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30.12.16 

Костюкевич, А. На детской улице праздник / А. Костюкевич, Д. 

Гаранинова, В. Козлович // СБ. Беларусь сегодня. — 2016. — 30 декабря (№ 

252). — С. 4. 
В рамках акции “Наши дети” первый заместитель министра информации 

Игорь Луцкий посетил воспитанников в “SOS – детская деревня» в Марьиной 

Горке. 

 

29.12.16 

Кабышева, И. В каждой улыбке – солнце / И. Кабышева, А. 

Петроченко // СБ. Беларусь сегодня. — 2016. — 29 декабря (№ 251). — С. 2. 
В рамках акции “Наши дети” председатель Государственного 

таможенного комитета Юрий Сенько навестил воспитанников Логойского 

детского социального приюта. 

 

27.12.16 

Пролесковский, Р. Копилка добрых дел / Р. Пролесковский, Н. Декола 

// СБ. Беларусь сегодня. — 2016. — 27 декабря (№ 249). — С. 4. 
В рамках акции “Наши дети” сотрудники МВД навестили школу-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Радошковичах. 

На новогодний утренник привезли каждому воспитаннику сладкий подарок, школе 

– новый спортинвентарь. А театрализованное представление, подготовленное 

ребятами, продолжил концерт заслуженного коллектива Беларуси ансамбль песни 

и танца внутренних войск МВД. 

 

24.12.16 

Умпирович, Д. Персонально к каждому / Д. Умпирович // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2016. — 24 декабря (№ 248). — С. 3. 
Предновогодняя благотворительная акция “Наши дети” охватывает все 

больше адресов. Воспитанники Ждановичского детского дома встречали гостей 

во главе с председателем Комитета государственного контроля Леонидом 

Анфимовым. Чеховщинскую вспомогательную школу-интернат Воложинского 

района посетил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. 
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23.12.16 

Зубович, М. Когда радость на всех одна / М. Зубович // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2016. — 23 декабря (№ 247). — С. 1, 2. 
Третью неделю шагает по стране общенациональная акция под 

патронатом Президента – “Наши дети”. Руководители всех уровней, 

организации, предприятия дарят радость и тепло всем, кто так в этом 

нуждается, в первую очередь ребятам,  которые лишились семьи.  

Так, Вилейскую школу-интернат уже четвертый год опекает министр 

культуры Борис Светлов. У ребят появились два новых плазменных телевизора, 

которые станут прекрасным подспорьем для педагогов при проведении 

коррекционной работы, учебных и воспитательных мероприятий. 

 

 

«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  

 
 

30.12.16 

Цудаў стане больш / С. Яскевіч [і інш.] // Звязда. — 2016. — 30 

снежня (№ 253). — С. 2. 
Старшыня Мінаблвыканкама Сямён Шапіра павіншаваў дзяцей на абласным 

свяце “Навагодняе падарожжа ў казачную краіну”, якое адбылося ў Салігорску. 

 

28.12.16 

Каско, Д. Ад усяго сэрца / Д. Каско // Звязда. — 2016. — 28 снежня (№ 

251). — С. 3. 
Супрацоўнікі МУС напярэдадні навагодніх свят павіншавалі з Новым годам 

выхаванцаў школы-інтэрната ў Радашковічах. 

 

24.12.16 

Шкленнік, В. Ратаўнікі завіталі ў Чахаўшчыну / В. Шкленнік // Звязда. 

— 2016. — 24 снежня (№ 249). — С. 2. 
Ратаўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прынялі ўдзел у 

штогадовай акцыі “Нашы дзеці”. Яны завіталі ў падшэфную дапаможную школу- 
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інтэрнат для дзяцей з асаблівасцямі развіцця, якая знаходзіцца ў невялікай вёсцы 

Чахаўшчына на Валожыншчыне. 

 

22.12.16 

Нікалаева, Н. Ад механікі да экалогіі / Н. Нікалаева // Звязда. — 2016. 

— 22 снежня (№ 247). — С. 2. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Распачалася рэгістрацыя ўдзельнікаў навукова-інжынернага конкурсу 

Belarus Science and Engineering Fair-2017. Да ўдзелу ў ім запрашаюцца навучэнцы 

ўстаноў агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі Беларусі ва ўзросце ад 13 да 18 гадоў. Арганізатарамі конкурсу 

выступаюць Парк высокіх тэхналогій, упраўленне адукацыі Мінскага 

аблвыканкама, Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі і карпарацыя Intel. 

Мерапрыемства пройдзе ў два этыпы: першы (завочны) – з 16 студзеня па 10 

лютага, другі (вочны) – з 17 па 19 лютага. 

 

Нікалаева, Н. Фінансавая адукацыя: для сябе і грамадства / Н. 

Нікалаева // Звязда. — 2016. — 22 снежня (№ 247). — С. 4. — (Дадатак 

“Чырвонка”). 
Навучэнец Вілейскай гімназіі № 2 Іван Ануфрэенак заваяваў “серабро” 

(дыплом II ступені плюс смартфон) на рэспубліканскай алімпіядзе па фінансавай 

адукаванасці сярод навучэнцаў. 

 

Бубнова, І. Данік, здольны весці за сабой / І. Бубнова // Звязда. — 2016. 

— 22 снежня (№ 247). — С. 7. — (Дадатак “Чырвонка”). 
“Чырвонка. Чырвоная змена” аб’явіла творчы конкурс па “пробе пяра” 

юных і маладых няштатных аўтараў, і так атрымалася, што распачалі 

эстафету спаборніцтва ўдзельнікі з Маладзечна. Першай адабранай да друку ў 

ліку іншых стала Ірына Бубнова, вучаніца 10-га класа СШ № 12 г. Маладзечна. У 

будучым Іра марыць стаць журналістам, таму зараз наведвае гурток “Школа 

журналістыкі” пры цэнтры творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік”. Дасланая 

работа – гэта яе першая “проба пяра”. 

 

Гмыза, В. “Паміж песнямі” – музыка / В. Гмыза // Звязда. — 2016. — 

22 снежня (№ 247). — С. 7. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Другой дасланай работай на творчы конкурс “проба пяра” стаў артыкул 

вучаніцы 11-га класа СШ № 4 г. Маладзечна Валерыі Гмыза. Сёлета Валерыя 

заканчвае школу і плануе паступаць у Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт на 

факультэт гісторыі, камунікацыі і турызму. Займаецца ў гуртку па 

журналістыцы. 

 

Бобрык, Н. Шчасце трэба здабываць самому / Н. Бобрык // Звязда. — 

2016. — 22 снежня (№ 247). — С. 7. — (Дадатак “Чырвонка”). 
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Гераіняй артыкула Надзеі Бобрык, вучаніцы 10-га класа гімназіі № 7 г. 

Маладзечна, стала былая вучаніца, другая віцэ-міс нацыянальнага конкурсу 

прыгажосці “Міс Беларусь – 2016” Настасся Сарока.  

Гэтая работа 15-гадовай аўтаркі – таксама першая “спроба пяра”. Надзея 

толькі пачала наведваць гурток журналістыкі ў “Маладзіку”. А нядаўна яна 

прыняла ўдзел у раённым конкурсе фотаработ, прысвечаных юбілею Максіма 

Багдановіча, і яе здымак прайшоў на рэспубліканскі ўзровень. 

 

01.12.16 

Расолька, С. “Зубраня” прымае самых таленавітых / С. Расолька // 

Звязда. — 2016. — 1 снежня (№ 232). — С. 5. — (Дадатак “Чырвонка”). 
У Нацыянальным адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня” 

завяршаецца рэспубліканская профільная змена “Заўсёды гатовы!” для лідараў 

Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі. 

 

 

 

Рэспубліка» – грамадска-палітычная газета. 

Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць 

пяць разоў 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://respublika.sb.by/ 

E-mail: pisma@sb.by 
 

 

30.12.16 

Иванов, В. Подарки от всего сердца / В. Иванов, Ю. Юрьева, В. 

Козлович // Рэспубліка. — 2016. — 30 снежня (№ 249). — С. 2. 
На главной елке Минской области наградили 20 лучших учеников года. А на 

благотворительном празднике в Солигорске собралось более 700 ребят. 

Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро пожелал детям здоровья и 

успехов в учебе. 

 

29.12.16 

Дабрыня крочыць па планеце // Рэспубліка. — 2016. — 29 снежня (№ 

248). — С. 6. 
В преддверии новогодних праздников Государственный секретарь Совета 

Безопасности Станислав Зась поздравил воспитанников Радошковичской школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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24.12.16 

Умпирович, Д. Тепло согревает сердца / Д. Умпирович // Рэспубліка. 

— 2016. — 24 снежня (№ 245). — С. 3. 
Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов 

заглянул на утренник к воспитанникам Ждановичского детского дома. 

Чеховщинскую вспомогательную школу-интернат Воложинского района посетил 

министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. 
 
 

 

Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаўРэспублікі 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 

 
 

 

 

31.12.16 

Рэва, Д. Навагодняе падарожжа ў казку / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 31 снежня (№ 148). — С. 6. 
На Міншчыне больш за 20 гадоў адбываецца добрачынная штогадовая 

рэспубліканская акцыя “Нашы дзеці”. Як паведаміла начальнік упраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама Г. М. Казак, месцам правядзення абласной ёлкі стаў 

Салігорск. Сюды прыехала 740 юных жыхароў Міншчыны. Удзельнікаў свята 

чакалі шматлікія сюрпрызы. Павіншаваць дзяцей прыехаў кіраўнік Мінскай 

вобласці С. Б. Шапіра. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=33261 

 

Рэва, Д. Зімовыя цуды з імху і шышак / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 31 снежня (№ 148). — С. 6. 
Больш за 130 работ, зробленых юнымі майстрамі – навучэнцамі ўстаноў 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі і ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі 

Мінскай вобласці, былі прадстаўлены на абласным этапе Рэспубліканскай 

выставы-конкурсу “Лёд. Кветкі. Фантазія”. Мерапрыемства прайшло ў цэнтры 

турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі “Ветразь” Мінскага раёна. 37 лепшых 

творчых работ навучэнцаў вобласці накіраваны ў Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і 

краязнаўства для ўдзелу ў рэспубліканскім этапе выставы-конкурсу “Лёд. Кветкі. 

Фантазія”. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=33270 
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Рэва, Д. Бяспека на дарогах – наша агульная справа / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 снежня (№ 148). — С. 6. 
Супрацоўнікі ўпраўлення ДАІ УУС і ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама 

сталі ўдзельнікамі абласнога семінара-нарады. Спецыялісты сабраліся ў 

Валожыне, каб абмеркаваць вынікі сумеснай дзейнасці за год і ўзгадніць планы 

работы на год наступны. 

Навучэнцы гімназіі № 1 Валожына прадэманстравалі сваю дасведчанасць у 

пытаннях бяспекі на дарогах і зацікаўленасць у іх вырашэнні. Прадстаўнікі 

Івянецкай сярэдняй школы Валожынскага раёна расказалі аб сваім вопыце 

правядзення пяціхвілінак бяспекі. Прыклады практычнай работы настаўнікаў былі 

прадэманстраваны падчас урокаў “Асновы бяспекі жыццядзейнасці ў 2 і 5 класах 

гімназіі № 1 Валожына. Удзельнікі семінара-нарады ўбачылі, як да 

прафілактычнай работы далучаюцца самі дзеці. Так, у сярэдняй школе № 2 

Валожына зладжана працуюць прадстаўнікі школьнай агітбрыгады, атрада 

аховы правапарадку Савета старшакласнікаў БРСМ і грамадскага аб’яднання 

“Белая Русь”. 

Т. В. Апраніч паведаміла аб арганізацыі работы па прафілактыцы дзіцячага 

дарожна-транспартнага траўматызму ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці ў 

2016 годзе. На Міншчыне дзейнічае 461 каманда юных інспектараў дарожнага 

руху, у склад якіх уваходзяць 6316 навучэнцаў, 2043 навучэнцы сталі ўдзельнікамі 

190 каманд КВЗ ЮІДР. На працягу года даволі актыўна праводзілася работа з 

бацькамі. У кожнай установе адукацыі Дзяржынскага раёна былі праведзены 

тэматычныя бацькоўскія сходы з удзелам інспектараў дзяржаўтаінспекцыі. 

У Мінскай вобласці створаны два абласныя рэсурсныя цэнтры па 

прафілактыцы дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму: у Салігорскім і 

Смалявіцкім раёнах. Як прыклад – рэсурсны цэнтр на базе сярэдняй школы № 3 

Барысава. 

Асноўнымі выхаваўчымі мерапрыемствамі, праведзенымі ўстановамі 

адукацыі ў 2016 годзе па прафілактыцы дзіцячага дарожна-транспартнага 

траўматызму, сталі алімпіяда па ПДР, абласны злёт атрадаў ЮІДР, конкурс 

творчых работ “Выконваем законы дарог” і інш. 

 

Нікіфарава, С. У гасцях у Зюзі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 31 снежня (№ 148). — С. 10. 
У пяці намінацыях спаборнічалі ўдзельнікі выставы-конкурсу 

Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства “Лёд. Кветкі. Фантазія”. 

Асабліва шмат ідэй было ў намінацыі “Ёлачнае калье”, арыгінальнымі былі і самі 

ёлкі. На другім месцы аказалася “Ёлачная карусель” Соф’і Мармыш, выхаванкі 

эколага-біялагічнага цэнтра дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 

Ажывілі сцішаную экспазіцыю сімвалы новага года – пеўні. Трэцюю 

прыступку заваявалі пеўні выхаванцаў Вілейскага раённага ЦДАДіІМ, 

Барысаўскага цэнтра турызму і экалогіі Мінскай вобласці.  

У намінацыі “У госці да Зюзі” выхаванцы эколага-біялагічнага цэнтра 

дзяцей і моладзі Салігорскага раёна падзялілі трэцяе месца з выхаванцамі 

дзяржаўнай гімназіі № 1 Зэльвы Гродзенскай вобласці. 
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Грэчка, І. Юбілей з працягам / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 31 снежня (№ 148). — С. 12–13. 
Па добрай традыцыі ў апошні месяц года і першы месяц зімы на беразе 

Нарачы збіраюцца юныя краязнаўцы, а таксама эколагі, тэхнікі, журналісты 

актыўныя ўдзельнікі рэспубліканскай акцыі навучэнскай моладзі “Жыву ў Беларусіі 

тым ганаруся”. У НДЦ “Зубраня” па традыцыі падводзяцца вынікі конкурсаў 

акцыі. І сярод пераможцаў Рэспубліканскага конкурсу на лепшы праект 

краязнаўчага маршруту “Мой край” – гурток веласіпеднага турызму нарацкай 

сярэдняй школы № 1 Мядзельскага раёна. Кіруе гуртком “Непаседы” настаўнік 

інфарматыкі і матэматыкі нарацкай сярэдняй школы № 1 Вячаслаў Генрыхавіч 

Жалубоўскі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=33331 

 

27.12.16 

Прынесці радасць, падзяліцца іскаркай дабрыні – наш агульны 

абавязак / па матэрыялах БелТА // Настаўніцкая газета. — 2016. — 27 

снежня (№ 147). — С. 2. 
Старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі Леанід Анфімаў 

наведаў Ждановіцкі дзіцячы дом падчас рэспубліканскай дабрачыннай акцыі 

“Нашы дзеці”. 

 

Музычная казка ў зале афіцыйных прыёмаў / па матэрыялах БелТА 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 27 снежня (№ 147). — С. 2. 
Больш за 200 дзяцей з Мінска і Мінскай вобласці акунуліся ў музычную казку 

“Заечы паход на Новы год” у Мінску ў Нацыянальным выставачным цэнтры 

“БелЭкспа”. Арганізатарамі мерапрыемства, якое праходзіць у час  

рэспубліканскай акцыі “Нашы дзеці”, выступаюць Кіраўніцтва справамі 

прэзідэнта, Міністэрства адукацыі, Міністэрства культуры, Мінгарвыканкам і 

Мінаблвыканкам, Маладзёжны тэатр эстрады, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

культуры і мастацтваў. 

 

22.12.16 

Нікіфарава, С. З марай пра свет, дружалюбны да моладзі / С. 

Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 22 снежня (№ 145). — С. 3. 
На нядаўняй рэспубліканскай канферэнцыі “Горад, дружалюбны да дзяцей: 

развіццё ініцыятыў, роўныя магчымасці для дзяцей і моладзі”, арганізатарамі якой 

выступілі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Прадстаўніцтва Дзіцячага 

фонду ААН (ЮНІСЕФ) у Рэспубліцы Беларусь, яе ўдзельнікі прааналізавалі вопыт 

практычнай дзейнасці дарослых і дзяцей па рэалізацыі ініцыятывы “Горад, 

дружалюбны да дзяцей” і абмеркавалі далейшае супрацоўніцтва і ўдасканаленне 

механізмаў далучэння дзяцей і моладзі да прыняцця рашэнняў. Сярод 24 гарадоў,  

якія далучыліся да рэалізацыі гэтай ініцыятывы ў нашай краіне, сталі Жодзіна і 

Салігорск. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32998 

http://nastgaz.by/?p=33331
http://nastgaz.by/?p=32998
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Рэва, Д. Кірмаш валанцёрскіх ініцыятыў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 22 снежня (№ 145). — С. 4. 
У гімназіі № 1 Барысава адбыўся IV форум дзіцячых і маладзёжных 

грамадскіх  аб’яднанняў “Кірмаш валанцёрскіх ініцыятыў”. Мерапрыемства 

сабрала больш за 200 удзельнікаў. Да барысаўчан далучыліся прадстаўнікі клубаў 

ЮНЕСКА са Слуцкага раёна і Мінска. Падлеткі змаглі пазнаёміцца з дапамогай 

інтэрактыўнай выставы пра разнастайныя віды актыўнага адпачынку. На 9 

трэнінгавых пляцоўках яны абмяркоўвалі тое, што турбуе моладзь, праблемы і 

перспектывы, з якімі яны сустракаюцца ў сваім жыцці. На суд журы і гледачоў 

былі прадстаўлены сацыяльныя праекты. Пераможцамі сталі праекты “Вольны 

час” (аб арганізацыі маладзёжнай прасторы, дзе дзеці і падлеткі маглі б займацца 

любімымі захапленнямі)  і “Life school” (аб развіцці нефармальнай адукацыі). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=33003 

 

Рэва, Д. І досціп, і мудрасць / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

22 снежня (№ 145). — С. 4. 
У Нясвіжскай гімназіі прайшоў раённы конкурс інсцэніраванай байкі “І 

досціп, і мудрасць”. Удзел у ім бралі каманды 16 устаноў адукацыі Нясвіжскага 

раёна, якія падрыхтавалі каля 30 творчых нумароў. Першы дзень быў прысвечаны 

выступленням навучэнцаў 5-7 класаў. Пераможцамі сталі вучні Сноўскай сярэдняй 

школы, якія прадставілі байку “Еш, дурань, бо то з макам”. Другі дзень выступалі 

навучэнцы 8-11 класаў. Перамогу ў гэтай узроставай катэгорыі падзялілі паміж 

сабой творчыя каманды сярэдняй школы № 2 Гарадзеі з байкай “Старшыня” і 

сярэдняй школы № 4 Нясвіжа, што прадставіла на суд журы байку “Махальнік 

Іваноў”. Як адзначыла Настасся Сяргееўна Гурко, метадыст вучэбна-

метадычнага кабінета аддзела адукацыі, спорту і турызму Нясвіжскага 

райвыканкама, удзел у конкурсе – гэта своеасаблівы штуршок для дальнейшага 

знаёмства з байкамі Кандрата Крапівы і развіцця тэатральных здольнасцей 

вучняў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=33007 

 

Рэва, Д. Калыска паэтаў і годных грамадзян / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 22 снежня (№ 145). — С. 4. 
Гісторыя Мікалаеўшчынскага дзіцячага сада – сярэдняй школы імя Якуба 

Коласа цесна пераплецена з гісторыяй і культурай нашай краіны. На аснове яе 

настаўнікі змаглі пабудаваць моцную выхаваўчую работу. Так, у 2016/2017 

навучальным годзе ўстанова адукацыі пачала працаваць над раённым 

педагагічным праектам “Сучасныя падыходы да выхавання ў навучэнцаў пачуцця 

патрыятызму і грамадзянскасці сродкамі вывучэння гісторыка-культурнай 

спадчыны Якуба Коласа і яго землякоў”. Дырэктар установы Лілія Дзмітрыеўна 

Кротава расказвае, што ў рамках праекта плануецца выхоўваць у дзяцей гонар за 

спадчыну народа і сваіх землякоў, развіваць камунікатыўныя, даследчыя 

кампетэнцыі, творчыя здольнасці. Работа вядзецца ў некалькіх кірунках. Так, у  

школе працуе этнаграфічна-літаратурны музей “Спадчынны куток”, прысвечаны 

жыццю і творчасці Якуба Коласа. Пад кіраўніцтвам настаўнікаў Т. Л. 

http://nastgaz.by/?p=33003
http://nastgaz.by/?p=33007
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Каранеўскай, Н. А. Загарэўскай, І. С. Паплаўскай, А. А. Высоцкага юныя 

мікалаеўцы здзяйсняюць свае даследванні. У школе дзейнічае турыстычна-

краязнаўчае аб’яднанне. Навучэнцы разам з настаўнікамі здзяйсняюць цікавыя і 

пазнавальныя вандроўкі. Так, нядаўна яны адправіліся ў аднадзённы веласіпедны 

турыстычны паход па Стаўбцоўскім раёне. У планах – новыя падарожжы. 

 

Харытон, А. Імпульс да матэматычнага развіцця / А. Харытон // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 22 снежня (№ 145). — С. 8. 
Артыкул настаўніцы матэматыкі Гародзькаўскага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы Валожынскага раёна прысвечаны тэме па фарміраванню навыкаў 

даследчай дзейнасці ў выкладанні матэматыкі. 

 

Винник, И. “Уйду в угодия твои, четырёхтомный Даль…” / И. Винник 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 22 снежня (№ 145). — С. 10. 
Статья учителя русского языка и литературы, учителя-методиста 

Сновской средней школы Несвижского района Инны Винник посвящена 215-летию 

со дня рождения Владимира Ивановича Даля. 
 

20.12.16 

Хідджаз, М. Фінансавая будучыня за школьнымі партамі / М. Хідджаз 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 20 снежня (№ 144). — С. 1. 
Іван Ануфрэенак, будучы выпускнік гімназіі № 2 Вілейкі, пераможца 

абласнога этапу алімпіяды на Міншчыне, заваяваў другое месца на 

Рэспубліканскай алімпіядзе па фінансавай дасведчанасці сярод навучэнцаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі ў 2016 годзе. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32894 

 

Гомза, В. У імя славутага выпускніка / В. Гомза // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 20 снежня (№ 144). — С. 3. 
У Пярэжырскай школе Пухавіцкага раёна адбылося ўрачыстае адкрыццё 

музея імя Анатоля Емельянавіча Гурыновіча з удзелам дэлегацыі Міністэрства 

замежных спраў Рэспублікі Беларусь, якое было прымеркавана да святкавання 

150-годдзя ўстановы. Як адзначыла начальнік упраўлення адукацыі Г.М. Казак, 

унікальны ў сваім родзе музей будзе карысна наведаць вучням усёй краіны. У дзень 

адкрыцця музея экскурсію правяла настаўніца гісторыі Наталля Аўсянік разам з 

навучэнкай установы Дар’яй Бузук. 

 

Грэчка, І. Першыя вяршыні / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 20 снежня (№ 144). — С. 3. 
У суботу на базе Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства прайшлі 

традыцыйныя пятыя Адкрытыя рэспубліканскія спаборніцтвы па спартыўным 

скалалажанні BABY FEST. Скалалажанне, якое нядаўна стала алімпійскім відам  

спорту, імкліва набірае папулярнасць, і сярод яго ўдзельнікаў тыя гарады, дзе ёсць 

магчымасць займацца гэтым відам спорту – Гомель, Пінск, Мар’іна Горка, 

Старыя Дарогі, Слуцк, Бабруйск. 

http://nastgaz.by/?p=32894
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Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32906 

 

15.12.16 

Крывянкова, А. Першыя сярод лепшых / А. Крывянкова // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 снежня (№ 142). — С. 3. 
З 7 па 11 снежня ў Мінскай гімназіі-каледжы мастацтваў імя І.В. 

Ахрэмчыка праходзіў XVIII Рэспубліканскі турнір юных матэматыкаў. За права 

называцца лепшымі на рэспубліканскім узроўні спаборнічалі 16 каманд, сярод якіх – 

каманда Смалявіцкай раённай гімназіі, гімназіі № 1 Чэрвеня, зборныя ўстаноў 

адукацыі Салігорска. Зборная салігорскіх гімназістаў з гімназій № 1 і № 3 падзялілі 

“бронзу” з камандамі гімназіі № 41 і са зборнай сталічных гімназій № 75, № 56 і № 

20. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32817 

 

Мінько, К. Вобраз Максіма Багдановіча ў лірычных творах / К. Мінько, 

І. Альшэўская // Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 снежня (№ 142). — С. 16. 
Артыкул настаўніцы беларускай мовы і літаратуры і былой вучаніцы 11 

класа гімназіі Дзяржынска Ірыны Альшэўскай пра даследчую работу, аб’ектам 

якой стала знаёмства з лірычнымі творамі паэтаў, прысвечанымі Максіму 

Багдановічу. 

 

Мойса, Т. Урокі Максіма / Т. Мойса // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

15 снежня (№ 142). — С. 16. 
Артыкул метадыста раённага вучэбна-метадычнага кабінета аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама прысвечаны творчасці 

Максіма Багдановіча. 

 

17.12.16 

Церахава, Н. Эмацыянальнасць, інклюзіўнасць і рэгіянальны каларыт / 

Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 17 снежня (№ 143). — С. 6. 
З 15 лістапада па 15 снежня праходзіў трэці (заключны) этап VI 

Рэспубліканскага конкурсу “Сучасныя тэхналогіі ў спецыяльнай адукацыі”. У 

Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прайшла ўрачыстая цырымонія закрыцця 

конкурсу з узнагароджаннем пераможцаў і намінантаў з удзелам намесніка 

міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Раісы Станіславаўны Сідарэнка. Першае 

месца заваявала работа “Тэхналогія індывідуалізацыі працэсу навучання і 

выхавання слепаглухога дзіцяці” аўтарскага калектыву (Наталля Сцяпанаўна 

Ласкевіч, Уладзімір Іванавіч Барысаў) Маладзечанскай спецыяльнай 

агульнаадукацыйнай школы-інтэрната № 2 для дзяцей з парушэннямі зроку. Другое 

месца заняла работа “Псіхалагічная дапамога і сацыяльна-педагагічная 

падтрымка сем’яў, якія выхоўваюць дзяцей з цяжкімі (або) множнымі фізічнымі  

(або) псіхічнымі парушэннямі” Слуцкага раённага ЦКРНіР (Ала Юр’еўна Капская, 

Іна Іванаўна Лукашэвіч). 

Навучэнцы Слуцкага раённага ЦКРНіР прынялі ўдзел у віншаванні 

ўдзельнікаў конкурсу творчымі выступленнямі на сцэне. 

http://nastgaz.by/?p=32906
http://nastgaz.by/?p=32817
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Калядзіч, Н. Ад прававых класаў да службы ў пагонах / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 17 снежня (№ 143). — С. 7. 
У Акадэміі МУС на вучэбна-метадычным семінары з прадстаўнікамі 

адміністрацыі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі Беларусі, якія стварылі класы 

прававой накіраванасці, было адзначана, што кожны трэці выпускнік сярэдняй 

школы № 22 Барысава паступіў на юрыдычныя спецыяльнасці. Ганаровай 

граматай Міністэрства ўнутраных спраў узнагарождан педагагічны калектыў 

Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча. 

 

Калядзіч, Н. Трымаць марку прысталічча / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 17 снежня (№ 143). — С. 7. 
Начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму Мінскага райвыканкама 

Валянціна Васільеўна Астапенка расказвае аб некаторых папярэдніх выніках 

каляндарнага года, аб пераднавагодніх клопатах педагогаў прысталічнага рэгіёна.  

Яркімі праектамі адзначана  Каладзішчанская сярэдняя школа па ўкараннені 

мадэлі педагагічнай і метадычнай падтрымкі работы з навучэнцамі з асаблівымі 

адукацыйнымі патрэбамі ва ўмовах установы адукацыі, у Мачулішчанскай  

сярэдняй школе – па развіццю творчага мыслення навучэнцаў 1 ступні агульнай 

сярэдняй адукацыі сродкамі ТРВЗ-тэхналогіі і LEGO-канструявання. Назапашаны 

вялікі вопыт работы ў Азярцоўскай сярэдняй школе. Уключаны ў праектную 

дзейнасць Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Мінскага раёна па ўкараненні мадэлі 

арганізацыі культурна-адпачынкавай дзейнасці з дзецьмі-інвалідамі ва ўмовах 

установы дадатковай адукацыі “Падары дзецям радасць зносін”.  

Па выніках 2015 года чалавекам года Міншчыны (у галіне адукацыі) стаў 

дырэктар Цэнтра турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі “Ветразь” Мінскага 

раёна Вячаслаў Віктаравіч Барысевіч. У Міжнародным матэматычным 

фестывалі “Рэгата талентаў” у Італіі дыпломамі 1 ступені ўзнагароджаны 

навучэнцы Бараўлянскай гімназіі Ягор Шуманскі, Мікалай Пракапчук, Яна Жук, 

дыпломамі 2 ступені – Кірыл Бабко. У гімназістаў – другое агульнакаманднае 

месца (педагогі Антаніна Алегаўна Лушкевіч, Тамара Станіславаўна Кузьменка).  

На IX Міжнароднай маладзёжнай навукова-практычнай канферэнцыі 

“Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай памяці народа” 

дыпломам 2 ступені ўзнагароджана Дзіяна Гарбунова з дзіцячага сада – сярэдняй 

школы аграгарадка Лашаны (настаўнік Сяргей Васільевіч Прохарчык). Першае 

месца ў рэйтынгу XI Міжнароднага тыдня англійскай мовы заняла каманда 

навучэнцаў Прылукскай сярэдняй школы (педагогі Ірына Ігараўна Баговіч, 

Валянціна Яўгенаўна Карпейка). Дыпламантамі Міжнароднага конкурсу даследчых 

работ “Айчына” ў Маскве сталі навучэнцы Міханавіцкай сярэдняй школы Карына  

Казацкая, Ангеліна Пунінская, Іван Цыяненка (педагог Марына Мікалаеўна 

Леўкавец). 

У Мінскім раёне функцыянуюць усе тры мадэлі фарміравання профільных 

класаў (груп). У Заслаўскай гімназіі, Мачулішчанскай, Прылукскай, Сеніцкай 

сярэдніх школах, Мінскім раённым ліцэі арганізавана работа профільных 10-х і 11-

х класаў прафесійнай накіраванасці (педагагічных класаў). 
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9 снежня ў новай установе дашкольнай адукацыі – дзіцячым садзе Ляскоўкі – 

стартавала акцыя “Нашы дзеці”, а 29 снежня больш за 700 навучэнцаў 

Міншчыны збярэ дабрачыннае навагодняе свята ў Салігорску. 

 

Хаванская, Н. Шлях да прафесійнага поспеху / Н. Хаванская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 17 снежня (№ 143). — С. 19. 
Раённы клуб “Шлях да поспеху” аб’ядноўвае ўжо не першы год творчых і 

крэатыўных маладых педагогаў Клеччыны. У гэтым навучальным годзе першае 

пасяджэнне клуба прайшло на базе Гурнаўшчынскага дзіцячага сада – базавай 

школы Клецкага раёна.  Кіраўнік школьнага краязнаўчага музея І. С. Муравейка 

пазнаёміла гасцей з гісторыяй вёскі Гурнаўшчына, з экспанатамі, якія захоўваюцца 

ў музеі. Пасля настаўніца рускай мовы і літаратуры Н. У. Хаванская запрасіла 

гасцей на свой урок па вывучэнні твора А. С. Пушкіна “Капітанская дачка”. 

Настаўніца таксама пазнаёміла прысутных з работай кабінета рускай мовы і 

літаратуры. 

А на выставе “Бульбяная фантазія” былі прадстаўлены дзіцячыя вырабы з 

бульбы. 

 

13.12.16 

Рэва, Д. Тэрыторыя творчасці без межаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 13 снежня (№ 141). — С. 3. 
У Дзяржынскай раённай бібліятэцы рэалізуецца праект “Тэрыторыя 

творчасці”, які дазваляе даведацца аб мясцовых зорачках, талентах рэгіёна. Днямі 

тут адкрылася экспазіцыя, аўтарам якой з’яўляецца навучэнка гімназіі № 1 Алеся 

Мельнікава. Дзяўчына пачала займацца ў народнай студыі фларыстыкі “Мара” 

ЦТДіМ Дзяржынскага раёна пад кіраўніцтвам Тамары Мікалаеўны Мілюк. Свае 

вырабы Алеся, не гледзячы на асаблівасці псіхафізічнага развіцця, выконвае на 

высокім якасным узроўні. На выставе прадстаўлена каля трох дзесяткаў вырабаў 

у розных тэхніках: гузікавы дызайн, фларыстыка, бісерапляценне, вышыўка. 

 

Рэва, Д. Робаты, на старт! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

13 снежня (№ 141). — С. 6. 
На факультэце інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі БНТУ адбыўся 

абласны конкурс па робататэхніцы “Дарога ў будучыню”. Як адзначыла Марына 

Аляксееўна Краснова, прарэктар па навукова-метадычнай рабоце МАІРА, конкурс 

праводзіцца з мэтай папулярызацыі работатэхнікі і LEGA-канструявання, 

прыцягнення дзяцей да інавацыйнай і навукова-тэхнічнай творчасці. 

У конкурсе прымалі ўдзел навучэнцы 1-11 класаў. Акрамя прадстаўнікоў 

Міншчыны, яго ўдзельнікамі сталі школьнікі з Брэсцкай вобласці і сталіцы.  

Навучэнцы пачатковых класаў бралі ўдзел у спаборніцтвах 

“Робататэхніка”, пераможцам якіх стаў навучэнец сярэдняй школы № 4 

Салігорска Алег Маркевіч.  

У напружаных спаборніцтвах па міні-сумо ўдзельнічалі навучэнцы 5-8 

класаў. Перамогу ў гэтым спаборніцтве атрымаў Арцём Чаўлытка, навучэнец 

гімназіі-інтэрната Мядзела, са сваім робатам.  
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Пераможцам спаборніцтваў “Траекторыя” сярод старшакласнікаў (9-11 

класы) стаў навучэнец гімназіі № 10 Мінска. 

На працягу некалькіх гадоў актыўна працуюць абласныя рэсурсныя цэнтры 

інфармацыйных тэхналогій, у якіх створаны спецыяльныя лабараторыі 

робататэхнікі, дзе навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці вучацца LEGA-

мадэляванню і праграмаванню. Так, у МАІРА арганізавана падрыхтоўка і 

павышэнне кваліфікацыі для педагогаў, якія праводзяць заняткі з дзецьмі па гэтых 

кірунках. Трэба адзначыць, што навучэнцы Вячаслава Станіслававіча Саўчыка, 

выкладчыка інфарматыкі гімназіі-інтэрната Мядзела, сталі прызёрамі і 

пераможцамі сёлетняга і мінулагодняга конкурсу “Дарога ў будучыню”, а таксама 

конкурсаў JuniorSkills Belarus і “РобаФэст”. 

 

Рэва, Д. Новыя гарызонты супрацоўніцтва / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 13 снежня (№ 141). — С. 6. 
Дэлегацыя Мінскай вобласці наведала з рабочым візітам Літоўскую 

Рэспубліку. У склад дэлегацыі ўвайшлі першы намеснік упраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама Таццяна Валянцінаўна Апраніч, прадстаўнікі Мінскага абласнога 

ІРА, кіраўнікі і намеснікі кіраўнікоў устаноў прафесійнай адукацыі вобласці. У 

краіне-суседцы прадстаўнікі Беларусі азнаёміліся з вопытам літоўскіх калег па 

арганізацыі прафесійнай адукацыі навучэнцаў, а таксама падзяліліся сваім 

станоўчым вопытам у падрыхтоўцы рабочых кадраў. 

 

Рэва, Д. Ззянне творчасці і цудаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 13 снежня (№ 141). — С. 6. 
У Жодзіне прайшла абласная выстава-конкурс дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці “Калядная зорка”. У сярэдняй школе № 8 горада былі сабраны лепшыя 

творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з усёй вобласці. Навучэнцы ва 

ўзросце ад 8 да 16 гадоў прадставілі свае работы ў намінацыях “Тэкстыль”, 

“Мастацкі роспіс”, “Мастацкая саломка”, “Кераміка”, “Выцінанка” і інш. 

Пяцьдесят лепшых работ канкурсантаў з Мінскай вобласці сталі часткай XX 

Рэспубліканскай выставы дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў 

“Калядная зорка”. Паглядзець яе можна ў Нацыянальным цэнтры мастацкай 

творчасці дзяцей і моладзі. 

 

10.12.16 

Жорава, К. Жукаву – 120 гадоў: крокі насустрач гісторыі / К. Жорава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 10 снежня (№ 140). — С. 5. 
5-6 снежня ў Мінску прайшла V Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя “Асоба ў гісторыі: Г.К. Жукаў і яго роля ў пераломных бітвах 

Вялікай Айчыннай вайны”, прымеркаваная да 120-годдзя з дня нараджэння 

савецкага палкаводца. З мэтай прыцягнення да юбілейнай даты ў рамках 

канферэнцыі арганізавалі завочны конкурс “Вялікая памяць аб вялікім палкаводцу”. 

У ім прыняла ўдзел 461 работа. Узнагароды за лепшыя малюнкі заваявала Арына 

Грынёва з Абчугскай сярэдняй школы Крупскага раёна. Дыплом за лепшае фота 

атрымаў Уладзімір Трыпуцін, трэцякурснік Слуцкага дзяржаўнага 
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сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя. А за самыя таленавітыя сачыненні-эсэ 

ўзнагародзілі Паліну Казлянок з сярэдняй школы № 3 Вілейкі, Станіслава 

Гарадкоўскага з барысаўскай гімназіі № 1. 

 

Грэчка, І. Сумеснымі намаганнямі / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 10 снежня (№ 140). — С. 6. 
Пытанні развіцця беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі і 

патрыятычнага выхавання моладзі разглядалі ўдзельнікі круглага стала, які 

прайшоў 5 снежня ў Нацыянальным прэс-цэнтры. 

Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Зубраня” – лідар па 

рэалізацыі сумесных беларуска-расійскіх праектаў у сферы адукацыі і 

патрыятычнага выхавання навучэнцаў. Як адзначыла дырэктар цэнтра Надзея 

Генадзьеўна Ануфрыёва, галоўнай формулай дзейнасці педагогаў “Зубраня” 

з’яўляецца аздараўленне і адпачынак. І самым значным мерапрыемствам сярод 

іншых праграм цэнтра – гэта грамадзянска-патрыятычная змена Саюзнай 

дзяржавы “За гонар Айчыны”. 

 

Катчанка, Н. Інфармацыйныя арыенціры / Н. Катчанка // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 10 снежня (№ 140). — С. 7. 
Артыкул настаўніцы англійскай мовы Нясвіжскай гімназіі Наталлі 

Катчанка прысвечаны выхаванню медыйных кампетэнцый на ўроках і пазаўрочнай 

дзейнасці, каб не толькі перадаць вучням веды, але і ператварыць іх ва ўменні. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32680 

 

Баско, К. У майстэрні мастака слова / К. Баско // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 10 снежня (№ 140). — С. 8. 
Настаўніца рускай мовы і літаратуры Лошніцкай гімназіі Барысаўскага 

раёна Кацярына Баско дзеліцца з чытачамі ўласным вопытам па развіцці 

культуры вуснага маўлення і камунікатыўных навыкаў навучэнцаў. 

 

Белановіч, Т. Дашкаляты ў школьнай краіне / Т. Белановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 10 снежня (№ 140). — С. 15. 
Артыкул Таццяны Белановіч, намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце 

Вішнявецкай сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна, прысвечаны пытанням 

пераемнасці паміж дашкольнай і школьнай адукацыяй. 

 

Віннік, І. Былі б адзінымі сэрцы / І. Віннік // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 10 снежня (№ 140). — С. 15. 
Дэпартамент адукацыі Масквы і Маскоўскі інстытут адкрытай адукацыі 

правялі фінальнае мерапрыемства Маскоўскага маладзёжнага форуму “Масква 

шматаблічная і шматмоўная”, які праводзіўся ў мэтах садзейнічання 

адукацыйным арганізацыям у навучанні навыкам міжкультурнага дыялогу і 

талерантнасці праз вывучэнне моў, умацавання агульнаграмадзянскай салідарнасці 

і паразумення паміж прадстаўнікамі розных культур. У мерапрыемстве 

ўдзельнічалі навучэнцы Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Міраслава 

http://nastgaz.by/?p=32680
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Бахурынская (11 клас), Віталіна Віннік (7 клас) і настаўнік-метадыст Іна 

Рычардаўна Віннік як мадэратар адной з секцый. 

Міраслава прадставіла фрагмент праекта для падлеткаў “Білет у горад 

дзяцінства”, адзначанага ў 2015 годзе падзякай IV Міжнароднага дзіцячага 

конкурсу “Казкі прыгожага сэрца”, што адбыўся ў межах міжнароднага 

творчага праекта “Пішам Кнігу міру”. Дарэчы, на вокладцы Кнігі міру па рашэнні 

конкурснай камісіі ўвасоблена ідэя яшчэ аднаго вучня Сноўскай школы Мікіты 

Каліноўскага (11 клас). 

Аўтар артыкулу – настаўнік-метадыст Сноўскай сярэдняй школы 

Нясвіжскага раёна Іна Віннік. 

 

08.12.16 

Рэва, Д. Дзень сяброўства і шчырасці / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 2. 
На базе гімназіі № 3 Салігорска 18-ты раз прайшло мерапрыемства “Дзень 

сяброўства”, прысвечанае Міжнароднаму дню інваліда. Удзел у свяце бралі  

выхаванцы ЦКРНіР, іх баць і родныя, валанцёры, выхаванцы ўстаноў адукацыі 

Салігорска. На свята запрасілі прадстаўнікоў арганізацый – шэфаў ЦКРНіР і 

Беларускай Праваслаўнай Царквы. Свае выступленні дарылі гледачам выхаванцы 

ясляў-сада № 25, гімназіі № 3, школы мастацтваў горада. 

 

Нумар газеты адметны спецыяльным дадаткам “Прэс-тур. Міншчына”. На 

старонках дадатку – вынікі рабочых і творчых сустрэч з педагогамі Барысаўскага, 

Дзяржынскага, Нясвіжскага, Смалявіцкага, Стаўбцоўскага раёнаў і Жодзіна. 

Як адзначыла Галіна Казак, начальнік упраўлення адукацыі Мінскага 

абласнога выканаўчага камітэта, больш за 70 аўтарскіх артыкулаў педагогаў 

Мінскай вобласці выйшлі ў штомесячным дадатку “Адукацыйная прастора” за 

2015 і 2016 гады. За гэты год чытачы ўбачылі каля 300 матэрыялаў аб 

настаўніках і мерапрыемствах адукацыі вобласці. Новай формай для Міншчыны  

стаў прэс-тур, у рамках якога журналісты змаглі наведаць дзесяць устаноў 

адукацыі некалькіх рэгіёнаў. 

 

Дубоўская, В. Зваротная сувязь / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 6. — (Дадатак “Прэс-тур Міншчыны”). 
Прэс-тур доўжыўся два дні, за якія паспелі наведаць 11 устаноў. Як 

адзначыў галоўны рэдактар “Настаўніцкай газеты”, Вадзім Аляксандравіч 

Кнышаў, для плённага ўзаемадзеяння вельмі важна зваротная сувязь. Першая 

канструктыўная гутарка падчас круглага стола адбылася ў Нясвіжскім 

дзяржаўным каледжы імя Якуба Коласа. На сустрэчу з прадстаўнікамі газеты 

прыйшлі педагогі і навучэнцы каледжа. Дырэктар навучальнай установы Алена 

Васільеўна Жураўлёва заўважыла, што самымі запатрабаванымі з’яўляюцца 

практыка-арыентаваныя матэрыялы. У сваю чаргу галоўны рэдактар 

“Настаўніцкай газеты” падкрэсліў, каб пашырыць прысутнасць усіх рэгіёнаў на 

старонках выдання, газета адкрыла карэспандэнцкія пункты ва ўсіх абласцях 

рэспублікі. І сёння з намі ўласны карэспандэнт па Мінскай вобласці Дар’я Рэва. 
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У Смалявіцкай раённай гімназіі на сустрэчу сабраліся прадстаўнікі 

педагагічнай грамадкасці з усяго раёна. Педагогі цікавіліся актуальнай 

тэматыкай “Настаўніцкай газеты”, гаварылі пра набалелае. 

Асобная ўдзячнасць за інфармацыйна-арганізацыйнае суправаджэнне прэс-

туру “Настаўніцкай газеты” была высказана ў адрас начальніка інфармацыйна-

метадычнага цэнтра МАІРА Тамары Анатольеўне Няборскай, прэс-сакратару 

ўпраўлення адукацыі Мінскага аблвыканкама Вікторыі Гомза, а таксама 

вадзіцелю, які своечасова дастаўляў удзельнікаў ва ўсе пункты. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32597 

 

Калядзіч, Н. Першыя парасткі / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 6. — (Дадатак “Прэс-тур Міншчыны”). 
Падчас прэс-тура педагогі ясляў-сада № 2 Дзяржынска пазнаёмілі з 

рэалізацыяй абласнога педагагічнага праекта “Павышэнне інфармацыйна-

камунікацыйнай кампетэнтнасці педагогаў у сацыяльна-маральным развіцці 

дзяцей дашкольнага ўзросту”. Загадчыца ясляў-сада Ірына Пятроўна Пятровіч 

расказала, што работа па праекце грунтуецца па азнаямленні дзяцей з родным 

краем і праводзіцца па трох асноўных напрамках: з педагогамі, з дзецьмі, з 

бацькамі. Асаблівае месца адводзіцца тэме мінулага і сучаснасці Дзяржыншчыны. 

 

Церахава, Н. У пошуках залатога ключыка / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 7. — (Дадатак 

“Прэс-тур Міншчыны”). 
Артыкул прысвечаны дзейнасці ясляў-сада № 4 “Паўлінка” Жодзіна. 

Апошнія тры гады адукацыйная ўстанова выходзіць у пераможцы спаборніцтваў 

па выніках дзейнасці сярод дашкольных устаноў горада. Сярод асноўных кірункаў 

работы ясляў-сада – ахова і ўмацаванне здароўя дзяцей, стварэнне атмасферы 

псіхалагічнага камфорту для кожнага малыша. 

 

Церахава, Н. Цацачныя гісторыі ад самых маленькіх / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 7. — (Дадатак 

“Прэс-тур Міншчыны”). 
Яслі-сад № 12 Барысава з 2007 года з’яўляецца апорнай установай па 

мастацка-эстэтычным развіцці дашкольнікаў. Больш за 15 гадоў у садзе дзейнічае 

студыя выяўленчага мастацтва. Асаблівая ўвага ўдзяляецца фарміраванню ў 

выхаванцаў цікавасці да нацыянальнага выяўленчага мастацтва, а таксама да 

традыцый і звычаяў іншых народаў свету. Педагогі ўстановы разам з бацькамі 

творча праяўляюць сябе ў стварэнні неабходнага прадметнага асяроддзя, гульняў і 

дапаможнікаў. 

 

Дубоўская, В. Першыя парасткі / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 8. — (Дадатак “Прэс-тур Міншчыны”). 
Гімназія № 2 Барысава адметна те толькі беларускай мовай навучання, але і 

разнастайнасцю кірункаў дзейнасці. Так, у гімназіі арганізавана работа па 

рэалізацыі інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі па фарміраванні 

http://nastgaz.by/?p=32597
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аптымістычнага светапогляду ў дзяцей школьнага ўзросту на каштоўнасцях 

беларускага народа”. Адно з цэнтральных месцаў у развіцці навучальнай установы 

займае даследчая дзейнасць вучняў, якая акумулюецца ў рабоце гімназічнага 

навуковага таварыства “Светач”. У лютым 1993 года пад патранатам 

Беларускай асацыяцыі воінаў-інтэрнацыяналістаў у гіназіі быў адкрыты музей 

Афганскай вайны. 

Маладыя спецыялісты ўстановы з’яўляюцца пераможцамі раённага 

конкурсу “Малады спецыяліст года”. Сярод іх – пераможца рэспубліканскіх 

конкурсаў даследчых работ па хіміі, настаўнік англійскай мовы Мікіта Яўгенавіч 

Бурдыка – пераможца гімназічнага конкурсу “Настаўнік года - 2016”. 

З 2014 года ў гімназіі эфектыўна працуюць два ўзорныя калектывы: 

мастацкай і дэкаратыўна-прыкладной дзейнасці. А каманда па турызме пад 

кіраўніцтвам настаўніка гісторыі і грамадазнаўства Сяргея Іванавіча Дакукі не 

ведае роўных у Барысаўскім раёне. 

 

Рэва, Д. З актуальнымі ініцыятывамі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 8. — (Дадатак “Прэс-тур Міншчыны”). 
Шмат цікавага адбываецца ў сярэдняй школе № 1 Фаніпаля. На ўваходзе 

школы ўсіх сустракае сістэма кантролю доступу. У школе працуюць, акрамя 

профільных класаў, класы рознай накіраванасці. Тры гады дзейнічаюць 

спартыўныя класы, дзе навучэнцы займаюцца настольным тэнісам і баскетболам. 

На базе ўстановы працуюць рэсурсныя цэнтры для настаўнікаў грамадазнаўства і 

педагогаў пачатковых класаў, рэалізуецца праект “Электронная школа”. У 

фаніпальскай школе пільная ўвага ўдзяляецца эстэтычнаму развіццю дзяцей. У 

2015 годзе школа пачала рэалізацыю рэспубліканскага пілотнага праекта “Школа 

будучыні”, мэтай якога з’яўляецца папулярызацыя адзення дзелавога стылю сярод 

вучняў і іх бацькоў. 

Так у сярэдняй школе смела ўкараняюць сучасныя ідэі, тэхналогіі і праекты. 

 

Фалалееў, У. Педагагічныя знаходкі / У. Фалалееў // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 9. — (Дадатак “Прэс-тур 

Міншчыны”). 
Сустрэча журналістаў “Настаўніцкай газеты” з педагогамі Смлявіцкага 

раёна праходзіла на базе раённай гімназіі. Зараз у гімназіі, якая дзейнічае ўжо 

сёмы год, вучацца 193 таленавітыя навучэнцы, з якімі працуюць 34 педагогі. 

Высокі ўзровень адукацыі неаднаразова пацверджаны вынікамі выступленняў 

навучэнцаў на інтэлектуальных конкурсах і алімпіядах розных узроўняў. Сярод іх – 

дыплом 1 ступені каманды гімназіі на абласным турніры юных матэматыкаў пад 

кіраўніцтвам дырэктара ўстановы настаўніка матэматыкі Дзяніса Мар’янавіча 

Дубаневіча. У рамках профільнага навучання на паглыбленым узроўні вывучаюцца 

матэматыка, хімія, фізіка, руская і англійская мовы. З 2014 года ў гімназіі 

рэалізоўваецца рэспубліканскі інавацыйны праект “Укараненне мадэлі дзейнасці 

вучнёўскіх бізнес-кампаній на ўмовах сеткавага ўзаемадзеяння”. 

Удзельнікам прэс-туру і педагогам Смалявіччаны была прадстаўлена 

інтэрактыўная гульня “Хочам усіх ведаць”, створаная пад кіраўніцтвам 

настаўніцы інфарматыкі гімназіі Людмілы Леанідаўны Анісімавай. Дзякуючы 
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гульні, адбылося знаёмства з усімі 19 школамі раёна: сярэдняй школай № 1 

Смалявіч імя В.Ф. Купрэвіча; Пліскай сярэдняй школай імя У.А. Мікуліча; 

Кленіцкім дзіцячым садам – базавай школай; Забалацкай сярэдняй школай; 

сярэдняй школай № 2 Смалявіч; Прылепскім дзіцячым садам – сярэдняй школай; 

Зеленаборскім дзіцячым садам – сярэдняя школай; Драчкаўскім дзіцячым садам – 

сярэдняй школай. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32572 

 

Калядзіч, Н. Да прафілізацыі – праз навукова-даследчую дзейнасць / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 9. — 

(Дадатак “Прэс-тур Міншчыны”). 
Пра сістэму работы па арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці ў сярэдняй 

школе імя Герояў Савецкага Саюза І.Ц. Удавенка і М.В. Гаманенка расказвае 

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Іна Валер’еўна Еўтухова. 

 

Грэчка, І. Фестываль дваровых гульняў / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 10. — (Дадатак “Прэс-тур 

Міншчыны”). 
Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Якуба Коласа мае багаты вопыт 

далучэння навучэнцаў да карыснага правядзення вольнага часу. Так, у рамках 

праекта “Фестываль дваровых гульняў”, аўтарам якога з’яўляецца настаўнік 

фізічнага выхавання Уладзімір Вячаслававіч Ліпень, педагогі прапаноўваюць 

дзецям актыўна і цікава правесці час праз папулярныя раней ігры ў класікі, скачкі 

са скакалкай і іншыя гульні. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32554 

 

Грэчка, І. Ад парты да трэнажора / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 10. — (Дадатак “Прэс-тур Міншчыны”). 
З цікавым кірункам развіцця тэхнічнай творчасці навучэнцаў пазнаёміліся 

ўдзельнікі прэс-тура падчас наведвання Абласнога аграрна-тэхнічнага 

прафесійнага ліцэя ў Дзяржынску. Навучэнцамі Віталем Чарняўскім і Паўлам 

Ліпніцкім пад кіраўніцтвам выкладчыка Васіля Іванавіча Прыстаўкіна створаны 

ўнікальны трэнажор “Электраабсталяванне трактара БЕЛАРУС – 82.1”. За 

гэты трэнажор калектыў аўтараў атрымаў дыплом на Рэспубліканскім аглядзе 

тэхнічнай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў і работнікаў устаноў 

прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32560 

 

Грэчка, І. Для ведаў набыцця і цікавага пазаўрочнага жыцця / І. Грэчка 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 10. — (Дадатак 

“Прэс-тур Міншчыны”). 
Сярод творчых спраў, на якія навучэнцаў натхняюць педагогі Вішнявецкай 

сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна, – праца школьных СМІ. У школе з 2010 года 

выдаецца вучнёўскі орган друку – газета “Лістапад”. У 2013 годзе было створана 

інфармацыйна-метадычнае выданне “Новы погляд”. І як паведаміла дырэктар 

http://nastgaz.by/?p=32572
http://nastgaz.by/?p=32554
http://nastgaz.by/?p=32560
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установы Ірына Яўгенаўна Клачко, у гэтым годзе нарадзілася ідэя стварэння 

школьнага тэлебачання. Шосты год у школе пад кіраўніцтвам настаўніка 

англійскай мовы Вячаслава Анатольевіча Саракавіка дзейнічае гурток “Юны 

карэспандэнт”. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32567 

 

Грэчка, І. Багатыя рэсурсы, багатыя традыцыі / І. Грэчка // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 11. — (Дадатак 

“Прэс-тур Міншчыны”). 
Удзельнікі прэс-туру пазнаёміліся з вопытам работы па грамадзянска-

патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў Мачулішчанскай сярэдняй школы імя 

Герояў Савецкага Саюза І.Ц. Удавенкі і М.В. Гаманенкі, якая з’яўляецца рэсурсным 

цэнтрам у гэтым кірунку. Сёння работа па грамадзянска-патрыятычным 

выхаванні ажыццяўляецца праз рэалізацыю праекта “Я – грамадзянін Беларусі”. У 

рамках праекта праводзіцца шэраг традыцыйных мерапрыемстваў. Ядром усёй 

работы з’яўляецца музей баявой славы адкрытага тыпу. На базе рэсурснага 

цэнтра дзейнічае творчае аб’яднанне класных кіраўнікоў кадэцкіх класаў 

“Перспектыва” і бацькоўскі клуб татаў. Сярод асноўных форм работы, якія 

прапануе рэсурсны цэнтр, групавыя і індывідуальныя кансультацыі для педагогаў 

раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32545 

 

Рэва, Д. Музыка іх з’яднала / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

8 снежня (№ 139). — С. 11. — (Дадатак “Прэс-тур Міншчыны”). 
Сярэдняя школа № 5 Жодзіна – адна з нямногіх устаноў адукацыі як на 

Міншчыне, так і ў краіне, дзе адбываецца працэс паўнацэннай музычнай адукацыі. 

Музыкай школьнікі займаюцца на факультатыўных занятках. Таксама раз на 

тыдзень дзеці вывучаюць прадметы музычна-тэарэтычнага цыкла. Адным з 

прыярытэтаў вучэбна-творчай дзейнасці з’яўляюцца калектыўныя формы  

музіцыравання: хор, аркестр, ансамбль. За гады існавання музычнага навучання ў 

школе з’явіліся калектывы, майстэрства якіх знаходзіцца на высокім узроўні. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32549 

 

Гурская, Л. Трымайцеся: моладзь кіруе / Л. Гурская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 8 снежня (№ 139). — С. 12. — (Дадатак “Прэс-тур 

Міншчыны”). 
Падчас візіту дэлегацыі ў сярэднюю школу № 5 стала наведванне заняткаў 

для лідараў, дзе адбылася прэзентацыя дзейнасці Жодзінскага гарадскога 

парламента школьнага самакіравання пад назвай “Ініцыятыва. Справа. Вынік”. 

Юныя парламентарыі неаднойчы станавіліся ініцыятарамі і ўдзельнікамі 

гарадскіх мерапрыемстваў, абласных і міжнародных семінараў і форумаў. Акрамя 

таго, юнакі і дзяўчаты распрацоўваюць і рэалізоўваюць шмат сацыяльных 

праектаў. Сярод іх – праект, накіраваны на прафілактыку гандлю людзьмі “Час 

думаць, час выбіраць”, доўгатэрміновы праект “Захоўвай цяпло роднага ачага”, у 

http://nastgaz.by/?p=32567
http://nastgaz.by/?p=32545
http://nastgaz.by/?p=32549
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якім закранаецца праблема сямейнай нядобранадзейнасці, праект “Зробім Жодзіна 

лепшым!”, накіраваны на добраўпарадкаванне Багуслаў Поля. 

Аб дзейнасці органаў вучнёўскага самакіравання ў школе расказаў Артур 

Ілюхін, які з’яўляецца членам школьнага самакіравання. Так, асобная ўвага 

ўдзяляецца ў школе дабрачыннасці. Падчас летніх канікул для актыву праводзіцца 

выязны турыстычны лагер, дзе таксама дзейнічаюць законы самакіравання. 

Другую, практычную частку сустрэчы – заняткі па развіцці лідарскіх 

якасцей – правяла педагог-псіхолаг сярэдняй школы Алена Віленаўна Булаўская. 

 

06.12.16 

Навумчык, М. Для прафесійнага развіцця педагога / М. Навумчык // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 снежня (№ 138). — С. 2. 
У рабоце рэспубліканскага тэматычнага семінара “Прафесійнае развіццё 

педагогаў як фактар забеспячэння якасці сучаснай адукацыі”, які прайшоў ў 

Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, прыняла ўдзел Эла Якубоўская (гімназія № 1 

Жодзіна), якая разам з калегай Аленай Ананчыкавай (сярэдняя школа № 13 

Жлобіна) правялі цікавы ўрок для дарослых. А пасля яго заканчэння настаўнікі-

метадысты разам паспрабавалі знайсці адрозненні майстар-класа ад урока для 

дарослых і разбіраліся ў сутнасці педагагічнай майстэрні. 

 

03.12.16 

Рэва, Д. Фінансавая алімпіяда / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 3 снежня (№ 137). — С. 7. 
У Мінскай вобласці праводзіцца мэтанакіраваная работа па папулярызацыі 

ведаў у галіне фінансаў, развіцця фінансавай культуры і ўмацаванні фінансавай 

дысцыпліны навучэнцаў. Сёлета ў раённым этапе Рэспубліканскай алімпіяды па 

фінансавай дасведчанасці сярод навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 

Міншчыны бралі ўдзел 546 навучэнцаў з 214 устаноў адукацыі. Як адзначыла 

Марына Аляксееўна Краснова, прарэктар па навукова-метадычнай рабоце МАІРА,  

веды аб фінансавай дзейнасці будуйць карысныя для дзяцей, дапамогуць ім 

паспяхова будаваць сваю будучыню. 

У мінулым годзе навучэнка гімназіі № 1 Валожына Ксенія Барахоўская 

атрымала дыплом III ступені на заключным этапе Рэспубліканскай алімпіяды па 

фінансавай дасведчанасці. 

Сёлета пераможцам абласнога этапу алімпіяды стаў Іван Ануфрэенак, 

навучэнец вілейскай гіназіі № 2. Другое месца заняў Аляксандр Траян, які вучыцца ў 

гімназіі № 7 Маладзечна. Дыплом III ступені ў Міхаіла Галубіхіна з сярэдняй школы 

№ 2 Чэрвеня. У хуткім часе дзеці прадставяць цэнтральны рэгіён на заключным 

этапе алімпіяды. 

 

Рэва, Д. Да новых спраў пад гукі гімна / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 3 снежня (№ 137). — С. 7. 
Шляхі ўдасканалення дзейнасці Мінскага абласнога савета БРПА 

абмеркавалі на пасяджэнні арганізацыі. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел старшыні 

раённых і гарадскіх саветаў, а таксама ганаровыя госці – старшыня 
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Цэнтральнага савета БРПА В.В. Мяннанава і першы намеснік начальніка 

ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Т.В. Апраніч. 

Цікавай інфармацыяй аб дзейнасці раённых саветаў БРПА падзяліліся 

старшыні з Барысава, Любані, Жодзіна і інш. Узначальваць цяпер арганізацыю 

піянераў будзе Святлана Анатольеўна Ярашэнка. 

 

Рэва, Д. Пісьмо ў будучыню / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 3 снежня (№ 137). — С. 7. 
Віталіна Віннік, вучаніца 7 класа Сноўскай сярэдняй школы Мінскай 

вобласці, стала лаўрэатам Міжнароднага маладзёжнага конкурсу сачыненняў 

эпісталярнага жанру і ўзнагароджана спецыяльным прызам Сусветнага 

паштовага саюза. 

 

Рэва, Д. На шляху да інклюзіі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 3 снежня (№ 137). — С. 7. 
Сучасныя падыходы да сацыяльнай адаптацыі дзяцей з асаблівасцямі 

псіхафізічнага развіцця ва ўмовах спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі абмеркавалі 

спецыялісты на міжрэгіянальным семінары настаўнікаў-дэфектолагаў цэнтра 

карэкцыйна-развіццёвага навучання і рэабілітацыі. 

Супрацоўнікі ЦКРНіР Капыльскага, Клецкага, Уздзенскага і Мінскага раёнаў 

знаёміліся з вопытам работы сваіх салігорскіх калег. Спецыялісты высока ацанілі 

вопыт работы студыі “Я малюю”, дзе свае творчыя таленты разам развіваюць 

выхаванцы цэнтра і валанцёры – навучэнцы гімназіі № 3 Салігорска. Спартландыю 

з удзелам выхаванцаў цэнтра і дашкольнай установы ўбачылі ўдзельнікі семінара 

на базе апорнай установы “Яслі-сад № 23 Салігорска”. 

 

Якубоўская, Э. Кампетэнцыі для вучня – гэта вобраз яго будучыні / Э. 

Якубоўская // Настаўніцкая газета. — 2016. — 3 снежня (№ 137). — С. 19. 
Матэрыял артыкула настаўніцы фізікі гімназіі № 1 Жодзіна Элы 

Якубоўскай прысвечаны падрыхтоўцы, правядзенню і вынікам педсавета па тэме 

“Ад кампетэнтнаснага настаўніка да кампетэнтнаснага вучня”. 

 

Янчэўская, Г. Кампетэнцыі для вучня – гэта вобраз яго будучыні / Г. 

Янчэўская // Настаўніцкая газета. — 2016. — 3 снежня (№ 137). — С. 22. 
Ганна Янчэўская, кіраўнік аб’яднання па інтарэсах “Умелыя ручкі” 

Пугачоўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Валожынскага раёна, дзеліцца з 

чытачамі вопытам работы па развіццю творчых здольнасцей навучэнцаў  па 

цестапластыцы. 

 

01.12.16 

Клюйко, А. Завод – міні, затое эфект – максі / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 снежня (№ 136). — С. 4. 
Артыкул прысвечаны Маладзечанскаму дзяржаўнаму політэхнічнаму 

каледжу, філіялу Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі. Каледж – 

абсалютны лідар па падрыхтоўцы кадраў для інавацыйнай эканомікі. Ён пачаў 
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навучанне па некалькіх спецыяльнасцей інавацыйнага напрамку. У іх ліку – дзве 

спецыяльнасці мехатроніка, а таксама спецыяльнасць “Абслугоўванне і 

эксплуатацыя жылых дамоў”. Цяпер у каледжы займаецца тысяча навучэнцаў па 

спецыяльнасцях самых розных профіляў. Кіруе каледжам Міхаіл Мікалаевіч 

Клокель. 

 

Калядзіч, Н. А вы “УКантакце? / Н. Калядзіч, Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 снежня (№ 136). — С. 8–9. — (Дадатак 

“Форум”). 
Галіна Станіславаўна Сыраежкіна, настаўніца геаграфіі сярэдняй школы № 

17 Барысава, дзеліцца з чытачамі сваімі меркаваннямі пра тое, якім павенен быць 

імідж педагога ў сацыяльнай сетцы. 

 

Нікіфарава, С. Грамадзянская адукацыя: загадка без адгадкі / С. 

Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 снежня (№ 138). — С. 8. 
Вандроўка ў рамках прэс-тура па тэме “Грамадзянская адукацыя”, якая 

ладзілася Беларускай асацыяцыяй клубаў ЮНЕСКА ў межах яе праграмы “Быць 

грамадзянінам? Можна навучыцца!”, павінна была стаць наглядным прыкладам 

вопыту на месцах. У маршрут журналістаў былі ўключаны разнапланавыя 

ўстановы і арганізацыі. І першым прыпынкам стаў клуб ЮНЕСКА “Пегас”, што ў 

Слуцкім цэнтры турызму. Яго выхаванцы вывучаюць гісторыю, культуру роднага 

горада і Беларусі ўвогуле. Сярод іх – праекты “Пілігрым”, дзе 9-дзённае 

падарожжа распрацоўваюць і праводзяць самі дзеці. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=32621 
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31.12.16 
Читать № 102 в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/9197-

minskaya-praўda-№10214834-ot-31122016.html 

Качан, Д. Рубрика «На хвалі часу» / Д. Качан // Мінская праўда. — 

2016. — 31 снежня (№ 102). — С. 4. 
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На вопрос “пробудил ли Год культуры особый интерес к ней” отвечает Алла 

Матусевич, заместитель директора по учебно-производственной работе УО 

«Слуцкий государственный колледж», обладатель медали «За трудовые заслуги». 

 

Колесников, А. ТехноЕлка, Дворец феи и зимние чудеса / А. 

Колесников // Мінская праўда. — 2016. — 31 снежня (№ 102). — С. 5. 
Областная елка в Солигорске собрала 740 юных жителей Минщины. 

Благотворительный праздник начался с торжественного чествования ребят, 

показавших лучшие результаты в учебе, творчестве, науке и спорте. 20 

представителей регионов удостоены почетного звания «Ученик года Минской 

области - 2016». 

В их числе Анна Комлач, учащаяся 11 класса Несвижской гимназии, дважды 

лауреат Всероссийских юношеских чтений им. В. И. Вернадского, дипломант 

республиканского турнира юных физиков и открытого международного турнира 

по интеллектуальным играм «Большая перемена». 

Учеником года стала Елизавета Неборская из многодетной семьи, 

представлявшая СШ № 2 с эстетическим уклоном в Марьиной Горке. Елизавета 

стала победителем республиканского конкурса «Ребенок года Беларуси» и 

финалисткой телепроекта «Я пою!». 

 

Качан, Д. Праздник по-деревенски / Д. Качан // Мінская праўда. — 

2016. — 31 снежня (№ 102). — С. 5. 
Новогоднее представление прошло в SOS-деревне в Марьиной Горке с 

участием первого заместителя министра информации Игоря Луцкого. 

 

Крылова, А. Костюмированное представление / А. Крылова // Мінская 

праўда. — 2016. — 31 снежня (№ 102). — С. 12. 
Галина Казак, начальник управления образования облисполкома, делится 

своими самыми яркими и запоминающимися образами на утренниках эпохи «серпа 

и молота». 

 

28.12.16 
Читать № 101 в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/9168-

minskaya-praўda-№101-14833-ot-28122016.html 

Крылова, Е. В пяти словах : «Впечатлен!» / Е. Крылова // Мінская 

праўда. — 2016. — 28 снежня (№ 101). — С. 3. 
Узденская санаторная школа-интернат поразила создателя уникальной 

сберегающей здоровье системы обучения – российского академика В. Базарного. 

Коллектив учебного заведения вот уже 16 лет использует сберегающую здоровье 

методику, разработанную академиком. Здесь на стенах – специальные 

тренажеры для профилактики близорукости, в некоторых классах – конторки для 

предупреждения проблем с позвоночником, за которыми можно заниматься стоя. 

 

Еремич, Н. От среды до среды / Н. Еремич // Мінская праўда. — 2016. 

— 28 снежня (№ 101). — С. 3. 
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Более 200 детей из Минска и Минской области окунулись в музыкальную 

сказку “Заячий поход на Новый год” в Национальном выставочном центре 

“БЕЛЭКСПО”. 

 

Гавриленко, Ю. Волшебник в военном мундире / Ю. Гавриленко // 

Мінская праўда. — 2016. — 28 снежня (№ 101). — С. 4. 
В преддверии новогодних и рождественских праздников детей Борисовского 

районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посетили 

военнослужащие Северо-Западного оперативного командования, которое на 

протяжении 10 лет оказывает шефскую помощь центру. 

 

Сырыцкая, С. Казачная вандроўка пачынаецца / С. Сырыцкая // 

Мінская праўда. — 2016. — 28 снежня (№ 101). — С. 4. 
Напрыканцы года ў сацыяльна-педагагічны цэнтр Дзяржынскага раёна 

завіталі беларускія пісьменнікі – А. Стэльмах, У. Мазго, Г. Аўласенка. Яны 

прывезлі цікавыя дзіцячыя часопісы і кнігі, а таксама салодкія пачастункі. 

 

24.12.16 
Читать № 100 в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/9126-

minskaya-praўda-№100-14832-ot-24122016.html 

Ивашко, Е. Картины не только маслом / Е. Ивашко // Мінская праўда. 

— 2016. — 24 снежня (№ 100). — С. 4. 
Более 500 работ прислали художественные школы Минской области на 

ежегоднюю АРТ-сессию, которая проходила в Логойске. Как отметила Елена 

Никонюк, заведующая художественным отделением Логойской детской школы 

искусств, интерес к АРТ-сессии растет с каждым годом, и основная конкуренция 

по традиции идет между школами Борисова и Солигорска, потому что 

количество юных художников там в разы больше, чем в небольших населенных 

пунктах. В этом году солигорские школьники получили 29 дипломов, борисовские – 

26. Отличные результаты показала Лебединская школа (две работы из всего 

несколько присланных стали лучшими в своих номинациях), Несвижская 

художественная школа (из 15 присланных на проект работ 13 заняли 1-2 места). 

Успех имели и художники из школ Молодечно и Марьиной Горки. 

 

Брожина, Ю. Человек - эпоха / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2016. 

— 24 снежня (№ 100). — С. 8. 
150-летний юбилей отмечает Пережирская средняя школа имени Анатолия 

Гуриновича Пуховичского района. Накануне юбилея в учреждении образования 

открылся музей знаменитого ее выпускника – бывшего министра иностранных дел 

Анатолия Емельяновича Гуриновича. Каждый из шести разделов экспозиции 

рассказывает о жизненном пути известного дипломата: архивные фотографии, 

документы, книги. В музее представлены экспонаты историко-краеведческого 

музея школы, который появился здесь в 1983 году. 
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Брожына, Ю. Коласава спадчына / Ю. Брожына // Мінская праўда. — 

2016. — 24 снежня (№ 100). — С. 8. 
Сёлета Мікалаеўшчынскаму вучэбна-педагагічнаму комплексу “Дзіцячы сад 

– сярэдняя школа імя Якуба Коласа” Стаўбцоўскага раёна спаўняецца 150 гадоў. У 

2016/2017 навучальным годзе калектыў распачаў работу над раённым 

педагагічным праектам “Сучасныя падыходы да выхавання ў навучэнцаў пачуцця 

патрыятызму і грамадзянскасці сродкамі вывучэння гісторыка-культурнай 

спадчыны Якуба Коласа і яго землякоў”. 
 

17.12.16 
Читать № 98 в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/9073-

obraztsu-minskaya-praўda-№9814830-ot-17122016.html 

Сырицкая, С. А знаете ли вы, что… / С. Сырицкая // Мінская праўда. 

— 2016. — 17 снежня (№ 98). — С. 10. 
Статья посвящена Светлане Федорако, учителю географии Воложинской 

гимназии № 1, педагогу с 30-летним стажем, чей многолетний труд, опыт и 

мастерство отмечены заслуженными наградами (диплом Министерства 

образования Республики Беларусь за эффективное использование современных 

средств обучения, победа в областном конкурсе «Учитель года» (2009 г.), медаль 

Президента «За трудовые заслуги»). 

 

10.12.16 
Читать № 96 в формате PDF: http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/8983-

minskaya-praўda-№96-14828-ot-10122016.html 

Кузаўкіна, М. Перажыві мяне, мой белы сад / М. Кузаўкіна // Мінская 

праўда. — 2016. — 10 лістапада (№ 96). — С. 4. 
У рамках праекта “Незабыўныя імёны Вілейшчыны” ў СШ № 3 Вілейкі 

адкрыўся мемарыяльны клас паэта, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Івана 

Лашуткі. 
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