культура і здароўе» сярод 

вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі прайшла ў Маладзечне. У камандным 

заліку лідарам стала каманда Маладзечанскага раёна. На другім месцы – 

Старадарожскі раён, на трэцім – каманда Мінскага абласнога кадэцкага 

вучылішча. 

 

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

2016. — 19 мая (№ 55). — С. 4. 
Упершыню на Міншчыне прайшла дыстанцыйная алімпіяда для педагагічных 

работнікаў. Пераможцай алімпіяды па хіміі стала Наталля Мечыславаўна 

Кандраценка, настаўніца ліцэя Барысава. Дыплом I ступені алімпіяды па рускай 

мове атрымала Любоў Аўгусцінаўна Азарка, настаўніца сярэдняй школы № 1 

Нясвіжа, па англійскай мове – Наталля Леанідаўна Прыбыльская, настаўніца 

гімназіі Дзяржынска, па матэматыцы – Вольга Уладзіміраўна Занковіч, намеснік 

дырэктара вілейскай гімназіі № 1 «Логас». 

Першае месца ў алімпіядзе па гісторыі падзялілі паміж сабой Аляксандр 

Уладзіміравіч Кандраценка, настаўнік сярэдняй школы № 11 Барысава, і Алег 

Леанідавіч Масько, настаўнік Жодзінскай жаночай гімназіі. 

 

Рэва, Д. Профільнае навучанне ў школе: мадэлі, метады, тэхналогіі / 

Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 19 мая (№ 55). — С. 4. 
У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшла навукова-

практыная канферэнцыя з міжнародным удзелам «Профільнае навучанне ў школе: 

мадэлі, метады, тэхналогіі». Вопытам рэалізацыі профільнага навучання 

падзялілася з калегамі Алена Уладзіміраўна Пазнякова, намеснік дырэктара 
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Мінскага абласнога дзяржаўнага ліцэя. У форме майстар-класаў вопыт работы 

прадставілі: Эла Мікалаеўна Якубоўская, настаўніца фізікі гімназіі № 1 Жодзіна; 

Алена Чаславаўна Сяліцкая, настаўніца гімназіі № 1 Дзяржынска; Ірына 

Віктараўна Адамовіч, настаўніца сярэдняй школы № 20 Барысава; Галіна Іванаўна 

Юшкевіч, метадыст аддзела арганізацыйна-метадычнага суправаджэння 

маладзёжных ініцыятыў МАІРА. 

 

14.05.2016 

Рэва, Д. Дзень сям`і ў новым доме / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 14 мая (№ 53). — С. 8. 
Напярэдадні Міжнароднага дня сям`і ў Жодзіне адкрыўся дзіцячы дом 

сямейнага тыпу. 

 

Сазонава, С. Фарміруем культуру быту / С. Сазонава // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 14 мая (№ 53). — С. 20. 
Акадэмія паслядыпломнай адукацыі правяла e-mail-канферэнцыю 

«Эфектыўныя формы і метады фарміравання культуры быту навучэнцаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі». У канферэнцыі прынялі ўдзел: намеснік дырэктара 

па выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 13 Барысава Кацярына Вітальеўна 

Засковіч; намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 2 Жодзіна 

Алена Сцяпанаўна Марозава; намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце 

Радашковіцкай сярэдняй школы Алена Карлаўна Рудакова. 

 

12.05.2016 

Рэва, Д. У гармоніі з прыродай – у гармоніі з сабой / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 мая (№ 52). — С. 14. 
На базе эколага-біялагічнага цэнтра дзяцей і моладзі Салігорскага раёна 

адбыўся абласны семінар «Вопыт і перспектывы развіцця экалагічнай адукацыі ў 

Мінскай вобласці». 

У пачатку семінара выступіла Дар`я Залеская, навучэнка Старобінскай 

сярэдняй школы. Яе натхняльнае выступленне задало энергічны тэмп рабоце 

семінара. Сярод удзельнікаў – дырэктар эколага-біялагічнага цэнтра дзяцей і 

моладзі Салігорскага раёна Наталля Аляксееўна Дзехцярова; педагог дадатковай 

адукацыі Цэнтра турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі «Ветразь» Руслан 

Валянцінавіч Шайкін; намеснік дырэктара Цэнтра творчасці, турызму і экскурсій 

дзяцей і моладзі Жодзіна Ліна Васільеўна Ківісцікава. 

Удзельнікі семінара наведалі гімназію № 2 Салігорска і Краснадворскі 

дзіцячы сад – сярэднюю школу. 

 

07.05.2016 

Казючыц, Л. Мірнага неба! / Л. Казючыц // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 7 мая (№ 51). — С. 14. 
У Суткаўскім дзіцячым садзе – базавай школе Уздзенскага раёна дзейнічае 

пакой баявой славы. 

Аўтар – настаўніца Людміла Казючыц. 
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Калядзіч, Н. Памяць назаўсёды / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 7 мая (№ 51). — С. 5. 
Напярэдадні 9 Мая ў гонар 71-й гадавіны Перамогі на базе сталічнай гімназіі 

№ 174 адбылася IX Міжнародная маладзёжная навукова-практычная 

канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці 

народа». Цікавасць да гісторыі вайны яскрава засведчылі работы навучэнцаў, 

прадстаўленыя на канферэнцыі.  

Сярод уладальнікаў дыпломаў першай ступені – Аляксей Юр`еў (сярэдняя 

школа № 5 Маладзечна). 

 

05.05.2016 

Аўласёнак, І. Дашкольнікі на старце... / І. Аўласёнак // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 5 мая (№ 50). — С. 11. 
Арганізацыя фізічнага выхавання ў яслях-садзе № 28 Барысава. 

Аўтар – кіраўнік фізвыхавання, кіраўнік РМА кіраўнікоў фізвыхавання Ірына 

Аўласёнак. 

 

Кобава, Н. Жыве наша песня спрадвечная! / Н. Кобава // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 5 мая (№ 50). — С. 11. 
Творчыя харавыя калектывы сярэдняй школы № 6 Салігорска прынялі ўдзел у 

конкурсе нацыянальнай музыкі «РЭХА», які адбыўся напрыканцы красавіка ў 

Мінску. Так, узорны хор «Лучыкі», узорны хор «Дружба» атрымалі дыпломы 

трэцяй ступені. Узорны ансамбль народнай песні «Васілінка» атрымаў дыплом 

другой ступені. Паказалі свой прафесійны ўзровень і салісты ансамбля 

«Васілінка»: Паліна Хурсан узнагароджана дыпломам другой ступені, Ангеліна 

Купрусь – дыпломам трэцяй ступені. 

Аўтар – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 6 

Салігорска. 

 

Сівава, А. Супрацоўніцтва, сутворчасць, садзейнічанне / А. Сівава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 5 мая (№ 50). — С. 11. 
Арганізацыя работы з высокаматываванымі навучэнцамі пры вывучэнні 

біялогіі. 

Аўтар – настаўніца біялогіі сярэдняй школы № 3 Клецка Алена Сівава. 
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28.05.2016 

Брожина, Ю. Звени, звонок, звени! / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2016. — 28 мая (№ 40). — С. 15. 
30 мая во всех учреждениях образования Минщины прозвучит последний 

звонок. Попрощаются со школой 8,2 тысячи одиннадцатиклассников. Еще 13,5 

тысячи подростков оканчивают девятый класс. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7335-zveni-

zvonok-zveni.html 

 

Кореневская, А. Каждый ребенок хочет в «Зубренок» / А. Кореневская 

// Мінская праўда. — 2016. — 28 мая (№ 40). — С. 8. 
Интервью с директором Национального детского образовательно-

оздоровительного центра «Зубренок» Надеждой Онуфриевой. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7340-kazhdyy-

rebenok-hochet-v-zubrenok.html 

  
25.05.2016 

Брожина, Ю. Все грани профессии / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2016. — 25 мая (№ 39). — С. 3. 
Семь представителей Минской области получили награды на 

республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Belarus – 

2016. Так, лучшим в компетенции «Малярные и декоративные работы» признан 

учащийся второго курса Борисовского государственного строительного 

профессионального лицея Александр Градович. Остальные участники заняли в 

различных компетенциях вторые и третьи места. По итогам республиканского 

конкурса будет сформирована национальная сборная, которая в октябре будущего 

года предстаит Беларусь на 44-м международном чемпионате WorldSkills 

Competition в Абу-Даби (ОАЭ). 

Кстати, в рамках WorldSkills впервые прошел конкурс JuniorSkills Belarus. 

Об успехах команды гимназии-интерната Мяделя рассказал ее тренер, учитель 

информатики Вячеслав Савчик. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7290-vse-

grani-professii.html 
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Хорсун, С. «Няма смачней вадзіцы, чым з роднае крыніцы» / С. Хорсун 

// Мінская праўда. — 2016. — 25 мая (№ 39). — Матэрыял артыкула 

змешчаны ў дадатку «МП плюс» на с. 3. 
У Гоцкай сярэдняй школе Салігорскага раёна ладзіцца тур выхаднога дня 

«Запрашаем на Палессе». Менавіта ў такой форме школа рэалізоўвае культурна-

этнаграфічны праект «Палескі край – крыніца прыгажосці і натхнення», які 

ўвайшоў у лік пераможцаў Мінскай вобласці ў першым конкурсе мясцовых 

ініцыятыў у рамках праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі «Садзейнічанне 

развіццю на мясцовым ўзроўні ў Рэспубліцы Беларусь» ЕС/ПРААН. 

 

21.05.2016 

Адамович, С. Делегаты избраны! / С. Адамович // Мінская праўда. — 

2016. — 21 мая (№ 38). — С. 2. 
Педагогическую общественность Червенского района на V Всебелорусском 

народном собрании, которое состоится 22–23 июня, будет представлять 

Наталья Побойкина – учитель математики высшей категории гимназии № 1 

имени В. Короля г. Червеня. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7262-delegaty-

izbrany.html 

 

Брожина, Ю. Решить по справедливости / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 21 мая (№ 38). — С. 3. 
Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел прием граждан 

Минского района. В частности, жители Хатежино ждут открытия 

в агрогородке нового дошкольного учреждения. Губернатор поручил проработать 

данный вопрос начальнику управления образования Миноблисполкома Галине 

Казак. Также для жителей пристоличья проблемным остается вопрос оплаты 

школьного проезда в пригородном транспорте. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7260-reshit-

po-spravedlivosti.html 

 

Дошколята на театральной сцене // Мінская праўда. — 2016. — 

21 мая (№ 38). — С. 4. 
8 дошкольных коллективов Любанщины приняли участие во 2-м районном 

театральном фестивале «За кулисами детства». Победитель фестиваля – 

Сорочский ясли-сад – выступит со своей постановкой 1 июня на районном 

празднике, посвященном Международному дню защиты детей. 

 

18.05.2016 

Адамовіч, С. Скончыце дзявяты клас – Першамайск чакае вас! / 

С. Адамовіч // Мінская праўда. — 2016. — 18 мая (№ 37). — Матэрыял 

артыкула змешчаны ў дадатку «МП плюс» на с. 7. 
Пра Уздзенскі дзяржаўны сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй. 
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Адамовіч, С. Уздзенскае свята ў гонар дзядзькі Кандрата / С. Адамовіч 

// Мінская праўда. — 2016. — 18 мая (№ 37). — С. 13. 
Абласное свята «Я – пякучка Крапіва» да 120-годдзя народнага пісьменніка 

Кандрата Крапівы прайшло ў горадзе Узда. 

Спачатку гасцям прапанавалі зазірнуць ва ўздзенскую сярэднюю школу № 2, 

якая з 1992 года носіць імя Кандрата Крапівы. Дваццаць год назад тут быў 

створаны музейны пакой у гонар знакамітага земляка. Сёлета экспазіцыя набыла 

новае аблічча ў новым памяшканні. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/7205-

uzdzenskae-svyata-%D1%9E-gonar-dzyadzki-kandrata.html 

 

Скакун, Т. Джаз. Юность. Солигорск / Т. Скакун // Мінская праўда. — 

2016. — 18 мая (№ 37). — С. 13. 
В Солигорске прошел JAZZ-TIME – джазовый форум. Как отметил идейный 

вдохновитель конкурса, директор Солигорской детской школы искусств Олег 

Щербов, уровень фестиваля растет, и слава о нем распространяется быстро. 

Обладателем Гран-при стал Илья Киселев из Краснослободской детской 

школы искусств. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7204-dzhaz-

yunost-soligorsk.html 

 

14.05.2016 

Адамовіч, С. Выбірай хутчэй чэрвеньскі ліцэй! / С. Адамовіч // 

Мінская праўда. — 2016. — 14 мая (№ 36). — С. 19. 
Пра Чэрвеньскі прафесійны будаўнічы ліцэй. 

 

Брожина, Ю. Обучение одно, а профессий несколько / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2016. — 14 мая (№ 36). — С. 19. 
О Воложинском сельскохозяйственном профессиональном лицее. 

 

Брожина, Ю. Тепло родного дома / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2016. — 14 мая (№ 36). — С. 5. 
В Жодино открылся детский дом семейного типа. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7182-teplo-

rodnogo-doma.html 

 

Ласковое «Солнышко» // Мінская праўда. — 2016. — 14 мая (№ 36). 

— С. 17. 
О дошкольном центре развития ребенка «Солнышко» д. Рудавка 

рассказывает заведующая Юлия Сороговец. 

 

Пуляк, О. И. Большая душа маленького человека / О. И. Пуляк // 

Мінская праўда. — 2016. — 14 мая (№ 36). — С. 17. 
О яслях-саду № 4 города Несвижа «Кораблик детства». 

Автор – Ольга Ивановна Пуляк, заведующая УДО. 
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Радоман, Г. В. Школа из волшебных «СНОВ» / Г. В. Радоман // 

Мінская праўда. — 2016. — 14 мая (№ 36). — С. 17. 
О Сновской средней школе. Автор – директор Галина Васильевна Радоман. 

 

Шумовская, Т. В. Славная история альма-матер и ее славные ученики / 

Т. В. Шумовская // Мінская праўда. — 2016. — 14 мая (№ 36). — С. 17. 
О Несвижской гимназии. Автор – директор Татьяна Викторовна 

Шумовская. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/novosti-oblasti/item/1314-

slavnaya-istoriya.html 

 

07.05.2016 

Болотов, А. В память о героических предках / А. Болотов // Мінская 

праўда. — 2016. — 7 мая (№ 35). — С. 14. 
В поселке Гатово расположен мемориальный комплекс в память о воинах 

Советской Армии, погибших во время операции «Багратион». За порядком у 

памятника следят школьники и учителя местной школы. О том, как трудились 

школьники, рассказала заместитель директора по воспитательной работе 

Гатовской средней школы Ирина Савич. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7120-v-

pamyat-o-geroicheskih-predkah.html 

 

Добрая слава о человеке не меркнет // Мінская праўда. — 2016. — 

7 мая (№ 35). — С. 2. 
5 мая Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил 

государственные награды работникам сферы образования, медицины, 

строительства, сельского хозяйства, спорта, силовых структур, деятелям  

культуры. Среди них и представители Минщины. Это учитель химии гимназии № 

7 города Молодечно Наталья Пащук, учитель географии гимназии № 1 города 

Воложина Светлана Федорако. 

 

Слиж, М. У каждого свой подвиг / М. Слиж // Мінская праўда. — 2016. 

— 7 мая (№ 35). — С. 10. 
На базе средней школы № 5 города Молодечно уже много лет действует 

клуб «Поиск». Благодаря кропотливой работе школьников и руководителя клуба 

Лидии Князевой удалось установить имена более 1 700 узников концентрационного 

лагеря «Шталаг-342» и найти их родственников. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7128-u-

kazhdogo-svoy-podvig.html 

 

Я шлю тебе письмо из 2016-го... // Мінская праўда. — 2016. — 7 мая 

(№ 35). — С. 12–13. 
Письма участникам Великой Отечественной войны. 

Авторы: Диана Пугачева (гимназия Фаниполя), Иван Катченко (Несвижская 

гимназия), Вероника Романчук (Сновская средняя школа), Мария Елисеенкова 
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(средняя школа № 11 Молодечно), Виталина Винник (Сновская средняя школа), 

Никита Лакисов (гимназия Фаниполя), Маргарита Курилович (гимназия 

Фаниполя), Юлия Семакова (Несвижская гимназия), Ирина Якушева (средняя 

школа № 11 Молодечно), Владислав Навойчик (средняя школа № 11 Молодечно). 

 

04.05.2016 

Кучинская, А. Лучшие юные инспекторы встретились в «Зубренке» / 

А. Кучинская // Мінская праўда. — 2016. — 4 мая (№ 34). — С. 14. 
184 юных инспектора движения из 23 команд, победивших в районных 

соревнованиях, приняли участие в 44-м областном слете. Слет прошел 

в «Зубренке». 

По итогам конкурсов 1-е место заняла команда средней школы № 2 города 

Смолевичи. На 2-м месте – представители средней школы № 3 города Несвижа и 

3-е место у команды средней школы № 3 города Клецка. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7082-luchshie-

yunye-inspektory-vstretilis-v-zubrenke.html 

 

Хорсун, С. Урок длиною в жизнь / С. Хорсун // Мінская праўда. — 

2016. — 4 мая (№ 34). — Материал статьи опубликован в приложении «МП 

плюс» на с. 2. 
Начальник образования, спорта и туризма Смолевичского райисполкома 

Илона Достанко рассказала о направлениях развития образования в регионе.  
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