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«Звязда» – грамадска-палітычная 

беларускамоўная газета.  

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г. 

Выходзіць пяць разоў на тыдзень. 

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». 

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

Web-сайт: http://zviazda.by/ 

E-mail: info@zvyazda.minsk.by  

 
 

18.06.2016 

Маладзечанскія лыжачнікі / В. Пуставіт [і інш.] // Звязда. — 2016. —  

18 чэрвеня (№ 115). — С. 7, 10. 
У гімназіі-каледжы г. Маладзечна па ініцыятыве дырэктара Вольгі 

Хазікавай створаны ансамбль лыжачнікаў. Кіруе гуртом «Маладзечанскія 

лыжачнікі» Аляксандр Розін. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160617/1466177843-maladzechanskiya-lyzhachniki 

  

02.06.2016 

Анікевіч, Л. Ісці насустрач поспехам / Л. Аніскевіч // Звязда. — 2016. 

— 2 чэрвеня (№ 103). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 7. 
Лізавета Анікевіч, вучаніца 10 класа гімназіі № 1 г. Жодзіна, расказвае пра 

адораных навучэнак гімназіі – Кацярыну Бушцевіч (11 клас) і Аляксандру Кахавец 

(9 клас). 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20160601/1464791491-isci-nasustrach-pospeham 

 

Кіслая, С. Свабода быць чалавекам / С. Кіслая // Звязда. — 2016. — 

2 чэрвеня (№ 103). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» 

на с. 5. 
Аўтар пісьма для рубрыкі «З пошты Чырвонкі» – Святлана Кіслая, вучаніца 

11 класа гімназіі-каледжа мастацтваў г. Маладзечна. 
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«Народная газета» – нацыянальнае сацыяльнае выданне.  Выдаецца з 2 

кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз на тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты 

«Советская Белоруссия». 

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

Web-сайт: http://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 
03.06.2016 

Куда уйдем со школьного двора // Народная газета. — 2016. — 

3 чэрвеня (№ 22). — С. 4. 
Министр образования Республики Беларусь Михаил Журавков на последний 

звонок приехал в родную среднюю школу № 3 г. Солигорска, которую оканчивал 37 

лет назад. 

 

«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 
 

28.06.2016 

Сямёнаў, С. Мама беларускага «Артэка» / С. Сямёнаў // Рэспубліка. — 

2016. — 28 чэрвеня (№ 119). — С. 10. 
Нататка пра начальніка дзіцячага лагера «Зубраня» Алену Сяргееўну Ракаву. 

 

25.06.2016 

Попко, Ю. Лето поет, лагерь зовет / Ю. Попко // Звязда. — 2016. — 

25 чэрвеня (№ 118). — С. 7. 
Нынешним летом оздоровление пройдут 350 тыс. детей. В этом году 

расширен перечень направлений деятельности летних оздоровительных лагерей. 

Традиционно популярностью у детей и подростков пользуются туристические 

палаточные круглосуточные, а также военно-патриотические и спортивные 

лагеря. 

Как проходит отдых в детском лагере «Лесной городок», который 

находится в деревне Доманово Вилейского района, рассказывается в статье.  

Электронная версия статьи: http://respublika.sb.by/spetsialnyy-

reportazh/article/leto-poet-lager-zovet.html 
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«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

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

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

24.05.2016 

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

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

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

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

средней школы Молодечненского района. 

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

pritselom-na-sleduyushchiy-den.html 

 

12.05.2016 

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

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

 

 

Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь. 

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень. 

Заснавальнік: Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

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

Web-cайт: http://nastgaz.by/ 

E-mail: info@nastgaz.by  
 

30.06.2016 

Трывалыя веды – інвестыцыі ў будучыню // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 30 чэрвеня (№ 73). — С. 7. 
Гутарка карэспандэнта Наталлі Калядзіч з дырэктарам гімназіі № 1 

Дзяржынска Ліліяй Іванаўнай Сакалоўскай. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=28184 
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Хідджаз, М. Смачна есці, або Рэцэпт добрага адпачынку / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 30 чэрвеня (№ 73). — С. 9. 
Аздараўленчы лагер імя Гагарына (Чэрвеньскі раён) летась перамог ў 

намінацыі «Здаровае харчаванне – здаровае дзіця» рэспубліканскага конкурсу на 

лепшы аздараўленчы лагер з кругласутачным, дзённым знаходжаннем дзяцей. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=28192 

 

Хідджаз, М. Футбол для SOS-вёскі / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 30 чэрвеня (№ 73). — С. 3. 
Дабрачынны карпаратыўны турнір па міні-футболе адбудзецца 2 ліпеня ў 

SOS-дзіцячай вёсцы Мар`інай Горцы. 

 

28.06.2016 

Грэчка, І. Краязнаўцы краіны, яднайцеся! / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 28 чэрвеня (№ 72). — С. 8. 
З 18 па 26 чэрвеня для 100 хлопчыкаў і дзяўчынак з усіх рэгіёнаў краіны на 

базе Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства працаваў краязнаўчы 

профільны летнік. У час работы летніка прайшла краязнаўчая канферэнцыя. 

Удзельнікі мерапрыемства Юля Зуева і Анжаліка Крот з гімназіі № 1 Дзяржынска 

пазнаёмілі равеснікаў з адметнасцямі Станькава, здзейснілі завочнае гістарычнае 

падарожжа ад Крутагор`я да Дзяржынска. З мінулым малой радзімы пазнаёміў і 

вучань Міханавіцкай сярэдняй школы Мінскага раёна Іван Цыаненка. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=28131 

 

25.06.2016 

Калі ў душы расцвітаюць незабудкі // Настаўніцкая газета. — 2016. 

—  25 чэрвеня (№ 71). — С. 14. 
У рубрыцы «Справа па душы» сваім прафесійным вопытам дзеліцца 

з чытачамі Святлана Валянцінаўна Курская, настаўнік працоўнага навучання, 

сурдапедагог (педагог для дзяцей са зніжэннем або адсутнасцю слыху) Мінскай 

абласной спецыяльнай школы-інтэрната для дзяцей з парушэннем слыху. 

 

23.06.2016 

Рэва, Д. Пераможцы Пушкінскага конкурсу / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 23 чэрвеня (№ 70). — С. 13. 
Штогод з 2000 года Міжнародны Пушкінскі конкурс запрашае педагогаў-

русістаў краін блізкага і далёкага замежжа да абмеркавання праблем і поспехаў 

у выкладанні рускай мовы. Сёлета для ўдзелу ў конкурсе неабходна было стварыць 

эсэ на тэму «Вучэбная трывога. Хто і як рыхтуе настаўніка рускай у вашай 

краіне?». Пераможцамі XVI Міжнароднага Пушкінскага конкурсу сталі два 

педагогі з Мінскай вобласці – Ірына Пятроўна Ярышкіна, намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 3 Крупак, і Уладзімір Піліпавіч Лайкоў, 

выкладчык рускай мовы і літаратуры Мётчынскага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы Барысаўскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=28010 

http://nastgaz.by/?p=28192
http://nastgaz.by/?p=28131
http://nastgaz.by/?p=28010
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Рэва, Д. Просты сакрэт прафесіяналізму: усё рабіць сумленна / Д. Рэва 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 23 чэрвеня (№ 70). — С. 13. 
Уладзімір Уладзіміравіч Полех, намеснік дырэктара па вытворчым 

навучанні Слуцкага дзяржаўнага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя, 

адзначаны медалём «За працоўныя заслугі» за шматгадовую плённую працу, высокі 

прафесіяналізм, вялікі асабісты ўклад у развіццё прафесійнай адукацыі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=28004 

 

Рэва, Д. Такое карыснае «Сяброўства» / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 23 чэрвеня (№ 70). — С. 13. 
Аздараўленчая кампанія распачалася на тэрыторыі ўсёй краіны. Гэтым 

летам у вобласці працуюць 26 кругласутачных стацыянарных лагераў, будуць 

адкрыты 536 лагераў з дзённым знаходжаннем, 97 профільных, 200 палатачных, 

146 лагераў працы і адпачынку, 50 спартыўна-аздараўленчых лагераў. Так, 

напрыклад, у Салігорску працуе лагер «Сяброўства» для дзяцей з цяжкімі і 

множнымі фізічнымі і псіхічнымі парушэннямі. Кругласутачны лагер 

«Сяброўства» адкрыты на базе Салігорскага раённага ЦКРНіР. Змена доўжыцца 

9 дзён. 10 дзяцей-інвалідаў адпачываюць, аздараўляюцца і выхоўваюцца тут. Лагер 

мае экалагічны профіль. 

 

Шыян, С. Педагогі для ўстаноў дашкольнай адукацыі / С. Шыян // 

Настаўніцкая газета. — 2016. —  23 чэрвеня (№ 70). — С. 16. 
У Нясвіжскім дзяржаўным каледжы імя Якуба Коласа адкрылася новая 

педагагічная спецыяльнасць «Дашкольная адукацыя». Як расказала намеснік 

дырэктара па вучэбнай рабоце каледжа Святлана Курчык, вынікі праведзенага 

ў 2015 годзе маніторынгу паказалі тэндэнцыю недахопу кваліфікаваных кадраў, 

якія маюць профільную адукацыю. Паколькі каледж валодае неабходнай вучэбна-

матэрыяльнай базай для арганізацыі вучэбнага працэсу, а ў многіх супрацоўнікаў 

ёсць неабходная адукацыя для выкладання па спецыяльнасці «Дашкольная 

адукацыя», то сёлета вырашылі на гэтую спецыяльнасць набраць адну групу 

ў складзе 30 чалавек. 

 

21.06.2016 

Вашкелевіч, Н. Спартакіяда – на старт! / Н. Вашкелевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 21 чэрвеня (№ 69). — С. 1. 
Лепшыя юныя спартсмены з усіх абласцей і г. Мінска прымаюць удзел 

у Рэспубліканскай спартакіядзе, якая урачыста адкрылася ў  Гродне. Каля 2500 

навучэнцаў выйдуць на старты па 21 відзе спорту, 19 з якіх – алімпійскія. Трэба 

адзначыць, што ў 2015/2016 навучальным годзе юныя фізкультурнікі Мінскай 

вобласці паказалі высокія дасягненні на рэспубліканскіх спаборніцтвах 

«300 талентаў для Каралевы», у спаборніцтвах па хакеі з шайбай, па летнім 

мнагаборстве «Здароўе». Завяршыцца спартакіяда 25 чэрвеня. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27941 
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Рэва, Д. Арыентаванне – спорт, адпачынак, гульня / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. —  21 чэрвеня (№ 69). — С. 3. 
У Старадарожскім раёне Мінскай вобласці прайшло першынства Рэспублікі 

Беларусь па спартыўным арыентаванні сярод юнакоў і дзяўчат. Спаборніцтвы 

праводзіліся як асабіста-камандныя і камандныя на трох дыстанцыях – 

спрынтарская, класічная і двухэтапная эстафета. Пераможцай першынства 

стала каманда Мінскай вобласці, на другім месцы – каманда Магілёўскай вобласці, 

на трэцім – горада Мінска. 

 

18.06.2016 

Нікіфарава, С. Зялёны адпачынак / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2016. —  18 чэрвеня (№ 68). — С. 12. 
Артыкул прысвечаны дзейнасці пагосцкага дзіцячага сада – базавай школы, 

якая з’яўляецца базавай па экалагічным выхаванні ў Вілейскім раёне, рэсурсным 

цэнтрам па экалагічнай адукацыі, надзейным партнёрам грамадскіх арганізацый 

«Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Грынпіс». Навучэнцы паспяхова ўдзельнічаюць 

у рэспубліканскіх і міжнародных экалагічных праектах. А школьная бізнес-

кампанія «Парастак» дапамагае школьнікам атрымліваць ад сваёй экалагічнай 

дзейнасці не толькі задавальненне, але і фінансавую ўзнагароду.  

 

Церахава, Н. Будучыя робататэхнікі выбіраюць LEGO-канструяванне / 

Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2016. —  18 чэрвеня (№ 68). — С. 19. 
Калектыў ясляў-сада № 43 Салігорска ў мінулым навучальным годзе 

далучыўся да абласнога педагагічнага праекта «Укараненне LEGO-тэхналогій у 

адукацыйны працэс установы дашкольнай адукацыі як сродку развіцця 

пазнавальных працэсаў выхаванцаў». Навуковым кіраўніком праекта па ўкараненні 

LEGO-тэхналогій у адукацыйны працэс дашкольнай установы выступіла начальнік 

вучэбна-метадычнага аддзела дашкольнай адукацыі МАІРА Наталля Генадзьеўна 

Болбат. Непасрэднае кіраўніцтва праектам у яслях-садзе ажыццяўляе намеснік 

загадчыка Святлана Сяргееўна Сташкевіч. 

Выхаванцы ўстановы атрымалі дыплом I ступені на раённым конкурсе 

«Свет дзяцінства» (намінацыя «Тэрыторыя дзяцінства заўтра»). З дапамогай 

LEGO-канструктара яны сабралі мадэль свайго сада, якая адлюстроўвае яго 

выгляд у будучыні. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27894 

 

Церахава, Н. У рэчышчы сучасных тэндэнцый // Настаўніцкая 

газета. — 2016. —  18 чэрвеня (№ 68). — С. 5. 
Начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму Мядзельскага райвыканкама 

Таццяна Генадзьеўна Яфімава расказвае пра мерапрыемствы па развіцці 

профільнага навучання ў школах раёна, знаёміць з дасягненнямі школьнікаў. 

А таксама адзначае пазітыўныя тэндэнцыі ў сістэме дашкольнай адукацыі 

Мядзельшчыны. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27877 
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16.06.2016 

Дубоўская, В. Настаўніца з душой / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. —  16 чэрвеня (№ 67). — С. 1. 
Артыкул прысвечаны Валянціне Дзям’янаўне Скібе, намесніку дырэктара па 

вучэбна-метадычнай рабоце Мінскага абласнога ліцэя. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27826 

 

14.06.2016 

Рэва, Д. Арыенцір на спорт і здароўе / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. —  14 чэрвеня (№ 66). — С. 4. 
Каманды дзесяці раёнаў Міншчыны прынялі ўдзел у першынстве вобласці па 

спартыўным арыентаванні, якое адбылося ў Лагойскім раёне. Як адзначыла 

Наталля Іванаўна Обухава, начальнік аддзела арганізацыйна-метадычнага 

суправаджэння экалагічнай і турысцка-краязнаўчай работы Мінскага абласнога 

ІРА, самая важная задача мерапрыемства – прапаганда здаровага ладу жыцця. 

Па выніках спаборніцтваў перамогу заваявала каманда Бярэзінскага раёна, 

каманда Слуцкага раёна – на другім месцы, трэцяе месца – у каманды Мінскага 

раёна. 

 

Рэва, Д. З іскрай у душы і верай у перамогу / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. —  14 чэрвеня (№ 66). — С. 4. 
У Барысаве на базе сярэдняй школы № 7 і 72 гвардзейскага аб’яднанага 

вучэбнага цэнтра адбыліся спаборніцтвы абласнога этапу Рэспубліканскай 

ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца». Па выніках конкурсных выпрабаванняў 

пераможцамі гульні сталі ўдзельнікі піянерскай дружыны імя А. Г. Сярэбраннікава 

сярэдняй школы № 7 Барысава. Другое месца занялі каманды дзіцячага сада – 

сярэдняй школы аграгарадка Лашаны Мінскага раёна і Блонскай сярэдняй школы 

Пухавіцкага раёна. Трэцяе месца ў каманд клецкай сярэдняй школы № 3 і гімназіі 

№ 1 Жодзіна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27784 

 

Рэва, Д. Сугучча славянскіх сэрцаў у «Зубраняці» / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. —  14 чэрвеня (№ 66). — С. 2. 
Міжнародны фестываль дзіцячай творчасці «Дзве краіны – адзін лёс», які 

быў уключаны ў план мерапрыемстваў у рамках III Форуму рэгіёнаў Беларусі і 

Расіі, прайшоў у НДЦ «Зубраня». Фестываль прапанаваў дзецям і педагогам 

насычаную і цікавую праграму, удзельнікамі якой сталі і прадстаўнікі Мінскай 

вобласці. Падчас шматлікіх настольных гульняў юныя беларусы знаёмілі гасцей і 

ўдзельнікаў з гісторыяй і традыцыямі нашай Радзімы. Дыялог за круглым сталом 

«Беларусь і Расія: роднасць культуры – адзінства народаў»  закрануў пытанні 

развіцця міжнароднага супрацоўніцтва паміж установамі дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі Расіі і Беларусі. А юныя ўдзельнікі прапанавалі зрабіць фестываль 

традыцыйным і праводзіць яго штогод.  

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27766 
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Рэва, Д. Турзлёт школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. —  14 чэрвеня (№ 66). — С. 4 
19 каманд з розных раёнаў Міншчыны сталі ўдзельнікамі абласнога 

турыстычнага злёту. Кожная каманда складалася з 12 навучэнцаў школ і гімназій 

вобласці рознага ўзросту. Палатачны гарадок размясціўся ва ўрочышчы Нежаўка 

Слуцкага раёна. Юныя турысты дэманстравалі свае ўменні ў конкурснай і 

спартыўнай частках спаборніцтваў. Таксама камандам было прапанавана 

паказаць свае творчыя і інтэлектуальныя здольнасці. Лепшай камандай злёту 

прызнаны турысты са Слуцкага раёна. Другое месца заваявала каманда Мінскага 

раёна, трэцяе – каманда Дзяржынскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27781 

 

11.06.2016 

Рэва, Д. Мы адна сям’я / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

11 чэрвеня (№ 65). — С. 6. 
У Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры «Зубраня» 

адбыўся адзінаццаты  заключны гала-канцэрт XI Рэспубліканскага фестывалю 

мастацкай творчасці «Вясёлкавы карагод», да якога далучыліся дзеці кожнай 

вобласці краіны. Сярод удзельнікаў стаў творчы калектыў «Крынічка» Мінскай 

абласной дзяржаўнай школы-інтэрната для дзяцей з парушэннем слыху ў 

танцавальнай кампазіцыі «Душачка». 

Як адзначыла старшыня журы Антаніна Міхайлаўна Змушко, фестываль – 

гэта магчымасць самарэалізацыі для дзяцей, а ўзровень выступленняў з кожным 

годам павышаецца і становіцца больш яскравым. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27676 

 

09.06.2016 

Рэва, Д. Будучыня – гэта мы! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 9 чэрвеня (№ 64). — С. 4. 
На Стаўбцоўшчыне ў аздараўленчым лагеры «Нёман» прайшоў абласны 

форум дзіцячых і маладзёжных ініцыятыў «Будучыня – гэта мы!». 

Работа форуму праходзіла ў рамках тэматычных пляцовак. 

«А ты сёння ўсміхаўся?» – так сустракалі кожнага на пляцоўцы «Я, ты, он, 

она – вместе дружная страна!» прадстаўнікі валанцёрскага атрада «Імпульс» з 

сярэдняй школы № 12 Слуцка. Валанцёрскі экалагічны атрад «Хуткая экалагічная 

дапамога» ўздзенскай сярэдняй школы № 1 імя А. С. Пушкіна праводзіў акцыю 

«Захаваем планету зялёнай». Удзельнікі клуба ЮНЕСКА «Факел», што дзейнічае ў 

сярэдняй школе № 3 Чэрвеня, прадставілі інтэрактыўную праграму «Мяняем свет 

да лепшага».  

Кірмаш карысных спраў і эфектыўных рашэнняў прапанавалі на 

тэматычнай пляцоўцы «Лета на Міншчыне – 2016». Тут вучылі гуляць у карфбол і 

выконваць танцы розных эпох. Вілейскі раённы цэнтр запрашаў да вырабу мадэлей 

ракет, а навучэнцы сярэдняй школы № 9 Маладзечна – прагуляцца па «Экалагічнай 

сцяжынцы», выпіць чаю для паляпшэння памяці ці зняцця стрэсу ў «Фітабары» і 

праверыць свае экалагічныя веды ў віктарыне «Знаўцы прыроды». Педагагічны 

студэнцкі атрад «НесКо» Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа 

http://nastgaz.by/?p=27781
http://nastgaz.by/?p=27676
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арганізаваў гульнявую пляцоўку, дзе з дапамогай забаўляльнай праграмы 

прэзентаваў свой праект «Школа важатых». 

 Смілавіцкі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй арганізаваў выставу 

экспанатаў тэхнічнай творчасці, мадэлей сельскагаспадарчай тэхнікі і 

прыстасаванняў, а навучэнцы абласнога аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя 

наладзілі работу міні-майстэрні па рамонце тэхнікі. Таксама на гэтай пляцоўцы 

прайшлі майстар-класы па нанясенні дэкаратыўнай тынкоўкі, кладцы камінаў, 

візажы, манікюры, дызайне прычосак. А вучні са Слуцкага дзяржаўнага каледжа 

нават прапанавалі навучыцца вырабляць масла ў хатніх умовах рознымі спосабамі.  

«Кідай мышку, бяры кніжку!» – агітавалі дзяцей супрацоўнікі МАІРА, якія 

падрыхтавалі для ўдзельнікаў форуму літаратурны квест, прысвечаны Году 

культуры і закліканы прапагандаваць культуру чытання. 

 

Рэва, Д. «Фермер-2016»: беларускія хлопцы перамагаюць / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 9 чэрвеня (№ 64). — С. 2. 
З перамогай вярнулася дадому каманда Мінскай вобласці з Ленінградскай 

вобласці, дзе прайшоў адкрыты міжнародны конкурс прафесійнага майстэрства 

«Фермер–2016». 

Сярод удзельнікаў каманды – Яўген Лягуш, навучэнец 3 курса Смілавіцкага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя, Аляксандр Сергіеня, навучэнец 2 курса 

Капыльскага дзяржаўнага каледжа, і Раман Паляшчук, навучэнец 1 курса Слуцкага 

дзяржаўнага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя. 

 

   Рэва, Д. IT вачамі дзяцей / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 

9 чэрвеня (№ 64). — С. 4. 
У бізнес-інкубатары Парка высокіх тэхналогій урачыста ўзнагародзілі 

пераможцаў конкурсу «#IT_link – 2016». 

У намінацыі «Я малюю праграміста» сярод дыпламантаў першай ступені 

аказаўся і прадстаўнік Мінскай вобласці – Станіслаў Місюра, выхаванец ЦТДіМ 

Чэрвеня. Дар`я Бычанок, выхаванка ЦТДіМ Смілавіч, атрымала дыплом першай 

ступені ў намінацыі «Свет інфармацыйных тэхналогій». У намінацыі «Прафесія ў 

IT» лепшай стаў Міхаіл Ледаховіч з Бараўлянскай гімназіі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27648 

 

 Шубін, А. Фізіка ў логіка-сэнсавых мадэлях / А. Шубін // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 9 чэрвеня (№ 64). — С. 7. 
Аўтар – настаўнік фізікі гімназіі № 2 Салігорска Анатоль Шубін. 

 

07.06.2016 

Грышкевіч, С. Самыя хуткія, спрытныя, дружныя / С. Грышкевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 7 чэрвеня (№ 63). — С. 2. 
На базе Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта прайшоў XIII Рэспубліканскі 

конкурс «Усе разам» па развіцці рухальнай актыўнасці дзяцей з цяжкімі і (ці) 

множнымі фізічнымі і (ці) псіхічнымі парушэннямі. Каманда Міншчыны 

«Апельсін» складалася з навучэнцаў Салігорскага раённага ЦКРНіР.  

http://nastgaz.by/?p=27648
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Па выніках конкурсу яго ўдзельнікі былі адзначаны ў розных намінацыях. 

Самай умелай была прызнана каманда Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=27543 

 

04.06.2016 

Загавалка, Т. Патрыёт – гэта гучыць / Т. Загавалка // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 4 чэрвеня (№ 62). — С. 15. 
Вопыт арганізацыі патрыятычнага выхавання школьнікаў у Івянецкай 

сярэдняй школе Валожынскага раёна. Аўтар – настаўніца гісторыі Таццяна 

Загавалка. 

 

Мароз, Н. Такія розныя хлопчыкі і дзяўчынкі / Н. Мароз // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 4 чэрвеня (№ 62). — С. 9. 
Пра поларолевае выхаванне дашкольнікаў расказвае выхавальніца 

Запольскага ясляў-сада Чэрвеньскага раёна Наталля Мароз. 

 

Рэва, Д. Сонечнае свята ў падарунак / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 4 чэрвеня (№ 62). — С. 5. 
У Міжнародны дзень абароны дзяцей выхаванцаў Дзяржынскага раённага 

сацыяльна-педагагічнага цэнтра павіншавалі прадстаўнікі Беларускага 

прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі. 

 

Хаменка, А. Крылатае натхненне / А. Хаменка // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 4 чэрвеня (№ 62). — С. 15. 
У рамках эколага-педагагічнага праекта «Зялёная планета», абвешчанага 

аматарамі прыроды Эколага-біялагічнага цэнтра Дзяржынскага раёна, на базе 

гімназіі Дзяржынска прайшла раённая выстава-конкурс «Соўка». Аўтар – 

дырэктар цэнтра Ала Хаменка. 

 

Хацкевіч, А. Як спасцігнуць свет культуры? / А. Хацкевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 4 чэрвеня (№ 62). — С. 15. 
Тэма артыкула – маральна-эстэтычнае выхаванне і культуралізацыя 

навучэнцаў. Аўтар – Алена Хацкевіч, намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці 

Чэрнікаўшчынскага дзіцячага сада – базавай школы Дзяржынскага раёна. 

 

02.06.2016 

Угляніца, В. Школа актыўных эколагаў / В. Угляніца // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 2 чэрвеня (№ 61). — С. 15. 
Рэалізацыя праекта «ЭкоША» ў сярэдняй школе № 10 Барысава. 

Аўтар артыкула – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы 

№ 10 Барысава, настаўнік-метадыст, кіраўнік праекта «ЭкоША». 

 

 

 

 

http://nastgaz.by/?p=27543
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29.06.2016 

Брожина, Ю. Рабочий – класс! / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2016. — 29 чэрвеня (№ 49). — С. 3. 
На Минщине прием документов ведут 18 учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования. 

В соответствии с заявками и заключенными договорами о взаимодействии 

при подготовке рабочих и служащих в 10 учреждениях образования будет 

возобновлена подготовка по 27 квалификациям. Впервые будет осуществляться 

прием по квалификациям: «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования» (Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей и Молодечненский государственный колледж), «Слесарь 

по ремонту оборудования тепловых сетей» (Клецкий сельскохозяйственный 

профессиональный лицей). После длительного перерыва возобновится подготовка 

по квалификациям «Лаборант химико-бактериологического анализа» (Слуцкий 

государственный колледж) и «Агент по снабжению» (Копыльский 

государственный колледж). Также будет открыт прием по квалификации 

«Машинист котлов» (Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей). 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7628-rabochiy-

%E2%80%93-klass.html 

 

Кореневская, А. Один и не дома / А. Кореневская // Мінская праўда. — 

2016. — 29 чэрвеня (№ 49). — С. 15. 
Корреспондент «МП» (автор) и заведующая отделом гигиены детей и 

подростков Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья Екатерина Сухавер посетили оздоровительные лагеря 

«Богатырь» и «Салют» в Борисовском районе. В частности, специалист 

санслужбы отметила: нарушения есть, но немного, и они оперативно 

устраняются со стороны руководства. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7621-odin-i-

ne-doma.html 
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25.06.2016 

Одно из важных направлений – развитие инклюзивного 

образования // Мінская праўда. — 2016. — 25 чэрвеня (№ 48). — С. 3. 
Директор средней школы № 22 г. Борисова Андрей Волков делится с 

читателями важными впечатлениями по теме образования, которой было 

уделено должное внимание на пятом Всебелорусском народном собрании. 

 

22.06.2016 

Скакун, Т. В соавторстве с природой / Т. Скакун // Мінская праўда. — 

2016. — 22 чэрвеня (№ 47). — С. 6. 
В Несвиже прошел областной эколого-патриотический форум, в котором 

приняли участие 150 делегатов из всех районов Минской области. Участники 

мероприятия посетили социальные, производственные и культурные объекты 

Несвижского района. В рамках форума были отмечены личные и коллективные 

заслуги участников, каждый из которых внес свою лепту в улучшение 

экологической ситуации на Минщине. Среди победителей – ребята из 

Заостровечской средней школы Клецкого района, организовавшие школьное 

лесничество; руководитель театра моды «Шарм» (Волмянский учебно-

педагогический комплекс детский сад – базовая школа Дзержинского района). 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7566-v-

soavtorstve-s-prirodoy.html 

 

18.06.2016 

Дроздовская, А. «Тур де Франс» по-борисовски / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2016. —  18 чэрвеня (№ 46). — С. 6. 
Самыми активными гонщиками признаны Дарья Шишлянникова (гимназия 

№ 3 г. Борисова) и Никита Боровик, которые представили сильнейшие велошколы 

Минской области – Борисовского и Минского районов во время открытого 

первенства области по велосипедному спорту в гонках на шоссе и Олимпийских 

дней молодежи на призы газеты «Мінская праўда», а также на призы 

заслуженного мастера спорта СССР, старшего тренера национальных команд по 

велоспорту Олега Логвина. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7550-tur-de-

frans-po-borisovski.html 

 

Дроздовская, А. ЦТ за 15 минут / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 

2016. —  18 чэрвеня (№ 46). — С. 6. 
Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» – 

региональный пункт тестирования. Сдают тестирование в нем в основном 

абитуриенты из Крупского, Березинского, Смолевичского, Борисовского районов, а 

также из Жодино. О том, как проходило тестирование, знакомит автор статьи. 
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По труду и почет // Мінская праўда. — 2016. —  18 чэрвеня (№ 46). — 

С. 2. 
Минская область признана лучшей в результате комплексной оценки по 

совокупности показателей развития за пятилетний период среди областей и г. 

Минска. 

По итогам работы за 2015 год определены 49 победителей в 

соответствующих номинациях. Среди них два учреждения образования – Минский 

государственный областной лицей и Слуцкий государственный колледж. 

 

15.06.2016 

Вергейчик, М. Их высший бал / М. Вергейчик // Мінская праўда. — 

2016. — 15 чэрвеня (№ 45). — С. 15. 
В боровлянской средней школе № 2 пятый раз состоялся районный 

выпускной бал. Абсолютным победителем районного конкурса “Выпускник года” 

стала Елизавета Ступина. 

 

Каралькевіч, Н. Гран-пры паехаў у Салігорск, першае месца – у 

Чэрвені // Мінская праўда. — 2016. —  15 чэрвеня (№ 45). — С. 4. 
Больш за трыццаць прадстаўнікоў дзіцячых школ мастацтваў з Міншчыны 

прынялі ўдзел у сямнаццатым абласным конкурсе-пленэры юных мастакоў «Фарбы 

роднай зямлі». Сёлета пленэр быў прысвечаны 125-годдзю з дня нараджэння 

Максіма Багдановіча. Горад Чэрвень і мясцовую школу мастацтваў прадстаўлялі 

выхаванцы выкладчыка Віталя Чарнаўца – Цімафей Козыраў і Аляксей Шыманскі. 

Свае шэдэўры юныя мастакі стваралі напрацягу трох дзён. Па выніках работ 

удзельнікаў Гран-пры конкурсу атрымала Ганна Яцэвіч з Салігорскай школы 

мастацтваў. Цімафей Козыраў – на першым месцы. 

 

Малявка, И. Заветы кадетам / И. Малявка // Мінская праўда. — 

2016. — 15 чэрвеня (№ 45). — С. 15. 
В Минском областном кадетском училище состоялись выпускной и 

торжественная церемония вручения памятных погон кадетам. На празднике 

присутствовала начальник управления образования Минского областного 

исполнительного комитета Галина Казак. 

 

Шантыка, А. На парозе дарослага жыцця / А. Шантыка // Мінская 

праўда. — 2016. —  15 чэрвеня (№ 45). — С. 15. 
265 выпускнікоў Пухавіцкага раёна атрымалі атэстаты. Залатыя медалі ў 

навучэнцаў Мар’інагорскай гімназіі Аліны Бакуновіч, Вадзіма Фяськова,  Кацярыны 

Грушы, выпускнікоў сярэдняй школы № 3 г. Мар’іна Горка Марыі Зыранавай і 

Яўгена Кучарава, а таксама ў Яўгена Мазаніка з сярэдняй школы № 2 г. Мар’іна 

Горка. 
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11.06.2016 

Случчане – среди лучших автомоделистов республики / «Слуцкі 

край» // Мінская праўда. — 2016. — 11 чэрвеня (№ 44). — С. 5. 
В Бобруйске прошли республиканские соревнования по автомодельному 

спорту в рамках XIV спартакиады учащихся по техническим видам спорта 

«ТехноСпорт». Команду Минской области представили учащиеся автомодельного 

объединения по интересам ГУО “Слуцкий центр технического и прикладного 

творчества учащихся и молодежи”. По итогам соревнований автомоделисты 

Минской области заняли второе место. Отличные результаты и в личных зачетах 

у наших автомоделистов: Артем Гресский и Анатолий Карпеев (2 место), 

Александр Григоренко и Захар Гресский (3 место). 

 

Я б в рабочие пошел… Кто меня научит? // Мінская праўда. — 

2016. — 11 чэрвеня (№ 44). — С. 1, 12–15. 
Лучшие лицеи и колледжи Минской области (Смолевичский государственный 

аграрно-технический профессиональный лицей, Клецкий сельскохозяйственный 

профессиональный лицей, Жодинский профессиональный лицей, Любанский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей, Борисовский и Слуцкий 

государственные колледжи) – о самых востребованных профессиях, 

ориентированных на современный рынок труда.   

 

09.06.2016 

Брожина, Ю. Старт в будущую профессию / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 9 чэрвеня (№ 43). — С. 7. 
Команда учащихся Минской области стала победителем открытого 

международного конкурса профессионального мастерства «Фермер–2016», 

который проводился в России. Среди представителей команды – учащийся 3-го 

курса Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея Евгений 

Лягуш, учащийся 2-го курса Копыльского государственного колледжа Александр 

Сергиеня и учащийся 1-го курса Слуцкого государственного сельскохозяйственного 

профессионального лицея Роман Полещук. 

 

Нашему обществу нужен положительный образ педагога // Мінская 

праўда. — 2016. — 9 чэрвеня (№ 43). — С. 3. 
Среди участников Пятого Всебелорусского народного собрания –директор 

гимназии № 1 «Логос» г. Вилейка Наталия Жибуль. 

 

04.06.2016 

Брожина, Ю. Образовательные достижения / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2016. — 4 чэрвеня (№ 42). — С. 3. 
Об итогах пятилетки в сфере образования Минской области рассказала 

начальник управления образования Миноблисполкома Галина Николаевна Казак. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7417-

obrazovatelnye-dostizheniya.html 
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Будущее – за молодежью // Мінская праўда. — 2016. — 4 чэрвеня 

(№ 42). — С. 3. 
Лидия Князева, руководитель клуба «Поиск», учитель русского языка и 

литературы средней школы № 5 г. Молодечно вошла в число делегатов 

Всебелорусского народного собрания. 

 

Драбышэўская, І. Планета дзяцінства сустрэлася з летам / 

І. Драбышэўская // Мінская праўда. — 2016. — 4 чэрвеня (№ 42). — С. 10. 
У Міжнародны дзень абароны дзяцей у Дзяржынску адбыўся фестываль 

«Дзяцінства – слаўная планета». На галоўнай сцэнічнай пляцоўцы выступілі 

калектывы ўстаноў адукацыі Дзяржыншчыны.  

Да артыкула змешчаны фотаздымак, на якім навясную пераправу 

пераадольвае Яўген Казакоў, старшакласнік сярэдняй школы № 4 Дзяржынска. 

 

Ильина, Я. Построим, вырастим, пошьем. И продадим / Я. Ильина // 

Мінская праўда. — 2016. — 4 чэрвеня (№ 42). — С. 12. 
О развитии бизнес-компаний в учреждениях образования Минской области. 

Так, в бизнес-компании «РасЦвет» Будаговского учебно-педагогического 

комплекса Смолевичского района занимаются выращиванием рассады цветов и 

овощей. Бизнес-компания «Стандарт» Червенского профессионального 

строительного лицея производит двери, откосы, рамы, лестницы. Пошивом 

постельного белья занимается бизнес-компания «Родник» средней школы № 4 

Дзержинска. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7407-postroim-

vyrastim-poshem-i-prodadim.html 

 

Курчик, С. Здесь живут творчество, доброта и любовь / С. Курчик // 

Мінская праўда. — 2016. — 4 чэрвеня (№ 42). — С. 11. 
О Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа. 

 

Пекарь – фамилия и судьба // Мінская праўда. — 2016. — 4 чэрвеня 

(№ 42). — С. 4. 
В Стародорожском районе прошел конкурс «Лучший повар–2016». 

В кулинарном поединке сошлись лучшие представители профессии из школьных и 

дошкольных учреждений района. Первое место получил Николай Пекарь из 

Залужской средней школы. Второе место заняла Оксана Патапеня (дошкольный 

центр развития ребенка районного центра), третье – Наталья Сопот 

(санаторный ясли-сад г. Старые Дороги). 

 

Чым цікавіцца дзяўчыне, як не строямі // Мінская праўда. — 2016. 

— 4 чэрвеня (№ 42). — С. 4. 
За ўзнагароды XI міжнароднага конкурсу дзіцячай творчасці «На сваёй 

зямлі» змагаліся юныя мастакі з 36 краін свету. Кампетэнтнае журы разгледзела 

13 233 работы і выбрала найлепшыя. Удзельніцай і дыпламантам выставы стала 
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маленькая зорачка народнай студыі «Раніца» Шашкоўскай дзіцячай школы 

мастацтваў Стаўбцоўскага раёна васьмігадовая Таня Дзерашава. 

 

01.06.2016 

Досрочные каникулы молодого интеллектуала // Мінская праўда. — 

2016. — 1 чэрвеня (№ 41). — Материал статьи опубликован в приложении 

«МП плюс» на с. 1. 
11-классник гимназии № 1 им. Н. В. Ромашко г. Копыля Михаил Кононович 

зачислен без вступительных экзаменов на географический факультет 

Белорусского государственного университета. Это право он заслужил как 

победитель заключительного этапа Республиканской олимпиады по географии 

(диплом третьей степени). 

 

Дроздовская, А. Лицей больших возможностей / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2016. — 1 чэрвеня (№ 41). — Материал статьи 

опубликован в приложении «МП плюс» на с. 4. 
О Борисовском строительном профессиональном лицее. 

 

Жыбуль, С. Добра граеш, хвацка граеш і вялікі талент маеш! / 

С. Жыбуль // Мінская праўда. — 2016. — 1 чэрвеня (№ 41). — С. 15. 
На Стаўбцоўшчыне прайшоў фестываль-конкурс «Сымон-музыка». Гран-

пры атрымалі ўзорны аркестр народных інструментаў Смалявіцкай дзіцячай 

школы мастацтваў пад кіраўніцтвам Марыяны Кіслых і баяніст Стаўбцоўскай 

дзіцячай школы мастацтваў Дзмітрый Хвалей. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/7371-dobra-

graesh-hvatska-graesh-i-vyaliki-talent-maesh.html 

 

Куда уйдем со школьного двора... // Мінская праўда. — 2016. — 

1 чэрвеня (№ 41). — С. 5. 
В учреждениях образования Минщины прозвенел последний звонок для 8,2 

тысячи одиннадцатиклассников. Корреспонденты «МП» побывали на линейках в 

средней школе № 2 Боровлян, Докторовичской и Потейковской средних школах 

Копыльского района. 

 

Романовская, И. Все цвета радости / И. Романовская // Мінская 

праўда. — 2016. — 1 чэрвеня (№ 41). — С. 3. 
О форуме детских и молодежных инициатив «Будущее – это мы!», который 

прошел в оздоровительном лагере «Неман» Столбцовского района. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7378-vse-

tsveta-radosti-podaril-uchastnikam-oblastnoy-forum-detskih-i-molodezhnyh-initsiativ-

buduschee-%E2%80%93-eto-my.html 
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Скакун, Т. Маленькие защитники / Т. Скакун // Мінская праўда. — 

2016. — 1 чэрвеня (№ 41). — С. 6. 
Воспитанники яслей-сада № 4 г. Несвижа поделились своими мыслями о 

том, что для них значит День защиты детей. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/7374-

malenkie-zaschitniki.html 

 

Сянкевіч, В. Юныя захавальнікі беларускіх традыцый / В. Сянкевіч // 

Мінская праўда. — 2016. — 1 чэрвеня (№ 41). — С. 15. 
Амаль 400 юных майстроў і ўдзельнікаў фальклорных калектываў з 18 раёнаў 

Міншчыны прыехалі ў Клецк на абласное свята-конкурс дзіцячай творчасці 

«Калыска талентаў». 

Дыплома «Лепшаму настаўніку» ўжо не першы раз удастоены Мікалай 

Пратасеня (Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна). 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/7370-yunyya-

zahavalniki-belaruskih-tradytsyy.html 
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