
 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2016 ГОДЗЕ 

САКАВІК 

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/ 

E-mail: info@zvyazda.minsk.by  

 
 

17.03.2016 

Адамовіч, С. Усё па-сапраўднаму: будні школьнага парламента / С. 

Адамовіч // Звязда. — 2016. — 17 сакавіка (№ 49). — С. 17. — (Чырвонка). 
У Старадарожскай сярэдняй школе № 3 вось ужо 22-гі год дзейнічае 

школьны парламент. Такая форма самакіравання дае магчымасць вучням праявіць 

сябе ў карысных справах школы. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160316/1458135737-budni-shkolnaga-parlamenta 

 

03.03.2016 

Лыскавец, Я. Патушыць пажар... пілавіннем / Я. Лыскавец // Звязда. —

2016. — 3 сакавіка (№ 41). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 1, 2. 
Нядаўна ў сталіцы чарговы раз прайшоў фінал штогадовага навукова-

інжынернага конкурсу навучэнцаў «Belarus Scіence and Engіneerіng Faіr» (BelSEF). 

Спаборніцтва па сутнасці з'яўляецца нацыянальным адборам да вялікага 

міжнароднага форуму «Іntel Іnternatіonal Scіence and Engіneerіng Faіr», які ў маі 

пройдзе ў амерыканскім Фініксе. Карэспандэнты «Чырвонкі. Чырвонай змены» 

наведалі мерапрыемства і пазнаёміліся з лепшымі праектамі беларускіх 

школьнікаў, у тым ліку і навучэнцаў Міншчыны: Дар`і Залескай (Старобінская 

сярэдняя школа), Аляксандры Кахавец (гімназія № 1 Жодзіна), Аляксея Барысевіча 

(Мінскі дзяржаўны абласны ліцэй). 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/3sak-

6.indd_.pdf 

 

«Шукаю гаспадара сабакі» // Звязда. — 2016. — 3 сакавіка (№ 41). — 

Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 2. 
Адзінаццацікласнік гімназіі № 1 Слуцка, член пярвічкі БРСМ навучальнай 

ўстановы Аляксандр Бубыраў вось ужо колькі часу спрабуе адшукаць гаспадара 

для сабакі, які пасяліўся ў двары іх шматкватэрнага дома. Хлопец нават размясціў 

http://zviazda.by/
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аб`яву аб пошуку гаспадара ў групе «Дапамога жывёлам Слуцка» ў сацыяльнай 

сетцы «УКантакце». 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/3sak-

6.indd_.pdf 
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22.03.2016 

Пасияк, О. Встречают по уму / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. — 

2016. — 22 сакавіка (№ 52). — С. 4. 
Четвертый этап олимпиады по учебным предметам в этом году охватит 

пять областей. В интеллектуальном соревновании участвуют примерно 1 460 

учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего 

специального образования по 17 предметам. Соревнования по русскому языку 

и литературе пройдут в Дзержинске. Лучших в географии выберут в Борисове, 

а в трудовом обучении – в Жодино. 

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

3/article/vstrechayut-po-umu.html 

 

 

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/ 
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31.03.2016 

Вашкелевіч, Н. Маладыя, таленавітыя, перспектыўныя / Н. Вашкелевіч 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 3. 
У Гродна адбыўся заключны этап алімпіяды па вучэбных прадметах 

«Сусветная гісторыя», «Гісторыя Беларусі» і «Грамадазнаўства».  
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Дыпломам першай ступені сярод гісторыкаў быў адзначаны Максім 

Сямёнаў (сярэдняя школа № 4 Салігорска). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25925 

 

Гарбар, А. Вірус цікавасці распаўсюджваецца па школе / А. Гарбар // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 11. 
У канцы 2015 года для слухачоў Мінскага абласнога інстытута развіцця 

адукацыі і членаў абласнога клуба «Флагман» была арганізавана экскурсія па 

сталіцы «Храмы Мінска». Вярнуўшыся пад уражаннем, аўтар артыкула Алена 

Гарбар (настаўніца Лугаваслабадской сярэдняй школы Мінскага раёна) вырашыла 

прапанаваць падобную вандроўку сваім вучням 7 класа, дзе з`яўляецца класным 

кіраўніком. 

 

Калядзіч, Н. Мысліць творча і арыгінальна / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 5. 
На базе Абласнога аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя Дзяржынска 

прайшоў заключны этап алімпіяды па рускай мове і літаратуры.  

Дзевяцікласніца Крупскай раённай гімназіі Дар`я Вараб`ёва (настаўніца 

Святлана Хадатовіч) атрымала дыплом першай ступені. 

Сваімі ўражаннямі ад алімпіяды падзяліўся навучэнец 11 класа сярэдняй 

школы № 11 Салігорска Марк Крываблоцкі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25937 

 

Касцюшка, В. Да вышынь і яшчэ раз да вышынь! / В. Касцюшка // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 2. 
У спарткомплексе «Алімпійскі» 25 сакавіка адбыліся адкрытыя 

спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы ў праграме першынства Мінскай вобласці на 

прызы дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

Уладзіслава Цыдзіка. 

 

Катчанка, Н. Радасці перакладу, або Як Гары Потэр змяніў маё жыццё 

/ Н. Катчанка // Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 13. 
Аўтар артыкула Наталля Катчанка, настаўніца англійскай мовы 

Нясвіжскай гімназіі, расказала пра арганізацыю даследчай дзейнасці і яе вынікі: 

даследчую работу па перакладазнаўству, выкананую сумесна з навучэнкай Алесяй 

Мельнік. 

 

Лутчанка, Н. Падрыхтоўка алімпіяднікаў мае свае традыцыі / Н. 

Лутчанка // Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 2. 
Больш як 300 знаўцаў астраноміі, фізікі і матэматыкі з`ехаліся ў Гомель, 

каб паспаборнічаць за перамогу ў заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды па 

гэтых вучэбных прадметах. 

Дыпломы I ступені атрымалі: 

- па фізіцы: Яўген Дзядкоў (8 клас, гімназія № 1 Барысава); 

- па матэматыцы: Іван Прылепскі (8 клас, вілейская гімназія № 1). 

http://nastgaz.by/?p=25925
http://nastgaz.by/?p=25937
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Яўген Дзядкоў атрымаў спецыяльны прыз міністра адукацыі Рэспублікі 

Беларусь. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25916 

 

Прафесійныя ўяўленні для прафесійнага самавызначэння // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 8. 
Гутарка журналіста Вольгі Дубоўскай з начальнікам аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Жодзінскага гарвыканкама Ірынай Яўгенаўнай Дуванавай. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25956 

 

Рэва, Д. Алімпіяда па геаграфіі: заданні ўскладніліся, але вучні 

справіліся з імі бліскуча / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 31 

сакавіка (№ 35). — С. 3. 
На базе Барысаўскага дзяржаўнага каледжа прайшоў заключны этап 

Рэспубліканскай алімпіяды па геаграфіі.  

Сярод пераможцаў алімпіяды – Лізавета Іваноўская, навучэнка гімназіі № 6 

Маладзечна. Дыпломам трэцяй ступені ўзнагароджаны Ягор Александровіч, 

вучань 7 класа гімназіі № 1 Капыля імя М. В. Рамашкі. 

Як адзначыў загадчык кафедры эканамічнай геаграфіі Беларусі і краін 

Садружнасці БДУ, намеснік старшыні журы алімпіяды Генадзь Озем, прыемнай 

тэндэнцыяй з`яўляецца тое, што прызёрамі алімпіяды становяцца вучні педагогаў, 

якія штогод рыхтуюць удзельнікаў на высокім узроўні. Гэта, напрыклад, Людміла 

Рыгораўна Альгамец, настаўніца Мінскага абласнога дзяржаўнага ліцэя. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25920 

 

Церахава, Н. Залатыя рукі і светлы розум / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 4. 
Заключны этап алімпіяды па працоўным навучанні прайшоў на базе 

Жодзінскага прафесійнага ліцэя. Трэба адзначыць, што ўзроставая разбежка 

ўдзельнікаў алімпіяды сёлета даволі вялікая. Самы малодшы з іх – сямікласнік 

Антон Віршыч з гімназіі № 1 Валожына. 

Для ўдзельнікаў алімпіяды прайшла аглядная экскурсія па горадзе з 

наведваннем музея баявой і працоўнай славы ў сярэдняй школе № 4 Жодзіна і 

прамысловых прадпрыемстваў горада. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25929 

 

Якіменка, І. Вольны час настаўніка / І. Якіменка // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 15. 
Пра актыўны адпачынак настаўніка.  

Дарэчы, вялікую ўвагу адпачынку ўдзяляюць прафсаюзы. Напрыклад, у 

Барысаўскім раёне па ініцыятыве раённай арганізацыі Беларускага прафесійнага 

саюза работнікаў адукацыі і навукі штогод праводзяцца такія традыцыйныя 

мерапрыемствы, як зімняе спартыўнае свята «Барысаўская лыжня» і комплекснае 

спартыўна-турыстычнае спаборніцтва сярод педагагічных работнікаў. 

Аўтар – настаўнік Лошніцкай гімназіі Іван Якіменка. 

http://nastgaz.by/?p=25916
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29.03.2016 

Гурская, Л. Геаграфія без межаў / Л. Гурская // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 29 сакавіка (№ 34). — С. 16. 
Пры вядучых універсітэтах краіны створаны спецыяльныя дыстанцыйныя 

школы, якія дапамагаюць падрыхтавацца да паступлення ва ўстанову вышэйшай 

адукацыі. З 22 па 24 сакавіка на геаграфічным факультэце БДУ прайшоў вочны 

тур для навучэнцаў Рэспубліканскай вочна-завочнай (дыстанцыйнай) школы 

дадатковай геаграфічнай адукацыі дзяцей і моладзі. Лепшымі ў тэсціраванні сталі 

навучэнцы дзіцячага сада-сярэдняй школы аграгарадка Чачкава Мінскага раёна 

Павел Лушчанка, Кацярына Бобер, Дзмітрый Емяльяненка, Мікіта Сокал, 

Аляксандр Зінкевіч і Кацярына Ярашэвіч. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25897 

 

Дубоўская, В. У вашых руках будучыня нашай навукі / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 29 сакавіка (№ 34). — С. 1, 4. 
Падведзены вынікі заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных 

прадметах «Хімія», «Біялогія». Ва ўрачыстасцях узяў удзел міністр адукацыі 

Рэспублікі Беларусь Міхаіл Жураўкоў. 

Па выніках алімпіяды па біялогіі дыпломамі былі ўзнагароджаны 54 

удзельнікі: 10 атрымалі дыпломы I ступені, 17 – II ступені і 27 – III ступені.   

Па выніках алімпіяды па хіміі ўсяго дыпломамі былі ўзнагароджаны 54 

удзельнікі, 11 з якіх атрымалі дыпломы I ступені, 14 – II ступені і 29 – III ступені. 

Дыплом I ступені па хіміі заваяваў вучань 9 класа Радзівон Цынцэвіцкі з гімназіі № 

10 Маладзечна (настаўніца Марыя Уладзіміраўна Садоўская). У камандным заліку 

1-е месца заняла каманда Ліцэя БДУ, далей ідуць каманды Мінска і Мінскай 

вобласці. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25857 

 

Нікіфарава, С. З марай пра сёмгу з беларускай прапіскай / С. 

Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 29 сакавіка (№ 34). — С. 16. 
У Рэспубліканскім цэнтры экалогіі і краязнаўства завяршыўся фінал 

рэспубліканскага этапу Стакгольмскага юніёрскага воднага конкурсу. Яго 

пераможцам стаў Дзяніс Марач, адзінаццацікласнік з гімназіі-інтэрната Мядзела, 

які прадставіць свой праект і Беларусь на міжнародным фінале ў Стакгольме.  

Ігар Плотнікаў (Барысаўскі цэнтр экалогіі і турызму Мінскай вобласці) 

атрымаў дыплом II ступені. Бронзу падзялілі выхаванцы сярэдняй школы № 6 

Жодзіна Хрысціна Жыгімонт і Артур Панцюхоў.  

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25901 

 

Рэва, Д. Касмічныя перамогі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 29 сакавіка (№ 34). — С. 13. 
У Каралёве прайшлі 43-я міжнародныя грамадска-навуковыя чытанні, 

прысвечаныя памяці першага касманаўта Ю. Гагарына. Беларусь на Гагарынскіх 

чытаннях прадстаўлялі навучэнцы ўстаноў адукацыі Слуцка, Смалявіч і Чэрвеня. У 

выніку дыпломамі лаўрэатаў, граматамі Цэнтра падрыхтоўкі касманаўтаў былі 

http://nastgaz.by/?p=25897
http://nastgaz.by/?p=25857
http://nastgaz.by/?p=25901
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ўзнагароджаны: дзесяцікласнікі гімназіі № 1 Слуцка Дзмітрый Масакоўскі і Яўген 

Белавус (кіраўнік – настаўніца фізікі Таццяна Яўгенаўна Максіменка), вучні 11 

класа сярэдняй школы № 3 Чэрвеня Ягор Невяроўскі і Ілья Купровіч (кіраўнік – 

настаўніца беларускай мовы і літаратуры Людміла Уладзіміраўна Кацько).  

Дыпломам аргкамітэта адзначана работа Багдана Качана і Весты 

Якімёнак, навучэнцаў 9 класа Смалявіцкай раённай гімназіі (кіраўнік – настаўніца 

фізікі і астраноміі Валянціна Якалеўна Лявончанка). 

 

Рэва, Д. Маладзільныя яблыкі, продкі дыназаўраў і гаршкалёпы ў 

даследаваннях маленькіх вучоных / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 29 сакавіка (№ 34). — С. 13. 
Сёмы раз у Мінскім абласным ІРА прайшоў конкурс работ даследчага 

характару дзяцей дашкольнага ўзросту і малодшых школьнікаў «Я – даследчык». У 

конкурсе таксама бралі ўдзел дзеці з Мінска, Брэста і Літвы. Як адзначыла 

прарэктар па навукова-метадычнай рабоце МАІРА Марына Аляксееўна Краснова, 

конкурс дапамагае будаваць сістэму работы па падрыхтоўцы дзяцей да далейшай 

сур’ёзнай даследчай дзейнасці. 

Дашкольнікі прадстаўлялі свае даследчыя работы ў чатырох намінацыях. 

Пераможцам у намінацыі «Дзіця і прырода» стаў Уладзіслаў Пікун, выхаванец 

ясляў-сада № 12 «Бярозка» Жодзіна; у намінацыі «Мая Радзіма – Беларусь» – 

Аляксандра Нахай з ДЦРД «Расінка» Валожына. Арцём Маскалевіч, выхаванец 

ясляў-сада № 4 Беразіна, атрымаў пабеду ў намінацыі «Незвычайнае ў 

звычайным». Выхаванец Уздзенскага ДЦРП Андрэй Шышко перамог у намінацыі 

«Бюро знаходак». 

Малодшыя школьнікі таксама прымалі ўдзел у чатырох намінацыях. Першае 

месца ў намінацыі «Прыродазнаўства (жывая прырода)» падзялілі паміж сабой 

Глеб Шахрай, які вучыцца ў вілейскай гімназіі № 2, і Усевалад Шапляк, навучэнец з 

сярэдняй школы № 8 Жодзіна. 

Цімафей Дзеніс, трэцякласнік Івянецкай сярэдняй школы Валожынскага 

раёна, і Ігар Іваноў, навучэнец гімназіі Лагойска, перамаглі ў намінацыі 

«Прыродазнаўства (нежывая прырода)». Мікіта Перапечка (сярэдняя школа № 3 

Салігорска) і Святлана Крупская (гімназія № 1 Слуцка) сталі пераможцамі ў 

намінацыі «Гуманітарныя веды». 

Антон Котаў (Каладзішчанская сярэдняя школа Мінскага раёна) і Валерыя 

Рыдак (Нясвіжская гімназія) перамаглі ў намінацыі «Матэматыка, фізіка, 

тэхніка». 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25882 

 

Рэва, Д. Мовазнаўцы з Беларусі перамагаюць у Маскве / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 29 сакавіка (№ 34). — С. 13. 
У Маскве адбылася XX міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

школьнікаў «Мовазнаўства для ўсіх»,  удзел у якой прынялі і навучэнцы з Мінскай 

вобласці.  

Беларускія знаўцы ў чарговы раз пацвердзілі высокі ўзровень сваіх ведаў на 

міжнародным узроўні. Дзесяцікласнік Мікіта Каліноўскі і шасцікласніца Віталіна 

Віннік, вучні Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна, заваявалі дыпломы II 

http://nastgaz.by/?p=25882
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ступені. Настаўніца рускай мовы і літаратуры Іна Рычардаўна Віннік, кіраўнік 

абедзвюх работ, была ўзнагароджана дзвюма падзякамі.  

Дыплом I ступені ў Валерыі Альгамец, навучэнкі 10 класа Мінскага 

дзяржаўнага абласнога ліцэя. 

 

26.03.2016 

Церахава, Н. Праекты «касмічныя» і зямныя…  / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 26 сакавіка (№ 33). — С. 6. 
Педагогі і школьнікі Чэрвеньскага раёна праяўляюць вялікую цікавасць да 

касмічнай тэматыкі, займаюцца даследчай работай у гэтым кірунку, прымаюць 

удзел у навуковых чытаннях. 

У артыкуле начальнік раённага аддзела адукацыі, спорту і турызму Ларыса 

Валянцінаўна Асановіч расказвае пра тое, чым жыве сістэма адукацыі 

Чэрвеньскага раёна сёння. 

Так, сёлета на VII абласным турніры юных фізікаў навучэнцы сярэдняй 

школы № 1 Смілавіч і Новазелянкоўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы сталі 

абсалютнымі пераможцамі, заваяваўшы дыплом першай ступені. 

У сакавіку па выніках удзелу ў 43-х грамадска-навуковых чытаннях, 

прысвечаных памяці першапраходца космасу Ю. А. Гагарына, дыпломамі 

адзначаны работы навучэнцаў сярэдняй школы № 3 Іллі Купровіча і Ягора 

Невяроўскага. 

Лаўрэатам абласнога конкурсу «Педагог дадатковай адукацыі» стала 

К. А. Кочава, якая працуе ў цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Чэрвеня.  

З 1 сакавіка Беларуская асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА ў сярэдняй школе № 3 

Чэрвеня пачала рэалізацыю сацыяльна-адукацыйнай праграмы «Access – 

магчымасці для ўсіх». 

 

24.03.2016 

Зубель, Т. Нашы педагагічныя знаходкі / Т. Зубель, В. Садоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 24 сакавіка (№ 32). — С. 5. — (Партфоліа). 
У пачатку сакавіка ў Даўгінаўскай сярэдняй школе Вілейскага раёна прайшоў 

метадычны фестываль адкрытых вучэбных і факультатыўных заняткаў «Мае 

педагагічныя знаходкі». Новыя метадычныя прыёмы, цікавыя інтэрактыўныя 

метады і напрацоўкі прадэманстравалі калегам, вучням і іх бацькам настаўнікі 

В. Я. Ляшковіч, І. К. Седая, Г. В. Тупіцына, А. М. Бяльковіч, М. Л. Манулік, 

Г. І. Навуменка, Н. П. Карабейка, А. В. Віркоўская, І. Э. Старычонак, 

К. Р. Машынскі, Н. П. Пташнік, А. В. Мурашка. 

 

Чэмер, М. Майстры навучаць! / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 24 сакавіка (№ 32). — С. 2. 
Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі сумесна з 

установамі дадатковай адукацыі ў рэгіёнах праводзіць марафон адкрытых 

міжрэгіянальных майстар-класаў па тэкстылі «Вучымся ў майстроў». 
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22.03.2016 

Барысевіч, В. Інтэлектуальны тыдзень выявіць самых лепшых / 

В. Барысевіч // Настаўніцкая газета. — 2016. — 22 сакавіка (№ 31). — С. 1. 
21 сакавіка ў краіне стартаваў 4 этап рэспубліканскай алімпіяды па 

вучэбных прадметах, у якім бяруць удзел 1463 чалавекі. Плануецца ўдзел 

школьнікаў з Літвы і Расіі. Рэспубліканская алімпіяда праводзіцца па 17-ці 

агульнаадукацыйных прадметах. Штогод рэспубліканская алімпіяда праводзіцца 

сярод навучэнцаў агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, якія забяспечваюць 

атрыманне прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 

Інтэлектуальныя спаборніцтвы будуць праходзіць з 21 па 25 сакавіка 2016 года. У 

Барысаве збяруцца лепшыя знаўцы геаграфіі, а ў Жодзіне стануць вядомы імёны 

лепшых майстроў і майстрых – тут пройдзе Рэспубліканская алімпіяда па 

працоўным навучанні. Дзяржынск будзе прымаць юных рускіх філолагаў, Віцебск – 

знаўцаў замежных моў, Полацк – беларускіх філолагаў. У Гродне назавуць імёны 

лепшых юных гісторыкаў і знаўцаў грамадазнаўства, у Гомелі – матэматыкаў, 

фізікаў, астраномаў, а ў Магілёве – лепшых па інфарматыцы. 

 

Хідджаз, М.  З правам выбару / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 22 сакавіка (№ 31). — С. 7. 
У артыкуле ідзе размова аб размеркаванні выпускнікоў педагагічных 

спецыяльнасцей Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25703 

 

19.03.2016 

Нікіфарава, С. Да чаго тэхніка дайшла! / С. Нікіфарава, Л. Гурская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 19 сакавіка (№ 30). — С. 10–11. — 

(Дадатак). 
З 15 па 17 сакавіка ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце 

прайшоў 7 Рэспубліканскі конкурс навукова-тэхнічнай творчасці «Тэхнаінтэлект». 

У ім прынялі ўдзел больш як 200 дзяцей з усіх абласцей краіны – навучэнцаў школ, 

гімназій, каледжаў, пераможцаў раённых, гарадскіх і абласных конкурсаў і 

алімпіяд. 

 

Рэва, Д. Гаспадары пазашкольнага часу / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 19 сакавіка (№ 30). — С. 8. 
У Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна адбыўся фінал 

абласнога агляду-конкурсу. 23 прадстаўнікі ўсіх раёнаў Міншчыны і Жодзіна бралі 

ўдзел у абласным спаборніцтве. Сярод іх – Аляксандр Мікалаевіч  Скалабан, 

педагог дадатковай адукацыі Цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі 

Салігорскага раёна; педагог ЦТДіМ Чэрвеня Кацярына Арзулаўна Кочава; Ліна 

Васільеўна Ківісцікава, педагог ЦТДіМ Жодзіна. 

Завяршаўся абласны агляд-конкурс выступленнем канкурсантаў з 

самапрэзентацыямі «Знаёмцеся, гэта я!». У ім прынялі ўдзел Аляксандр Мікалаевіч 

Скалабан, Ірына Мікалаеўна Пастухова, педагог ЦТДіМ Мінскага раёна, педагог 

Любанскага ЦДТ Ірына Міхайлаўна Махвіеня, Вольга Андрэеўна Мацулька, педагог 

http://nastgaz.by/?p=25703
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ЦТДіМ Смалявіцкага раёна, Ірына Віктараўна Таратута, педагог ЦДТ 

Нясвіжскага раёна, прадстаўніца Дзяржынскага раёна Ала Алегаўна Балясава, 

Наталля Валянцінаўна Рыбачонак з Крупак. Лаўрэатамі абласнога агляду-

конкурсу  сталі  Ірына Віктараўна Таратута з Нясвіжа і Кацярына Арзулаўна 

Кочава з Чэрвеня. Пераможцай конкурсу стала Аксана Аляксандраўна Піхцерава, 

якая працуе ў Слуцкім цэнтры дзіцячай творчасці. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25616 

 

Рэва, Д. Дарожная грамата для школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 19 сакавіка (№ 30). — С. 8. 
У Мінскай вобласці прайшла 11 абласная алімпіяда «Правілы дарожнага 

руху». Навучэнцаў 5-7 класаў, удзельнікаў алімпіяды, чакалі індывідуальныя і 

камандныя заданні.  

Пераможцамі ў творчым конкурсе сталі школьнікі з Любаньскага раёна. 

Пераможцай у індывідуальным спаборніцтве стала  Яўгенія Прыкота з 

Дзяржынскага раёна. 

Другое і трэцяе месцы занялі каманды Дзяржынскага і Нясвіжскага раёнаў 

адпаведна. Лепшымі знаўцамі Правіл дарожнага руху ў Мінскай вобласці і 

пераможцамі абласной алімпіяды прызнаны ўдзельнікі каманды Салігорскага 

раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25624 

 

Рэва, Д. Форум-тэатр і фаермобы супраць наркотыкаў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 19 сакавіка (№ 30). — С. 8. 
Прайшоў збор камандзіраў добраахвотных прафілактычных атрадаў па 

наркакантролі ўстаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 

якія дзейнічаюць на Міншчыне. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25629 

 

Церахава, Н. Закружыць «Вясёлкавы карагод» / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 19 сакавіка (№ 30). — С. 5. 
У краіне праходзіць XI Рэспубліканскі фестываль мастацкай творчасці 

«Вясёлкавы карагод», удзельнікамі якога з’яўляюцца выхаванцы і навучэнцы ва 

ўзросце ад 3 да 18 гадоў. 15 красавіка фестываль мастацкай творчасці адбудзецца 

ў Мінскай вобласці. 

 

17.03.2016 

Церахава, Н. Access – магчымасці для ўсіх / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 17 сакавіка (№ 29). — С. 2. 
З 1 сакавіка 2016 года Беларуская асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА пачала 

рэалізацыю сацыяльна-адукацыйнай праграмы «Access – магчымасці для ўсіх». 

Рэалізоўваць яе плануецца на працягу двух гадоў у Чэрвені на базе сярэдняй школы 

№ 3 і ў сталіцы – на базе сярэдняй школы № 161. Праект рэалізоўваецца пры 

падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у супрацоўніцтве з 

аддзелам адукацыі, спорту і турызму Чэрвеньскага райвыканкама і 

http://nastgaz.by/?p=25616
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адміністрацыяй Маскоўскага раёна Мінска. Асноўныя этапы рэалізацыі праграмы 

будуць уключаць пазакласныя інтэрактыўныя заняткі па камп’ютарнай 

дасведчанасці і англійскай мове, арганізацыю летніх профільных лінгвістычных 

лагераў, а таксама валанцёрскую і грамадскую карысную дзейнасць школьнікаў. 

 

15.03.2016 

Жорава, К. Адказныя бацькі – шчаслівыя дзеці / К. Жорава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 сакавіка (№ 28). — С. 3. 
24 лістапада 2006 года быў прыняты Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь № 18 «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у 

нядобранадзейных сем’ях». Аб тым, як праходзіць рэабілітацыя дзяцей у 

сацыяльных прытулках і наколькі паспяхова ўдаецца аднаўляць сем’і, ідзе размова 

з Таццянай Апраніч, першым намеснікам начальніка ўпраўлення адукацыі Мінскага 

абласнога выканаўчага камітэта. 

 

Шчука, Т. Прыёмы здароўезберажэння ад настаўніка-дэфектолага / Т. 

Шчука // Настаўніцкая газета. — 2016. — 15 сакавіка (№ 28). — С. 8. 
Настаўнік-дэфектолаг сярэдняй школы № 2 Гарадзеі Таццяна Шчука 

дзеліцца сваім вопытам па стварэнню сістэмы па выкарыстанні прыёмаў і 

метадаў, якія павышаюць працаздольнасць навучэнцаў падчас карэкцыйных 

заняткаў. Так, выкарыстанне рухавых відаў заданняў, фізкультхвілінкі-гульні, 

агульнаразвіццёвыя фізкультхвілінкі дазваляюць знізіць стомленасць дзяцей. Для 

прафілактыкі пагаршэння эмацыянальнага стану навучэнцаў выкарыстоўваюцца 

магчымасці колеравай гамы і нават ароматэрапія. Карэкцыйная работа з дзецьмі 

дзякуючы гэтаму стала больш эфектыўнай і выніковай. 

 

12.03.2016 

Будучыня Беларусі / БелТА // Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 

сакавіка (№ 27). — С. 1. 
10 сакавіка ў Музеі сучаснай беларускай дзяржаўнасці пашпарты 

грамадзяніна Рэспублікі Беларусь ва ўрачыстай атмасферы атрымалі дваццаць 

сем 14-гадовых беларусаў з усіх рэгіёнаў краіны: выдатнікі вучобы, удзельнікі 

навукова-практычных канферэнцый, пераможцы і прызёры рэспубліканскіх 

спаборніцтваў, фестываляў, конкурсаў, прадметных алімпіяд. Сярод іх – 

навучэнка гімназіі № 1 Любані, пераможца Рэспубліканскага конкурсу «Я родным 

краем ганаруся», пераможца II і III этапаў Рэспубліканскай алімпіяды па 

беларускай мове Таццяна  Пальчук. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25240 

 

Кіслая, В. Талент Крапівы натхняе / В. Кіслая // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 12 сакавіка (№ 27). — С. 22. 
2 сакавіка ў выставачнай зале Уздзенскага палаца культуры адбыліся 

літаратурна-мастацкі вернісаж  «Талент Крапівы» і адкрыццё выставы 

беларускіх мастакоў Я. Шунейкі, А. Лычкоўскага і Х. Ладуцькі. Сярод гасцей 

http://nastgaz.by/?p=25240
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мерапрыемства  былі школьнікі, іх настаўнікі і дырэктар сярэдняй школы № 2, 

якая носіць імя Кандрата Крапівы, Алена Іаргачова. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25324 

 

Рэва, Д. Стратэгіі будучыні – ініцыятыва, інавацыі, творчасць / Д. Рэва 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 сакавіка (№ 27). — С. 8. 
У Мінскім абласным ІРА прайшло выніковае пасяджэнне калегіі ўпраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама, перад якой стаяла задача ахарактарызаваць агульны 

стан сістэмы адукацыі і даць ацэнку рабоце кіруючых кадраў за 2015 год.  

Пленарнае пасяджэнне пачалося дакладам начальніка ўпраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама Г. М. Казак аб рэалізацыі дзяржаўных праграм у сістэме 

адукацыі ў 2011-2015 гадах. У канцы даклада Г. М. Казак адзначыла, што Мінская 

вобласць прыступіла да рэалізацыі праграмы «Адукацыя і маладзёжная палітыка 

на 2016-2010 гады». 

На пасяджэнні калегіі былі падведзены вынікі штогадовага конкурсу «За 

дасягненне высокіх паказчыкаў у развіцці адукацыі». Лідзіруючыя пазіцыі ў 

рэгіянальнай сістэме адукацыі па выніках 2015 года займаюць аддзелы адукацыі, 

спорту і турызму Дзяржынскага і Нясвіжскага райвыканкамаў. 

Лепшымі ў сістэме прафесійнай адукацыі сталі Слуцкі дзяржаўны каледж і 

Слуцкі дзяржаўны сельска-гаспадарчы прафесійны ліцэй. 

Лідарамі ў дашкольнай адукацыі сталі ДЦРД «Расінка» Валожына і ДЦРД 

пасёлка Энергетыкаў Дзяржынскага раёна.  

Лепшай гімназіяй прызнана гімназія № 6 Маладзечна. Сярэдняя школа № 11 

Салігорска і Дзераўнянская сярэдняя школа Стаўбцоўскага раёна сталі лепшымі 

ўстановамі сярэдняй адукацыі ў гарадской і сельскай мясцовасці адпаведна.  

У намінацыі «Лепшая ўстанова дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі» 

перамаглі ЦТДіМ Дзяржынскага раёна і Клецкі цэнтр дзіцячай творчасці. 

 

10.03.2016 

Круглова, В. Дыстанцыйнае навучанне для педагогаў / В. Круглова // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 10 сакавіка (№ 26). — С. 11. 
Вольга Круглова, настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 4 

Салігорска, знаёміць чытачоў «НГ» з анлайн-курсамі прафесійнага развіцця. 

 

Мацюшонак, А. Пленэрная практыка – жывыя зносіны з прыродай і 

гісторыяй роднага краю / А. Мацюшонак // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

10 сакавіка (№ 26). — С. 11. 
Пленэрная практыка ў рабоце ўзорнай студыі «Вясёлка» гімназіі № 1 

«Логас» Вілейкі. 

Аўтары: Алена Мацюшонак, настаўніца выяўленчага мастацтва гімназіі; 

Вольга Паўловіч, намеснік дырэктара. 
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05.03.2016 

Адчайныя прафесіяналкі - 2 // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

5 сакавіка (№ 25). — С. 9. 
Напярэдадні свята 8 Сакавіка «Настаўніцкая газета» публікуе шэраг 

артыкулаў «Адчайныя прафесіяналкі», якія асвятляюць прафесійнае жыцце сваіх 

гераінь. Нагадаем, што ў мінулым годзе адзін з артыкулаў быў прысвечаны 

метадысту гімназіі № 10 Маладзечна Таццяне Бабей. 

 

Калядзіч, Н. З абаяльнай усмешкай і жаночай мудрасцю / Н. Калядзіч 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 5 сакавіка (№ 25). — С. 17. 
У адукацыйнай галіне кіруючыя пасады ў пераважнай большасці займаюць 

жанчыны. У бягучым нумары «Настаўніцкай газеты» жанчыны-кіраўнікі адказалі 

на пытанні адносна сваёй прафесіі, адзначылі моцныя і слабыя бакі жанчыны-

кіраўніка. Сярод іх – Марына Юр`еўна Савянок, дырэктар сярэдняй школы № 20 

Барысава. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=25007 

 

Ушакова, А. «Казачная» казка / А. Ушакова // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 5 сакавіка (№ 25). — С. 21. 
Апавядаецца пра кіраўніка дзіцячай тэатральнай студыі «Казка» 

Маладзечанскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік» Галіну Пятроўну 

Іванькіну. 

 

03.03.2016 

Валетка, Ж. Прырода і чалавек / Ж. Валетка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 3 сакавіка (№ 24). — С. 14. 
У сярэдняй школе № 9 Слуцка праходзіць месячнік экалагічных ведаў 

«Прырода і чалавек».  

Аўтар – настаўніца пачатковых класаў Жанна Валетка. 

 

Дубоўская, В. З прыцэлам у дарослую навуку / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 3 сакавіка (№ 24). — С. 3. 
У апошнія выхадныя лютага прайшлі рэспубліканскія конкурсы работ 

даследчага характару (канферэнцыі) навучэнцаў па 18 вучэбных прадметах.  

Бягучы год стаў юбілейным для конкурсу работ даследчага характару па 

вучэбных прадметах «Астраномія», «Біялогія», «Хімія», «Інфарматыка», 

«Матэматыка», «Фізіка». Ён праводзіўся 20-ы раз і праходзіў на базе Мінскага 

абласнога ліцэя. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24857 

 

Рэва, Д. Бязмежны «Патэнцыял» / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 3 сакавіка (№ 24). — С. 6. 
На адкрытай маскоўскай прыродазнаўчай канферэнцыі школьнікаў 

«Патэнцыял» каманда Мінскай вобласці прадэманстравала, што патэнцыял 

беларускіх вучняў надзвычай высокі. Пераможцамі і ўладальнікамі дыпломаў 

http://nastgaz.by/?p=25007
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першай ступені сталі: Юлія Капытка, навучэнка сярэдняй школы № 1 Нясвіжа; 

Антон Апановіч, навучэнец Нясвіжскай гімназіі. Дыплом другой ступені атрымала 

Ксенія Цішэвіч, навучэнка сярэдняй школы № 4 Нясвіжа.  

Дыпломы трэцяй ступені атрымалі: Яўген Заброцкі, навучэнец гімназіі № 3 

Салігорска; Анастасія Кавалеўская, навучэнка гімназіі № 2 Вілейкі; Яна Яўстрат, 

навучэнка сярэдняй школы № 1 Нясвіжа; Анастасія Верстакоўская, навучэнка 

гімназіі Нясвіжа. 

Заахвочвальным дыпломам былі адзначаны работы Аляксандра Клюцука, 

навучэнца гімназіі № 1 Салігорска, а таксама Анастасіі Калошынай і Ядвігі 

Неўдах, якія вучацца ў Мінскім дзяржаўным абласным ліцэі. 

 

Рэва, Д. Дзень сельскага школьніка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 3 сакавіка (№ 24). — С. 6. 
У Затур`янскім дзіцячым садзе - сярэдняй школе адбыўся «Дзень сельскага 

школьніка». Мерапрыемства было арганізавана Цэнтрам дзіцячай творчасці 

Нясвіжскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24896 

 

Рэва, Д. Прафесійнае майстэрства на ўзроўні / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 3 сакавіка (№ 24). — С. 6. 
Будучыя прадстаўнікі рабочых прафесій на Міншчыне працягваюць 

спаборнічаць за лідарскія пазіцыі ў адборачных турах абласнога этапу 

Рэспубліканскага конкурсу WorldSkills Belarus. Вызначыліся лепшыя ў 

кампетэнцыях «Дызайн адзення» і «Зварачныя работы».  

У кампетэнцыі «Дызайн адзення» пераможцай адборачнага этапу стала 

Карына Раманчук, навучэнка Барысаўскага дзяржаўнага каледжа галіновых 

тэхналогій. У кампетэнцыі «Зварачныя работы» першае месца падзялілі Руслан 

Ярмошка, навучэнец Бярэзінскага аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя, і 

выпускнік Жодзінскага прафесійнага ліцэя Кірыл Лакціёнаў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=24900 

 

01.03.2016 

Нікіфарава, С. З даследчым натхненнем і навуковай упартасцю / 

С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 1 сакавіка (№ 23). — С. 6. 
У Рэспубліканскім цэнтры экалогіі і краязнаўства завяршыўся фінал XXVII 

Рэспубліканскага конкурсу навуковых біёлага-экалагічных работ навучэнцаў 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. 

У секцыі «Вада і водныя экасістэмы» лепшай прызнана работа Алены Грыгалёнак 

і Таццяны Кавалёнак з гімназіі-інтэрната Мядзела і РЦЭіК «Экалагічныя і 

сацыяльныя аспекты нітратнага забруджвання пітной вады ў Беларусі». 
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19.03.2016 

Брожина, Ю. Сады… на крыше дома твоего / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 19 сакавіка (№ 21). — С. 19. 
Ученица 9 класса гимназии № 1 Жодино Александра Коховец пробует себя в 

научной деятельности. Первая ее работа была посвящена истории детской 

библиотеки города Жодино. Следующая ее работа по переработке упаковки 

«тетра-пак» была удостоена медали научного жюри на международной выставке 

исследовательских проектов школьников в Стамбуле. В настоящее время 

Александра занимается проектом по озеленению крыш городских домов 

«Экологический путь развития современных городов». 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6578-sady-na-

kryshe-doma-tvoego.html 

 

Брожина, Ю. Спрячем учебники на неделю / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 19 сакавіка (№ 21). — С. 3. 
В оздоровительных лагерях Минской области в период школьных каникул 

отдохнут 9,5 тыс. детей. 

 

Владимир Жук: «Ученик должен превзойти учителя» // Мінская 

праўда. — 2016. — 19 сакавіка (№ 21). — С. 11. 
Материал о Владимире Анатольевиче Жуке, учителе информатики средней 

школы № 11 Слуцка. 

 

Игорь Лазарев: «Каждый день я повторяю себе, что с детьми надо 

быть настоящими!» // Мінская праўда. — 2016. — 19 сакавіка (№ 21). — С. 

15. 
Материал посвящен Игорю Алексеевичу Лазареву, руководителю центра 

патриотического воспитания молодежи «Вектор» в Жодино. 
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Кирсанова, С. Пройдя сквозь фильтр / С. Кирсанова // Мінская праўда. 

— 2016. — 19 сакавіка (№ 21). — С. 19. 
Юные ученые, ученики 9 класса Марьиногорской гимназии Иван Смоляк, 

Алексей Корсак, Степан Мурзич, создали фильтр, который очищает воду от 

тяжелых металлов и от нефтепродуктов. Свою работу «Адсорбционно-

ионообменная очистка нефтесодержащих сточных вод» авторы представляли на 

нескольких престижных научных конкурсах и получили немало наград. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6577-proydya-

skvoz-filtr.html 

 

16.03.2016 

Адамовіч, С. Касмічныя талеркі і іншапланецяне на Чэрвеньшчыне / С. 

Адамовіч // Мінская праўда. — 2016. — 16 сакавіка (№ 20). — С. 14. 
У сярэдняй школе № 4 Чэрвеня прайшоў першы раённы касмічны фестываль, 

арганізатарам якога стаў аддзел адукацыі, спорту і турызму Чэрвеньскага 

райвыканкама. У мерапрыемстве прынялі ўдзел 10 каманд, у якія ўвайшлі дзеці, іх 

бацькі і педагогі. Кожная каманда заявіла пра сябе творчай прэзентацыяй.  

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/6524-

kasmichnyya-talerki-i-inshaplanetsyane-na-chervenshchyne.html 

 

Дроздовская, А. Лучший плиточник области / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2016. — 16 сакавіка (№ 20). — С. 7. — (Приложение «МП 

плюс»). 
В Минской области дан старт областному этапу республиканского 

конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus. Всего пройдет 9 

конкурсов по различным профессиональным компетенциям. 

В Борисовском государственном строительном профессиональном лицее 

состоялся отборочный тур по профессиональной компетенции «Облицовочные 

работы». Методист центра профобразования Минского областного института 

развития образования Людмила Маркович отметила, что вступление Республики 

Беларусь в мировую организацию «WorldSkills International» стимулировало новый 

виток развития отечественной системы профессионально-технического 

образования. 

Лучше всего с конкурсными заданиями справился Андрей Вараксин из 

Солигорского государственного колледжа. Борисовчанин Дмитрий Мирончик – на 

втором месте, на третьем месте – учащийся Молодечненского государственного 

колледжа Андрей Чаевский. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6530-luchshiy-

plitochnik-oblasti.html 

 

Кучинская, А. Соревнуясь – побеждайте, в ДТП не попадайте! / А. 

Кучинская // Мінская праўда. — 2016. — 16 сакавіка (№ 20). — С. 7. — 

(Приложение «МП плюс»). 
XI олимпиада по Правилам дорожного движения, приуроченная к 

проведению Единого дня безопасности дорожного движения, собрала в гимназии 
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№ 1 Воложина 23 команды из всех районов области и города Жодино. Олимпиаду 

открыла первый заместитель начальника управления образования 

Миноблисполкома Татьяна Апранич. 

В районных конкурсах по ПДД приняли участие более 3 тыс. детей. 69 

школьников вышли в финал. По итогам командного первенства первое место 

заняла команда Солигорского района, второе и третье – ребята из Дзержинского 

и Несвижского районов соответственно.  

В личном зачете победила Евгения Прикота из Дзержинска. Второй 

результат – у Евгения Юнцевича из Солигорска, третий – у Надежды Мацкевич 

из Несвижа. 

Ребята из Любанского района стали победителями в творческом конкурсе 

на лучшую брошюру-обращение «Дети Минской области за безопасность 

дорожного движения», второе место – у воложинцев, третье – у школьников из 

Минского района. 

 

Школы станут электронными? // Мінская праўда. — 2016. — 16 

сакавіка (№ 20). — С. 3. 
В 2016 году к проекту «Электронная школа» планируется подключить более 

100 учреждений образования Минской области. Как было отмечено начальником 

управления образования Миноблисполкома Галиной  Казак, наиболее эффективно 

новая модель управления образованием по предоставлению электронных услуг 

через электронные журналы и дневники реализуется в средней школе № 4 города 

Солигорска. 

 

12.03.2016 

«Завея» стала паўналетняй // Мінская праўда. — 2016. — 12 сакавіка 

(№ 19). — С. 5. 
Чэрвеньшчына традыцыйна прымала XVIII дзіцячы міжрэгіянальны 

фестываль інтэлектуальных гульняў «Ігуменская завея». У турніры прыняла ўдзел 

31 каманда. Абсалютным пераможцам стала каманда «Залатое сячэнне» з 

Салігорска, сярод малодшых школьнікаў – каманда «Грэлкі» з сярэдняй школы № 4 

Чэрвеня. Узнагароды ад райвыканкама атрымалі кіраўнік раённага 

інтэлектуальнага клуба «Ігумен» Ірына Вабішкевіч і шматгадовы вядучы 

«Ігуменскай завеі» Леанід Клімовіч. 

 

У стылі тыльда // Мінская праўда. — 2016. — 12 сакавіка (№ 19). — 

С. 5. 
Матэрыял знаёміць з мастацкай дзейнасцю Ганны Мартыненка, 

настаўніцы пачатковых класаў Шашкоўскай дзіцячай школы мастацтваў, якая 

ўжо 10 год кіруе студыяй дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Сузор’е».  

 

 

 

 


