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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  
 

17.11.15 

Эх, дажыначкі... // Звязда. — 2015. — 17 лістапада (№ 222). — С. 1, 3. 
Абласное свята «Дажынкі-2015» прайшло ў Вілейцы. 

Да артыкула змешчаны фотаздымак, на якім старшыня Мінскага 

аблвыканкама Сямён Шапіра ўручае ўзнагароду за шматгадовую добрасумленную 

працу члену Саюза пісьменнікаў Беларусі, педагогу са Смілавіч (працяглы час 

узначальваў калектыў сярэдняй школы № 1) Івану Ярашэвічу. 

 

12.11.15 

Лазоўская, Т. Культура не можа цалкам сябе фінансаваць, але 

ў Маладзечанскім раёне вучацца зарабляць самастойна / Т. Лазоўская  // 

Звязда. — 2015. — 12 лістапада (№ 219). — С. 2. 
У наступным годзе Маладзечна стане культурнай сталіцай Беларусі. Горад 

заўсёды называлі некаранаванай сталіцай культуры Міншчыны. Штогод тут 

праходзіць безліч мерапрыемстваў як мясцовага, так і рэспубліканскага ўзроўняў. 

У Маладзечне працуюць дзве сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы, 

якія рыхтуюць спецыялістаў для культурнай галіны: дзяржаўны музычны каледж 

імя М. К. Агінскага і гімназія-каледж мастацтваў. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/11/109974.html 

 

06.11.15 

Лазоўская, Т. Акрылены радзімай і музыкай / Т. Лазоўская // Звязда. — 

2015. — 6 лістапада (№ 215). — С. 5. 
Інтэрв`ю з дырэктарам Маладзечанскага музычнага каледжа імя 

М. К. Агінскага Рыгорам Сарокам. 

Электронная версія артыкула:  

http://zviazda.by/wp-content/uploads/2015/11/6list-5.indd_.pdf 
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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 

  

 
07.11.15 

Осокина, А. Минск в новом интерьере / А. Осокина // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2015. — 7 ноября (№ 216). — С. 7. 
О том, какие объекты открылись к 7 ноября. В статье отмечено, что 

Минская область также обогатится новыми адресами. В Столбцах председатель 

Минского облисполкома Семен Шапиро торжественно откроет физкультурно-

оздоровительный центр, состоящий из двух блоков: в одном расположены 

тренажерные залы и офисы, а во втором — бассейн. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/obshchestvo/news/minsk-v-

novom-interere.html 

 

«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 
 

 

05.11.15 

Комашко, Д. Наполнить зал смыслом / Д. Комашко // Рэспубліка. — 

2015. — 5 лістапада (№ 211). — С. 14. 
О прошедшей в Минске «Школиаде» рассказывает главный инициатор 

проекта – председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим 

Девятовский.  

В частности, он отметил Александру Бровко (ученицу 4 класса 

Капланецкого УПК детский сад – средняя школа Березинского района), которая 

так впечатлила приезжавшего в Минск президента французской федерации легкой 

атлетики Амсалема Бернарда Хосе, что тот подошел к ней и сказал: «Девочка, 

ты должна бегать!». 

http://www.sb.by/
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Электронная версия статьи: http://respublika.sb.by/sport-14/article/napolnit-

zal-smyslom.html 

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае 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 
 

27.11.15 

Кадетства счастливые дни // Народная газета. — 2015. — 27 лістапада 

(№ 47). — Статья опубликована в приложении «Союзное вече» на с. 9. 
Каждую осень белорусский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок» на озере Нарочь принимает кадетов России и Беларуси. В этом году 

здесь собрались суворовцы, нахимовцы и кадеты из Москвы, Петербурга, 

Воронежа, других российских регионов и всех областей Беларуси. За 20 дней они 

успели поучаствовать в спортивных соревнованиях, творческих встречах, сходить 

на экскурсии. Все под общим девизом: «За честь Отчизны!». 

По словам директора Минского областного кадетского училища Сергея 

Метельского, наши кадеты также уезжают в Россию на подобные смены. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/ng/soyuznoe-

veche/article/kadetstva-schastlivye-dni.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  
 

26.11.15 

Буцько, Т. Слуцкі Багач / Т. Буцько // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

26 лістапада (№ 139). — С. 24. 
У Слуцкім цэнтры турызму адбылося восеньскае свята. Педагогі 

дадатковай адукацыі і навучэнцы гурткоў турыстычна-краязнаўчага профілю 

аб`ядналі традыцыйны кірмаш садавіны і агародніны з імправізаваным народным 

святам Багач. 
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24.11.15 

Грэчка, І. Камп`ютарны матыў у песні верасу, у песні ракіт / І. Грэчка 

// Настаўніцкая газета. — 2015. — 24 лістапада (№ 138). — С. 3. 
З 18 па 19 лістапада праводзіўся Рэспубліканскі конкурс па распрацоўцы 

камп`ютарных гульняў патрыятычнай накіраванасці «ПАТРЫЁТ.by».  

Сярод уладальнікаў дыпломаў I ступені – Канстанцін Тамашэвіч з сярэдняй 

школы № 2 Мар`інай Горкі (камп`ютарная гульня «Сярэдневяковы беларускі 

маёнтак» (малодшая ўзроставая група намінацыі «Белорусский мотив в песне 

вереска, в песне ракит...»). 

 

Рэва, Д. Народжаныя для натхнення / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 24 лістапада (№ 138). — С. 4. 
Навучэнкі Сноўскай сярэдняй школы (Міраслава Бахурынская, Ірына 

Брытвіч і Бажэна Борыс) Нясвіжскага раёна сталі лаўрэатамі III Міжнароднага 

Пушкінскага конкурсу дзіцячай творчасці «Мы народжаны для натхнення...». 

 

Рэва, Д. Смелыя ідэі і неверагодныя даследаванні / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 24 лістапада (№ 138). — С. 4. 
Аб удзельніках конкурсу даследчых работ, які прайшоў у Мінскім абласным 

інстытуце развіцця адукацыі. Сярод іх - Аляксандра Кахавец, гімназістка з 

Жодзіна; Артур Кеслер, навучэнец сярэдняй школы № 13 Барысава; Андрэй 

Гузіеўскі, вучань Рассветаўскай сярэдняй школы Клецкага раёна; Павел Ефіменка, 

вучань Заслаўскай гімназіі. 
 

Рэва, Д. Юныя паэты і празаікі на «Мураўінай сцяжынцы» / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 24 лістапада (№ 138). — С. 4. 
Конкурс дзіцячай літаратурнай творчасці «Мураўіная сцяжынка» прайшоў 

у Любанскім раёне на базе Сароцкай сярэдняй школы. 

У намінацыі «Паэтычныя творы» ў малодшай узроставай катэгорыі 

дыпломам I ступені ўзнагароджана навучэнка 5 класа Рачэнскай сярэдняй школы 

Аліна Каток. Сярод вучняў 7-11 класаў першае месца заняла Вольга Конева, 

навучэнка 11 класа гімназіі № 1 Любані. У намінацыі «Празаічныя творы» 

пераможцай стала Хрысціна Грышчэня, навучэнка 7 класа сярэдняй школы № 1 

Любані. 

 

17.11.15 

Рэва, Д. На работу ўладкавацца і паспяхова сацыялізавацца / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 17 лістапада (№ 135). — С. 4. 
Міжнародны семінар у рамках рэалізацыі беларуска-галандскага праекта 

«Інтэграцыя ў рынак працы навучэнцаў дапаможных школ-інтэрнатаў» прайшоў 

у Капыльскай дапаможнай школе-інтэрнаце і даў старт практычнай рабоце ў 

гэтым кірунку. 
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Рэва, Д. Рыцары, узброеныя ведамі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. —

2015. — 17 лістапада (№ 135). — С. 4. 
Шосты абласны турнір матэматыкаў стаў галоўнай падзеяй восені для 

аматараў царыцы навук на Міншчыне. У гарачых матэматычных баях каманды 

змагаліся за першае месца. Пераможцамі сталі адразу дзве каманды – зборная 

Салігорска і каманда гімназіі Дзяржынска. Дыпломамі другой ступені 

ўзнагароджаны каманды Смалявіцкай раённай гімназіі і зборная Барысаўскага 

раёна. Трэцяе месца падзялілі паміж сабой зборныя Чэрвеньскага, Нясвіжскага, 

Клецкага раёнаў і каманда гімназіі № 1 Старых Дарог. 

 

Рэва, Д. Школьнікі ў парламенце / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 17 лістапада (№ 135). — С. 4. 
30 школьнікаў са Стаўбцоўскага і Нясвіжскага раёнаў правялі незвычайны, 

насычаны інфармацыяй і падзеямі дзень у Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь разам з парламентарыямі. Сваімі ўражаннямі ад 

наведвання Парламента падзяліўся Кірыл Лугін, вучань сярэдняй школы № 1 

Нясвіжа. 

 

Умовы і ўмоўнасці. У дыялогу нараджаецца ісціна // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 17 лістапада (№ 135). — С. 11. 
Віктар Жук (настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 11 Маладзечна, 

Настаўнік года – 2014) і Юрый Андрэйчык (Настаўнік года – 2009) пра ўмовы для 

развіцця асобы дзіцяці і ўмоўнасці, у якія гэтыя ўмовы праламляюцца на 

практыцы. 

 

14.11.15 

Грэчка, І. Дружнай талакой / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 14 лістапада (№ 134). — С. 16. 
Аб дзейнасці тэатральнай студыі «Талака» Уздзенскай раённай гімназіі 

расказвае намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце гімназіі Аксана Васільеўна 

Салавей. 

 

Нікіфарава, С. Кліа – новы погляд на гісторыю / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 лістапада (№ 134). — С. 17. 
Беларуская асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА пабагацела на адзін клуб. 

У адрозненне ад шасцідзесяці іншых клубаў, якія працуюць на базе школ, клуб 

«Кліа» створаны на аб`екце сусветнай спадчыны ЮНЕСКА – у нацыянальным 

гісторыка-культурным музеі-запаведніку «Нясвіж».  

Кожны клуб, афіцыйна далучыўшыся да асацыяцыі, выбірае для сябе як 

асноўную адну з праграм ЮНЕСКА ці прапаноўвае сваю. Сфера дзейнасці «Кліа» 

(«Клуб любителей истории»), яшчэ калі ён быў у статусе гуртка навучэнцаў 

Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа, была зашыфравана ў самой 

яго назве. Членамі гэтага клуба сталі 25 навучэнцаў каледжа, якія атрымліваюць 

спецыяльнасць «Турызм і гасціннасць», адкрытую тут 8 гадоў назад. 
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Тэрыторыя поспеху // Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 лістапада 

(№ 134). — С. 17. 
Пра тое, над чым сёння працуюць педагогі Салігоршчыны, якія задачы 

з`яўляюцца для іх прыярытэтнымі, карэспандэнт «Настаўніцкай газеты» 

высвятляла падчас гутаркі з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Салігорскага райвыканкама Ігарам Аляксандравічам Цыбулькам. 

 

Церахава, Н. Першы раз у інклюзіўны клас / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 лістапада (№ 134). — С. 20. 
Інклюзіўны клас для навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця 

адкрыты ў бягучым навучальным годзе ў сярэдняй школе № 18 Барысава. 

З мінулага года ўстанова рэалізоўвае эксперыментальны рэспубліканскі праект па 

апрабацыі мадэлі інклюзіўнай адукацыі ва ўстановах адукацыі. За плячыма 

супрацоўнікаў школы амаль 20-гадовы вопыт навучання і выхавання дзяцей 

з асаблівымі адукацыйнымі патрэбамі. Дырэктар школы Анжэла Яўгенаўна 

Мазуркевіч была ля самых вытокаў гэтых працэсаў. 

 

12.11.15 

Рэва, Д. Рэцэпты цікавых канікул / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 12 лістапада (№ 133). — С. 2. 
Рэспубліканскі семінар-нарада па падвядзенні вынікаў летняй аздараўленчай 

кампаніі 2015 года адбылася ў НДЦ «Зубраня». За высокі прафесіяналізм і 

эфектыўную работу па арганізацыі аздараўлення дзяцей і падлеткаў нагрудным 

знакам «Выдатнік адукацыі» быў узнагароджаны Валерый Мікалаевіч Шчамель, 

загадчык аддзела па арганізацыі метадычнай работы ў выхаваўча-аздараўленчых 

установах адукацыі Рэспублікі Беларусь установы адукацыі НДЦ «Зубраня». 

 

10.11.15 

Алёхіна, Н. Лепшыя футбалісты – кулінары і будаўнікі / Н. Алёхіна // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 10 лістапада (№ 132). — С. 3. 
Завяршыліся фінальныя спаборніцтвы Рэспубліканскай спартакіяды 

навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі – 2015 

па міні-футболе. 

Сярод устаноў ССА на другім месцы апынулася каманда Салігорскага 

дзяржаўнага каледжа. Лепшым нападаючым сістэмы ССА прызнаны Ягор 

Куцэнка (Салігорскі дзяржаўны каледж). 

 

Маталыгіна, В. Наглядна, нестандартна, цікава / В. Маталыгіна // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 10 лістапада (№ 132). — С. 8. 
Выкарыстанне вучэбна-наглядных дапаможнікаў Н. У. Пяткевіч пры 

выкладанні матэматыкі ў пачатковых класах. 

Аўтар артыкула – настаўніца пачатковых класаў Лугаваслабадской 

сярэдняй школы Мінскага раёна Вера Маталыгіна. 
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Рэва, Д. Вялікай сям`і быць! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 10 лістапада (№ 132). — С. 15. 
Артыкул распавядае пра дзіцячы дом сямейнага тыпу Галіноўскіх, што 

ў Жодзіне. 

 

Рэва, Д. Педагагічныя старты / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 10 лістапада (№ 132). — С. 5. 
V педагагічны марафон сабраў больш за восем тысяч спецыялістаў 

адукацыі і кіруючых работнікаў Мінскай вобласці. Педмарафон быў прысвечаны 

тэме «Творчы, навуковы, прафесійны патэнцыял сучаснага педагога». 

 

Рэва, Д. Салют, таленты! Салют, Данііл! / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 10 лістапада (№ 132). — С. 5. 
У Санкт-Пецярбургу прайшоў суперфінал міжнароднага праекта «Салют 

талентаў». Сваё майстэрства на суд журы прадставілі больш за 600 юных 

выканаўцаў з Расіі, Казахстана, Беларусі, Фінляндыі. Гран-пры III ступені 

і грашовае ўзнагароджанне атрымаў Данііл Савеня, які вучыцца ў Маладзечанскай 

спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе-інтэрнаце № 2 для дзяцей з парушэннямі 

зроку. 

 

Рэва, Д. У кадэцкіх радах папаўненне / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 10 лістапада (№ 132). — С. 5. 
У Слуцку адбылася ўрачыстая цырымонія прысвячэння ў кадэты навучэнцаў 

Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча. У мерапрыемстве прыняла ўдзел 

начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Галіна Мікалаеўна Казак. 

 

Сівак, Н. Успаміны – арт-тэрапія для настаўніка / Н. Сівак // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 10 лістапада (№ 132). — С. 24. 
Успаміны пра жыццёвы шлях праз педагогіку былой настаўніцы Запольскай 

сярэдняй школы Наталлі Сівак. 

 

05.11.15 

Мароз, Т. Шлях да духоўнасці і станаўленне сапраўднага чалавека / 

Т. Мароз // Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 лістапада (№ 131). — С. 11. 
Вопыт работы сярэдняй школы № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага па духоўна-

маральным выхаванні школьнікаў. 
Аўтар артыкула – настаўніца англійскай мовы Таццяна Мароз. 

 

03.11.15 

Грэчка, І. Гуляюць усе! / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

3 лістапада (№ 130). — С. 6. 
З 28 па 30 кастрычніка ў НДЦ «Зубраня» з мэтай выяўлення і 

распаўсюджвання станоўчага вопыту работы педагогаў у арганізацыі гульнявой 
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дзейнасці, павышэння ўзроўню іх прафесійнага майстэрства праводзіліся 

міжнародны фестываль і рэспубліканскі конкурс гульнявых праектаў «Гуляюць 

дзеці – гуляем мы!». 

 

 

 

Лутчанка, Н. Сур`ёзны стымул для разумнікаў і разумніц / 

Н. Лутчанка // Настаўніцкая газета. — 2015. — 3 лістапада (№ 130). — С. 1. 
У Гомелі завяршылася дзясятая алімпіяда школьнікаў Саюзнай дзяржавы 

«Расія і Беларусь: гістарычная і духоўная еднасць». У агульнакамандным заліку 

каманда Мінскай вобласці падзяліла 3-е месца з камандамі Гомельскай вобласці і 

Масквы. 

 

«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 
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28.11.15 

Брожина, Ю. Праздник добрый у ребят / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 28 лістапада (№ 203). — С. 1, 2. 
В городском поселке Мачулищи Минского района в торжественной 

обстановке открыт детский сад на 75 мест. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/842-prazdnik-

dobryj-u-rebyat.html 

 

24.11.15 

Дроздовская, А. Дар художника / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 

2015. — 24 лістапада (№ 200). — С. 1, 2. 
Картинная галерея лауреата Государственной премии Республики Беларусь, 

почетного гражданина Борисовского района Валерия Шкарубо открылась в 

здании Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева.  

Валерий Федорович родился в Борисове, здесь окончил среднюю школу № 16. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5537-dar-

hudozhnika.html 

 

21.11.15 

Драздоўская, А. Школа – юнацтва тваё бясконцае / А. Драздоўская // 

Мінская праўда. — 2015. — 21 лістапада (№ 198). — С. 4. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
http://mpravda.by/pervaya-polosa/842-prazdnik-dobryj-u-rebyat.html
http://mpravda.by/pervaya-polosa/842-prazdnik-dobryj-u-rebyat.html
http://mpravda.by/materialy/item/5537-dar-hudozhnika.html
http://mpravda.by/materialy/item/5537-dar-hudozhnika.html
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Адна са старэйшых у Барысаўскім раёне Вяляціцкая сярэдняя школа 

адсвяткавала 170-гадовы юбілей. З гэтай нагоды тут адбылося прыгожае свята. 

Выпускнікі розных год, настаўнікі-ветэраны нібы зноў вярнуліся ў сваё дзяцінства 

і маладосць. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/5513-shkola-

%E2%80%94-yunatstva-tvayo-byaskontsae.html 

 

Скакун, Т. Зажечь мир идеями / Т. Скакун // Мінская праўда. — 2015. 

— 21 лістапада (№ 198). — С. 2. 
   Самые яркие идеи и проекты молодежи столичного региона получили 

признание на областном уровне. 

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной 

войны 30 самых инициативных, талантливых и изобретательных юношей и 

девушек получили награды. Подведены итоги третьего трудового семестра; 

областного конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной 

политики, посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и проведению Года молодежи; областного этапа 

республиканского конкурса «Молодежная столица Республики Беларусь». 

Молодежь поздравили представители Миноблисполкома, областного Совета 

депутатов, Министерства образования, известные деятели культуры и искусств, 

чемпионы Олимпийских игр. 

Победителем среди сельскохозяйственных отрядов признан «Веселый улей» 

из средней школы № 11 Слуцка. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5515-zazhech-

mir-ideyami.html 

 

19.11.15 

Брожина, Ю. Находки юных ученых / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2015. — 19 лістапада (№ 196). — С. 14. 
В Минском областном институте развития образования прошел конкурс 

исследовательских работ учащихся. 

Ученик 6-го класса средней школы № 1 Логойска Никита Булат 

(руководитель Елена Булат) получил диплом первой степени в секции 

«Гуманитарные знания». В секции «Биология» диплома первой степени удостоена 

работа Владимира Говина, ученика 10-го класса средней школы № 5 города 

Жодино (руководитель Наталья Крутых). В секции «Информатика» первое место 

занял Владислав Гадалов из средней школы № 11 Слуцка (руководитель Владимир 

Жук). 

В секции «Обществоведение» диплом первой степени присужден Евгению 

Неверовскому из средней школы № 9 города Жодино (руководитель Валентина 

Андрукович). В секции «История» – одиннадцатиклассницы Велятичской средней 

школы Борисовского района Татьяна Маляревич и Светлана Белая (руководитель 

Анна Деревяшко). 

http://mpravda.by/materialy/item/5513-shkola-%E2%80%94-yunatstva-tvayo-byaskontsae.html
http://mpravda.by/materialy/item/5513-shkola-%E2%80%94-yunatstva-tvayo-byaskontsae.html
http://mpravda.by/materialy/item/5515-zazhech-mir-ideyami.html
http://mpravda.by/materialy/item/5515-zazhech-mir-ideyami.html


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

ЛІСТАПАД 
 

11 

ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5482-nahodki-

yunyh-uchenyh.html 

 

Кучинская, А. К знаниям – в потемках / А. Кучинская // Мінская 

праўда. — 2015. — 19 лістапада (№ 196). — С. 4. 
На «горячий телефон» газеты «Мінская праўда» позвонили жители города 

Червеня, дети которых учатся в средней школе № 4. Родителями был поднят 

вопрос освещения дороги к школе. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5487-k-

znaniyam-%E2%80%94-v-potemkah.html 

Скакун, Т. К току с толком / Т. Скакун // Мінская праўда. — 2015. — 

19 лістапада (№ 196). — С. 14. 
За свою исследовательскую работу по экономии электричества в быту 

ученица 8-го класса Прилепского учебно-педагогического комплекса детский 

сад - средняя школа Смолевичского района Лика Франюк отмечена дипломом 

первой степени в отборочном туре международного конкурса «Энергия и 

окружающая среда» (2014 год). Первый успех вдохновил школьницу продолжить 

эксперименты в нынешнем году Лика приняла участие в районном конкурсе «С 

наукой в будущее». 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5483-k-toku-s-

tolkom.html 

 

14.11.15 

Брожина, Ю. Хлебу – время, а «Дажынкам» – час / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2015. — 14 лістапада (№ 193). — С. 1, 2. 
В Вилейке прошел областной праздник «Дожинки-2015». 

Основное детство фестиваля-ярмарки развернулось по периметру Дворца 

культуры. Внимание жителей и гостей города привлекла выставка 

импровизированных подворий регионов области. Каждый район постарался на 

славу: были песни и пляски, угощения, оригинальные скульптурные композиции, на 

фоне которых охотно фотографировались все желающие. Для многих «Дажынкі» 

стали хорошим поводом встретиться, праздник объединил всех: и взрослых, и 

детей 

Кстати, организовала свой павильон и газета «Мінская праўда». Здесь 

можно было ознакомиться с праздничным выпуском издания, выпить горячего 

чаю, полакомиться сладостями, пообщаться с журналистами, получить в 

подарок сувениры. Как призналась ученица 9-го класса школы № 3 города Вилейки 

Вероника Зиновко, ее бабушка, а также родители выписывают «Мінскую праўду». 

«Мне очень нравится читать областную газету. В первую очередь интересуют 

статьи молодежной тематики, – отметила девушка. – Да и просто приятно 

полистать газету, почувствовать запах свежей типографской краски – этого 

никогда не даст интернет». 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/803-khlebu-

vremya-a-dazhynkam-chas.html 

http://mpravda.by/materialy/item/5482-nahodki-yunyh-uchenyh.html
http://mpravda.by/materialy/item/5482-nahodki-yunyh-uchenyh.html
http://mpravda.by/materialy/item/5487-k-znaniyam-%E2%80%94-v-potemkah.html
http://mpravda.by/materialy/item/5487-k-znaniyam-%E2%80%94-v-potemkah.html
http://mpravda.by/materialy/item/5483-k-toku-s-tolkom.html
http://mpravda.by/materialy/item/5483-k-toku-s-tolkom.html
http://mpravda.by/pervaya-polosa/803-khlebu-vremya-a-dazhynkam-chas.html
http://mpravda.by/pervaya-polosa/803-khlebu-vremya-a-dazhynkam-chas.html
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10.11.15 

Гусев, Н. Вилейка встречает гостей / Н. Гусев // Мінская праўда. — 

2015. — 10 лістапада (№ 190). — С. 1, 3. 
В текущем году областной фестиваль «Дажынкі» примет город Вилейка. 

Известно, что премии победителям областного соревнования за достижение 

высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, 

заготовке кормов, производстве льна, картофеля, сахарной свеклы, овощей будут 

вручены в городском кинотеатре «Мир», гимназии № 1 «Логос» и средней школе № 

5. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5414-vileyka-

vstrechaet-gostey.html 

05.11.15 

Драздоўская, А. Памяць не згасне / А. Драздоўская // Мінская праўда. 

— 2015. — 5 лістапада (№ 188). — С. 14. 
Працягваецца рэалізацыя патрыятычнага праекта «Подзвігам няма 

забыцця». Чарговым пунктам маршруту стаў аграгарадок Ухвала Крупскага 

раёна, дзе адбыўся велафестываль памяці земляка, воіна-«афганца» Юрыя 

Радкевіча, які загінуй пры выкананні інтэрнацыянальнага абавязку. У 

спаборніцтве прынялі ўдзел навучэнцы Ухвальскай сярэдняй школы і сярэдняй 

школы № 1 горада Крупкі. 

 

Дроздовская, А. Чистый дом / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 

2015. — 5 лістапада (№ 188). — С. 3. 
Большая работа проведена в Борисове по благоустройству населенных 

территорий. Так, ребята из Борисовского колледжа отраслевых технологий 

навели порядок возле учебного корпуса, общежития своей альма-матер. 

Статья в сопровождении фотографии, на которой Валентин Желнеркевич, 

Сергей Бехтерев, Александр Кишулько, Олег Гороховик наводят порядок возле 

своего колледжа. 

 

03.11.15 

Брожина, Ю. Золото «Школиады» / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2015. — 3 лістапада (№ 187). — С. 6. 
Юная спортсменка из Солигорска (Лейла Пригаро, учащаяся средней школы 

№ 5 имени Героя Советского Союза Василия Козлова) стала золотым призером 

первых республиканских соревнований по легкой атлетике среди детей младшего 

школьного возраста «Школиада». 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5364-zoloto-

shkoliady.html 

 

Кучинская, А. Светящиеся шедевры / А. Кучинская // Мінская праўда. 

— 2015. — 3 лістапада (№ 187). — С. 6. 

http://mpravda.by/materialy/item/5414-vileyka-vstrechaet-gostey.html
http://mpravda.by/materialy/item/5414-vileyka-vstrechaet-gostey.html
http://mpravda.by/materialy/item/5364-zoloto-shkoliady.html
http://mpravda.by/materialy/item/5364-zoloto-shkoliady.html
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Ребята, отдыхающие в оздоровительном центре «Зубренок», придумали и 

создали своими руками маленькие светящиеся шедевры, призванные обезопасить 

человека на дороге, – фликеры. Возможность проявить свои творческие 

способности школьники получили во время проведения акции «Стань заметным!». 

Поддержку участникам акции оказала команда КВН юных инспекторов движения 

«Крутой поворот» УПК «Ясли-сад – средняя школа» города Мяделя. 

 

Максимова, К. В бассейн за здоровьем / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2015. — 3 лістапада (№ 187). — С. 3. 
В Клецке после капитального ремонта открылся физкультурно-

оздоровительный центр. В день открытия в бассейне прошли традиционные 

осенние заплывы, в них приняли участие школьники. Победу среди девочек 13-14 

лет одержала учащаяся средней школы № 3 Ульяна Валюш, среди мальчиков – 

ученик той же школы Антон Малявко. И в командной эстафете не было равных 

юным спортсменам из средней школы № 3. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5368-v-

basseyn-za-zdorovem.html 

 

Максимова, К. Шашечные баталии / К. Максимова // Мінская праўда. 

— 2015. — 3 лістапада (№ 187). — С. 6. 
Команда Марьиной Горки завоевала первое место на VIII международном 

шашечном турнире среди воспитанников «SOS-детских деревень». У команды из 

Боровлян – бронза. 

 

 

 

http://mpravda.by/materialy/item/5368-v-basseyn-za-zdorovem.html
http://mpravda.by/materialy/item/5368-v-basseyn-za-zdorovem.html

