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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  

 
30.12.15 

Лазоўская, Т. Не проста шэфы, а сябры / Т. Лазоўская // Звязда. — 

2015. — 30 снежня (№ 251). — С. 3. 
Яшчэ задоўга да пачатку навагодняга балю выхаванцы «SOS – Дзіцячая 

вёска Мар’іна Горка» пачалі збірацца ў актавай зале. А нагода для гэтага 

сапраўды была: яны чакалі гасцей – першага намесніка міністра інфармацыі Ігара 

Луцкага. Міністэрства інфармацыі ўжо не першы год шэфствуе над дзіцячай 

установай. Як адзначыў яе дырэктар Дзмітрый Калтовіч, дзеці лічаць 

прадстаўнікоў міністэрства не шэфамі, а сябрамі... 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/12/116484.html 

 

Лазоўская, Т. Цуды здараюцца / Т. Лазоўская // Звязда. — 2015. — 30 

снежня (№ 251). — С. 3. 
Дабрачыннае свята «Навагодні вернісаж» прайшло ў Барысаве з удзелам 

старшыні Мінаблвыканкама Сямёна Шапіры. Усяго на яго з’ехалася 900 чалавек 

ва ўзросце ад 8 да 16 гадоў з усіх куткоў Міншчыны. Сямён Барысавіч павіншаваў 

удзельнікаў з Новым годам і Калядамі, а таксама ўручыў ім падарункі. 
А ў Палацы культуры імя М. Горкага адбыўся тэатралізаваны паказ па 

матывах казкі «Шчаўкунок». Упершыню ў межах мерапрыемства па ініцыятыве 

ўпраўлення адукацыі аблвыканкама прайшло ўрачыстае ўшанаванне найлепшых 

навучэнцаў рэгіёна: 25 хлопчыкаў і дзяўчатак удастоены звання «Вучань года 

Мінскай вобласці—2015». 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/12/116489.html 

 

Шчыры, Т. Свята – кожнаму дзіцяці! / Т. Шчыры // Звязда. — 2015. — 

30 снежня (№ 251). — С. 3. 
Падчас дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» супрацоўнікі Міністэрства 

ўнутраных спраў павіншавалі з зімовымі святамі выхаванцаў Радашковіцкай 

школы-інтэрната. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/12/116482.html 
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03.12.2015 

Курак, Г. Першы раз, першы клас, або З пачынам, маладыя педагогі! / 

Г. Курак // Звязда. — 2015. — 3 снежня (№ 234). — Матэрыял артыкула 

змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 1, 4.  
Аб сёлетніх выпускніках Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

ўніверсітэта. Так, сярод іх – настаўнік гісторыі і геаграфіі сярэдняй школы № 5 

Слуцка Генадзь Гапановіч. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/12/112912.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 

 
29.12.2015 

Кабышева, И. Улыбайтесь, вы прелестны / И. Кабышева // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2015. — 29 декабря (№ 250). — С. 4. 
В рамках акции «Наши дети» Ждановичский детский дом посетил 

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. Огромную 

телевизионную панель привезла ребятам из Руденской школы-интерната и 

заместитель Премьер-министра Наталья Кочанова. 
Электронная версия статьи: http://www.sb.by/obshchestvo/article/ulybaytes-

vy-prelestny.html 

 

23.12.2015 

Умпирович, Д. Шире круг! / Д. Умпирович // СБ. Беларусь сегодня. — 

2015. — 23 декабря (№ 248). — С. 4. 
В рамках акции «Наши дети» педагоги отделения приюта социально–

педагогического центра Клецкого района приготовили для своих восьми 

подопечных настоящую зимнюю сказку с любимыми персонажами. Добавили 

радости и гости из Национального центра правовой информации, которые 

привезли на утренник подарки для каждого воспитанника. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/peredovitsa/article/shire-krug-

23122015.html 

 

17.12.2015 

Василишина, Ю. Молодежь блеснула новациями / Ю. Василишина // 

СБ. Беларусь сегодня. — 2015. — 17 декабря (№ 244). — С. 4. 

http://zviazda.by/2015/12/112912.html
http://www.sb.by/
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В Национальной библиотеке Беларуси прошла ярмарка инновационных идей – 

ключевое мероприятие Молодежной инновационной недели «ИНМАКС 2015». Свои 

работы экспертам и потенциальным инвесторам показывали лучшие из лучших: 

из 157 представленных на конкурс оргкомитет отобрал 65 наиболее 

перспективных в плане коммерциализации. Так, одиннадцатиклассник средней 

школы № 1 Несвижа Максимилиан Климович продемонстрировал универсальный 

беспилотник – квадрокоптер собственной сборки, более привлекательный по цене 

и техническим характеристикам, чем зарубежные аналоги. 

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

blesnula-novatsiyami.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 

 
29.12.2015 

Поверить в сказку // Рэспубліка. — 2015. — 29 снежня (№ 247). — С. 

3. 
В рамках акции «Наши дети» Ждановичский детский дом посетил 

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. Огромную 

телевизионную панель привезла ребятам из Руденской школы-интерната и 

заместитель Премьер-министра Наталья Кочанова. 
Новогодний утренник прошел в Червенском доме-интернате для детей-

инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития. 

Ребят поздравил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь 

Старовойтов. 

 

04.12.2015 

Пантелеева, Е. Мужчины с букварями / Е. Пантелеева // Рэспубліка. —

2015. — 4 снежня (№ 232). — С. 8–9. 
Об учителе начальных классов средней школы № 6 города Жодино Валерие 

Тадеушевиче Станчике. 

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

reportazh/article/muzhchiny-s-bukvaryami.html 
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«Настаўніцкая газета» – выданне 

асветнікаў Рэспублікі Беларусь. 

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень. 

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

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

Web-cайт: http://nastgaz.by/ 

E-mail: info@nastgaz.by  

 
31.12.2015 

 Грыб, С. Зерне да зерня – поўная мерня / С. Грыб // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 31 снежня (№ 153). — С. 10. 
Пра Ждановіцкі дзіцячы дом расказвае яго дырэктар Тамара Красоўская. 

 

Грыб, С. У святы і ў будні / С. Грыб // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

31 снежня (№ 153). — С. 10. 
Акцыя «Прафсаюзы – дзецям» мае пастаянны характар і праходзіць ва ўсіх 

рэгіёнах краіны. У прыватнасці, Цэнтральны камітэт Беларускага прафсаюза 

работнікаў адукацыі і навукі наладзіў трывалыя сувязі з аддзяленнем дзіцячага 

сацыяльнага прытулку Дзяржынскага раённага сацыяльна- педагагічнага цэнтра. 

Пра гэта паведаміла галаўны спецыяліст апарата Цэнтральнага камітэта 

Наталля Каменка. 

 

Рабіць дабро // Настаўніцкая газета. — 2015. — 31 снежня (№ 153). —

С. 7. 
У рамках акцыі «Нашы дзеці» ў SOS-дзіцячай вёсцы ў Мар`інай Горцы 

прайшло навагодняе мерапрыемства. 

 

29.12.2015 

Валынец, І. Беларускае золата на зялёнай алімпіядзе / І. Валынец // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 29 снежня (№ 152). — С. 3. 
Нядаўна былі падведзены вынікі II Міжнароднай алімпіяды па пасадцы дрэў 

– ЕNО Тгееlуmрісs, арганізаванай ЕNО – глабальнай віртуальнай школай і сеткай 

за захаванне навакольнага асяроддзя і ўстойлівае развіццё. Другі раз Беларусь 

абагнала ўсе краіны-ўдзельніцы і заваявала залаты медаль па колькасці 

пасаджаных дрэў. 

У гэтым годзе беларускія школьнікі ўпусцілі золата ў «школьным» заліку. 

Але сярэбраны медаль атрымаў Рагачоўскі дзіцячы сад – сярэдняя школа Мінскага 

раёна. 

 

Кастэнка, Н. Юбілейны год / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 29 снежня (№ 152). — С. 15. 
З рубрыкі «Агляд пісем». 

http://nastgaz.by/
mailto:info@nastgaz.by
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Адно з пісем апублікавана да 150-годдзя Крупіцкай сярэдняй школы Мінскага 

раёна. На свята школы былі запрошаны 29 ветэранаў працы. За плённую работу 

граматамі аддзела адукацыі былі адзначаны дырэктар школы Святлана Сямашка, 

намеснікі дырэктара Наталля Ніканенка і Наталля Капяльян, настаўнікі 

ўстановы адукацыі. Цёплых слоў калегам не шкадавалі Уладзімір Барташ 

(дырэктар школы ў 1986-2009 гады), Таццяна Грыб, Элеанора Астапава і інш. 

Гасцямі свята былі дырэктары суседніх школ – Мачулішчанскай (Мар`яна 

Давыдава) і Чурылавіцкай (Алена Канановіч). 

 

24.12.15 

Ланеўская, Г. Ствараем цуды разам / Г. Ланеўская // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 24 снежня (№ 151). — С. 22. 
Настаўнікі і вучні Гімназіі-каледжа мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка правялі 

незвычайны шосты дзень у Астрашыцка-Гарадоцкай сярэдняй школе Мінскага 

раёна. Юныя музыканты падрыхтавалі канцэрт-прэзентацыю, дзе школьнікі маглі 

пазнаёміцца з самымі рознымі музычнымі інструментамі. 

 

Рэва, Д. Гліняныя цуды ў Салігорску / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 24 снежня (№ 151). — С. 19. 
Упершыню на Салігоршчыне прайшоў фестываль-выстава керамічнай цацкі 

«Гліняны цуд». Мерапрыемства адбылося ў Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі 

Салігорскага раёна. 

 

Рэва, Д. Зімовая казка рукамі майстроў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 24 снежня (№ 151). — С. 19. 
У Цэнтры турызму і краязнаўства «Ветразь» Мінскага раёна адбыўся 

абласны этап рэспубліканскай выставы-конкурсу «Лёд. Кветкі. Фантазія». 
 

Рэва, Д. На каляднай хвалі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

24 снежня (№ 151). — С. 19. 
У латвійскай Юрмале прайшоў міжнародны творчы фестываль «Калядная 

хваля». Творчы калектыў «Светлячок» Цэнтра дзіцячай творчасці Нясвіжскага 

раёна стаў лаўрэатам III ступені. 

 

Рэва, Д. Самыя вясёлыя настаўнікі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 24 снежня (№ 151). — С .19. 
У Слуцкім цэнтры дзіцячай творчасці адбыўся фінал абласнога чэмпіянату 

КВЗ сярод педагагічных работнікаў.  
Пераможцай гульні прызнана каманда «Трымайся» Дзяржынскага раёна, 

якой быў уручаны пераходны кубак. На другім месцы апынулася каманда 

«Настаўнікі спецыяльнага прызначэння» Салігорскага раёна, «бронза» 

прысуджана камандзе «Пятая чвэрць» Маладзечанскага раёна. 

 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

СНЕЖАНЬ 
 

7 

ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ 

 

22.12.2015 

Жук, В. Гартаючы старонкі газеты / В. Жук // Настаўніцкая газета. —

2015. — 22 снежня (№ 150). — С. 2. 
Віншаванне з нагоды 70-годдзя «Настаўніцкай газеты» ад настаўніка 

гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы № 11 Маладзечна Віктара Жука. 

Первая, Г. Успаміны, якія ляглі праз сэрца / Г. Первая // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 22 снежня (№ 150). — С. 4. 
Эсэ-прысвячэнне «Настаўніцкай газеце» ад настаўніцы рускай мовы і 

літаратуры Станькаўскай сярэдняй школы імя марата Казея Галіны Первай. 

 

Церахава, Н. Адчуць глыток роднай мовы / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 снежня (№ 150). — С. 4. 
Гутарка з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму Барысаўскага 

райвыканкама Таццянай Мікалаеўнай Пракапенкавай. 

 

17.12.2015 

Ракоть, С. Активные методы для учебной мотивации / С. Ракоть // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 17 снежня (№ 148). — С. 16. 
Автор – учитель русского языка и литературы Радошковичской средней 

школы Светлана Ракоть. 

 

Рэва, Д. «Калядная зорка» дорыць святло творчасці / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 17 снежня (№ 148). — С. 5. 
У Дзяржынску прайшоў абласны этап выставы-конкурсу «Калядная зорка». 

 

Рэва, Д. Сур`ёзныя цацкі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. —17 

снежня (№ 148). — С. 5. 
На Міншчыне ўпершыню прайшоў конкурс па робататэхніцы. 

Уладальнікамі дыплома I ступені сталі Андрэй Маліноўскі і Вадзім 

Валасевіч, навучэнцы 6 класа гімназіі-інтэрната Мядзела, якія стварылі для 

конкурсу робат-пыласос. 

 

Рэва, Д. Сэрца вясковага жыцця / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 17 снежня (№ 148). — С. 5. 
Артыкул да 70-годдзя Горкаўскай сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна. 

 

15.12.2015 

Хідджаз, М. Бацькоўская школа: вучыцца і вучыць / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 15 снежня (№ 147). — С. 23. 
Аб дзейнасці Жодзінскага сацыяльна-педагагічнага цэнтра. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=22848 

 

12.12.2015 

http://nastgaz.by/?p=22848
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Тамашэвіч, Н. Беларускі маёнтак, або Падарожжа ў Сярэдневякоўе / 

Н. Тамашэвіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 12 снежня (№ 146). — С. 13. 
Навучэнец 10 класа сярэдняй школы № 2 Мар`інай Горкі Канстанцін 

Тамашэвіч – цікавая і неардынарная асоба. Нядаўна ён атрымаў дыплом I ступені 

на Рэспубліканскім конкурсе па распрацоўцы камп`ютарных гульняў 

патрыятычнай накіраванасці «ПАТРЫЁТ.by». 

 

05.12.2015 

Жук, Т. Трэнажор «Лесвіца хуткасці і каардынацыі» – маладзёжны 

брэнд! / Т. Жук // Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 снежня (№ 143). — С. 21. 
Аўтар – настаўніца фізічнай культуры і здароўя сярэдняй школы № 3 

Вілейкі Таццяна Жук. 

 

Рэва, Д. Дзіцячы сад замест казармы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 5 снежня (№ 143). — С. 6. 
Аб адкрыцці дзіцячага сада ў Мачулішчах Мінскага раёна. 

 

Чэмер, М. «Я адчуваю кайф ад таго, што працую з гэтымі хлопцамі, 

з маімі лыжкарамі...» / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 снежня 

(№ 143). —С. 12–13. 
Госць рубрыкі «Настаўніцкай газеты» «АРТ-вакацыі»: галерэя творцаў» –

кіраўнік народнага інструментальнага ансамбля «Нясвіжскія лыжкары» 

Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа Уладзімір Сухавей. 

 

03.12.2015 

Калядзіч, Н. Дыстанцыйнае навучанне і сеткавае метадычнае 

ўзаемадзеянне / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 3 снежня 

(№ 142). — С. 4. 
Пытанні павышэння прафесійнага ўзроўню педагогаў на аснове 

кампетэнтнаснага падыходу, выкарыстання інфармацыйных тэхналогій і 

сеткавага ўзаемадзеяння, асноўныя тэндэнцыі развіцця бесперапыннай адукацыі 

былі разгледжаны на Міжнародных педагагічных чытаннях «Бесперапынная 

адукацыя педагогаў: дасягненні, праблемы, перспектывы». У іх прынялі ўдзел 

вучоныя, педагогі-практыкі, кіраўнікі сістэмы адукацыі краіны, прадстаўнікі 

Расійскай Федэрацыі, Украіны. Чытанні былі прымеркаваны да 60-годдзя Акадэміі 

паслядыпломнай адукацыі. У мерапрыемстве ўзяла ўдзел намеснік дырэктара 

сярэдняй школы № 11 Салігорска Ніна Мікалаеўна Кілбас, якая расказала аб 

рабоце раённай школы маладога настаўніка «Педагагічныя надзеі». 

 

Камінская, Н. Літаратурны турызм: па краінах і кантынентах 

з персанажамі дзіцячай літаратуры / Н. Камінская // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 3 снежня (№ 141). — С. 11. 
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Аб інтэрактыўным адукацыйным праекце гімназіі № 1 імя У. А. Караля 

Чэрвеня. Аўтар артыкула – настаўніца рускай мовы і літаратуры гімназіі № 1 імя 

У. А. Караля Чэрвеня Наталля Камінская. 

 

01.12.2015 

Рэва, Д. Верныя піянеры, гатовыя да добрых спраў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 1 снежня (№ 141). — С. 1. 
«Мы – піянеры верныя!» - пад такім дэвізам прайшоў Рэспубліканскі злёт 

Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі. Больш за 400 лідараў і 

актывістаў БРПА сабраліся разам у НДЦ «Зубраня», каб на працягу трох дзён 

падвесці вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія тры гады і намеціць планы на 

наступны перыяд. 

 

«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 

 
31.12.2015 

Акция «Наши дети» объединяет! // Мінская праўда. — 2015. — 31 

снежня (№ 223). — С. 18. 
Вот уже не первый год общественные организации и руководство филиала 

№ 500 – Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в предновогодние и 

рождественские дни включают в свои планы пункт «Исполнение детских 

желаний». «Наши дети» – это не просто акция, а уже традиция, без соблюдения 

которой в ОАО «АСБ Беларусбанк» не обходится ни один Новый год. В этом году 

представители банка посетили ГУО «Смолевичский социально-педагогический 

центр». 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/5822-

aktsiya-nashi-deti-ob%27edinyaet.html 

 

Брожина, Ю. Дом, построенный на традиции / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 31 снежня (№ 223). — С. 2. 
Первое в области дошкольное учреждение с полной безбарьерной средой 

открылось в Дзержинске 30 декабря. Ясли-сад № 1 стали настоящим подарком 

для 163 детей и их родителей к Новому году. 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/5828-

dom-postroennyy-na-traditsii.html 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
http://www.mpravda.by/materialy/item/5822-aktsiya-nashi-deti-ob%27edinyaet.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5822-aktsiya-nashi-deti-ob%27edinyaet.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5828-dom-postroennyy-na-traditsii.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5828-dom-postroennyy-na-traditsii.html
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Дроздовская, А. Новогодний вернисаж / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2015. — 31 снежня (№ 223). — С. 3. 
В Борисове прошел областной благотворительный праздник «Новогодний 

вернисаж». Новинкой традиционного новогоднего праздника стало чествование 

лучших учащихся Минщины. Так, Игорь Жаворонок (гимназия № 1 Борисова) и 

Дарья Лугина (гимназия № 1 Воложина) удостоены звания «Ученик года Минской 

области–2015». 

 

 

 

Олимпийские надежды, новые детские сады, развитие культуры // 

Мінская праўда. — 2015. — 31 снежня (№ 223). — С. 4. 
В рубрике «Коротко о главном» итоги 2015 года подводит начальник 

управления образования Миноблисполкома Галина Николаевна Казак. 

 

Скакун, Т. Важней всех дел на свете – наши дети! / Т. Скакун // 

Мінская праўда. — 2015. — 31 снежня (№ 223). — С. 3. 
В поселке Ждановичи соседствуют три учреждения, в которых 

воспитываются дети с непростыми судьбами: Минская областная 

государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха, Ждановичский детский дом и социально-педагогический центр 

Минского района. Ребята этих учреждений получили подарки от Президента. 

 

Скакун, Т. В поиске чуда / Т. Скакун // Мінская праўда. — 2015. — 31 

снежня (№ 223). — С. 21. 
   Дошкольники из детского сада № 16 Солигорска отвечают на вопрос 

журналиста «Что такое чудо?». 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/5818-v-

poiske-chuda.html 

 

29.12.2015 

Брожина, Ю. 300 талантов для королевы / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 29 снежня (№ 222). — С. 1, 3. 
Финал проекта под таким названием прошел в легкоатлетическом манеже 

БГУФК. Команда Минской области в общекомандном зачете триумфально заняла 

первое место. В индивидуальном соревновании по скрестным прыжкам среди 

третьеклассниц победительницей стала Мария Черная, учащаяся начальной 

школы № 1 города Березино. Среди мальчиков, учеников 4-х классов, не было 

равных Владиславу Маханкевичу из Зеньковичской средней школы имени А. Н. 

Якимовича. В соревновании «спринт-барьеры» отличился Тимофей Григорьев, 

четвероклассник Узденской средней школы № 1 имени А. С. Пушкина. 

http://www.mpravda.by/materialy/item/5818-v-poiske-chuda.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5818-v-poiske-chuda.html
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В метании мяча стоя на коленях из-за головы первое место заняла Анна-

Лора Шпак, учащаяся детского сада – средней школы № 1 имени П. М. Куприянова 

города Жодино. Девочка также стала победительницей в беге с барьерами и в 

скрестных прыжках. 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/5800-

300-talantov-dlya-korolevy.html 

 

Брожина, Ю. Кадеты закружились в вальсе / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 29 снежня (№ 222). — С. 3. 
В Минском областном кадетском училище прошел IV Новогодний бал. 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/5798-

kadety-zakruzhilis-v-valse.html 

 

 

Подарили друг другу радость // Мінская праўда. — 2015. — 29 

снежня (№ 222). — С. 3. 
Сотрудники управления Следственного комитета по Минской области 

побывали у воспитанников Молодечненской специальной общеобразовательной 

школы-интерната № 2 для детей с нарушениями зрения. 

Электронная версия статьи: http://www.mpravda.by/materialy/item/5799-

podarili-drug-drugu-radost.html 

 

24.12.2015 

Сліж, М. Падарункі ад міністра / М. Сліж // Мінская праўда. — 2015. — 

24 снежня (№ 220). — С. 3. 
У рамках акцыі «Нашы дзеці» да выхаванцаў Вілейскай спецыяльнай 

агульнаадукацыйнай школы-інтэрната для дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы 

завітаў міністр культуры Рэспублікі Беларусь Барыс Святлоў. 

 
10.12.2015 

Брожина, Ю. Роботы наступают / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2015. — 10 снежня (№ 210). — С. 1, 12. 
На базе факультета информационных технологий и робототехники 

Белорусского национального технического университета состоялся второй этап 

первого областного конкурса по робототехнике «Дорога в будущее». Работы 

участников оценивали преподаватели БНТУ и Минского областного института 

развития образования. 

Дипломом первой степени отмечена одна из самых интересных работ — 

робот, выполняющий функции пылесоса. Он создан на базе Mindstorms EV3 

учащимися 6-го класса гимназии-интерната Мяделя Андреем Малиновским и 

Вадимом Волосевичем. Диплома второй степени удостоен проект «Робот 

Бебешка и дружная компания» второклассника Никиты Новика из школы 

развития детей «Калейдоскоп» Минского областного института развития 

http://www.mpravda.by/materialy/item/5800-300-talantov-dlya-korolevy.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5800-300-talantov-dlya-korolevy.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5798-kadety-zakruzhilis-v-valse.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5798-kadety-zakruzhilis-v-valse.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5799-podarili-drug-drugu-radost.html
http://www.mpravda.by/materialy/item/5799-podarili-drug-drugu-radost.html
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образования. Еще одно второе место члены жюри присудили работе «Кирпичный 

завод графа Чапского», выполненной учащимся 4-го класса Станьковской средней 

школы имени Марата Казея Дзержинского района Егором Ремневым. Для ее 

создания мальчик изучил технологический процесс производства кирпича и создал 

из деталей LEGO статичную модель с движущимися элементами. Дипломы 

третьей степени получили первоклассник Кирилл Голубев из школы развития 

детей «Калейдоскоп» за работу «Квикки» и третьеклассница Алиса Соловьева из 

средней школы № 4 города Солигорска за работу «Пешеходный мост — мост 

будущего».  

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5659-roboty-

nastupayut.html 

 

Дроздовская, А. Возрождая духовность, укрепляем государство / 

А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2015. — 10 снежня (№ 210). — С. 15. 
В Минской области впервые прошли Борисовские рождественские 

региональные образовательные чтения «Принятие христианства – 

цивилизационный выбор Руси», посвященные 1000-летию преставления святого 

равноапостольного князя Владимира. Чтения прошли в рамках выполнения 

Программы сотрудничества между Министерством образования и Белорусской 

православной церковью и Программы сотрудничества Миноблисполкома и 

Минской митрополии Белорусской православной церкви в сфере образования на 

2015–2020 годы. 

Как отметила начальник управления образования Минского облисполкома 

Галина Казак, в учреждениях образования Минской области действуют шесть 

районных центров по духовно-нравственному воспитанию, но этого крайне мало. 

Необходимо, чтобы в эту работу были вовлечены все административно-

территориальные единицы Минщины. Отдельно был отмечен коллектив учебно-

педагогического комплекса «Детский сад — средняя школа № 24 города Борисова», 

который с 2011 года работает как областной центр духовно-нравственного 

воспитания школьников. 
Электронная версия статьи: http://respublika.sb.by/prezident/article/vozrozhdaya-

dukhovnost-ukreplyaem-gosudarstvo.html 

 

05.12.2015 

Брожина, Ю. Учить. Инициировать. Продвигать / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2015. — 5 снежня (№ 207). — С. 9. 
10 фактов о Минском областном институте развития образования, 

который отметил свой 75-летний юбилей. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5618-uchit-

initsiirovat-prodvigat.html 

 

Іванова, С. Грошы любяць разумных / С. Іванова // Мінская праўда. —

2015. — 5 снежня (№ 207). — С. 4. 
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На базе Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі прайшоў абласны 

этап алімпіяды па фінансавай граматнасці.  
Дыплом I ступені атрымала адзінаццацікласніца гімназіі № 1 з Валожына 

Ксенія Барахоўская, дыплом II ступені — дзесяцікласніца сярэдняй школы № 2 з 

Мар’інай Горкі Аляксандра Сарока, дыплом III ступені — адзінаццацікласнік 

Нарацкай сярэдняй школы № 2 Мядзельскага раёна Уладзіслаў Шалкоўскі. Яшчэ 

шэсць старшакласнікаў адзначаны заахвочвальнымі дыпломамі і прызамі ад ААТ 

«Хоум Крэдыт Банк» і спецыяльнымі прызамі ад Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі. Яны будуць удзельнічаць у рэспубліканскай алімпіядзе, якая 

пройдзе ў снежні гэтага года ў Мінску. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/5612-groshy-

lyubyats-razumnyh.html 

 

Хорсун, С. «Ползучие бега» и конкурс диджеев / С. Хорсун // Мінская 

праўда. — 2015. — 5 снежня (№ 207). — С. 9. 
О работе с молодыми специалистами в Несвижском районе. 

Так, несколько лет назад в Несвиже открылся городской молодежный 

центр, на базе которого проходит много различных мероприятий. Например, 

конкурс «Педагогический дебют», в котором была отмечена молодой педагог из 

Несвижской гимназии Ольга Морская. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5619-

polzuchie-bega-i-konkurs-didzheev.html 

 

03.12.2015 

Кучинская, А. На шины надейся, но сам не плошай / А. Кучинская // 

Мінская праўда. — 2015. — 3 снежня (№ 205). — С. 13. 
Продемонстрировать навыки вождения автомобиля, знание Правил 

дорожного движения и в награду получить новую зимнюю «обувку» для своих 

машин – такую возможность получили жители и гости города Марьина Горка 

Пуховичского района во время проведения Единого дня безопасности дорожного 

движения и республиканской акции, проходившей под девизом «Жизнь – дороже 

шин!».  

Состоянию дорожной безопасности на Пуховщине, одном из самых 

оживленных регионов области, уделяется пристальное внимание, отметил 

начальник УГАИ УВД Миноблисполкома Николай Короткевич. Он также пожелал 

всем участникам соревнований удачи, безаварийной езды, при неукоснительном 

соблюдении Правил дорожного движения. А соответствующий тон мероприятию 

задали участники команды ЮИД Марьиногорской гимназии № 5. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5589-na-shiny-

nadeysya-no-sam-ne-ploshay.html 
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