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23.07.15 

Нікалаева, Н. Матэматыка… На публічных дыскусіях / Н. Нікалаева // 

Звязда. — 2015. — 23 ліпеня (№ 138). — Чырвонка. — С. 6. 
Другое каманднае месца і сярэбраныя медалі заваявалі беларускія школьнікі 

на VII міжнародным турніры юных матэматыкаў (ITYM-2015), які прайшоў 

у Балгарыі. У склад беларускай каманды ўвайшоў Арцём Глотаў (10 клас, гімназія № 

1 Салігорска). 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/07/92972.html 

 

Свірыда, Д. «Я крочу па часе, нібы па вадзе…» / Д. Свірыда // Звязда. — 

2015. — 23 ліпеня (№ 138). — Чырвонка. — С. 7. 
На старонках часопісу надрукаваны артыкул выпускніцы 10 класа гімназіі 

№ 10 Маладзечна Дар’і Свірыды. Да ўвагі чытачам прапануецца размова аўтара з 

маладой паэткай Настассяй Нарэйкай. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/07/92966.html 
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30.07.15 

Осокина, А. Новые краски Нарочанского края / А. Осокина // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2015. — 30 июля (№ 143). — С. 1, 5. 
Завершается последний этап Государственной программы развития 

курортной зоны Нарочанского края. С инспекцией на Нарочь отправилась делегация 
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во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым и председателем 

Миноблисполкома Семеном Шапиро. Очередным посещением экспертов стала 

Нарочанская средняя школа № 2, в которой, со слов директора Геннадия 

Криштафовича, не хватает мест из-за увеличения численности детей школьного 

возраста. Было принято решение возвести новое здание школы и сдать его к 1 

сентября 2016 года. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/obshchestvo/article/novye-

kraski-narochanskogo-kraya.html 
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Выдаецца з 20 снежня 1945 года. Выходзіць тры 
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30.07.15 

Гарбар, А. Выхоўваючы, развіваем сем сфер асобы / А. Гарбар // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 30 ліпеня (№ 90). — С. 4. 
У Азёрах Гродзенскай вобласці прайшоў летні тэматычны семінар, на які 

сабраліся ўдзельнікі конкурсу прафесійнага майстэрства «Настаўнік года» розных 

гадоў – члены рэспубліканскага клуба «Крыштальны журавель». Тэма семінара 

бягучага года – «Выхаваўчыя аспекты ўрока».  

На мерапрыемстве былі прадстаўлены ўрокі і майстар-класы «новай хвалі» – 

настаўнікаў прафесійнага конкурсу «Настаўнік года-2014»: настаўніка гісторыі 

сярэдняй школы № 11 Маладзечна Віктара Жука, настаўніцы інфарматыкі 

сярэдняй школы № 4 Дзяржынска Святланы Пузіноўскай і інш. 

 

Фарміраваць уласны погляд / падрыхт. С. Кірсанава // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 30 ліпеня (№ 90). — дадатак «Медыяадукацыя». — С. 4. 
У спецыяльнай рубрыцы «Медыяадукацыя» прадстаўлены матэрыял з летняй 

школы па медыяадукацыі, якая адбылася ў чэрвені ў шведскім горадзе Кальмары пры 

арганізацыйнай падтрымцы Таварыства беларускай школы. У рабоце сёлетняй 

школы прымалі ўдзел прадстаўнікі Беларусі, Украіны, Арменіі і Казахстана. 

Удзельнікі даведаліся пра тое, што робіцца ў шведскіх школах па павышэнні 

медыяграматнасці, наколькі развіта медыяадукацыя ў краінах-удзельніцах школы. 

Так, настаўніца англійскай мовы гімназіі Нясвіжа на старонках газеты дзеліцца з 

чытачамі сваімі меркаваннямі па пытаннях медыяадукацыі настаўнікаў і 

навучэнцаў.  
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Хідджаз, М. Адукацыя праз узаемадзеянне / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 30 ліпеня (№ 90). — С. 1, 3. 
З афіцыйным візітам Міністэрства адукацыі Беларусі днямі наведала 

Дэлегацыя Ісламскай Рэспублікі Пакістан па пытаннях адукацыі і прафесійнай 

падрыхтоўкі. Для дэлегацыі распрацавана вялікая праграма наведвання навучальных 

устаноў і ўстаноў культуры Беларусі, сярод якіх Слуцкі дзяржаўны каледж. 

25.07.15 

Рэва, Д. Маляванне шэрсцю і адвечны творчы пошук / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 25 ліпеня (№ 88). — С. 6. 
Артыкул знаёміць з майстэрствам і творчымі пошукамі педагога 

дадатковай адукацыі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Смілавіч Надзеяй 

Віктараўнай Жогаль. Надзея Жогаль кіруе творчай майстэрняй «Народныя 

промыслы». Педагог валодае рознымі тэхнікамі дэкаратыўна-прыкладнога 

майстэрства і вучыць гэтаму дзяцей. Нядаўна яна ў шэрсці паўтарыла карціну 

Царфіна «Парыж».  

 

Рэва, Д. «Оскар» за адпачынак / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 25 ліпеня (№ 88). — С. 6. 
Сёлета навучэнцы Нясвіжскага раёна змаглі адпачыць у 16 лагерах з дзённым 

знаходжаннем дзяцей (1045 школьнікаў). Акрамя таго, школьнікаў прынялі 

аздараўленчыя лагеры з кругласутачным знаходжаннем: «Вясёлка» на базе Ланскай 

сярэдняй школы, «Эўрыка» на базе Карцэвіцкай сярэдняй школы, «Алімпіец» на базе 

Ліпскай сярэдняй школы, «Правазнайка» на базе Салтанаўшчынскага дзіцячага 

сада-сярэдняй школы, «Эрудыт» на базе Нясвіжскай гімназіі і стацыянарны 

аздараўленчы  лагер «Арляня». 

 

23.07.15 

Зубрыліна, І. I-Engage: уцягнуць, развесяліць, захапіць / І. Зубрыліна // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 23 ліпеня (№ 87). — С. 3. 
У Кішынёве прайшла Міжнародная канферэнцыя i-Engage, прысвечаная 

магчымасцям міжнародных інтэрнэт-праектаў у адукацыйным працэсе. У яе 

рабоце прыняла ўдзел каманда адукацыйнай супольнасці iEARN-Беларусь. 

Удзельніца канферэнцыі, настаўніца англійскай мовы гімназіі № 1 Старых Дарог 

Наталля Белазаровіч расказала аб уласным праекце Money Matters, а таксама 

пазнаёміла калег з папулярнымі праектамі беларускіх педагогаў «Разам з 

птушкамі», «Сам сабе ратавальнік», «След чалавека, след жыцця». 

 

18.07.15 

Дубоўская, В. Дваццатае даследчае лета / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 18 ліпеня (№ 85). — С. 1. 
15 ліпеня ў спартыўна-аздараўленчым комплексе «Брыганціна» БДУ адбылося 

адкрыццё юбілейнай XX Рэспубліканскай летняй навукова-даследчай школы 

навучэнцаў і настаўнікаў, X Мінскага гарадскога фізіка-матэматычнага летніка і 

VI Мінскага абласнога фізіка-матэматычнага летніка. Ва ўрачыстасцях прыняў 

удзел міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў, які ўручыў узнагароды. Свае ўзнагароды 
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ўручылі прадстаўнікі БДУ, Мінскага абласнога ўпраўлення адукацыі і Мінскага 

гарадскога камітэта па адукацыі. 

Удзельнікамі юбілейнай летняй школы стануць звыш 300 школьнікаў (разам з 

удзельнікамі профільных летнікаў Мінска і Мінскай вобласці). У асноўным гэта 

пераможцы розных інтэлектуальных спаборніцтваў па матэматыцы, фізіцы, 

інфарматыцы, астраноміі. 

 

16.07.15 

Алёхіна, Н. У Маладзечна па здароўе і англійскія манеры / Н. Алёхіна // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 ліпеня (№ 84). — С. 2. 
«Разумны летнік», ці Smart Camp, як называюць яго самі ўдзельнікі, адкрыўся 

на базе Маладзечанскай школы для дзяцей з захворваннямі косна-мышачнай сістэмы 

і злучальнай тканкі. Праграма лінгвістычнага летніка разлічана не толькі на 

аздараўленне навучэнцаў 9–11 класаў, але і на актыўнае засваенне англійскай мовы 

і раскрыццё творчага патэнцыялу старшакласнікаў. Больш падрабязна аб праграме 

летніка паведаміла дырэктар школы Людміла Іосіфаўна Данілевіч.  

 

Дубоўская, В. Вартыя перамогі / В. Дубоўская// Настаўніцкая газета. — 

2015. — 16 ліпеня (№ 84). — С. 1. 
12 ліпеня завяршыліся 46-я Міжнародная алімпіяда школьнікаў па фізіцы і VII 

Міжнародны турнір юных матэматыкаў. Абодва інтэлектуальныя спаборніцтвы 

для беларускіх школьнікаў сталі паспяховымі. 

Міжнародная алімпіяда па фізіцы сёлета праходзіла ў індыйскім Мумбаі. У 

ёй прынялі ўдзел каманды 86 краін з розных кантынентаў. Беларуская каманда 

складалася з пяці чалавек, якія выдатна выступілі і заваявалі медалі. Антон 

Талкачоў з гомельскай гімназіі № 14 атрымаў залаты медаль. У Багдана 

Звяжынскага з Ліцэя БДУ — «серабро». А бронзавыя ўзнагароды атрымалі Яўген 

Шурыгін, Арцём Піваварчык, прадстаўнікі Ліцэя БДУ, і Уладзіслаў Клімашонак, 

выхаванец гімназіі № 1 Барысава. 

VII Міжнародны турнір юных матэматыкаў (ITYM-2015) сёлета праходзіў у 

балгарскай Сафіі. У выніку беларускія школьнікі заваявалі 2-ое месца, дыплом II 

ступені і сярэбраныя медалі. У склад каманды Беларусі на VII Міжнародным 

турніры юных матэматыкаў увайшлі навучэнцы чатырох устаноў адукацыі: 

адзінаццацікласнікі Дзіяна Фаміна (Ліцэй БДУ, капітан), Мікіта Кандрацёнак, 

Мікалай Прохараў (гімназія № 41 Мінска імя В. Х. Сярэбранага), Сяргей 

Шаламберыдзэ (сярэдняя школа № 94 Мінска) і дзесяцікласнікі Арцём Глотаў з 

гімназіі № 1 Салігорска, Ліяна Хазалія з гімназіі № 41 Мінска імя В. Х. Сярэбранага. 

 

Дубоўская, В. «Масты адукацыі» наладжаны ў Беларусі / В. Дубоўская 

// Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 ліпеня (№ 84). — С. 3.  
Другая змена міжнароднага англамоўнага лінгвістычнага летніка пачнецца 

19 ліпеня і будзе праходзіць ва Узде Мінскай вобласці. Мінскі аблвыканкам з’ўляецца 

даўнім партнёрам Беларускай асацыяцыі клубаў ЮНЕСКА. У летніку збяруцца 

больш за 100 дзяцей з Беларусі, Расіі, Турцыі, Літвы. Працаваць са школьнікамі 

будуць педагогі – носьбіты англійскай мовы, якія прыедуць з Еўропы і ЗША. 
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Шыян, С. У інстытут – без экзаменаў, быў бы медаль / С. Шыян // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 ліпеня (№ 84). — С. 8.  
Прыёмная кампанія БДПУ ў фактах. Больш за 750 медалістаў і звыш 170 

пераможцаў і прызёраў трэцяга этапу рэспубліканскай алімпіяды з Мінска і 

Мінскай вобласці атрымалі персанальныя запрашэнні за подпісам рэктара БДПУ А. 

І. Жука для паступлення ва ўніверсітэт без здачы ЦТ і ўступных выпрабаванняў. 

У рамках цікавай акцыі для абітурыентаў 50-ы медаліст (Сяргей Танко, 

сярэдняя школа № 1 Салігорска) і тысячны абітурыент (Хрысціна Сак, 

Гарадзілаўская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна) атрымалі ад рэктара 

БДПУ эксклюзіўны гадзіннік з сімволікай універсітэта, выпушчаны да 100-годдзя 

гэтай установы адукацыі.  

 

14.07.15 

Рэва, Д. Дабрыня і любоў на крылах анёла / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 14 ліпеня (№ 83). — С. 8. 
Дабрачынная акцыя «Надзея» ў рамках абласнога фестывалю-марафону 

«Крылы анёла» падарыла радасць 76 хлопчыкам – выхаванцам Крывіцкага 

дзяржаўнага спецыяльнага прафесійна-тэхнічнага вучылішча № 3 закрытага тыпу. 

У мерапремстве прыняла ўдзел Галіна Мікалаеўна Казак, начальнік 

упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама. Дабрачынны фестываль-марафон «Крылы 

анёла» праводзіцца на Міншчыне на працягу двух гадоў. Гэта сумесны праект 

упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама і Беларускай Праваслаўнай Царквы. 

 

11.07.15 

Бурак, А. Глабальная сетка для творчасці / А. Бурак // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 11 ліпеня (№ 82). — С. 8. 
Намеснік дырэктара гімназіі № 1 Капыля А. Бурак дзеліцца вопытам работы 

ў міжкультурным інтэрнэт-праекце Holiday Card Exchange, у якім прынялі ўдзел 

навучэнцы 7 класса. Тэмай перапіскі на замежнай мове з равеснікамі з Тайваня, 

Нідэрландаў, Расіі, Польшчы, Славеніі, США, Канады стала міжнароднае свята 

Каляды. Удзел у праекце дазволіў навучэнцам набыць унікальны вопыт: магчымасць 

удзелу ў прадукцыйных міжкультурных і міжасобасных зносінах, 

прадэманстраваць свае веды ў галіне англійскай мовы. 

 

Грэчка, І. Дрыгавіцкія курганы / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 11 ліпеня (№ 82). — С. 20. 
Аб рабоце археалагічнага летніка, якім кіруе настаўнік гісторыі сярэдняй 

школы № 2 Старых Дарог Віталь Анатольевіч Юрэвіч. З 2010 года ў 

Старадарожскім раёне педагогамі і навучэнцамі было даследавана 12 дрыгавіцкіх 

курганаў. Па словах В. Юрэвіча, знаходкі не толькі дапамагаюць вывучэнню 

гісторыі раёна, але і паказваюць, што Старадарожчына была ў эпіцэнтры жыцця 

старажытнага свету.   
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09.07.15 

Алёхіна, Н. Сказаць «бывай» міфам пра ўсынаўленне / Н. Алёхіна // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 9 ліпеня (№ 81). — С. 2. 
У Валожынскім раёне Мінскай вобласці ўпершыню прайшоў фестываль 

сем’яў усынавіцеляў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел 100 чалавек. Арганізатарамі 

фестывалю выступілі Нацыянальны цэнтр усынаўлення і ўпраўленне адукацыі 

Мінскага аблвыканкама. 

 

Грэчка, І. На беразе турыстычнага сейма / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 9 ліпеня (№ 81). — С. 14. 
Юбілейны, дзясяты па ліку, турыстычны злёт навучэнцаў Саюзнай 

дзяржавы прайшоў на тэрыторыі Акцябрскага раёна Курскай вобласці на беразе 

ракі Сейм. Асноўная мэта злёту – не толькі фізічнае, але і патрыятычнае 

выхаванне навучэнцаў, таму для правядзення турзлёту выбіраюцца месцы, звязаныя 

з памятнымі падзеямі Вялікай Айчыннай вайны.  

1 месца ў каманды Мінскай вобласці за турыстычную газету (2-е – у 

Віцебскай, 3-е – у Брэсцкай). Згодна з камандным пратаколам, Мінская вобласць 

заняла 4-е месца. 

 

Дубоўская, В. Тэхналагічная адоранасць / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 9 ліпеня (№ 81). — С. 13. 
Госць «Настаўніцкай газеты» – Ігар Вітальевіч Дубіна, настаўнік-

метадыст, настаўнік тэхнічнай працы і чарчэння Грозаўскай сярэдняй школы 

Капыльскага раёна Мінскай вобласці, добра вядомы ў алімпіядным руху і навуковым 

асяроддзі. Гэты педагог выхаваў не адно пакаленне сапраўдных майстроў і сваіх 

паслядоўнікаў (многія вучні пайшлі ў педагогіку) і не спыняецца на дасягнутым. 

Сёння ён актыўна працуе з графічным рэдактарам «Компас 3D».  

І. В. Дубіна з’ўляецца кіраўніком раённага рэсурснага цэнтра настаўнікаў 

працоўнага навучання і чарчэння, адміністратарам сайта «Чарчэнне з працай», 

уваходзіць у творчую групу настаўнікаў працоўнага навучання і чарчэння Мінскай 

вобласці, з’яўляецца лектарам Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. 

 

Журавель, А. Ад станцыі юннатаў да экалагічнага цэнтра: шлях 

даўжынёй 70 гадоў / А. Журавель // Настаўніцкая газета. — 2015. — 9 ліпеня 

(№ 81). — С. 11. 
Аўтар артыкула – дырэктар Барысаўскага экалагічнага цэнтра А. Журавель. 

 

02.07.2015 

Дубоўская, В. На старце – міжнародныя алімпіяды / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 2. 
У пачатку ліпеня традыцыйна стартуюць міжнародныя прадметныя 

алімпіяды. У каманду на Міжнародную алімпіяду па інфарматыцы ўключаны 

Мікіта Сазановіч з сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў. 
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Рэва, Д. Лета радаснае, лета бяспечнае / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 20. 
Абаронча-спартыўны лагер «Патрыёт» Смалявіцкага раёна аб`яднаў 

40 падлеткаў з розных школ рэгіёна. На працягу 9 дзён хлопчыкі і дзяўчынкі будуць 

жыць у палатках, выпрабоўваць сябе і вучыцца бяспецы. 
Палатачны лагер размясціўся на тэрыторыі Забалоцкай сярэдняй школы. 

Рэва, Д. Суперзорачкі акцябрацкага небасхілу / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 20. 
На абласным туры рэспубліканскага конкурсу акцябрацкіх груп 

«Суперзорачка» спаборнічалі прадстаўнікі сямі каманд. Конкурс, прысвечаны 25-

годдзю Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, праходзіў на базе 

Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 
Пераможцай стала каманда «ДЭОС» піянерскай дружыны імя М. К. Пуцейкі 

з дзіцячага сада - сярэдняй школы вёскі Шаршуны Мінскага раёна. 

 

Рэва, Д. Сустрэча заўзятых аматараў даследаванняў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 20. 
У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшла V Абласная 

навукова-практычная канферэнцыя «Арганізацыя праектнай і даследчай дзейнасці 

навучэнцаў». 
Акрамя традыцыйнай работы ў секцыях, на канферэнцыі былі арганізаваны 

майстар-класы, праведзеныя педагогамі, якія ўжо не адзін год паспяхова займаюцца 

даследчай дзейнасцю. Так, Святлана Федарака, настаўніца геаграфіі гімназіі № 1 

Валожына, прапанавала майстар-клас па тэме «Дарожная карта, ці Як знайсці і 

зацікавіць вучня-даследчыка». Тэму развіцця навыкаў даследчага пошуку закранула 

Алена Баштык, настаўніца пачатковых класаў гімназіі № 10 Маладзечна. А 

Валянціна Скіба, намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце Мінскага 

дзяржаўнага абласнога ліцэя, правяла майстар-клас па тэме «Кампаратывістыка 

як прастора для даследчай дзейнасці». 

 
Уласавец, К. Дарогамі спаленых вёсак / К. Уласавец // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 8. 
Вучні сярэдняй школы № 3 Капыля разам з класнымі кіраўнікамі Аленай 

Мікалаеўнай Садовік і Таццянай Міхайлаўнай Нядзельскай пабывалі на экскурсіі 

«Сёстры Хатыні». 
Аўтар артыкула – навучэнка сярэдняй школы № 3 Капыля Кацярына 

Уласавец. 
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30.07.15 

Драздоўская, А. Ньютан з Барысава / А. Драздоўская // Мінская праўда. 

— 2015. — 30 ліпеня (№ 125). — С. 14. 
У 46-й міжнароднай фізічнай алімпіядзе, якая прайшла ў індыйскім горадзе 

Мумбаі, беларуская зборная заваявала пяць медалёў. Навучэнец 11-га класа гімназіі 

№ 1 Барысава Уладзіслаў Клімашонак атрымаў бронзавую ўзнагароду. Рыхтаваў 

Уладзіслава да перамогі заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, выкладчык 

фізікі гімназіі № 1 Барысава Яўген Валынец. 

 

28.07.15 

Лаппо, А. Учись и помни! / А. Лаппо // Мінская праўда. — 2015. — 

28 ліпеня (№ 124). — С. 2. 
В целях предупреждения ДТП с участием детей в Логойске прошла областная 

профилактическая акция «Безопасные каникулы», которая продлится до начала 

учебного года. 

 

25.07.15 

В добрый путь, выпускники! / подгот. ред. совет проекта «Будзем 

разам!» [и др.] // Мінская праўда. — 2015. — 25 ліпеня (№ 122). — С. 8. 
В учреждениях общего среднего образования прошли выпускные вечера. 

Первичная организация РОО «Белая Русь» Минского облисполкома приняла 

активное участие в торжествах и чествовании лучших выпускников. 

Галина Казак, начальник управления образования Минского облисполкома, 

председатель первичной организации Минского облисполкома РОО «Белая Русь», 

вручила наручные часы лучшему выпускнику – кадету Юрию Чижонкову. 

Выпускники учреждений общего среднего образования Борисовского района 

награждены 33 золотыми и 4 серебряными медалями: гимназия № 1 Борисова – 8 

золотых и 1 серебряная медаль; в средней школе № 2 и № 23, гимназии № 3 

подготовлено по 3 золотых медалиста. Среди выпускников Большеухолодской 

средней школы – 3 золотых медалиста. 2 золотые медали получили выпускники 

средней школы № 7. Хороших результатов достигли педагогические коллективы и 

учащиеся ГУО «Пересадский УПК «Детский сад – средняя школа Борисовского 

района», Неманицкой средней школа, Лошницкой гимназии, Зембинской средней 

школы и др. Решением председателя Борисовского райисполкома Владимира 
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Мирановича все медалисты награждены денежной премией. 15 юношей и девушек 

Борисовщины удостоены премий специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке учащихся и студентов, победителей 

заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам 

2014/2015 учебного года. 

В Воложине прошел районный выпускной бал для 245 выпускников школ 

района. 17 выпускников школ удостоены золотых медалей. Памятные подарки им 

вручил заместитель председателя Воложинской районной организации РОО «Белая 

Русь» Сергей Глинский. 

 

21.07.15 

Гоморина, А. Лето в провинции / А. Гоморина // Мінская праўда. — 

2015. — 21 ліпеня (№ 119). — С. 2. 
В Смолевичском районе в четвертый раз прошел арт-пленэр, основной темой 

которого стал «Шпацыр». Июльский пленэр объединил 13 педагогов-художников, 

которые преподают в художественных школах, гимназиях и высших учебных 

заведениях Слуцка, Минска, Жодино, Смолевич, Несвижа, Солигорска и других 

городов. Проект дал возможность поделиться интересными находками и опытом 

с коллегами. Завершилось мероприятие художественной выставкой работ 

педагогов в районном Доме культуры. 

 

09.07.15 

Брожина, Ю. Фестиваль надежды / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2015. — 9 ліпеня (№ 111). — С. 16. 
О первом фестивале семей-усыновителей, который прошел на Минской 

областной спортивно-оздоровительной базе «Галактика», расположенной в 

Воложинском районе. Его организаторами выступили управление образования 

Минского облисполкома и Национальный центр усыновления Министерства 

образования Республики Беларусь. Всего в фестивале приняли участие 100 человек, 

в том числе 48 детей. 

 

 

 

 

 


