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09.01.2016 

Лабажэвіч, Д. У госці да дзяцей / Д. Лабажэвіч // Звязда. — 2016. — 9 

студзеня (№ 3). — С. 15. 
Акцыя «Калядная традыцыя» ўжо каторы год праходзіць у рамках хакейнага 

турніру аматараў на прызы кіраўніка дзяржавы. Яе арганізатарамі выступаюць 

Прэзідэнцкі спартыўны клуб і Федэрацыя хакея Беларусі, а геаграфія ўдзельнікаў усё 

пашыраецца. На гэты раз хакеісты адправіліся ў Радашковіцкую школу-інтэрнат 

для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. 

 

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

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

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

26.01.2016 

Декола, Н. Чтение – мать учения / Н. Декола // СБ. Беларусь сегодня. — 

2016. — 26 января (№ 14). — С. 3. 
В центре внимания статьи – проблема чтения школьниками классики. Анна 

Северинец, учитель русского языка и литературы Смолевичской районной гимназии, 

считает: раньше дети активно читали в школе по программе, потому как не 

существовало библиотек кратких содержаний книг (брифли). В наше время главное 

– заинтересовать классикой. В пример Анна Северинец приводит совместный 

проект Литературного музея Петруся Бровки и женского портала VELVET. Дети 

в нем прикасаются к белорусской классике на неожиданных встречах в музее, 

каждая из которых становится открытием. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/opinion/152925-nadezhda-

dekola/chtenie-mat-ucheniya.html 
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Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь. 

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень. 

Заснавальнік: Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77. 

Web-cайт: http://nastgaz.by/ 

E-mail: info@nastgaz.by  

 
 28.01.2016 

Грыб, С. Падарункі, увага, надзея / С. Грыб // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 28 студзеня (№ 9). — С. 2. 
Вынікі рэспубліканскай акцыі «Нашы дзеці». Так, у рамках акцыі ў госці да 

выхаванцаў Радашковіцкай школы-інтэрната для дзяцей-сірот і дзяцей, якія 

засталіся без апекі бацькоў, завіталі каманды – удзельніцы традыцыйнага 

Каляднага міжнароднага турніру аматараў хакея на прыз Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь. 

 

Грыб, С. Перазагрузка адносін / С. Грыб // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 28 студзеня (№ 9). — С. 6. 
Аб дзейнасці Сацыяльна-педагагічнага цэнтра Маладзечанскага раёна. 

 

Рэва, Д. Першыя ў «Зорнай эстафеце» / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 28 студзеня (№ 9). — С. 13. 
Вераніка Кліменка, навучэнка Крупскай раённай гімназіі, стала пераможцай 

ў мастацкай секцыі конкурсу «Зорная эстафета». 

 

Рэва, Д. Уводзіны ў прафесію / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 28 студзеня (№ 9). — С. 13. 
Аб арганізацыі прафарыентацыйнай работы ў Вілейскім дзяржаўным 

каледжы. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23664 

 

Хідджаз, М. Проста сям`я / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 28 студзеня (№ 9). — С. 9. 
Пра сям`ю Міхалёвых, бацькоў-выхавальнікаў дзіцячага дому сямейнага тыпу 

ў Дзяржынску. 

 

Хасяневіч, С. Працягваючы традыцыі вялікіх мастакоў / С. Хасяневіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 28 студзеня (№ 9). — С. 13. 
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Вядома, што мастакі Хаім Суцін і Файбіш-Шрага Царфін, прадстаўнікі 

знакамітай Парыжскай школы жывапісу, нарадзіліся на смілавіцкай зямлі. Сёння 

памяць пра іх беражліва захоўваюць у Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Смілавіч. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23674 

26.01.2016 

Гарбар, А. Гэта ж газета пра нас! / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 26 студзеня (№ 8). — С. 10. 
Аўтар артыкула – настаўніца біялогіі і хіміі Лугаваслабадской сярэдняй 

школы Мінскага раёна Алена Гарбар. 

 

Дубоўская, В. Для педагогаў і разам з педагогамі В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 26 студзеня (№ 8). — С. 2–3. 
22 студзеня ў канферэнц-зале сталічнага атэля «Renaissance» прайшоў 

круглы стол ««Настаўніцкая газета»: гісторыя і стратэгія развіцця». Падчас 

выступлення доктара педагагічных навук, дацэнта, начальніка навукова-даследчага 

цэнтра НІА Васіля Фёдаравіча Русецкага было адзначана, што на старонках 

«Настаўніцкай газеты» заўсёды чаканымі з`яўляюцца матэрыялы настаўніцы 

біялогіі і хіміі Лугаваслабадской сярэдняй школы Мінскага раёна Алены Гарбар. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23630 

 

Катчанка, Н. Мары здзяйсняюцца / Н. Катчанка // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 26 студзеня (№ 8). — С. 7. 
Аўтар артыкула – настаўніца англійскай мовы Нясвіжскай гімназіі Наталля 

Катчанка. 

 

Чытаючы газету, нібыта дыхаеш паветрам сваёй прафесіі // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 26 студзеня (№ 8). — С. 13–16. 
Матэрыял артыкула пададзены ў межах чытацкай канферэнцыі «Чытаючы 

газету, нібыта дыхаеш паветрам сваёй прафесіі». 

Сярод удзельнікаў канферэнцыі – Эла Мікалаеўна Якубоўская, настаўніца 

фізікі гімназіі № 1 Жодзіна; Людміла Віктараўна Камлюк-Ярашэнка, загадчык 

кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін МАІРА; Вацлаў Іванавіч Матусевіч, 

начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама; 

Таццяна Валянцінаўна Апраніч, першы намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама. 

 

23.01.2016 

Грэчка, І. А ну, пакажы свой чамаданчык! / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 23 студзеня (№ 7). — С. 12. 
У артыкуле падаецца вопыт такой формы музейнай работы, як музей 

у чамадане. Так, у рамках раённага праекта «Музей у чамаданчыку» кіраўнік музея 

Крупскай раённай гімназіі Наталля Рыгораўна Гардынская разам з юнымі 

экскурсаводамі сабрала ў стары драўляны чамадан, з якім крупчане калісьці 

вярталіся з вайны, каштоўныя экспанаты, звязаныя з жыццём Героя Савецкага 

http://nastgaz.by/?p=23674
http://nastgaz.by/?p=23630
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Саюза Алены Фёдараўны Колесавай, чыё імя носіць піянерская дружына гімназіі 

і бюст якой знаходзіцца на калідоры, а помнік – на тэрыторыі ўстановы адукацыі. 

 

 

Нікіфарава, С. «ГрынАрт»: пракладваем нанова шлях да батанікі / 

С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 23 студзеня (№ 7). — С. 8. 
Аб удзельніках Рэспубліканскага конкурсу «Юны натураліст» (намінацыя 

«Незвычайныя расліны»), вынікі якога былі падведзены восенню. 

Многім юным батанікам удалося стварыць новыя формы раслін. Найлепш 

праявіў сябе красун беларускага агарода – гарбуз. Так, навучэнкі сярэдняй школы 

№ 2 Беразіна летась усім гасцям з гордасцю паказвалі неверагодна багаты ўраджай 

гуркоў, вырашчаных на гарбузе.  

Дзякуючы агароднай творчасці Галіны Іванаўны Кірдзюк, настаўніцы біялогіі 

Урэцкай сярэдняй школы № 2 Любанскага раёна, і яе выхаванкі і дачкі Ганны, 

тэорыя пра вяршкі і карэньчыкі страціла сваю актуальнасць. Яны прышчапілі 

таматы на бульбу, таму для прыгатавання смажанай бульбы з салатам з 

памідораў ім хапала ўсяго аднаго такога незвычайнага каліва. 

 

Рэва, Д. Самае важнае «надвор`е» ў школе / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 23 студзеня (№ 7). — С. 1. 
Артыкул прысвечаны Ларысе Уладзіміраўне Дронавай, выкладчыцы рускай 

мовы і літаратуры Мінскай абласной дзяржаўнай спецыяльнай агульнаадукацыйнай 

школы-інтэрната для дзяцей з парушэннямі слыху. Ларыса Уладзіміраўна таксама 

ўзначальвае прафсаюзную арганізацыю школы і з`яўляецца членам прэзідыума 

Мінскай раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. 

 

21.01.2016 

Клюйко, А. Форвардар стварае піраміду поспеху / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 21 студзеня (№ 6). — С. 3. 
Нядаўна ў Выбаргу Ленінградскай вобласці Расійскай Федэрацыі праходзіў 

Міжнародны конкурс прафесійнага майстэрства «Майстар лясной гаспадаркі», 

у якім удзельнічалі навучэнцы Барысаўскага дзяржаўнага каледжа галіновых 

тэхналогій і занялі другое каманднае месца. У індывідуальным заліку пераможцам 

спаборніцтва стаў Дзмітрый Лукашоў. Дзмітрый Рабкоўскі заняў сёмае месца. 

 

Рэва, Д. Калядныя сустрэчы педагогаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 21 студзеня (№ 6). — С. 4. 
У Дзяржынскім раёне новы год пачаўся Каляднымі педагагічнымі сустрэчамі. 

Так, у госці да настаўнікаў гісторыі са сваім майстар-класам прыехаў Віктар Жук, 

настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 11 Маладзечна. Выкладчыкам моў былі 

прапанаваны адразу некалькі сустрэч. На адной з іх Іна Віннік, настаўнік-

метадыст, настаўніца рускай мовы і літаратуры Сноўскай сярэдняй школы 

Нясвіжскага раёна, прадэманстравала інавацыйныя формы і метады работы 
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з вучнямі, а таксама даказала важнасць эмацыянальна-пачуццёвага ўспрымання 

літаратурнага і лінгвістычнага матэрыялу. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23505 

 

 

Рэва, Д. Прэмія юным інтэлектуалам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 21 студзеня (№ 6). — С. 4. 
Марыя Міхнавец, вучаніца гімназіі № 1 Салігорска, і Станіслаў Сенюковіч, які 

вучыцца ў Мінскім дзяржаўным абласным ліцэі, атрымалі ў навагоднія святы шмат 

падарункаў. Адзін з сюрпрызаў падрыхтаваў для іх Мінскі абласны Савет 

дэпутатаў: яны аказаліся ў спісе 29 навучэнцаў, якія па выніках 2015 года атрымалі 

прэмію абласнога Савета дэпутатаў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23508 

 

Рэва, Д. Раскрываюць таямніцы прыроды / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 21 студзеня (№ 6). — С. 4. 
На Міншчыне адбыўся абласны этап Рэспубліканскага конкурсу біёлага-

экалагічных работ навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі дзяцей і моладзі.   

Лепшай у секцыі «Экалогія раслін і біяіндыкацыя» стала работа навучэнца 

Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя Вадзіма Плескацэвіча. Работа Ігара 

Плотнікава, выхаванца Барысаўскага экалагічнага цэнтра, стала лепшай у секцыі 

«Вада і водныя экасістэмы». У секцыі «Экалогія жывёл» перамог Канстанцін 

Слінка, навучэнец гімназіі Дзяржынска. 

Найбольш перспектыўнай у секцыі «Экалогія ўрбанізаваных тэрыторый 

і рэсурсазберажэння» журы здалася работа Аляксандры Кахавец, навучэнкі гімназіі 

№ 1 Жодзіна. У секцыі «Эксперыментальная біялогія» першае месца падзялілі 

паміж сабой Лізавета Бабёр (Клецкая сярэдняя школа № 3), Ульяна Краўчанка 

і Настасся Уласавец з Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23501 

 

19.01.2016 

Клюйко, А. Бабка па-слуцку / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. —2016. 

— 19 студзеня (№ 5). — С. 3. 
У цэнтры ўвагі артыкула – супрацоўніцтва Слуцкага дзяржаўнага каледжа і 

Тэхналагічнага каледжа ў Савецку Калінінградскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23429 

 

16.01.2016 

Грэчка, І. Крупінкі Крупшчыны / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 16 студзеня (№ 4). — С. 20–21. 
Аб дзейнасці Цэнтра турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі Крупскага 

раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23406 

 

http://nastgaz.by/?p=23505
http://nastgaz.by/?p=23508
http://nastgaz.by/?p=23501
http://nastgaz.by/?p=23429
http://nastgaz.by/?p=23406
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Рэва, Д. Рухацца па траекторыі поспеху / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 16 студзеня (№ 4). — С. 5. 
Трэці этап рэспубліканскай прадметнай алімпіяды прайшоў ў Мінскай 

вобласці. Спаборніцтвы па біялогіі прайшлі на базе МАІРА і БДПУ імя Максіма 

Танка. Удзельнікі атрымалі 12 дыпломаў трэцяй ступені, 6 – другой ступені і пяць 

дыпломаў першай ступені. Дыпломы першай ступені атрымалі навучэнцы МДАЛ 

Настасся Уласавец і Станіслаў Сенюковіч, навучэнка гімназіі-каледжа 

мастацтваў Маладзечна Аліса Каўбасюк, а таксама Марыя Міхнавец і Уладзіслаў 

Кончак, якія вучацца ў гімназіі № 1 Салігорска. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23371 

 

Церахава, Н. З аптымізмам глядзім у будучыню / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 16 студзеня (№ 4). — С. 6. 
Госць суботняй планёркі  начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Маладзечанскага раёна Іна Феліксаўна Драпеза. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23375 

 

14.01.2016 

Жукавец, В. Ад археалогіі да эканомікі / В. Жукавец // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 14 студзеня (№ 3). — С. 16. 
Калектыў сярэдняй школы № 2 Старых Дарог на працягу трох гадоў працаваў 

над рэалізацыяй педагагічнага праекта «Укараненне мадэлі фарміравання 

грамадзянскасці і патрыятызму навучэнцаў праз краязнаўства». Вынікі рэалізацыі 

праектнай дзейнасці падвяла аўтар артыкула – Валянціна Жукавец, дырэктар 

сярэдняй школы № 2 Старых Дарог. 
 

Рэва, Д. Вясёлыя канікулы ў зімовай казцы / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 14 студзеня (№ 3). — С. 4. 
Ва ўсіх раёнах Мінскай вобласці падчас зімовых канікул працавалі 

аздараўленчыя лагеры з дзённым знаходжаннем. Так, школьнікі Нясвіжа адправіліся 

«У госці да Дзядулі Мароза» ў аграсядзібу «Завітая». У Жодзіне для дзяцей былі 

прапанаваны цікавыя зімовыя гульнявыя праграмы, у Лагойскім раёне школьнікі і 

педагогі ўдзельнічалі ў вялікім творчым мерапрыемстве – конкурсе мастацкай 

самадзейнасці «Зоркі над Гайнай». 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23319 

 

Рэва, Д. Першыя, лепшыя, дастойныя / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 14 студзеня (№ 3). — С. 4. 
Упершыню на Міншчыне адбылося ўшанаванне лепшых навучэнцаў вобласці з 

прысуджэннем звання «Вучань года Мінскай вобласці». 

Так, сярод іх – Валерыя Кабак з вілейскай гімназіі № 2 і Дар`я Лугіна, 

навучэнка гімназіі № 1 Валожына. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23313 

 

http://nastgaz.by/?p=23371
http://nastgaz.by/?p=23375
http://nastgaz.by/?p=23319
http://nastgaz.by/?p=23313
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Рэва, Д. У новым годзе – у новы сад / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 14 студзеня (№ 3). — С. 4. 
У новым годзе ў новы дзіцячы сад пайшлі 163 маленькія жыхары Дзяржынска. 

Яслі-сад № 1 быў адкрыты ў райцэнтры і стаў падарункам для дзяцей і дарослых. 

 

 

 

12.01.2016 

Булаўкіна, Н. Універсальны «памочнік» настаўніка-дэфектолага / 

Н. Булаўкіна // Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 студзеня (№ 2). — С. 8. 
Аўтар артыкула – настаўнік-дэфектолаг дашкольнага цэнтра развіцця 

дзіцяці Салігорска, распрацоўшчык універсальнага дапаможніка, які можна 

выкарыстоўваць у рабоце з дашкольнікамі з ЦПМ, Наталля Булаўкіна. 

 

Дубоўская, В. 20 гадоў павышанай увагі да кожнай адоранай асобы / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 студзеня (№ 2). — С. 4. 
12 студзеня 2016 года спаўняецца роўна 20 гадоў з моманту стварэння 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 

адораных навучэнцаў і студэнтаў.  
Артыкул прысвечаны адораным навучэнцам Беларусі, у тым ліку выпускніку 

Мінскага абласнога ліцэя Віктару Беляўцову. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23250 

 

Дубоўская, В. Тыдзень інтэлектуальнага штурму для алімпіяднікаў / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2016. — 12 студзеня (№ 2). — С. 1. 
Першы вучэбны дзень трэцяй чвэрці ўжо каторы год дае старт трэцяму 

(абласному) этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Узнагароды 

пераможцы атрымаюць у канцы бягучага тыдня. У гэты ж час стануць вядомы 

імёны тых, хто зможа прадставіць свой рэгіён на рэспубліцы. Заключны этап 

рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах пройдзе 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. У Мінску стануць вядомы лепшыя знаўцы біялогіі і хіміі. 

Дзяржынск будзе прымаць юных рускіх філолагаў. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=23238 

 

06.01.2016 

Валетка, Ж. Ёлка збірае сяброў / Ж. Валетка // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 6 студзеня (№ 1). — С. 6. 
Падчас зімовых канікул 40 хлопчыкаў і дзяўчынак наведваюць лагер з дзённым 

знаходжаннем «Дружба» на базе сярэдняй школы № 9 Слуцка. Аўтар – настаўніца 

пачатковых класаў сярэдняй школы № 9 Слуцка Жанна Валетка. 

 

http://nastgaz.by/?p=23250
http://nastgaz.by/?p=23238
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Грэчка, І. Краязнаўчае прывітанне ад «зубранят» / І. Грэчка // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 6 студзеня (№ 1). — С. 7. 
Напрыканцы 2015 года ў НДЦ «Зубраня» былі падведзены вынікі конкурсаў 

акцыі «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Так, сярод удзельнікаў конкурсу «Мае 

землякі – мой гонар» – навучэнец 9 класа сярэдняй школы № 2 імя А. К. Флегантава 

Чэрвеня Павел Рудакоў, які прадставіў творчую работу «Наш Алег Навіцкі». У 

намінацыі «Гонар і слава маёй Бацькаўшчыны» дыпломы I ступені атрымалі Мікіта 

Шаблюк і Станіслаў Глінскі з Уздзенскай сярэдняй школы № 2 імя Кандрата 

Крапівы. 

У конкурсе фотаздымкаў акцыі «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» 

ў намінацыі «Мая радзіма» першае месца атрымалі Настасся Вайцяховіч і 

Настасся Сохань са Станькаўскай сярэдняй школы імя Марата Казея. 

 

Лаўрыновіч, А. Формула поспеху / А. Лаўрыновіч // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 6 студзеня (№ 1). — С. 15. 
Аб поспехах Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Смілавіч расказвае дырэктар 

Ала Лаўрыновіч. 

 

Хідджаз, М. «Вытокі» надзеі / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 6 студзеня (№ 1). — С. 5. 
Больш за сто дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, жывуць 

у вёсцы «Вытокі», дакладней, у дзвюх яе частках, размешчаных у розных кутках 

Мінскага раёна. Так, 65 малых даглядаюць бацькі-выхавальнікі ў пасёлку Вопытным, 

недалёка ад Бараўлян, а 49 – у дачным пасёлку Крынічным-10, што паблізу 

Ждановіч. Менавіта сюды, у Крынічны, і прыехаў намеснік міністра адукацыі 

Рэспублікі Беларусь Віктар Якжык уручыць падарункі ў рамках акцыі «Нашы 

дзеці». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мінская праўда» – абласная грамадска-палітычная газета.  

Заснавана 1 лістапада 1950 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень.  



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2016 ГОДЗЕ 

СТУДЗЕНЬ 
 

10 
 

Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет 

дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства 

«Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».  

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

Web-сайт: http://www.mpravda.by 

E-mail: info@minpraud.by 

 

 
30.01.16 

Кирсанова, С. Учиться и искать, найти и не сдаваться / С. Кирсанова // 

Мінская праўда. — 2016. — 30 студзеня (№ 8). — С. 10. 
Из рубрики газеты «Жизнь замечательных детей». Герои выпуска «МП» № 8 

– Владислав Гадалов, ученик 10-го класса средней школы № 11 Слуцка; Вероника 

Алехнович, ученица 9-го класса Смолевичской районной гимназии. 
К статье приведен комментарий ректора Минского областного института 

развития образования Светланы Владимировны Ситниковой. В частности, 

Светлана Владимировна отметила роль конкурса работ исследовательского 

характера, проводимого на Минщине, в выборе учащимися профессии и в 

дальнейшей мотивации заниматься исследовательской деятельностью. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/968-uchitsya-

i-iskat-najti-i-ne-sdavatsya.html 

 

 

«Польская маці школьная» // Мінская праўда. — 2016. — 30 студзеня 

(№ 8). — С. 6. 
Грамадскае аб`яднанне «Польская маці школьная», якое дзейнічае ў Вілейскай 

гарадской гімназіі № 2, сёлета адзначыла юбілей – 10 год. 
 

27.01.2016 

Благо твори // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня (№ 15). — С. 6. 
Молодечненская районная организация РОО «Белая Русь» организовала 

утренник для воспитанников отделения детского социального приюта ГУО 

«Социально-педагогический центр Молодечненского района» «Новый год к нам 

мчится!». 

 

Брожина, Ю. Молодой взгляд на искусство / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 27 студзеня (№ 7). — С. 15. 
Более 300 работ юных художников были представлены на арт-сессии 

воспитанников детских школ искусств Минской области в Смолевичской детской 

школе искусств. 

К статье приведен комментарий Степана Климчука, директора Борисовской 

детской художественной школы искусств. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/6071-molodoy-

vzglyad-na-iskusstvo.html 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
http://mpravda.by/pervaya-polosa/968-uchitsya-i-iskat-najti-i-ne-sdavatsya.html
http://mpravda.by/pervaya-polosa/968-uchitsya-i-iskat-najti-i-ne-sdavatsya.html
http://mpravda.by/materialy/item/6071-molodoy-vzglyad-na-iskusstvo.html
http://mpravda.by/materialy/item/6071-molodoy-vzglyad-na-iskusstvo.html
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Брожына, Ю. Першыя акорды года / Ю. Брожына // Мінская праўда. — 

2016. — 27 студзеня (№ 7). — С. 1, 13. 
Адкрыўся фестываль абласнога конкурсу юных выканаўцаў дзіцячых школ 

мастацтваў Міншчыны «Заслаўскі сшытак» па спецыяльнасці струнныя 

смычковыя інструменты.  

Першае месца сярод удзельнікаў малодшай групы заняла выхаванка Слуцкай 

дзіцячай школы мастацтваў Таццяна Кулікова, сярэдняй – прадстаўніца Заслаўскай 

дзіцячай школы мастацтваў Яна Апанасевіч, старэйшай – Сабрына Пракаповіч са 

Стаўбцоўскай дзіцячай школы мастацтваў. 

 

Дети... прогуляли садик // Мінская праўда. — 2016. — 27 студзеня (№ 

7). — С. 3. 
В Червене произошло возгорание в котельной яслей-сада № 2. 

 

23.01.2016 

Диагноз: синдром третьей четверти // Мінская праўда. — 2016. — 23 

студзеня (№ 6). — С. 10. 
О синдроме третьей четверти рассказывает Ирина Ботяновская, доцент, 

и. о. заведующего кафедрой психологии и управления Минского областного 

института развития образования. 

 

 

 

 

20.01.2016 

Скакун, Т. Знания + старание = успех / Т. Скакун // Мінская праўда. — 

2016. — 20 студзеня (№ 5). — С. 2. 

«За каждым успехом ученика стоит учитель, который не только делится 

знаниями, но и вдохновляет», – считает победительница третьего этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам, ученица 11 класса 

Молодечненской гимназии № 6 Мария Фокина. 

 

16.01.2016 

Янович, Н. Голос и душа / Н. Янович // Мінская праўда. — 2016. — 

16 студзеня (№ 4). — С. 18. 
Статья о победительнице ежегодного конкурса молодых исполнителей 

Логойщины «Зоркі над Гайнай» – незрячей вокалистке, дефектологе средней школы 

№ 1 Логойска Марине Филипович.  
 

13.01.2016 

Скакун, Т. Сражения интеллектуалов / Т. Скакун // Мінская праўда. — 

2016. — 13 студзеня (№ 3). — С. 2. 
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В Минской области с 11 января проходит третий областной этап 

республиканской олимпиады по 16 учебным предметам. 
Как отметила начальник управления образования Миноблисполкома Галина 

Казак, ребята будут держать экзамен перед компетентным и справедливым жюри 

– в его составе преподаватели БГУ, БГПУ, БГЛУ, БНТУ, сотрудники Академии наук 

и МОИРО.  

Учащийся Минского областного лицея Станислав Сенюкевич в третий раз 

демонстрирует свои знания на областном этапе предметной олимпиады. Начинал 

участие в 8-м классе и сразу стал обладателем диплома второй степени по 

биологии. В десятом уже был вторым в республике и в нынешнем году надеется 

покорить республиканский олимп. 

Состязания областного этапа олимпиады проходят в учреждениях 

образования Дзержинска, Молодечно, Вилейки, Слуцка, Борисова, Жодино и в 

Минском областном институте развития образования. 

 

 

 


