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28.04.15 

Коласава, В. «Кветкі Вялікай Перамогі» зацвітуць і ў Ратамцы / 

В. Коласава // Звязда. — 2015. — 28 красавіка (№ 79). — С. 3. 
На тэрыторыі Ратамскай сярэдняй школы ўдзельнікі акцыі, прысвечанай 

70-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, стварылі 

сапраўдны яблыневы сад. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/81356.html 

 

23.04.15 

Рагель, К. І паспявалі, і пасябравалі / К. Рагель // Звязда. — 2015. — 23 

красавіка (№ 75). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 7. 
Вучаніца 11 класа гімназіі № 6 Маладзечна даслала ў газету нататку пра 

раённы фестываль беларускай народнай творчасці «Беларусь – мая песня». 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/80565.html 

 

Стрыга, Ю. «Мы ў нечым падобныя на нашых герояў» / Ю. Стрыга // 

Звязда. — 2015. — 23 красавіка (№ 75). — Матэрыял артыкула змешчаны ў 

дадатку «Чырвонка» на с. 5. 
Прадстаўлена творчая работа Юліі Стрыгі, вучаніцы 11 класа 

Лебедзеўскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/80494.html 

 

18.04.15 

Лазоўская, Т. Садок для брацікаў і сястрычак / Т. Лазоўская // Звязда. 

— 2015. — 18 красавіка (№ 74). — С. 7. 
На Міншчыне развіваюць альтэрнатыўныя формы дашкольнага выхавання. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/80047.html 

 
14.04.15 

Шчарбачэвіч, Н. Зеніт. Вілейка. Чэмпіён! / Н. Шчарбачэвіч // Звязда. 

— 2015. — 14 красавіка (№ 70). — С. 5. 

http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
http://zviazda.by/2015/04/81356.html
http://zviazda.by/2015/04/80565.html
http://zviazda.by/2015/04/80494.html
http://zviazda.by/2015/04/80047.html


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

КРАСАВІК 

ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ 3 
 

Нататка пра сярэднюю школу № 3 Вілейкі. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/79336.html 

09.04.15 

Казакевіч, Я. Спартсменка, акрабатка і проста... блогер! / Я. Казакевіч 

// Звязда. — 2015. — 9 красавіка (№ 67). — Артыкул змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 4. 
«Чырвонка. Чырвоная змена» праводзіць творчы конкурс «Я – малады. І мне 

не ўсё роўна!» 

«Спартсменка, акрабатка і проста... блогер!» – конкурсная праца Яны 

Казакевіч, вучаніцы 8 класа сярэдняй школы № 11 Маладзечна. Дарэчы, сваю 

«пробу пяра» дзяўчына прысвяціла сяброўцы, вучаніцы 9 класа сярэдняй школы № 9 

Маладзечна Лізе Ліхтаровіч. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/78753.html 

 

Клімянок, В. Пачуйце, каб мова гучала! / В. Клімянок // Звязда. — 

2015. — 9 красавіка (№ 67). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 3. 
З рубрыкі «З пошты «Чырвонкі»».  

Аўтар пісьма – вучаніца 10 класа гімназіі № 7 Маладзечна Вольга Клімянок. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/78756.html 

 

Свірыда, Д. З вучняў – у настаўнікі / Д. Свірыда // Звязда. — 2015. — 

9 красавіка (№ 67). — Артыкул змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 4. 
«Чырвонка. Чырвоная змена» праводзіць творчы конкурс «Я – малады. І мне 

не ўсё роўна!» 

«З вучняў – у настаўнікі» – творчая праца Дар`і Свірыды, вучаніцы 10 класа 

гімназіі № 10 Маладзечна. У сваім артыкуле дзяўчына расказала пра дзень 

самакіравання, які прайшоў у гімназіі з нагоды Года моладзі. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/78757.html 

 

08.04.15 

Лазоўская, Т. Дарогу маладым / Т. Лазоўская // Звязда. — 2015. — 

8 красавіка (№ 66). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Мясцовае 

самакіраванне» на с. 1. 
У Мінскай вобласці прайшлі выбары ў Маладзёжны парламент. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/78557.html 

 

Лазоўская, Т. «Дэпутацкія партфелі» – маладым / Т. Лазоўская // 

Звязда. — 2015. — 8 красавіка (№ 66). — С. 2. 
Пасведчанні і «дэпутацкія партфелі» будуць уручаны маладым 

парламентарыям цэнтральнага рэгіёна падчас першага пасяджэння 

Маладзёжнага парламента пры Мінскім абласным Савеце дэпутатаў, што 

адбудзецца 8 красавіка. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/78594.html 
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Птушынае наваселле // Звязда. — 2015. — 8 красавіка (№ 66). — С. 1. 
Вучні Стаўбцоўскай школы № 3 пабудавалі на дрэвах вакол школы цэлы 

«птушыны мікрараён». 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/04/78637.html 
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15.04.15 

Камнев, С. Мастера мяча и пера / С. Камнев // СБ. Беларусь сегодня. — 

2015. — 15 апреля (№ 71). — С. 15 
В этом году конкурс на лучшего юного журналиста проходил в два этапа. 

На первом этапе ученики гимназии № 3 писали сочинения на английском языке на 

тему «Почему я люблю футбол?». Авторы пяти лучших сочинений прошли в 

финал, который состоялся 10 апреля на первом матче чемпионата Беларуси БАТЭ 

– «Славия». После игры финалисты в пресс-центре арены написали послематчевые 

репортажи на английском языке. Победителем специального творческого 

конкурса стал 13-летний Егор Мороз из Борисова. 

Как отметила Ирина Исмагулова, руководитель пресс-центра проекта 

«Футбол для дружбы», юношеская команда БАТЭ будет принимать участие 

в форуме детских футбольных команд в Берлине. Команду БАТЭ будут 

сопровождать юные журналисты, члены детского международного пресс-

центра. Они займутся подготовкой статей и репортажей о проекте, 

подготовкой интервью с делегатами и почетными гостями форума, который 

пройдет 4–7 июня в Берлине. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/futbol/article/mastera-myacha-

i-pera.html 

 

10.04.15 

Новакова, И. Юбилей малой родины / И. Новакова // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2015. — 10 апреля (№ 68). — С. 11. 
В 2015 году Столбцовщина празднует свой 75-летний юбилей.  

Столбцовская земля богата талантами. Так, в 2014 году ученики средней 

школы № 3 г. Столбцы победили в Международной олимпиаде школьников по 

информатике и программированию, стали лауреатами специального фонда 

Президента Республики Беларусь. 
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02.04.15 

Декола, Н. Школа: законы сохранения интереса / Н. Декола // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2015. — 2 апреля (№ 62). — С. 12. 
В статье описано 4 примера того, как нынче креативно расширяют рамки 

школьной программы, ставя во главу угла не программу, не отметку, а интерес. 

Так, среди них проект «Чытаем сваё». О проекте рассказала его ведущая Анна 

Северинец, учитель белорусской литературы Смолевичской районной гимназии. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/SECTION/article/shkola-

zakony-sokhraneniya-interesa.html 
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30.04.15 

Дубоўская, В. У аснове пераемнасці – прагназаванне развіцця асобы 

дзіцяці / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 30 красавіка (№ 52). 

— С. 8. 
Мікалай Уладзіміравіч Панюшэнка, дырэктар Дукорскага дзіцячага сада –

сярэдняй школы Пухавіцкага раёна, дзеліцца сваім вопытам па забеспячэнні 

бесперапыннасці ў адукацыі дзіцяці з улікам яго індывідуальных асаблівасцей, 

патрэб сям’і і грамадства. 

 

Клюйко, А. Дом без адзіноты / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 30 красавіка (№ 52). — С. 5. 
Падчас прамой лініі з удзелам намесніка міністра адукацыі В. В. Якжыка па 

пытанні ўдзела сістэмы адукацыі ў падрыхтоўцы да святкавання 70-годдзя 

Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне было адзначана, што 

навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці прывялі ў парадак 1273 помнікі, 992 

брацкія магілы, 53 мемарыяльныя комплексы. У ходзе пошукавай дзейнасці 

навучэнцамі адкрыты 2 помнікі, 3 памятныя дошкі, 1 памятны знак, адноўлены 4 

помнікі, 2 брацкія магілы, 1 памятны знак. 

 

Маркевіч, А. Лета на карысць – сабе і іншым / А. Маркевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 30 красавіка (№ 52). — С. 10. 
На базе Нацыянальнага дзіцячага цэнтра «Зубраня» прайшоў семінар па 

арганізацыі летняй аздараўленчай кампаніі. 
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28.04.15 

Рэва, Д. Дзеля паспяховай сацыялізацыі / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 28 красавіка (№ 50–51). — С. 21. 
На Міншчыне стартуе беларуска-галандскі праект «Інтэграцыя ў рынак 

працы навучэнцаў дапаможных школ-інтэрнатаў», мэтай якога з’яўляецца 

стварэнне новай вучэбнай праграмы і ўмоў для паспяховай інтэграцыі ў рынак 

працы навучэнцаў трох дапаможных школ-інтэрнатаў Мінскай вобласці. 

 

Рэва, Д. «Лад», «Адзінства» і «Надзея» – сябры дружных сем’яў / 

Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 28 красавіка (№ 50–51). — С. 21. 
Удзельнікі нядаўняга пасяджэння абласнога савета па каардынацыі работы 

з сям’ёй у Лагойску дзяліліся сваім вопытам. Так, Іна Паўлаўна Халадзінская, 

загадчыца дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці «Лясная казка», расказала аб 

інавацыйных і традыцыйных падыходах у рабоце з сям’ёй, якія выкарыстоўваюцца 

ў гэтай установе.  

Настаўніца пачатковых класаў гімназіі Лагойска Жанна Дзмітрыеўна 

Цімашэнка звярнула ўвагу на ўзаемадзеянне сям’і і школы ў фарміраванні 

даследчых навыкаў малодшых школьнікаў. Наталля Мікалаеўна Іванова, галоўны 

спецыяліст аддзела адукацыі, спорту і турызму Лагойскага райвыканкама, 

расказала аб дзейнасці клуба прыёмных бацькоў «Надзея».  

Дырэктар Жодзінскага сацыяльна-педагагічнага цэнтра Людміла 

Міхайлаўна Музычэнка расказала аб дзейнасці цэнтра па аказанні падтрымкі 

розным катэгорыям сем’яў. Выступалі на пасяджэнні і госці з Валожынскага, 

Крупскага, Любанскага, Уздзенскага раёнаў і Жодзіна. 

 

Рэва, Д. Хімікі, у бой! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 28 

красавіка (№ 50–51). — С. 21. 
85 вучняў з 16 раёнаў Міншчыны ўдзельнічалі ў вочным этапе VI Абласнога 

турніру юных хімікаў, які праходзіў у Ратамскай сярэдняй школе Мінскага раёна. 

Пераможцамі сталі дзве каманды: юныя хімікі з сярэдняй школы № 3 Клецка пад 

кіраўніцтвам Сяргея Васільевіча Жыгана і каманда Нясвіжскага раёна «Алмаз» 

пад кіраўніцтвам Святланы Антонаўны Бядулі і Вольгі Мяфодзьеўны Даўшко. 

 

23.04.15 

Вашкелевіч, Н. Праектавалі будучыню / Н. Вашкелевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 23 красавіка (№ 48). — С. 2. 
Завяршыўся XV вясновы фестываль клубаў ЮНЕСКА, які праходзіў у Гродне. 

У фестывалі прынялі ўдзел навучэнцы школ і ССНУ, студэнты УВА ва ўзросце ад 

14 да 22 гадоў з Гродна, Мінска, Магілёва, Гомеля, Барысава, Мазыра, Мастоў, 

Скідзеля. 

 

18.04.15 

Рэва, Д. Арт-вакацыі: творчасць у маладзёжным фармаце / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 18 красавіка (№ 47). — С. 5. 
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У 2015 годзе на Міншчыне ўдзел у абласным этапе фестывалю «Арт-

вакацыі» прынялі больш за 2 тысячы навучэнцаў з усіх устаноў прафесійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 

 

16.04.15 

Угляніца, В. Захопленыя журналістыкай / В. Угляніца // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 16 красавіка (№ 46). — С. 13. 
Вольга Угляніца, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы 

№ 10 Барысава, кіраўнік прэс-цэнтра «ЗЖВ», знаёміць чытачоў «НГ» з 

педагагічным вопытам па арганізацыі выдавецкай дзейнасці малодшых 

школьнікаў. У школе арганізавана работа прэс-цэнтра «ЗЖВ» («Захопленыя 

журналістыкай і выдавецтвам»), дзе малодшым школьнікам дадзена магчымасць 

самім вывучаць матэрыялы кніг, інтэрнэту, праводзіць інтэрв’ю, арганізоўваць 

рэпартажы, складаць нататкі, артыкулы, пісаць розныя літаратурныя творы і г. 

д. Створаная інфармацыя потым размяшчаецца ў школьным часопісе.  

 

Рэва, Д. Наперадзе – вялікія справы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 16 красавіка (№ 46). — С. 15. 
Прайшло першае пасяджэнне маладзёжнага парламента пры Мінскім 

абласным Савеце дэпутатаў.  

 

Рэва, Д. Нанашэдэўры захапляюць і навучаюць / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 красавіка (№ 46). — С. 15. 
У Жодзіне ў год святкавання 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, 

Год моладзі, а таксама Міжнародны год святла і светлавых тэхналогій, 

абвешчаны ААН, праходзіць выстава-семінар «Моладзь і навука: праз 

супрацоўніцтва і адукацыю да новых адкрыццяў і перамог». 

  

Рэва, Д. У полымі азарту і весялосці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 16 красавіка (№ 46). — С. 15. 
У Смалявіцкім доме культуры прайшла фінальная гульня V абласнога 

фестывалю КВЗ «Таленавітая моладзь таленавітая ва ўсім», які сумесна 

праводзяць Мінскае абласное ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Мінаблвыканкама. Мэта фестывалю – выхаваць у маладога 

пакалення культуру бяспечнай жыццядзейнасці.  

Пераможцай фестывалю стала каманда «Праметэй» з Жодзіна. На другім 

месцы – клецкая каманда «Тушылка-Woman». Бронзу атрымала каманда 

«Бульбаш» са Слуцка. Любоў Вяжэвіч, удзельніца каманды MOLO.FIRE з 

Маладзечна, стала «Міс фестывалю», а «Містарам фестывалю» стаў удзельнік 

жодзінскай каманды «Праметэй» Марк Вялічка. Прыз за лепшы жарт атрымала 

каманда «Бульбаш». 

 

Рэва, Д. Дзень самастойнасці і ўзаемаразумення / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 красавіка (№ 46). — С. 15. 
У гімназіі № 10 Маладзечна ўпершыню правялі дзень самакіравання. 
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14.04.15 

Дубоўская, В. Профільная адукацыя: дыферэнцыяцыя зместу і 

падыходаў / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 красавіка 

(№ 45). — С. 1, 4. 
Ідэю арганізацыі профільных класаў, пра якую ішла гаворка на спецыяльнай 

калегіі Міністэрства адукацыі на мінулым тыдні, падтрымліваюць усе ўдзельнікі 

адукацыйнага працэсу. У артыкуле працягваецца агляд матэрыялу выступоўцаў 

калегіі Міністэрства адукацыі.  

Тэмай выступлення дырэктара сярэдняй школы № 1 Салігорска Валянціны 

Міхайлаўны Каштальян сталі ўмовы, перавагі і магчымыя рызыкі 

мультыпрофільнай адукацыі на трэцяй ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

 

Нікіфарава, С. «Эўрыка!» выкрыкваць павінны дзеці / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 красавіка (№ 45). — С. 1, 2. 
У Рэспубліканскім цэнтры экалогіі і краязнаўства прайшоў фінал конкурсу 

школьных праектаў па энергаэфектыўнасці «Энергія і асяроддзе пражывання». У 

ім удзельнічалі паўтысячы навучальных устаноў Беларусі. 

У фіналістаў конкурсу было шмат цікавых праектаў. Так, Андрэй Міхалёў 

з вілейскай гімназіі № 1 «Логас» (кіраўнік Я. Г. Мароз) навучыўся атрымліваць 

энергію з электрамагнітных хваль. 

Насычанымі ідэямі сталі і намінацыі для педагогаў, якія правялі для членаў 

журы практычныя ўрокі і пазнаёміліся з дыдактычнымі матэрыяламі, дзе 

прадставілі свае падыходы да вырашэння энергетычных задач. У ліку лепшых 

работ аказаліся менавіта тыя, дзе галоўнае месца іх аўтары адвялі інтэрактыву. 

Настаўніца матэматыкі з Жодзінскай жаночай гімназіі Святлана Даланава 

прадставіла сваё бачанне пазакласных заняткаў. З навучэнцамі (і членамі журы 

таксама) яна абмяркоўвала тэму «Пад уладай электроннага смецця».  

Плануецца, што ўсе распрацоўкі фіналістаў складуць зборнік урокаў, а 

вынікам дзіцячых і творчых напрацовак стане альбом малюнкаў і плакатаў. 

 

Чэмер, М. Люфт у будучыню / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 14 красавіка (№ 45). — С. 3. 
Педагогі Гімназіі-каледжа мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка здзейснілі сваю 

чарговую акцыю ў рамках інфармацыйна-метадычнага праекта «Мы – для 

дзяцей!», галоўная мэта якога – выяўленне, падтрымка і прафарыентацыя 

музычна і мастацка адораных дзяцей у рэгіёнах. Адрасам творчага дэсанта стала 

сярэдняя школа № 8 Слуцка, якая можа пахваліцца значнымі мастацкімі 

дасягненнямі сваіх выхаванцаў і трывалымі традыцыямі ў сферы музычна-харавой 

творчасці. Так, у гэтым годзе дыплом III ступені па выніках Рэспубліканскага 

агляду-конкурсу дзіцячай творчасці «Прывітанне, свет!» атрымаў узорны баянна-

акардэонны аркестр «Спадчына». Навучэнка Настасся Рапапорт у сакавіку стала 

пераможцай абласнога тура Рэспубліканскага адкрытага конкурсу выканаўцаў на 

народных інструментах імя І. І. Жыновіча.  
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Для слуцкіх дзяцей і настаўнікаў педагогі Гімназіі-каледжа мастацтваў імя 

І. В. Ахрэмчыка арганізавалі рэгіянальны семінар-практыкум у форме праблемна-

дзелавой гульні «Сучасныя падыходы ў адукацыі і выхаванні адораных дзяцей 

у галіне мастацтва». 

 

11.04.15 

Дубоўская, В. Профільная адукацыя: прадумана і прафесійна / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 11 красавіка (№ 44). — С. 1, 

5. 
Калегія Міністэрства адукацыі была прысвечана ўвядзенню профільнай 

адукацыі з 1 верасня 2015 года. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел міністр адукацыі 

Міхаіл Жураўкоў, прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта, Савета Міністраў, 

дэпутацкага корпуса, начальнікі абласных (раённых) упраўленняў (аддзелаў) 

адукацыі, рэктары ўніверсітэтаў, прадстаўнікі рэгіянальных інстытутаў 

развіцця адукацыі, АПА, НІА, члены клуба «Крыштальны журавель». Ключавым 

стала выступленне намесніка міністра адукацыі Раісы Сідарэнка, якая вызначыла 

канцэптуальныя пытанні ўвядзення профільнай адукацыі. 

 

Рэва, Д. Вада – і радасць, і бяда / Рэва, Д. // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 11 красавіка (№ 44). — Партфоліа. — С. 21. 
Упершыню на Міншчыне адбыўся абласны агляд-конкурс дзіцячай творчасці 

«Бяспека на вадзе вачыма дзяцей». Больш за 200 работ трапілі на абласны этап, 

якому папярэднічала раённае спаборніцтва па трох намінацыях.  

Адзначана лепшай навучэнка сярэдняй школы № 20 Барысава Марыя 

Свісцельнік (малюнак «Меры бяспекі пры купанні»). Дыпломам першай ступені 

ўзнагароджаны Уладзіслаў Беражной, вучань сярэдняй школы № 11 Салігорска 

(работа «На тонкім лёдзе няма месца дзіцячым гульням»). У намінацыі 

«Апавяданне. Верш» перамагла Вікторыя Кіслая, навучэнка Чысцінскай сярэдняй 

школы Маладзечанскага раёна. 

Граматамі Мінаблсавета таварыства ратавання на водах былі адзначаны 

Ірына Аляксандраўна Канопліч, настаўніца сярэдняй школы № 4 Мар’інай Горкі 

Пухавіцкага раёна; Любоў Міхайлаўна Зайцава, настаўніца Браўкоўскага дзіцячага 

сада – пачатковай школы Мінскага раёна; Ала Валер’еўна Буркун, настаўніца 

Зубскоўскай сярэдняй школы Клецкага раёна. 

 

Рэва, Д. Змагаліся дарожныя следапыты / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 11 красавіка (№ 44). — Партфоліа. — С. 21. 
Днямі ў Капылі разгарнуліся гарачыя камп’ютарныя баталіі. Больш за 50 

хлопчыкаў і дзяўчынак з 11 раёнаў вобласці змагаліся ў фінале гульні «Дарожны 

следапыт». Лепш за іншых стала Настасся Комар, вучаніца гімназіі № 2 

Салігорска. Другое месца заняла Ганна Ізуіт, навучэнка Смалявіцкай раённай 

гімназіі, 3 месца – Андрэй Даньшын, вучань сярэдняй школы № 4 Чэрвеня. 

 

Рэва, Д. Маладым паўсюль у нас дарога / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 11 красавіка (№ 44). — Партфоліа. — С. 21. 
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Канстанцін Віктаравіч Міхайлоўскі, настаўнік фізікі сярэдняй школы № 12 

Слуцка, стаў пераможцам раённага конкурсу «Малады настаўнік – 2015», які 

прайшоў на Случчыне. Таксама журы адзначыла высокі ўзровень педагагічнага і 

артыстычнага майстэрства Дар’і Віктараўны Чайко, настаўніцы замежнай 

мовы сярэдняй школы № 5 Слуцка, і Валерыі Валер’еўны Радаевай, настаўніцы 

замежнай мовы гімназіі № 1 Слуцка. Яны занялі 2 і 3 месцы адпаведна. 

 

09.04.15 

Іпацьева, В. Жывая спадчына / В. Іпацьева // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 9 красавіка (№ 43). — С. 11. 
Стварыць ва ўстанове адукацыі ўмовы, у якіх кожны вучань за час 

навучання зможа сфарміраваць набор кампетэнцый, якія дапамогуць яму актыўна 

ўключыцца ў жыццядзейнасць сучаснага соцыуму, – такую задачу паставіў перад 

сабой калектыў сярэдняй школы № 10 Барысава. 

Аўтар артыкула – Валянціна Іпацьева, намеснік дырэктара па вучэбнай 

рабоце сярэдняй школы № 10 Барысава. 

 

Рабая, С. Выхаваць талерантнасць дапаможа тэатр / С. Рабая // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 9 красавіка (№ 43). — С. 5, 11. 
У цэнтры ўвагі артыкула – сацыяльная адаптацыя дзіцяці з асаблівасцямі 

псіхафізічнага развіцця. Прадстаўлены вопыт Салігорскага раённага ЦКРНіР. 

Аўтар – Святлана Рабая, намеснік дырэктара ўстановы. 

 

«Хочаш стаць настаўнікам – спытай у нас як» // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 9 красавіка (№ 43). — С. 4. 
Гутарка журналіста з начальнікам аддзела дашкольнай, агульнай сярэдняй, 

прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ўпраўлення адукацыі 

Мінскага аблвыканкама Аленай Віктараўнай Марцінкевіч. Тэма гутаркі – 

прафарыентацыйная работа, якая праводзіцца ў навучальных установах Мінскай 

вобласці. 
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30.04.15 

Драздоўская, А. Смак хлеба вайны / А. Драздоўская // Мінская праўда. 

— 2015. — 30 красавіка (№ 69–70). — С. 15. 
Творчы праект школьніцы з Крупскага раёна быў адзначаны дыпломам I 

ступені на абласным конкурсе навукова-даследчых работ. Тэма даследавання – 

«Хлеб жыцця – хлеб Перамогі». Вучаніца школы пасёлка Крупскі Алеся Валасач 

разам з настаўніцай гісторыі і грамадазнаўства Аленай Пахомавай правялі 

даследаванне і аднавілі рэцэпт ваеннага хлеба. 

 

28.04.15 

Адамовіч, С. Зборная ў гасцях / С. Адамовіч // Мінская праўда. — 

2015. — 28 красавіка (№ 68). — С. 2. 
У Запольскай школе Чэрвеньскага раёна створаны музей-пакой спорту. 

 

З блакнотаў ваеннага часу // Мінская праўда. — 2015. — 28 красавіка 

(№ 68). — С. 1. 
30 красавіка напярэдадні святкавання 70-годдзя Перамогі на Любаншчыне 

адбудзецца працяг акцыі «Слова клікала ў бой». Яе ўдзельнікі наведаюць 

краязнаўчы музей «Тальскага вучэбна-педагагічнага комплексу дзіцячы сад – 

сярэдняя школа», мемарыяльны комплекс «Востраў Зыслаў», а таксама возьмуць 

удзел у гісторыка-краязнаўчых чытаннях у Любанскай дзіцячай школе 

мастацтваў. 

 

25.04.15 

Капранов, С. На пороге выбора / С. Капранов // Мінская праўда. — 

2015. — 25 красавіка (№ 67). — Приложение. — С. 1. 
Интервью начальника управления образования Минского облисполкома 

Галины Казак о направлениях работы в сфере профессионального образования, 

подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, перспективах 

трудоустройства после окончания учреждения образования, сроках подготовки по 

образовательным программам профессионально-технического образования. 
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Кучинская, А. Первые строки трудовой биографии пишите у нас! / А. 

Кучинская // Мінская праўда. — 2015. — 25 красавіка (№ 67). — 

Приложение. — С. 2. 
ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

приглашает на учебу. 

 

Комиссаров, А. Воспитать личность / А. Комиссаров // Мінская праўда. 

— 2015. — 25 красавіка (№ 67). — Приложение. — С. 3. 
УО «Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный 

лицей» приглашает на учебу. 

 

Комиссаров, А. Получи профессию – познай мир / А. Комиссаров // 

Мінская праўда. — 2015. — 25 красавіка (№ 67). — Приложение. — С. 4. 
На учебу приглашает УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный 

профессиональный  лицей». 

 

Лицей больших возможностей // Мінская праўда. — 2015. — 25 

красавіка (№ 67). — Приложение. — С. 5. 
О Клецком сельскохозяйственном профессиональном лицее рассказывает 

директор Иосиф Сельванович. 

 

Кучинская, А. Гордиться своими учениками / А. Кучинская // Мінская 

праўда. — 2015. — 25 красавіка (№ 67). — Приложение. — С. 6. 
На учебу приглашает Смолевичский государственный аграрно-технический 

профессиональный лицей. 

 

Кучинская, А. Приглашаем друзей / А. Кучинская // Мінская праўда. 

— 2015. — 25 красавіка (№ 67). — Приложение. — С. 7. 
ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

приглашает на учебу. 

 

Корнилович, А. Школа жизни / А. Корнилович // Мінская праўда. — 

2015. — 25 красавіка (№ 67). — Приложение. — С. 7. 
Любанское среднее профессионально-техническое училище № 61 

механизации сельского хозяйства приглашает на учебу. 

 

Романовская, И. Портрет героя / И. Романовская // Мінская праўда. — 

2015. — 25 красавіка (№ 67). — С. 1, 5. 
Необычный сюрприз для ветеранов Великой Отечественной войны 

подготовили к 70-летию Победы в Молодечно – их портреты, выполненные 

карандашом, маслом и акварелью. В проекте приняли участие ученики 

Молодечненской художественной школы Ксения Конопацкая и Родион 

Островский. 
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23.04.15 

Максимова, К. Мальчишки и девчонки. А также их родители / К. 

Максимова // Мінская праўда. — 2015. — 23 красавіка (№ 65–66). — С. 16. 
Около 70 человек приняли участие в областном этапе Национального 

фестиваля плавания «Золотая рыбка», который состоялся на базе Слуцкой 

специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.  Победу 

одержали представители Молодечненского района. Вторыми стали пловцы из 

Несвижского района, а третьими – из Борисовского района. В личном первенстве 

среди девочек 3-х классов лучшей стала Валерия Мелентьева из Несвижского 

района, среди мальчиков – Марат Сонич, представлявший Молодечненский район. 

Среди 4-х классов победили Валерия Вяль и Матвей Галкин (Молодечненский 

район). 

 

18.04.15 

У адказе за будучыню / рэдсавет праекта «Будзем разам!»  [і інш.] // 

Мінская праўда. — 2015. — 18 красавіка (№№ 63–64). — С. 9. 
Пра гімназію № 1 Барысава. 

 

Путь в профессию / редсовет проекта «Будзем разам!» [и др.] // 

Мінская праўда. — 2015. — 18 красавіка (№№ 63–64). — С. 9. 
В конце марта в Клецке состоялся финальный этап районного конкурса 

молодых учителей «Путь в профессию». 

 

Удачи маленьким артистам! / редсовет проекта «Будзем разам!» [и 

др.] // Мінская праўда. — 2015. — 18 красавіка (№№ 63–64). — С. 9. 
На Борисовщине завершен отбор детских коллективов художественной 

самодеятельности для участия в Международном детском фестивале, который 

состоится 21–26 апреля в Турции. 

 

Праздник юмора / редсовет проекта «Будзем разам!» [и др.] // Мінская 

праўда. — 2015. — 18 красавіка (№№ 63–64). — С. 9. 
1 апреля во Дворце культуры Солигорска  состоялся районный конкурс КВН, 

в котором приняла участие молодежь горно-химического колледжа, 

экономического колледжа, центра творчества детей и молодежи Солигорского 

района и др. 

 

Прикоснуться к истории страны / редсовет проекта «Будзем разам!» 

[и др.] // Мінская праўда. — 2015. — 18 красавіка (№№ 63–64). — С. 10. 
Педагоги и учащиеся средней школы № 9 Молодечно приняли участие в акции 

«Белая Русь» с заботой о ветеранах». В рамках акции состоялась поездка в 

деревню Саковщина. 
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Хорсун, С. Родная земля / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. — 18 

красавіка (№№ 63–64). — С. 11. 
В Солигорске прошла акция – посадка Аллеи молодежи – в рамках эколого-

патриотического марафона, посвященного 70-летию Победы советского народа  в 

Великой Отечественной войне и Году молодежи. 

 

16.04.15 

Василевич, Г. Вместе с «БАТЭ» / Г. Василевич // Мінская праўда. — 

2015. — 16 красавіка (№№ 61–62). — С. 16. 
13-летний Егор Мороз из Борисова победил в конкурсе на лучшего юного 

журналиста в рамках проекта «Футбол для дружбы». В настоящее время он 

отправился вместе с юношеской командой в Берлин для освещения 

международного форума детских футбольных команд, а также посетит финал 

Лиги чемпионов на стадионе «Олимпия». 

 

14.04.15 

Лукашэвіч, В. З павагай да ветэранаў / В. Лукашэвіч // Мінская праўда. 

— 2015. — 14 красавіка (№ 60). — С. 2. 
Уздзеншчына вітала ўдзельнікаў ваенна-навуковага таварыства, 

Беларускага саюза афіцэраў, ветэранаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, 

гасцей з Дзяржынскага раёна, якія прыбылі ў раён у рамках правядзення эколага-

патрыятычнага марафону, прысвечанага 70-годдзю Перамогі савецкага народа ў 

Вялікай Айчыннай вайне. 

Удзельнікі мерапрыемства сустрэліся са школьнікамі Хатлянскай сярэдняй 

школы, наведалі гісторыка-краязнаўчы музей, сярэднюю школу № 1 імя Пушкіна, 

сярэднюю школу № 2 імя Кандрата Крапівы, ліцэй і гімназію. Госці разам са 

школьнікамі на бульвары Дзяржынскага заклалі Алею памяці, пасадзіўшы туі ў імя 

Перамогі.  

 

Брожина, Ю. Самые поющие / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2015. 

— 14 красавіка (№ 60). — С. 4. 
Во Дворце культуры Молодечно состоялся областной финальный концерт-

конкурс. Всего в конкурсе приняли участие более 400 молодых людей, 

проживающих в центральном регионе. Самый большой интерес к конкурсу 

проявили педагоги. Победительницей областного финала стала учитель музыки 

средней школы № 2 Боровлян Ольга Ефимчик. Второе место заняла педагог-

организатор учреждения образования «УПК «Ясли-сад – средняя школа № 24 г. 

Борисова» Светлана Пушко. Третье место досталось учителю-дефектологу  

средней школы № 1 Логойска Марине Филипович. 

 

11.04.15 

Петровский, М. Открывая таланты / М. Петровский // Мінская 

праўда. — 2015. — 11 красавіка (№ 59). — Дададак. — С. 1. 
В Минске завершила работу шестая Международная научная молодежная 

конференция «Научные стремления – 2015». Активное участие в мероприятии 
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приняли школы и гимназии Минской области. В частности, учащиеся гимназии № 

2 Солигорска (представитель Родион Михайлюк).  

Успешно выступили на конференции также ребята из средней школы № 6 

Жодино, средней школы № 1 Смолевичей, гимназии Дзержинска, Старобинской 

средней школы Солигорского района. 

 

 09.04.15 

Адамовіч, С. Ад музея рэальнага да віртуальнага / С. Адамовіч // 

Мінская праўда. — 2015. — 9 красавіка (№ 57). — С. 15. 
Творчым калектывам пад кіраўніцтвам дырэктара сярэдняй школы № 2 

Чэрвеня Таццяны Аляшкевіч распрацаваны праект віртуальнага музея 

касманаўтыкі. 

 

Брожина, Ю. Стать примером / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2015. — 9 красавіка (№ 57). — С. 2. 
Состоялось первое заседание Молодежного парламента при Минском 

областном Совете депутатов, на котором молодым парламентариям вручили 

удостоверения и «депутатские портфели». 

 

Драздоўская, А. Мядоцкая «Берагіня» / А. Драздоўская // Мінская 

праўда. — 2015. — 9 красавіка (№ 57). — С. 14. 
Артыкул прысвечаны дзейнасці заслужанага аматарскага калектыва 

Рэспублікі Беларусь фальклорнага гурта «Берагіня», які ўжо шмат гадоў працуе 

на базе Мётчанскай школы Барысаўскага раёна. 

 

Максимова, К. Обучение через творчество / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2015. — 9 красавіка (№ 57). — С. 16. 
В Минском государственном дворце детей и молодежи состоялась 

торжественная церемония награждения победителей XVII республиканского 

смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». 

В номинации «Плакат» 3-е место занял учащийся Марьиногорской детской 

школы искусств Владислав Бурый. В номинации «Модель пожарной аварийно-

спасательной техники» второй стала ученица гимназии № 2 Вилейки Елена 

Камеш. В номинации «Сказка» 3-е место досталось одиннадцатикласснице Алесе 

Летко из городского поселка Кривичи Мядельского района. Специального приза 

Командно-инженерного института МЧС, Гомельского института МЧС («Приз 

зрительских симпатий») удостоены Александра Муравейко и Юлия Разводовская 

из Любани.  

Специальный приз Госпромнадзора в номинации «Поделка» увезла домой 

учащаяся Сивицкого учебно-педагогического комплекса «Детский сад — средняя 

школа» Воложинского района Валерия Бибик. Специальный приз в номинации 

«Самый юный участник конкурса» достался семилетней Яне Жебрак, которая 

учится в средней школе № 4 Дзержинска. 
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Поощрительными призами также отмечены: ученик средней школы № 2 

Копыля Егор Чайка, ученица средней школы № 1 города Старые Дороги 

Маргарита Рекович. 

07.04.15 

Брожина, Ю. Конкретные поручения / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 7 красавіка (№ 56). — С. 1, 2. 
Заместитель председателя Миноблисполкома Олег Плавский провел 

«прямую линию» с гражданами. Поступило более десятка обращений.  

Так, жители Боровлян обратились с проблемой нехватки мест в 

учреждениях дошкольного образования. Данный вопрос известен органам власти, 

и он решается. Сегодня совместно с Мингорисполкомом прорабатывается вопрос 

равнодолевого финансирования строительства двух учебно-педагогических 

комплексов «Детский сад – средняя школа» в Боровлянах. Для решения проблемы 

дефицита мест в дошкольных учреждениях Минского района открываются 

детские сады, работает одно частное учреждение образования учебно-

педагогический комплекс «Детский сад – начальная школа «Апельсин». Выполнение 

норматива обеспеченности детей местами в учреждениях дошкольного 

образования по Минской области на 1 января 2015 года составляет 107,3% (по 

республике – 85%). 

 

Драздоўская, А. Медалі героям / А. Драздоўская // Мінская праўда. — 

2015. — 7 красавіка (№ 56). — С. 3. 
У Барысаўскім дзяржаўным каледжы ва ўрачыстай абстаноўцы ветэранам 

і ўдзельнікам Вялікай Айчыннай вайны былі ўручаны юбілейныя медалі да 70-год-

дзя Перамогі. 

 

04.04.15 

Драздоўская, А. Дом шчасця / А. Драздоўская // Мінская праўда. — 

2015. — 4 красавіка (№ 55). — С. 7. 
Артыкул прысвечаны Маргарыце Галіноўскай, маме-выхавальніцы дзіцячага 

дома сямейнага тыпу з Жодзіна. Нядаўна Маргарыта Юр`еўна стала пераможцай 

рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года – 2014» у намінацыі «За дасягненні ў 

выхаванні дзяцей». 

 

Кисилева, О. Нестандартное решение / О. Кисилева // Мінская праўда. 

— 2015. — 4 красавіка (№ 55). — С. 3. 
Как отметила начальник управления образования Миноблисполкома Галина 

Казак, сегодня в Минской области ведется планомерная работа по внедрению 

различных форм дошкольного образования. Например, нестандартное решение 

нашли в агрогородке Ждановичи: ясли-сад № 2 размещен на первом этаже жилого 

дома. В агрогородке Сеница Минского района работает частное учреждение 

образования «Учебно-педагогический комплекс «Детский сад – начальная школа 

«Апельсин». 
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Драздоўская, А. Шлях даўжынёй у 90 год / А. Драздоўская // Мінская 

праўда. — 2015. — 2 красавіка (№ 53). — С. 13. 
У Барысаве адсвяткавалі 90-годдзе аддзела адукацыі, спорту і турызму 

раёна.  Урачыстае мерапрыемства,  на якое былі запрошаны ветэраны 

педагагічнай  працы,  начальнікі аддзела адукацыі і іх намеснікі розных год, 

прадстаўнікі ўсіх структурных падраздзяленняў аддзела адукацыі і ганаровыя 

госці, адбылося на базе сярэдняй школы № 20. 
Сярод ганаровых гасцей мерапрыемства – Галіна Мікалаеўна Казак. Яе 

прафесійная дзейнасць — прыклад адданасці педагагічнай справе. Галіна 

Мікалаеўна прайшла шлях ад настаўніка да начальніка аддзела адукацыі 

барысаўскага рэгіёна, а сёння яна ўзначальвае ўпраўленне адукацыі Мінскага 

аблвыканкама. 

 

Романовская, И. Возможности расширятся, ответственность возрастет 

/ И. Романовская // Мінская праўда. — 2015. — 2 красавіка (№ 53). — С. 3. 
Об актуальных вопросах, связанных с развитием средств массовой 

коммуникации и информации, шла речь на приеме граждан, который провела 

министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич в Ждановичском 

сельсовете Минского района. 
На прием к министру пришли и десятиклассники Ждановичской средней 

школы, которые являются членами школьного историко-патриотического клуба. 

Ребята интересуются журналистикой, трое бывших выпускников школы уже 

стали журналистами. Их волновало, какие проблемы существуют в сфере масс-

медиа. 

 


