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Газета «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  
 

26.02.15 

Лыскавец, Я. Зачараваныя навукай. Як школьнікі рухаюць прагрэс і 

ствараюць будучыню / Я. Лыскавец // Звязда. — 2015. — 26 лютага (№ 37). 

— Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 3. 
У БДУІР адбыўся фінал навукова-інжынернага конкурсу навучэнцаў «Belarus 

Science and Engineering Fair – 2015».  
Шмат цікавых праектаў было прадстаўлена ў секцыі экалогіі. Вольга 

Урублеўская і Юрый Серавокі з гімназіі № 2 Салігорска натхніліся галітавымі 

адваламі, вядомымі кожнаму, хто калі-небудзь быў у гэтым горадзе. Навучэнцы 

заняліся праблемай перапрацоўкі адвалаў, спрабуючы пры гэтым атрымаць пэўны 

эканамічны эфект, і гэта ў іх атрымалася.  

Дзіяна Макарэвіч з Мінскага раённага ліцэя займалася вывучэннем 

экзатычнага малюска пад назвай ампулярыя, які карыстаецца папулярнасцю сярод 

акварыумістаў. Вынікам працы Дзіяны стаў зборнік парадаў па вырошчванні 

ампулярыі ў хатніх умовах, які можа стаць карысным для многіх аматараў 

акварыумнага мастацтва. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/02/73310.html 

 
25.02.15 

Лазоўская, Т. Дробязь, а прыемна. Як знізіць колькасць скаргаў / 

Т. Лазоўская // Звязда. — 2015. — 25 лютага (№ 35). — Матэрыял артыкула 

змешчаны ў дадатку «Мясцовае самакіраванне» на с. 2. 
Жанна Варабей жыве ў аграгарадку Лясны Бараўлянскага сельсавета. У 

свой час Жанна Аляксандраўна ўзначальвала Бараўлянскую гімназію і сярэднюю 

школу № 2. Цяпер яна – першы намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама, дэпутат аблсавета ад Бараўлянскай выбарчай акругі № 13. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/02/73136.html 

 

Лазоўская, Т. З інтэрната – ва ўласны дом / Т. Лазоўская // Звязда. — 

2015. — 25 лютага (№ 35). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Мясцовае самакіраванне» на с. 3. 
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Дзіцячы дом сямейнага тыпу адкрыўся ў вёсцы Насілава Маладзечанскага 

раёна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/02/73081.html 

Там, дзе галоўнае – музыка // Звязда. — 2015. — 25 лютага (№ 35). — 

С. 8. 
Летась Маладзечанская дзіцячая школа мастацтваў адзначыла сваё 65-

годдзе. Пра асаблівасці навучальнай установы, яе дасягненні і планы расказаў 

дырэктар школы мастацтваў Уладзімір Яцыновіч. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/02/73088.html 

 

Юшкевіч, Н. «Папулярнасць прафесіі настаўніка залежыць ад саміх 

настаўнікаў» / Н. Юшкевіч // Звязда. — 2015. — 25 лютага (№ 35). — С. 8. 
Міні-інтэрв'ю з настаўнікам гісторыі сярэдняй школы № 11 Маладзечна 

Віктарам Жуком, пераможцам конкурсу «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь – 

2014». 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/02/73095.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 

 
20.02.15 

Москаленко, Г. Высокий статус учителя / Г. Москаленко // Народная 

газета. — 2015. — 20 лютага (№ 7). — Материал статьи размещен в тетради 

№ 2 («Союзное вече») выпуска «НГ» на с. 8. 
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей 

Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке, заслуженный 

работник образования Республики Беларусь Таиса Данилевич рассказала 

журналисту об экономическом образования молодежи Минской области. 

Электронная версия статьи: http://ng.sb.by/SECTION/article/vysokiy-status-

uchitelya.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://zviazda.by/2015/02/73081.html
http://zviazda.by/2015/02/73088.html
http://zviazda.by/2015/02/73095.html
http://ng.sb.by/
mailto:infong@sb.by
http://ng.sb.by/SECTION/article/vysokiy-status-uchitelya.html
http://ng.sb.by/SECTION/article/vysokiy-status-uchitelya.html


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

ЛЮТЫ 

 

 ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ  4 
   

«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 
  

28.02.15 

На с. 16 размещен комментарий председателя Борисовского райисполкома 

Владимира Мирановича к статье А. Сюльжиной «Что хочу, то ворочу» (номер за 

17.12.2014), в которой шла речь о выводах Борисовского межрайонного КГК после 

проверки более чем полуторагодичной деятельности местного отдела 

образования, спорта и туризма.  

 

26.02.15 

Осокина, А. Учитесь на учителя / А. Осокина // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2015. — 26 февраля (№ 37). — С. 4. 
Почти в каждом районе Минской области в текущем году планируется 

открыть профильные педагогические классы – всего в 26 учреждениях 

образования. 

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

uchitelya.html 

 

24.02.15 

Пасияк, О. Школьники блеснули идеями / О. Пасияк // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2015. — 24 февраля (№ 35). — С. 4. 
Завершен ежегодный научно-инженерный конкурс Belarus Science and 

Engineering Fair. Из 243 проектов белорусских школьников 4 представят Беларусь 

на международном этапе в США. Среди участников –  2 представителя Минской 

области: Виктор Белевцов из Минского областного лицея продемонстрирует 

международному жюри новый тип крыла, а Владислав Гадалов из средней школы 

№ 11 Слуцка – уникальную систему безопасности. 

Особенность нынешнего конкурса состояла в том, что, помимо научного и 

бизнес-жюри, работы ребят оценивали победители прошлых лет – молодежное 

жюри. Среди них – Тимофей Малаховский из Солигорска, который два года назад 

завоевал специальную награду в финале Intel International Science and Engineering 

Fair. Сегодня он - первокурсник факультета компьютерных систем и сетей 

БГУИР. 

Электронная версия статьи:http://www.sb.by/obrazovanie-3/article/shkolniki-

blesnuli-ideyami.html 
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«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 

 
26.02.15 

Патыко, Д. Ну очень идейные школьники / Д. Патыко // Рэспубліка. — 

2015. — 26 лютага (№ 37). — С. 3. 
В БГУИР прошел Республиканский научно-инженерный конкурс учащихся 

«Belarus Science and Engineering Fair – 2015».  
Ученики Минского государственного областного лицея Виктор Белевцов, 

Олег Коробко, Никита Сыроватников продемонстрировали крыло нового типа. За 

свой проект ребята получили диплом первой степени и ценные призы. 

Электронная версия статьи:http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/nu-

ochen-ideynye-shkolniki.html 

 

19.02.15 

Артеага, В. Надежды рыцарей питают / В. Артеага // Рэспубліка. — 

2015. — 19 лютага (№ 32). — С. 8. 
О необычном увлечении Средневековьем учителя истории средней школы 

№ 11 Молодечно, обладателя титула «Учитель года – 2014» Виктора Жука. 

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

27/article/nadezhdy-rytsarey-pitayut.html 

 

12.02.15 

Стасько, Н. Мобильное приложение к таланту / Н. Стасько // 

Рэспубліка. — 2015. — 12 лютага (№ 27). — С. 11. 
Статья о выпускнике средней школы № 3 г. Старые Дороги Павле Бацылеве, 

который разработал мобильное приложение «Химия X10». 

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

27/article/mobilnoe-prilozhenie-k-talantu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/nu-ochen-ideynye-shkolniki.html
http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/nu-ochen-ideynye-shkolniki.html
http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/nadezhdy-rytsarey-pitayut.html
http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/nadezhdy-rytsarey-pitayut.html
http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/mobilnoe-prilozhenie-k-talantu.html
http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/mobilnoe-prilozhenie-k-talantu.html


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

ЛЮТЫ 

 

 ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ  6 
   

 

«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  

 
28.02.15 

Рэва, Д. «Гібкі шлях» – шлях перамогі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 28 лютага (№ 24). — С. 19. 
Зноў прадстаўнікі Жодзінскай СДЮШАР даказалі, што ў гэтай спартыўнай 

школе ўмеюць выхоўваць чэмпіёнаў. На гэты раз перамогу жодзінскія дзюдаісты 

святкавалі на адкрытым рэспубліканскім турніры памяці Віктара Юртава сярод 

юнакоў і дзяўчат 2000-2003 гадоў нараджэння, які праходзіў у Лідзе. 

 

Рэва, Д. Навуковае свята ў Паўночнай сталіцы / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 28 лютага (№ 24). — С. 19. 
Сёлета ў Балтыйскім навукова-інжынерным конкурсе праект «Новы тып 

крыла» Віктара Беляўцова і Мікіты Сыраватнікава, навучэнцаў Мінскага 

дзяржаўнага абласнога ліцэя, узнагароджаны дыпломам II ступені і прэміяй 

бізнес-журы. Уладзіслаў Гадалаў, навучэнец сярэдняй школы № 11 Слуцка, 

стваральнік праекта «Сістэма бяспекі artemiswebsecurity» атрымаў дыплом III 

ступені, а таксама спецыяльную прэмію бізнес-журы – стажыроўку і навучанне ў 

даследчым праекце «Фабрыка лаяльнасці». Такія ж узнагароды атрымалі Вольга 

Урублеўская і Юрый Серавокі з гімназіі № 2 Салігорска за работу «Перапрацоўка 

галітавых адвалаў метадам электролізу ў мэтах паляпшэння экалагічнага і 

эканамічнага стану Салігорскага прамысловага рэгіёна». 

Па рашэнні настаўніцкага журы лаўрэатам конкурсу сталі Дар`я Марзалюк 

і Лаліта Рыбак, навучэнкі гімназіі № 1 Дзяржынска, за праект «Даследаванне 

генерацыйных характарыстык лазера на фарбавальніках у цвёрдай матрыцы з 

лазернага напампоўвання». А навучэнец гэтай жа гімназіі Яўген Дудзін атрымаў 

прэмію бізнес-журы за работу «Штучная мышца». 

 

Рэва, Д. У памяць аб героях мінулага, у гонар любай краіны / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 28 лютага (№ 24). — С. 5. 
Міншчына прыняла конкурсную эстафету, і на мінулым тыдні сваё творчае 

прывітанне свету пасылалі школьнікі прысталічнай вобласці. У Беразіно адбыўся 

выніковы гала-канцэрт абласнога этапу Рэспубліканскага агляду-конкурсу 

дзіцячай творчасці «Прывітанне, свет!». 

«Дзеці вайны» – так называлася прадстаўленне юных пяскографаў Лізаветы 

Лазаравай і Паліны Карнюшка, навучэнак беларускамоўнай гімназіі № 2 Барысава. 

http://nastgaz.by/
mailto:info@nastgaz.by


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

ЛЮТЫ 

 

 ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ  7 
   

Танцавальны ансамбль «Дывертысмент» з гімназіі № 1 Барысава перанёс гледачоў 

на паўстагоддзе назад у эпоху стыляг, з іх стракатымі ўборамі і энергічнымі 

танцамі. А разам з харэаграфічным калектывам «Гарошынкі» гімназіі № 1 

Стоўбцаў усе быццам пабывалі ў вёсцы на вясёлых вячорках з іх увішнымі і 

гарэзлівымі скокамі. 

Таксама удзельнікамі канцэртнай праграмы сталі прадстаўнікі сярэдняй 

школы № 20 Барысава, сярэдняй школы № 5 Жодзіна, сярэдняй школы № 8 Слуцка. 

 

Рэва, Д. У сеціве літаратуры / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 28 лютага (№ 24). — С. 19. 
У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшоў семінар 

«Сучасная сеткавая літаратура, класіка ў сеціве, блогавая літаратура ў школьнай 

практыцы». Семінар правялі дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 

МАІРА Людміла Віктараўна Камлюк-Ярашэнка і настаўніца рускай мовы і 

літаратуры сярэдняй школы № 1 імя У. Н. Марцінкевіча Крупак Таццяна 

Аляксандраўна Канавалёнак. 
 

26.02.15 

Барысевіч, В. Яркія праекты беларускіх школьнікаў / В. Барысевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 26 лютага (№ 23). — С. 5. 
У Санкт-Пецярбургу прайшоў Балтыйскі навукова-інжынерны конкурс. 

Сярод удзельнікаў Мінскай вобласці – юныя даследчыкі з сярэдняй школы № 11 

Слуцка, гімназіі № 2 Салігорска, гімназіі № 1 Дзяржынска. Усе яны атрымалі 

ўзнагароды. 

 

Бусаў, К. Ліга інтэлектуальных чэмпіёнаў / К. Бусаў // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 26 лютага (№ 23). — С. 5. 
21–22 лютага 2015 года ў Жодзіне адбыўся Міжнародны турнір 

«Нацыянальны кубак Рэспублікі Беларусь па інтэлектуальных гульнях сярод 

школьнікаў». 

 

Маркевіч, А. «Каб тут застацца, ты павінен тут нарадзіцца» / 

А. Маркевіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 26 лютага (№ 23). — С. 14–15. 
Артыкул прысвечаны маладому спецыялісту, выпускніку філалагічнага 

факультэта БДУ, які працуе ў сярэдняй школе вёскі Жыліхава Капыльскага раёна, 

Сяргею Бародзічу. 

 

Хідджаз, М. «І думак не было застацца ў горадзе» / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 26 лютага (№ 23). — С. 13. 
У цэнтры ўвагі артыкула – малады дырэктар Даматканавіцкай сярэдняй 

школы Клецкага раёна Аляксандр Анатольевіч Дубіна. І хоць для кіраўніка 29 гадоў 

– гэта нетыповы ўзрост, вопыт кіраўніцкай дзейнасці ў Аляксандра Анатольевіча 

за плячыма вялікі: дырэктарам ён стаў у 2008 годзе, усяго праз год работы ў 

школе. 
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24.02.15 

Барысевіч, В. Лепшымі ў фізічных баях сталі ліцэісткі БДУ / 

В. Барысевіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 24 лютага (№ 22). — С. 1. 
Вынікі XXIII Рэспубліканскага турніру юных фізікаў. 

Трэба адзначыць, што найбольш актыўнымі і ўпартымі на шляху да 

перамогі становяцца рэгіянальныя каманды. Так, у індывідуальным заліку лідарам 

быў прызнаны член каманды зборнай Нясвіжскага раёна Яраслаў Тамашэвіч. Па 

выніках турніру зборная каманда Нясвіжскага раёна (кіраўнікі – Жанна Іванаўна 

Скачко, Таццяна Анатольеўна Мірашнічэнка) была ўзнагароджана дыпломам III 

ступені.  

Акрамя каманды Нясвіжскага раёна, Мінскую вобласць прадстаўлялі яшчэ 5 

каманд, тры з якіх - каманды сярэдняй школы № 1 Смілавіч Чэрвеньскага раёна, 

Слуцкага раёна, сярэдняй школы № 2 Старых Дарог, - таксама былі адзначаны 

дыпломамі III ступені. 

 

21.02.15 

Грэчка, І. Збяры Беларусь на сваім маніторы / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 21 лютага (№ 21). — С. 15. 
Амаль 9 гадоў актыўных пошукаў, паходаў, знаходак, дзясяткі конкурсаў, 

тысячы даследчых работ, сотні тысяч старонак з унікальнай інфармацыяй, якую 

не знойдзеш ні ў адной энцыклапедыі, ні на адным сайце, – усё гэта 

рэспубліканская акцыя навучэнскай моладзі «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». 

Арганізатары ўпэўнены, што прыйшоў час сабраць у адзінае цэлае багаты 

краязнаўчы матэрыял. Напрыклад, каштоўным вопытам у практычнай рэалізацыі 

краязнаўчых праектаў з`яўляецца стварэнне партала пра ўсе школьныя музеі 

Дзяржынскага раёна. 

 

19.02.15 

Багданава, Г. «Мы – для дзяцей» / Г. Багданава // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 19 лютага (№ 20). — С. 16. 
«Мы – для дзяцей» – новы праект, ініцыятарам якога стаў калектыў 

унікальнай на постсавецкай прасторы навучальнай установы – Мінскай гімназіі-

каледжа мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка. Адной з галоўных мэт праекта 

з`яўляецца фарміраванне банка данных адораных дзяцей Беларусі. У межах 

рэалізацыі праекта прадстаўнікі гімназіі на чале з дырэктарам М. А. Пазднікавым 

правялі семінар «Сучасныя падыходы ў навучанні і выхаванні адораных дзяцей» у 

Мар`інагорскай дзіцячай школе мастацтваў. 

 

Гарбар, А. Выхаванне чалавека / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. —

2015. — 19 лютага (№ 20). — С. 8. 
Лугаваслабадская сярэдняя школа Мінскага раёна адзначыла 100-гадовы 

юбілей. 

Аўтар артыкула – настаўнік-метадыст Алена Гарбар. 
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Церахава, Н. Выхаваць здаровае і паспяховае «дзіця будучыні» / 

Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 19 лютага (№ 20). — С. 12. 
У артыкуле ідзе гаворка аб дзейнасці прыватнай дашкольнай установы 

«Дзіця будучыні», што знаходзіцца ў Мінску. Кіраўніком установы з`яўляецца 

Галіна Восіпаўна Грынкевіч. Дарэчы, філіял гэтай дашкольнай установы працуе ў 

Бараўлянах, дзе арганізаваны пакой Мантэсоры. Пакой стварыла выхавальніца 

Людміла Паўлаўна Царова – аўтар праграмы і вучэбнага дапаможніка «Мама, 

навучы чытаць». 

 

14.02.15 

Кірсанава, С. Пад лінеечку / С. Кірсанава // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 14 лютага (№ 18). — С. 14. 
Інтэрв`ю з настаўніцай матэматыкі гімназіі № 1 імя У. А. Караля Чэрвеня 

Наталляй Уладзіміраўнай Пабойкінай. 

 

Рэва, Д. Вялікі дом для вялікай сям`і / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 14 лютага (№ 18). — С. 20. 
У Смалявіцкім раёне адбылося адкрыццё новага дзіцячага дома сямейнага 

тыпу. Яго стваральнікам стала сям`я Лучанок – Анатоль Іванавіч і Тамара 

Канстанцінаўна. 

 

Рэва, Д. Горад для дружалюбных і ініцыятыўных / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 лютага (№ 18). — С. 20. 
У гімназіі-каледжы мастацтваў Маладзечна ў рамках ініцыятывы ЮНІСЭФ 

«Горад, дружалюбны да дзяцей» адбыўся семінар-практыкум «Пашырэнне 

ініцыятывы і ўдасканаленне беларускай мадэлі «Горад, дружалюбны да дзяцей». 

Падчас мерапрыемства аб рэалізацыі маладзёжных ініцыятыў ва ўстановах 

адукацыі Маладзечанскага раёна расказала намеснік начальніка аддзела адукацыі, 

спорту і турызму райвыканкама Софія Пятроўна Філістовіч. Напрыклад, на базе 

сярэдняй школы № 14 горада працуе Школьная акадэмія кіравання, якая створана 

сумеснымі сіламі раённага аддзела адукацыі і Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце 

Рэспублікі Беларусь. А з верасня 2012 года ў Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі 

«Маладзік» Маладзечна працуе дзіцячы парламент. 

 

Рэва, Д. Дзень судака – дзень прафарыентацыі / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 14 лютага (№ 18). — С. 20. 
У Вілейскім дзяржаўным каледжы прайшло кулінарнае шоу «Дзень судака». 

За званне лепшага кулінарнага майстра змагаліся дзве каманды – «Алены» 

(Маргарыта Ганчарова, Алеся Апяцёнак) і «Васілісы» (Карына Вароніна, Лізавета 

Дубаневіч). Усе дзяўчаты набываюць у каледжы прафесію кухара.  

Па выніках шоу перамагла каманда «Васілісы». 
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10.02.15 

Рэва, Д. Вечар сустрэч – вечар цудаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. —

2015. — 10 лютага (№ 16). — С. 1. 
Сноўская сярэдняя школа Нясвіжскага раёна адзначыла сваё 150-годдзе. 

Павіншаваць яе прыйшлі знакамітыя выпускнікі, у тым ліку і Міхаіл Уладзіміравіч 

Мясніковіч, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь.  

Пра знакамітых выпускнікоў расказала дырэктар школы Галіна Васільеўна 

Радаман. 

 

Хідджаз, М. Ёсць такія прафесіі / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 10 лютага (№ 16). — С. 3. 
Агенцтва сацыяльных праектаў B2S арганізавала для дзяцей, якія 

выхоўваюцца без бацькоў, экскурсію ў ЗАТ «К`юлікс сістэмс». Каля дваццаці 

навучэнцаў 8–11 класаў з дзіцячых дамоў №№ 5 і 7 Мінска, а таксама з дзіцячай 

вёскі «Вытокі», што пад Мінскам, наведалі гэтую IT-кампанію.  

Гэта была першая, але не апошняя прафарыентацыйная экскурсія 

старшакласнікаў з ліку дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, у IT-кампанію. 

Хутка яе наведаюць хлопцы і дзяўчаты з SOS-дзіцячых вёсак у Бараўлянах і 

Мар`інай Горкі. 

 

07.02.15 

Подведены итоги и определены победители «Дистанционного 

конкурса педагогических идей и мастерства» // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 7 лютага (№ 15). — С. 7. 
В номинации «Поурочные разработки (сценарии уроков) по учебным 

предметам (завершенные комплекты по теме, разделу, курсу)» почетными 

дипломами были отмечены: 

- Коледа Светлана Михайловна, учитель английского языка ГУО «Средняя 

школа № 6 г. Жодино». Название работы: «Мультфильмы к УМК 4 класса» 

(диплом I степени); 

- Журавлевич Ольга Георгиевна, учитель истории ГУО «Гимназия № 1 

г. Солигорска». Название работы: «Уроки обобщения по темам и разделам 

всемирной истории в 5–9 классах» (диплом III степени). 

В номинации «Учебно-методические материалы для проведения 

факультативных и кружковых занятий, подготовки к олимпиадам» почетным 

дипломом III степени был отмечен Власовец Василий Михайлович, учитель 

математики и информатики ГУО «Загальский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Любанского района» за работу «Сборник задач по 

информатике». 
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Пути развития современного белорусского образования / по 

материалам БелТА // Настаўніцкая газета. — 2015. — 7 лютага (№ 15). — С. 

1, 2–3. 
Онлайн-конференция министра образования Беларуси Михаила 

Анатольевича Журавкова прошла на сайте Белта. 

Министру было задано множество вопросов: о бумажной нагрузке 

педагогов, экзаменах в 9 классе, правилах приема в вузы, введении профильного 

обучения и т. д.  

На вопрос об открытии новых специальностей в ссузах и учреждениях 

профтехобразования Михаил Анатольевич привел пример Слуцкого 

государственного колледжа, где будет начата подготовка по профессии 

«изготовитель мороженого». 

 

Рэва, Д. Дом дзіцячага шчасця / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 7 лютага (№ 15). — С. 22. 
У Маладзечанскім раёне адкрыты новы дзіцячы дом сямейнага тыпу. Гэта 

ўжо 42 дзіцячы дом сямейнага тыпу ў Мінскай вобласці і другі – у Маладзечанскім 

раёне. У хуткім часе адкрыецца яшчэ адзін у Смалявічах. Усяго на Міншчыне 279 

дзяцей сталі выхаванцамі менавіта такіх сямейных дамоў, а яшчэ 270 жывуць і 

выхоўваюцца ў дзіцячых вёсках. 

 

Рэва, Д. Калядныя кур`ёзы на поўным сур`ёзе / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 7 лютага (№ 15). — С. 22. 
У калядных святах у дзіцячым Цэнтры культуры «Расток» у Маладзечне 

прынялі ўдзел каля 700 дзяцей і дарослых. 

 

Рэва, Д. «НаркаПОСТ» на Міншчыне / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 7 лютага (№ 15). — С. 22. 
Першы збор-вучоба сабраў камандзіраў маладзёжных прафілактычных 

атрадаў па наркакантролі ўстаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі Мінскай вобласці. Вучоба была арганізавана ўпраўленнем адукацыі пры 

падтрымцы УУС Мінаблвыканкама. 

 

05.02.2015 

Выгоўская, Т. Зорныя сустрэчы ў Жодзіне / Т. Выгоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 лютага (№ 14). — С. 1. 
Юбілейны Зорны паход па месцах баявой і працоўнай славы беларускага 

народа стаў знакавай падзеяй для кожнага горада, раёна, які быў прыпынкам у 

вялікім студэнцкім падарожжы. З хваляваннем і радасцю прымала «зорнікаў» і 

Жодзіна з 27 па 30 студзеня. 

У межах мерапрыемства студэнты БДПУ імя Максіма Танка наведалі 

некалькі агульнаадукацыйных устаноў горада: сярэднія школы №№ 8, 9, 5, 

гімназію № 1 Жодзіна, а таксама Жодзінскую жаночую гімназію. 
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Аўтар артыкула – загадчыца вучэбна-метадычнага кабінета аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Жодзінскага гарвыканкама Таццяна Выгоўская. 

 

Жахавец, Л. Форма арганізацыі мыслення / Л. Жахавец // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 5 лютага (№ 14). — С. 11. 
Кластар як прыём тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення. 

Аўтар – настаўніца англійскай мовы Радашковіцкай школы-інтэрната для 

дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, Людміла Жахавец. 

 

Кардаш, А. Даследчая дзейнасць – для кожнага / А. Кардаш // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 лютага (№ 14). — С. 14. 
У цэнтры ўвагі артыкула – арганізацыя даследчай дзейнасці навучэнцаў. 

Аўтар артыкула – настаўніца рускай мовы і літаратуры гімназіі Фаніпаля 

Дзяржынскага раёна Алена Кардаш. 

 

Маркевіч, Л. Пра зброю Перамогі раскажа Уладзімір Буркевіч / 

Л. Маркевіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 лютага (№ 14). — С. 11. 
У музеі «Ільянскія далягляды» Ільянскай сярэдняй школы імя А. А. Грымаця 

Вілейскага раёна асаблівым попытам сярод наведвальнікаў карыстаецца выстава 

«Зброя Перамогі». На ёй прадстаўлена больш за 40 макетаў самалётаў і танкаў 

перыяду Вялікай Айчыннай вайны, якія сабраў вучань 5 «Б» класа Уладзімір 

Буркевіч. 

Аўтар артыкула – кіраўнік музея Людміла Маркевіч. 

 

03.02.2015    

Кірсанава, С. Любімыя вучні Яніны Іванаўны / С. Кірсанава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 3 лютага (№ 13). — С. 6. 
Рубрыка «НГ» «Народны настаўнік». 

У якасці народнага настаўніка ў бягучым нумары газеты прадстаўлена 

Яніна Іванаўна Кілбас – настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі 

Фаніпаля. 

 

Фіраго, І. Сам сабе кантралёр / І. Фіраго, Н. Краўцова // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 3 лютага (№ 13). — С. 5. 
У цэнтры ўвагі артыкула – самакантроль за забеспячэннем якасці адукацыі 

як адна з найважнейшых кіраўніцкіх функцый.  

Аўтары – Ірына Фіраго і Ніна Краўцова, метадысты вучэбна-метадычнага 

аддзела кіруючых кадраў Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. 
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28.02.15 

Будущее – в руках молодежи // Мінская праўда. — 2015. — 28 лютага 

(№ 34). — С. 6. 
Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь в Новопольском государственном аграрно-техническом колледже был 

дан старт новому проекту – «В будущее – с «Белой Русью», проводимому 

активистами РОО «Белая Русь» для молодежи Минского района. 

 

Вручили фликеры // Мінская праўда. — 2015. — 28 лютага (№ 34). — 

С. 6. 
Борисовская районная организация РОО «Белая Русь» вместе с отделом 

ГАИ РУВД провели встречу с учащимися Большеухолодской средней школы района. 

 

Выхаваць патрыёта // Мінская праўда. — 2015. — 28 лютага (№ 34). 

— С. 4. 
У пачатку 2015 года па иніцыятыве старшыні раённага Савета дэпутатаў 

Ігара Пятровіча прынята рашэнне сумесна з райкамам БРСМ аднавіць 

партызанскі лагер паблізу вёскі Каладзіно. У першай працоўнай акцыі актыўны 

ўдзел прынялі вучні і настаўнікі гарадской гімназіі. 

 

Такие олимпиады нужны // Мінская праўда. — 2015. — 28 лютага (№ 

34). — С. 6. 
В Воложинском районе провели олимпиаду среди учащихся учреждений 

образования по Правила дорожного движения на базе средней школы № 1 города 

Воложина. 

 
Уроки мужества // Мінская праўда. — 2015. — 28 лютага (№ 34). — 

С. 4. 
Воложинская районная организация РОО «Белая Русь» приняла активное 

участие в проведении Дня памяти воинов-интернационалистов. В первичных 

организациях учреждений образования состоялись уроки мужества и памяти о 

тех, кто прошел дорогами войны, и тех, кто не вернулся домой. Так, в первичной 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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организации гимназии № 1 Воложина прошел урок памяти «Афганистан болит в 

моей душе». 

 

26.02.15 

Максимова, К. Ставка на инициативу / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2015. — 26 лютага (№ 32). — С. 4. 
Победителям республиканского молодежного конкурса «100 идей для 

Беларуси» вручили кубки и сертификаты на получение грантов от Белорусского 

инновационного фонда в размере до 40 тарифных ставок для реализации своих 

проектов. 

 

Хорсун, С. Зарабатывать и тратить по-хозяйски / С. Хорсун // Мінская 

праўда. — 2015. — 26 лютага (№ 32). — С. 4. 
О прошедшей в Несвиже итоговой коллегии управления образования 

Миноблисполкома. Как отметила начальник управления образования Галина 

Николаевна Казак, в 2014 году в сфере образования Минской области особое 

внимание уделялось эффективности использования финансовых ресурсов и 

процессам оптимизации. 
В рамках коллегии участники ознакомились с выступлением победителя 

международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья», 

учителя Сновской средней школы Инны Винник. 

21.02. 2015 

Грыб, С. Да сталічных стандартаў / С. Грыб // Мінская праўда. — 2015. 

— 21 лютага (№ 30). — Артыкул змешчаны ў дадатку «МП плюс» на с. 1. 
Матэрыял прысвечаны 75-годдзю Стаўбцоўскага раёна. 

У межах артыкула змешчаны фотаздымак настаўніцы выяўленчага 

мастацтва сярэдняй школы № 2 Алены Кубрынай і вучаніцы 7 «А» класа Яны 

Гамза на факультатыўных занятках «Роспіс па тканіне». 

 

14.02.15 

Солонец, Г. Один из 9-й роты / Г. Солонец // Мінская праўда. — 2015. 

— 14 лютага (№ 25). — С. 4. 
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о 

выпускнике Крупской поселковой средней школы воине-интернационалисте 

Владимире Криштопенко. Отныне школа будет носить его имя. 

 

12.02.15 

Брожина, Ю. В детский сад без слез / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2015. — 12 лютага (№ 23).  — С. 13. 
О работе материнской школы в учреждении дошкольного образования 

«Ясли-сад «Солнышко» поселка Дружный Пуховичского района. 
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10.02.15 

Гайдук, А. Хрустальны зубр / А. Гайдук // Мінская праўда. — 2015. — 

10 лютага (№ 22). — С. 2. 
Уладзіслаў Захар`еў, навучэнец Крупскай раённай гімназіі, стаў пераможцам 

рэспубліканскага конкурсу «Юныя таленты Беларусі», які праходзіў ў 

Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры «Зубраня». 

 

Драздоўская, А. «Мінская праўда» вачамі гімназістаў / А. Драздоўская 

// Мінская праўда. — 2015. — 10 лютага (№ 22). — С. 2. 
У рамках Года моладзі прайшла сустрэча карэспандэнта «МП» з членамі 

гуртка «Юны журналіст», які дзейнічае на базе беларускамоўнай гімназіі № 2 

горада Барысава. Дзеці прынялі ўдзел у майстар-класе па выпуску газеты. 

Больш падрабязна пра дзейнасць гуртка «Юны журналіст» расказала 

дырэктар гімназіі Алена Скурат. 

 

Драздоўская, А. Шчаслівыя разам / А. Драздоўская // Мінская праўда. 

— 2015. — 10 лютага (№ 22). — С. 1, 3. 
У Смалявічах адкрыўся новы дзіцячы дом сямейнага тыпу. Трэба адзначыць, 

што ён з`яўляецца трэцім у ліку адкрытых сёлета на Міншчыне.   

 

Хорсун, С. Школа жыцця / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. — 

10 лютага (№ 22). — С. 1, 4. 
150-гадовы юбілей адзначыла Сноўская сярэдняя школа Нясвіжскага раёна. 

На мерапрыемства прыехала шмат яе колішніх вучняў, сярод якіх і выпускнік 

1967 года старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

Міхаіл Мясніковіч. 
На імяніны школы прыехаў і былы дырэктар школы Іван Андрэевіч Сярогаў. 

 

03.02.2015 

Грицкевич, Г. Дозвониться до детских сердец / Г. Грицкевич // 

Мінская праўда. — 2015. — 3 лютага (№ 17). — С. 3. 
Минская область и Минская епархия БПЦ развивают активное 

сотрудничество в области православного образования. Так, в Красненской средней 

школе Молодечненского района работает педагогический проект «Духовно-

нравственное развитие и становление личности учащихся в процессе 

сотрудничества школы, семьи и церкви». С 2003 года педагогический коллектив 

гимназии № 1 Жодино принимает участие в республиканском проекте «Духовно-

нравственное воспитание школьников на православных традициях белорусского 

народа». Тесно сотрудничает с православной церковью и УПК «Ясли-сад – средняя 

школа № 24» Борисова. Здесь создан ресурсный центр по духовно-нравственному 

воспитанию на православных традициях белорусского народа. 

 

Драздоўская, А. 50-ы «Зорны паход» / А. Драздоўская // Мінская 

праўда. — 2015. — 3 лютага (№ 17). — С. 2. 
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У Жодзіне прайшоў 50-ы «Зорны паход» па месцах баявой і працоўнай славы 

беларускага народа, прысвечаны 70-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай 

Айчыннай вайне. У рамках «Зорнага паходу» ў сярэдняй школе № 5 Жодзіна з 

канцэртнай праграмай выступілі ўдзельнікі зводнага атрада «Ёсць кантакт» і 

навучэнцы школы. 

 

Лаппо, А. Для профилактики / А. Лаппо // Мінская праўда. — 2015. — 

3 лютага (№ 17). — С. 2. 
В Вилейской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей 

с тяжелыми нарушениями речи состоялась традиционная встреча сотрудников 

областной Госавтоинспекции с учащимися. На этот раз профилактическая акция 

прошла под девизом «В новый год по обновленным правилам». 

 
Сліж, М. Дом для шчасця / М. Сліж // Мінская праўда. — 2015. — 3 

лютага (№ 17). — С. 1. 
У Беларусі ўжо не першы год заклапочаны праблемай абароны інтарэсаў 

дзяцей-сірот і тых, хто па розных прычынах застаўся без апекі бацькоў. І 

асноўным кірункам у гэтай дзейнасці, як зазначыла падчас адкрыцця дзіцячага 

дома сямейнага тыпу ў Насілаве начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама 

Галіна Казак, стаў пераход ад інтэрнацкай формы выхавання такіх дзяцей да 

сямейнай. Сёння ў Мінскай вобласці працуюць 42 дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, у 

хуткім часе падобны адкрыецца ў Смалявічах. 
 


