
 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

ЖНІВЕНЬ 

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  

 
28.08.15 

Нікалаева, Н. Выніковае лета / Н. Нікалаева // Звязда. — 2015. — 28 

жніўня (№ 164). — С. 4. 
У Цвярской вобласці завяршылася XII Міжнародная геаграфічная алімпіяда. 

Сярод удзельнікаў Рэспублікі Беларусь быў і прадстаўнік Мінскай вобласці – вучань 

11 класа гімназіі № 1 Жодзіна Уладзіслаў Дагліс. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/08/98185.html 

 

06.08.15 

Нікалаева, Н. Чатыры медалі ў скарбонку / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2015. — 6 жніўня (№ 148). — С. 13. 
Два сярэбраныя і два бронзавыя медалі заваявалі беларускія школьнікі  

на 27-й Міжнароднай алімпіядзе па інфарматыцы ў Казахстане. Мікіта Сазановіч 

з сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў заваяваў сярэбраны медаль. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/08/94896.html 

 

 «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 

 
28.08.15 

Пасияк, О. Ребят позвали в сад / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. — 

2015. — 28 августа (№ 164). — С. 1, 5. 
В агрогородке Самохваловичи открылось новое здание детского сада на 150 

мест. 
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Электронная версия статьи: http://www.sb.by/obshchestvo/news/rebyat-

pozvali-v-sad.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/ 

E-mail: info@nastgaz.by  
 

25.08.15 

Дубоўская, В. З перамогай і патэнцыялам / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 25 жніўня (№ 101). — С. 1. 
У Цвярской вобласці завяршылася XII Міжнародная геаграфічная алімпіяда. 

Сярод удзельнікаў Рэспублікі Беларусь быў і прадстаўнік Мінскай вобласці – вучань 

11 класа гімназіі № 1 Жодзіна Уладзіслаў Дагліс. 

 

Настаўніцкая самаідэнтыфікацыя / гутарыла Вольга Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 25 жніўня (№ 101). — С. 4. 
Інтэрв`ю з рэктарам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 

імя Максіма Танка Аляксандрам Іванавічам Жуком. Тэма размовы: рэалізацыя новай 

факультатыўнай праграмы «Уводзіны ў педагагічную прафесію» і арганізацыя 

педагагічных класаў ва ўстановах адукацыі Беларусі. 

У прыватнасці, было адзначана, што ў Мінскай вобласці створана 18 класаў 

і 38 педагагічных груп, у якіх будуць вучыцца дзеці розных профіляў, але ўсе яны 

будуць вывучаць факультатыў «Уводзіны ў педпрафесію». Праводзіцца работа па 

прафесійнай арыентацыі навучэнцаў агульнаадукацыйных школ на педагагічныя 

спецыяльнасці. Да цяперашняга часу заключаны пагадненні аб супрацоўніцтве і 

адкрыты педагагічныя класы ў 9 раёнах вобласці: Слуцкім, Нясвіжскім, 

Салігорскім, Чэрвеньскім, Капыльскім, Лагойскім, Клецкім, Смалявіцкім і ў Жодзіне. 

 

22.08.15 

Рэва, Д. Да новых стартаў – у найлепшай форме / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 22 жніўня (№ 100). — С. 1, 5. 
У Маладзечне прайшла канферэнцыя педагагічных работнікаў Мінскай 

вобласці «Якасць адукацыі: сучасныя кантэксты – эфектыўныя рашэнні». 

 

Рэва, Д. Харчаванне ў летніках: здорава, смачна і беражліва / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 жніўня (№ 100). — С. 22. 
Аб харчаванні ў летніках Мінскай вобласці расказвае Таццяна Міхайлаўна 

Фінская, галоўны інжынер-тэхнолаг па харчаванні ўпраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама. 
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Рэва, Д. Школа летняя, аэракасмічная / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 22 жніўня (№ 100). — С. 22. 
Міжнародная летняя аэракасмічная школа імя касманаўта-выпрабавальніка 

У. Н. Султанава прымала гасцей з Беларусі. Летняя школа ладзіцца чацвёрты раз, 

і трэці раз вучні з Крупскага раёна адправіліся ў Башкартастан, каб стаць бліжэй 

да зорак. 
У складзе беларускай дэлегацыі за парты ў аэракасмічнай школе селі 

Дзмітрый Варламаў, навучэнец сярэдняй школы № 3 Крупак, Яна Семіжон, 

навучэнка Халопеніцкай сярэдняй школы імя Максіма Багдановіча, Захар Яноўскі, 

навучэнец Хацюхоўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы імя У. В. Кавалёнка, 

а таксама навучэнка сярэдняй школ № 1 Крупак Дар`я Шчалко. 

 

20.08.15 

Бартошык, Н. Разумныя канікулы для настаўнікаў / Н. Бартошык // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 20 жніўня (№ 99). — С. 12. 
Настаўніца гісторыі Бокшыцкай сярэдняй школы Слуцкага раёна Наталля 

Бартошык прапануе настаўнікам звярнуцца да курсаў праграмы Intel «Навучанне 

для будучыні» (серыя «Элементы»). Курсы спецыяльна распрацаваны для 

прафесійнага развіцця педагогаў. 

 

Яцук, Л. Невыпадковыя акцёры і гледачы / Л. Яцук // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 20 жніўня (№ 99). — С. 9. 
Інтэрв`ю з кіраўніком тэатральнай студыі «Мельпамена» гімназіі № 1 

Барысава Святланай Фёдараўнай Берэнт. 
У якасці інтэрв`юера выступіла Ліза Яцук, навучэнка гімназіі № 1 Барысава. 

 

15.08.15 

Павышаная ўвага – фарміраванню педагагічных класаў / гутарыла 

Наталля Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 15 жніўня (№ 97). — С. 8. 

Інтэрв`ю з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму Стаўбцоўскага 

райвыканкама Таццянай Іванаўнай Белановіч. 

  

Рэва, Д. З Паднябеснай – у Сінявокую / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 15 жніўня (№ 97). — С. 10. 
Упершыню ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым лагеры 

«Зубраня» адпачываюць дзеці з Кітайскай Народнай Рэспублікі. 

 

Хідджаз, М. Там, дзе былі руіны / М. Хідджаз  // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 15 жніўня (№ 97). — С. 19. 
«Там, дзе былі руіны» – так летам 1949 года «Настаўніцкая газета» пісала 

пра адну са школ Стоўбцаў тагачаснай Баранавіцкай вобласці. Баранавіцкая 

вобласць не існуе з 1954 года, а школа, пра аднаўленне якой газета расказала 66 

гадоў назад, паспяхова працуе і сёння. Праўда, і тут у назве, якая адлюстроўвае 
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сутнасць вучэбнага працэсу, адбыліся перамены: са Стаўбцоўскай рускай сярэдняй 

школы навучальная ўстанова ператварылася ў гімназію № 1 Стоўбцаў. 

 

13.08.15 

Кандраценя, А. Турзлёт для дашкалят / А. Кандраценя // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 13 жніўня (№ 96). — С. 12. 
На Любаншчыне ўпершыню адбыўся раённы турыстычны злёт сярод дзяцей 

дашкольнага ўзросту.  

Дыпломамі за ўдзел узнагароджаны каманды «Сонейка» (дашкольны цэнтр 

развіцця дзіцяці «Казка»), «Следапыт» (яслі-сад № 4 Любані), «Лясная братва» 

(Сароцкі яслі-сад). Дыплом III ступені атрымала каманда «Спецназ» (яслі-сад  

№ 3 Любані), дыпломам II ступені ўзнагароджана каманда «Каласок» (яслі-сад  

№ 6 Любані). А пераможцамі сталі ўдзельнікі каманды «Турысцяты» (яслі-сад  

№ 5 Любані). 

Аўтар артыкула – галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Любанскага райвыканкама Алена Кандраценя. 

 

Рэва, Д. Запрашаюць у падарожжа / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 13 жніўня (№ 96). — С. 12. 
Вучні сярэдняй школы № 1 Смілавіч распрацавалі турыстычны маршрут па 

сваёй малой радзіме. 

 

Федасеева, Л. Адпачывай, а пра бяспеку не забывай! / Л. Федасеева // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 13 жніўня (№ 96). — С. 12. 
Асаблівую важнасць у летні перыяд набывае не толькі аздараўленне 

і ўмацаванне імунітэту, але і актыўнае ўключэнне школьнікаў у здаровы і бяспечны 

лад жыцця. Так, вучні сярэдняй школы № 1 Лагойска правялі майстар-клас па 

вырабе флікераў сваімі рукамі, а потым арганізавалі конкурс на лепшы выраб. 

Прызёрамі сталі навучэнцы сярэдняй школы № 1 Лагойска Дар`я Адынец і Вадзім 

Насута. А перамагла ў конкурсе Настасся Валатковіч, выхаванка лагойскага ясляў-

сада № 3 Рамонак. 

Аўтар артыкула – намеснік начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Лагойскага раённага выканаўчага камітэта Ларыса Федасеева. 

 

06.08.15 

Калядзіч, Н. Мовы праграмавання ведаюць на «выдатна»! / Н. Калядзіч 

// Настаўніцкая газета. — 2015. — 6 жніўня (№ 93). — С. 4. 
Каманда беларускіх школьнікаў паспяхова выступіла на XXVII Міжнароднай 

алімпіядзе па інфарматыцы. Мікіта Сазановіч з сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў 

заваяваў сярэбраны медаль. 

 

04.08.15 

Алёхіна, Н. Ідэя. Жаданне. Турнір / Н. Алёхіна // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 4 жніўня (№ 92). — С. 1. 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

ЖНІВЕНЬ 

6 
 

На базе Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі прайшоў Кубак 

Усходняй Еўропы па аўтамадэльным спорце. Удзел у ім узялі спартсмены з Беларусі, 

Украіны, Расіі, Казахстана, Літвы і Латвіі. Беларусь на Кубку прадстаўлялі 

спартсмены з Мінска, Гродна і Салігорска. Менавіта ў гэтых гарадах развіваецца 

трасавы мадэлізм. У спаборніцтвах удзельнічаў Раман Шырай з Салігорскага 

цэнтра тэхнічнай творчасці. Спаборніцтва праходзіла ў чатырох класах мадэлей. 

Пераможцамі сталі ўдзельнікі з Расіі і Літвы.  

 

01.08.15 

Шульжыцкая, Н. У «Маладзіку» расцвіла «Вясёлка талентаў» / 

Н. Шульжыцкая // Настаўніцкая газета. — 2015. — 1 жніўня (№ 91). — Дадатак 

«Адукацыйная прастора». — С. 14. 
Да ўвагі чытачоў прапануецца артыкул намесніка дырэктара 

Маладзечанскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік» Наталлі 

Шульжыцкай. Матэрыял знаёміць з дзейнасцю шматпрофільнай ўстановы 

дадатковай адукацыі, якая ў гэтым годзе адзначыла свой 20-гадовы юбілей. 

У цэнтры арганізавана работа 160 аб’яднанняў па інтарэсах тэхнічнага, 

спартыўна-тэхнічнага, мастацкага, дэкаратыўна-прыкладнога, турысцка-

краязнаўчага, эколага-біялагічнага, грамадска-гуманітарнага і сацыяльна-

педагагічнага профіляў. Толькі ў бягучым навучальным годзе навучэнцы цэнтра  

заваявалі 7 міжнародных, 43 рэспубліканскія і 68 абласных дыпломаў. 

 

«Мінская праўда» – абласная грамадска-палітычная газета.  

Заснавана 1 лістапада 1950 года. Выходзіць тры разы на тыдзень.  

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 

 
29.08.15 

Лешкевич, Е. Тепло родительского дома / Е. Лешкевич // Мінская 

праўда. — 2015. — 29 жніўня (№ 144). — С. 11. 
В семье Раисы и Казимира Макей из поселка Чисть Молодечненского района 

подготовка к школе – особая забота: в их детском доме семейного типа девять 

ребят. 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/4654-

teplo-roditelskogo-doma.html 

 

Сліж, М. «За сталіцу я трымаюся менш за ўсё» / М. Сліж // Мінская 

праўда. — 2015. — 29 жніўня (№ 144). — С. 4. 
Артыкул распавядае пра маладога спецыяліста, мінчаніна Сяргея Філатава, 

які прыехаў настаўнічаць у Людвіноўскую школу, што на Вілейшчыне. 

mailto:info@minpraud.by
http://www.mpravda.by/materialy/item/4654-teplo-roditelskogo-doma.html
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22.08.15 

Слиж, М. Зовет звонок на урок / М. Сліж // Мінская праўда. — 2015. — 

22 жніўня (№ 139). — С. 1, 2. 
На областной конференции педагогических работников «Качество 

образования: современные контексты – эффективные решения» в Молодечно 

учитель географии гимназии № 1 Копыля Елена Ровбуть награждена нагрудным 

знаком «Отличник образования». Вместе с ней за добросовестный плодотворный 

труд, творческую инициативу, значительный личный вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения награды также получили учитель трудового обучения 

средней школы № 1 Несвижа Ирина Орел, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Слуцкого государственного колледжа Надежда 

Лазовская, методист Центра творчества детей и молодежи Смилович 

Червенского района Светлана Хасеневич. 

Электроннаяч версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/599-zovet-

zvonok-na-urok.html 

 

20.08.15 

Брожина, Ю. Что год учебный нам готовит? / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 20 жніўня (№ 137). — С. 4. 
С 1 сентября в учреждениях общего среднего образования будут реализованы 

модели профильного обучения, сообщила начальник управления образования 

Миноблисполкома Галина Казак на конференции педагогических работников 

«Качество образования: современные контексты – эффективные решения». 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/4548-chto-god-

uchebnyy-nam-gotovitss.html 

 

18.08.15 

Адамовіч, С. Зарабіць уласнай працай / С. Адамовіч // Мінская праўда. 

— 2015. — 18 жніўня (№ 136). — С. 3. 
Аб працаўладкаванні непаўналетніх падчас летняга адпачынку на 

Старадарожчыне. Так, на базе сярэдняй школы № 2 горада Старыя Дарогі 

адпрацаваў лагер працы і адпачынку, як і на базе вучэбна-педагагічнага комплексу 

«Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа». 

 

13.08.15 

Гайдук, А. Школьны бум / А. Гайдук // Мінская праўда. — 2015. — 

13 жніўня (№ 133). — С. 3. 
На тэрыторыі Міншчыны арганізаваны 90 школьных кірмашоў, з іх 37 –

пастаянная дзеючыя. 

 

 

11.08.15 

Адамовіч, С. Адпачынак дома і на выездзе / С. Адамовіч // Мінская 

праўда. — 2015. — 11 жніўня (№ 132). — С. 2. 

http://mpravda.by/pervaya-polosa/599-zovet-zvonok-na-urok.html
http://mpravda.by/pervaya-polosa/599-zovet-zvonok-na-urok.html
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На Уздзеншчыне летні адпачынак школьнікаў арганізоўваюць праз стварэнне 

лагераў з дзённым і кругласутачным знаходжаннем на базе школ. 

Брожина, Ю. Помощь к школе / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2015. 

— 11 жніўня (№ 132). — С. 3. 
В Минской области многодетным, неполным, малообеспеченным семьям, а 

также семьям, где дети находятся в социально опасном положении, будет оказана 

необходимая помощь по подготовке к новому учебному году. 

 

Хорсун, С. Лето на бис! / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. — 

11 жніўня (№ 132). — С. 2. 
Под девизом «Лето на бис!» работает Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». В текущем году здесь уже 

отдохнули 4.740 ребят. 

 

08.08.15 

Драздоўская, А. Школьны шопінг / А. Драздоўская // Мінская праўда. 

— 2015. — 8 жніўня (№ 131). — С. 3. 
У Крупскім раёне сёлета школьны асартымент дастаткова вялікі. Продаж 

тавараў ажыццяўляецца ў 4 гандлёвых аб`ектах. 

 

Хорсун, С. Из Казахстана – с медалью! / С. Хорсун // Мінская праўда. — 

2015. — 8 жніўня (№ 131). — С. 8. 

В городе Алматы прошла 27-я международная олимпиада по информатике. 

Среди серебряных призеров – учащийся 11-го класса средней школы № 3 города 

Столбцы Никита Сазонович. 

 

Хорсун, С. С обновками! / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. — 

8 жніўня (№ 131). — С. 3. 
В Минской области идет активная продажа товаров школьного 

ассортимента в 1 437 торговых объектах, сообщила корреспонденту «МП» 

заместитель начальника управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяна 

Ермак. 

 

06.08.15 

Максимова, К. Лето с пользой / К. Максимова // Мінская праўда. — 

2015. — 6 жніўня (№ 129). — С. 2. 
Около 10 тысяч детей, проживающих в Минской области, пройдут 

оздоровление в четвертую смену. 


