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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 

 
29.05.15 

Нікалаева, Н. Формула пазітыўнага лета, або Хто паедзе ў «Зубраня»? 

/ Н. Нікалаева // Звязда. — 2015. — 29 мая (№ 100). — С. 5. 
27 мая ў Беларусі афіцыйна стартаваў аздараўленчы сезон. На першую 

змену ў Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня» з`ехаліся 

1100 дзяцей з усёй краіны. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/85374.html 

 

21.05.15 

Адамовіч, Ю. Музыка нас звязала / Ю. Адамовіч // Звязда. — 2015. — 

21 мая (№ 94). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 5. 
З рубрыкі «Захапленні». Пра сваё захапленне музыкай расказвае аўтар 

артыкула Юлія Адамовіч, вучаніца 11 класа гімназіі № 1 імя У. А. Караля 

г. Чэрвеня. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/84302.html 

 

Анікевіч, Л. Калі ведаеш, чаго хочаш... / Л. Анікевіч // Звязда. — 2015. 

— 21 мая (№ 94). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 7. 
Конкурс «Я – малады. І мне не ўсё роўна!». Творчая праца Лізаветы Анікевіч, 

вучаніцы 9 класа гімназіі № 1 Жодзіна. Аўтар расказвае пра вучня 11 класа гімназіі 

№ 1 Жодзіна Аляксея Элімелаха. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/84355.html 

 

Сенюць, А. «Баявы разлік» – на вышыні! / А. Сенюць // Звязда. — 2015. 

— 21 мая (№ 94). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 3. 
На Мядзельшчыне прайшла маладзёжная квест-гульня, прысвечаная 70-

годдзю Вялікай Перамогі. Сярод удзельнікаў мерапрыемства – каманда аддзела 
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адукацыі, спорту і турызму райвыканкама («Баявы разлік»), каманда НДЦ 

«Зубраня» («Зубраняты»). 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/84341.html 

 

Стрыга, Ю. Велабайкер з душою творцы / Ю. Стрыга // Звязда. — 2015. 

— 21 мая (№ 94). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на 

с. 7. 
Конкурс «Я – малады. І мне не ўсё роўна!». Творчая праца вучаніцы 11 класа 

Лебедзеўскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна. Дарэчы, Юлія Стрыга 

дасылае ўжо другую працу. Першы матэрыял «Сакаўшчына» – боль і памяць» 

была надрукавана ў нумары ад 12 сакавіка. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/84343.html 

 

Стрэж, А. Будзем удзячнымі / А. Стрэж // Звязда. — 2015. — 21 мая 

(№ 94). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 3. 
Аўтар артыкула – вучаніца 8 класа сярэдняй школы № 5 Вілейкі Аляксандра 

Стрэж – расказвае пра свайго сваяка Леаніда Дзмітрыевіча Малькевіча, 

удзельніка Вялікай Айчыннай вайны. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/84340.html 

 

20.05.15 

Нікалаева, Н. Пяць узнагарод на чацвярых / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2015. — 20 мая (№ 93). — С. 4. 
Беларускія школьнікі заваявалі пяць узнагарод на міжнародным навукова-

інжынерным конкурсе Іntel ІSEF, які завяршыўся ў горадзе Пітсбург (штат 

Пенсільванія, ЗША).  
У каманду ўвайшлі Віктар Беляўцоў (Мінскі дзяржаўны абласны ліцэй), 

Уладзіслаў Гадалаў (сярэдняя школа № 11 Слуцка), Дзмітрый Крывянчук (гімназія 

№ 1 імя Ф. Я. Перца г. Пінска) і Іван Саечнікаў (Ліцэй БДУ). 

Праца Віктара Беляўцова «Новы тып крыла» была адзначана дыпломам 

навуковага журы конкурсу. Акрамя таго, Віктар атрымаў два спецыяльныя прызы 

– ад аднаго з найбуйнейшых карпаратыўных фондаў ЗША AlcoaFoundatіon і 

Таварыства выпрабавальнікаў пілотаў (SocіetyofExperіmentalTestPіlots). 

Дзевяцікласнік са Слуцка Уладзіслаў Гадалаў за працу «Сістэма бяспекі 

ArtemіsWebSecurіty» быў узнагароджаны спецыяльным прызам ад найбуйнейшага ў 

свеце рэгістратара даменных імёнаў GoDaddy. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/84163.html 

 

Прадукт хоць і другасны, але каштоўны // Звязда. — 2015. — 20 мая 

(№ 93). — С. 2. 
Навучэнка 8 класа гімназіі № 1 горада Жодзіна Аляксандра Кахавец 

атрымала медаль навуковага журы (сярод зарубежных праектаў) 24-й 

Міжнароднай выставы даследчых праектаў школьнікаў, што прайшла ў Турцыі. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/84195.html 
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14.05.15 

Нікалаева, Н. У Турцыю – па медаль / Н. Нікалаева // Звязда. — 2015. 

— 14 мая (№ 89). — С. 4. 
У Стамбуле прайшла XXIV Міжнародная выстава даследчых праектаў 

школьнікаў. Беларусь прадстаўляла навучэнка 8 класа гімназіі № 1 Жодзіна 

Аляксандра Кахавец са сваёй работай «Упакоўка – каштоўны другасны рэсурс» 

(навуковы кіраўнік – настаўніца геаграфіі Ірына Пічугіна).  

Аляксандра была ўдастоена медаля навуковага журы сярод замежных 

праектаў. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/83566.html 

 

06.05.15 

Зянько, В. Сцяжынамі роднага краю / В. Зянько // Звязда. — 2015. — 

6 мая (№ 83). — С. 5. 
У кожнага, безумоўна, ёсць любімае выданне. У Яўгена Чартовіча і Аляксея 

Бушылы – вучняў сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў – гэта часопісы «Бярозка» і 

«Родная прырода». 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/82222.html 

 

05.05.15 

Канюта, В. Кожнае слова – стрэл, трапны радок – кулямётная чарга / 

В. Канюта // Звязда. — 2015. — 5 мая (№ 82). — С. 7. 
Пісьменнік Іван Муравейка перадаў у музей Тальскага вучэбна-педагагічнага 

комплексу дзіцячы сад – сярэдняя школа Любанскага раёна сваю друкавальную 

машынку, якую набыў восенню 1945 года ў Германіі. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/82059.html 

 

Лыскавец, Я. Героі ў сталічным небе / Я. Лыскавец // Звязда. — 2015. 

— 5 мая (№ 82). — С. 1, 3. 
Вынікі конкурсу паветраных змеяў «ТэхнаЭнергія». 
У намінацыі «Гераічны вандроўнік» перамогу атрымаў Уладзімір Дылеўскі, 

вучань сярэдняй школы № 3 Нясвіжа. 

Пераможца ў намінацыі «Змяіны найвышэйшы пілатаж» – Аляксей Лобан, 

навучэнец Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Капыля. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/05/82065.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 

 
30.05.15 

Пантелеева, Е. Звонок на большую перемену / Е. Пантелеева // 

Рэспубліка. — 2015. — 30 мая (№ 99). — С. 1, 5. 
Выпускницы Новоселковского учебно-педагогического комплекса детский сад 

– средняя школа Несвижского района Алеся Валевач, Даша Коржик, Аня Захарченя 

делятся планами на взрослую жизнь. 

 

21.05.15 

Другое нараджэнне педкласаў // Рэспубліка. — 2015. — 21 мая (№ 

92). — С. 3. 
У наступным годзе ў 23 раёнах Мінскай вобласці будзе адкрыта як мінімум па 

аднаму педагагічнаму класу, распавёў падчас прамой лініі «Рэспублікі» рэктар 

БДПУ ім. М. Танка Аляксандр Жук. 

 

«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  

 
28.05.15 

Вашкелевіч, Н. ЭАР пераўтварае педагагічную дзейнасць / 

Н. Вашкелевіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 28 мая (№ 62). — С. 2. 
88 праектаў было прадстаўлена ў фінале X Рэспубліканскага конкурсу 

«Камп`ютар. Адукацыя. Інтэрнэт». 

Разуменне важнасці якаснага і інфарматыўнага сайта ўстановы адукацыі 

прадэманстраваў праект – афіцыйны сайт сярэдняй школы № 20 Барысава 

(аўтар Аляксандр Бадзюля). Гэты праект, а таксама інтэрактыўны дапаможнік 
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па інфарматыцы «Алгарытміка: 8 клас» (аўтары Міхаіл Дашчэчка і Ілья Брагінец 

з сярэдняй школы № 4 Дзяржынска) былі ўдастоены дыплома I ступені. 

 

26.05.15 

Церахава, Н. Асаблівыя, але не адасобленыя ад грамадства / 

Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 26 мая (№ 83). — С. 1, 3. 
У Салігорску прайшло выязное пасяджэнне калегіі Міністэрства адукацыі 

на чале з міністрам адукацыі Міхаілам Жураўковым па тэме «Аб развіцці 

інклюзіўнай адукацыі асоб з АПФР». Удзельнікі пасяджэння абмеркавалі 

дасягненні і праблемы, якія існуюць на шляху да інклюзіі, пазнаёміліся з дзейнасцю 

раённага ЦКРНіР і сярэдняй школы № 1 Салігорска. 

 

Чэмер, М. Прыгожыя людзі / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 26 мая (№ 83). — С. 1, 13. 
У Маладзечне завяршыўся Рэспубліканскі фестываль мастацкай творчасці 

навучэнскай і студэнцкай моладзі «АРТ-вакацыі-2015».  
Сярод удзельнікаў фестывалю – Смілавіцкі сельскагаспадарчы ліцэй, 

Маладзечанскі дзяржаўны каледж, Салігорскі дзяржаўны каледж, Барысаўскі 

дзяржаўны каледж галіновых тэхналогій, Барысаўскі дзяржаўны будаўнічы 

прафесійны ліцэй, Цэнтр дзіцячай творчасці Жодзіна. 

 
23.05.15 

Алёхіна, Н. Кожнае дзіця хоча ў «Зубраня» / Н. Алёхіна // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 23 мая (№ 60). — С. 1. 
Летам 2015 года стартуе сумесны беларуска-балгарскі праект, 

арганізаваны НДЦ «Зубраня» і Цэнтрам міжнародных сувязей Міністэрства 

адукацыі Беларусі. 

 

Прэстыж – катэгорыя духоўная / гутарыла Вольга Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 23 мая (№ 60). — С. 8. 
Гутарка журналіста з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Нясвіжскага райвыканкама Аленай Уладзіміраўнай Клішэвіч. 

Тэма гаворкі – вынікі вучэбна-выхаваўчай дзейнасці ўстаноў адукацыі раёна. 

 

21.05.15 

Дубоўская, В. Тактыка – настаўніка, тэхніка – вучняў / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 21 мая (№ 59). — С. 5–6. 
Журналіст «МП» пабывала на ўроку Таццяны Леанідаўны Жук, настаўніцы 

фізічнай культуры і здароўя сярэдняй школы № 3 Вілейкі. 

 

Рэва, Д. Выбар прафесіі – выбар лёсу / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 21 мая (№ 59). — С. 15. 
На Міншчыне адбыўся VIII Абласны бацькоўскі сход. Сёлета мерапрыемства 

праходзіла ў новым фармаце. Раней мамы і таты з усёй вобласці з’язджаліся ў 
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адно месца, каб абмеркаваць найбольш важныя пытанні. У гэтым жа годзе 

абласны сход праходзіў адначасова ў 21 установе прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі. 

Так, адкрыты дыялог правялі ў Любанскім і Смілавіцкім сельскагаспадарчых 

прафесійных ліцэях, Чэрвеньскім прафесійным будаўнічым ліцэі. У Мінскім 

дзяржаўным абласным каледжы адбыўся прафарыентацыйны квест, а ў Слуцкім 

дзяржаўным каледжы арганізавалі інтэрактыўны дайджэст па тэме сходу. 

Барысаўскі дзяржаўны каледж, Бярэзінскі аграрна-тэхнічны прафесійны ліцэй, 

Клецкі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй і многія іншыя выбралі форму дня 

адкрытых дзвярэй. У форме дня адкрытых дзвярэй бацькоўскі сход прайшоў у 

Смалявіцкім дзяржаўным аграрна-тэхнічным прафесійным ліцэі.  

У Нясвіжскім дзяржаўным каледжы імя Якуба Коласа ў час бацькоўскага 

сходу працавала тэматычная пляцоўка «У пошуках свайго прызвання. Ад 

прафарыентацыйнай работы да прафесійнага выбару», мерапрыемствы 

праходзілі ў форме інтэрактыўнага дайджэста. 

 

Рэва, Д. Майстры аўтарамонтнай справы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 21 мая (№ 59). — С. 15. 
На Міншчыне праводзіцца шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 75-годдзю 

сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі Рэспублікі Беларусь. У рамках 

святкавання гэтай падзеі ў Вілейцы адбыўся абласны конкурс прафесійнага 

майстэрства сярод слесараў па рамонце аўтамабіляў. 

Трэцяе месца на конкурсе заваявала каманда Уздзенскага дзяржаўнага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя, другое месца падзялілі паміж сабой 

каманды Барысаўскага дзяржаўнага каледжа і абласнога аграрна-тэхнічнага 

прафесійнага ліцэя. Пераможцамі сталі навучэнцы Вілейскага дзяржаўнага 

каледжа Яўген Апанасёнак і Міхаіл Бобрык. 

 

19.05.15 

Рэва, Д. Дадому з узнагародамі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 19 мая (№ 58). — С. 1. 
Беларускія школьнікі годна прадставілі свае навуковыя работы на 

Міжнародным навукова-інжынерным конкурсе Intel International Science and 

Engineering Fair-2015 і вярнуліся дадому з узнагародамі.  

На конкурсе ў Пітсбургу Віктар Беляўцоў, навучэнец Мінскага дзяржаўнага 

абласнога ліцэя, атрымаў адразу тры ўзнагароды – дыплом навуковага журы, 

спецыяльны прыз аднаго з найбуйнейшых карпаратыўных фондаў у ЗША Alcoa 

Foundation і спецыяльны прыз Грамадства выпрабавальнікаў пілотаў (Society of 

Experimental Test Pilots), міжнароднай арганізацыі лётных выпрабаванняў 

лётчыкаў і касманаўтаў, якая спрыяе бяспецы палётаў і адукацыі ў галіне 

праектавання і лётных выпрабаванняў аэракасмічных транспартных сродкаў. 

Віктар прадстаўляў на суд міжнароднага журы работу «Новы тып крыла». 

Работа Уладзіслава Гадалава, навучэнца сярэдняй школы № 11 Слуцка, 

«Сістэма бяспекі Artemis Web Security» была адзначана на конкурсе спецыяльным 

прызам ад найбуйнейшага ў свеце рэгістратара даменных імёнаў GoDaddy. 
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16.05.15 

Грышкевіч, С. Разам з сям`ёй, а не замест яе / С. Грышкевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 мая (№ 57). — С. 5. 
У Пінску прайшоў двухдзённы рэспубліканскі семінар «Арганізацыя 

сацыяльнага партнёрства і ўзаемадзеянне з сям`ёй як фактар павышэння іміджу 

ўстановы адукацыі». Сярод удзельнікаў мерапрыемства – выкладчыкі Мінскага 

абласнога інстытута развіцця адукацыі (прозвішчы не названы). 

 

Грэчка, І. Віртуальна – актуальна / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 16 мая (№ 57). — С. 16. 
У цэнтры ўвагі артыкула – віртуальныя музеі ўстаноў сістэмы адукацыі 

Рэспублікі Беларусь. 
Так, адлюстраваны вопыт устаноў адукацыі Дзяржыншчыны: 3D-музей 

Станькаўскай сярэдняй школы (кіраўнік – настаўнік інфарматыкі Аляксандр 

Пятровіч Ларчанка); партал школьных музеяў раёна (Петкавіцкая сярэдняя 

школа, Навасёлкаўскі дзіцячы сад – сярэдняя школа). 

 

Соломко, Т. Биология на уроках филологии / Т. Соломко // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 мая (№ 57). — С. 8. 
Межпредметные связи («русский язык – белорусский язык – биология»). 
Автор статьи – учитель русского языка и литературы Городьковского 

детского сада – средней школы Воложинского района Тамара Соломко. 

 

Чэмер, М. Прыгожы апошні неапошні штрых / М. Чэмер // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 мая (№ 57). — С. 22. 
13 і 14 мая прайшлі заключныя мерапрыемствы XXIV Рэспубліканскага 

фестывалю-конкурсу моды і фота «Млын моды–2015». Сёлета ўдзельнікамі 

дабрачыннага праекта «Млына моды» «Стыльны пачатак» сталі навучэнцы 

Мінскай абласной дзяржаўнай спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната 

для дзяцей з парушэннем слыху, якія мусілі былі выйсці ў якасці мадэлей на подыум 

Prime Hall 14 мая. 
 
14.05.15 

Рэва, Д. Геаграфія перамог / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

14 мая (№ 56). — С. 22. 
У турэцкім горадзе Ізміры адбылася XXII Міжнародная канферэнцыя юных 

вучоных па фізіцы, матэматыцы, інфарматыцы і экалогіі. Віктар Беляўцоў, 

навучэнец Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя,  за сваю работу «Новы тып 

крыла», прадстаўленую ў секцыі «Фізіка», быў узнагароджаны залатым медалём. 

У Маскве прайшлі XXII Усерасійскія юнацкія чытанні імя У. І. Вярнадскага  

– вочны этап Усерасійскага конкурсу юнацкіх даследчых работ. Юныя даследчыкі 

з Мінскай вобласці прадставілі на конкурсе 13 работ, і ўсе яны былі адзначаны 

дыпломамі. Пяцёра ўдзельнікаў (Дар'я Залеская са Старобінскай сярэдняй школы 

Салігорскага раёна, Валерыя Кабак з вілейскай гімназіі № 2, Кацярына Будчан, 
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вучаніца сярэдняй школы № 4 Нясвіжа, Мікіта Каліноўскі, навучэнец Сноўскай 

сярэдняй школы Нясвіжскага раёна, і Ганна Комлач, прадстаўніца Нясвіжскай 

гімназіі) атрымалі дыпломы лаўрэатаў конкурсу і памятны знак «У. І. Вярнадскі» 

за дасягненні ў даследчай дзейнасці.  

Дыпломы I ступені атрымалі Мілана Грудніцкая і Лізавета Пісарчык, 

вучаніцы Свіслацкай сярэдняй школы імя А. Р. Чарвякова Пухавіцкага раёна, 

Валерыя Кабак, вучаніца вілейскай гімназіі № 2, Аляксей Кукула, вучань 

Затур'янскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Нясвіжскага раёна, Паліна Міхно, 

вучаніца сярэдняй школы № 5 імя Героя Савецкага Саюза В. І. Казлова Салігорска, 

Яраслаў Тамашэвіч, навучэнец Нясвіжскай гімназіі. Цікава, што на конкурс 

адправіліся дзяўчынкі-цезкі з Нясвіжа – дзве Аляксандры Віннік. Адна Аляксандра 

вучыцца ў Нясвіжскай гімназіі, другая – у сярэдняй школе № 1 Нясвіжа. Абедзве 

дзяўчыны атрымалі дыпломы I ступені. 

Работы прадстаўнікаў Міншчыны былі таксама адзначаны дыпломамі ў 

розных намінацыях. Так, напрыклад, у намінацыі «Лепшы даклад» журы 

ўзнагародзіла работы «Мікратапонімы вёсак Караліна, Юшавічы, Слаўкава 

Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці» вучаніцы сярэдняй школы № 4 Нясвіжа 

Кацярыны Будчан і «Падзенне кроплі з невялікай вышыні» навучэнца Нясвіжскай 

гімназіі Яраслава Тамашэвіча. Даследаванне «Сакрэты рэкламы духоў» Паліны 

Галаўнёвай з Нясвіжскай гімназіі было адзначана як «Лепшае рамантычнае 

даследаванне». «Лепшае прадстаўленне работы на секцыі», на думку журы, 

ажыццявіла Апяксандра Віннік з Нясвіжскай гімназіі, яна даследавала 

«Праваслаўную царкву Нясвіжа». Работа Аляксея Кукулы, вучня Затур'янскага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы, «Курорт з вясковым каларытам, або Рэйтынг 

сядзіб Нясвіжскага раёна па аўтэнтычнасці» прызнана адной з лепшых эколага-

асветніцкіх работ. Найбольш актуальным палічылі члены журы даследаванне 

«Тэндэнцыі трансфармацыі фразем у назвах медыятэкстаў» навучэнца Сноўскай 

сярэдняй школы Мікіты Каліноўскага. 

Таксама ў расійскай сталіцы адбылася адкрытая гуманітарная 

канферэнцыя даследчых работ навучэнцаў «Вышгарад–2015 (Маркелаўскія 

чытанні)». I зноў школьнікі і гімназісты Мінскай вобласці не засталіся без 

узнагарод, усе 8 выступленняў прынеслі плён. Так, 4 работы былі адзначаны 

ганаровымі граматамі. Дыпломы III ступені атрымалі Яна Гладкоўская, навучэнка 

Жодзінскай жаночай гімназіі, і Уладзіслаў Катоўскі, навучэнец сярэдняй школы № 

6 Жодзіна. А на найвышэйшай прыступцы апынуліся Юлія Клімковіч, навучэнка 

гімназіі № 1 Жодзіна, а таксама дзве прадстаўніцы Жодзінскай жаночай гімназіі 

Дар'я ІІІарыпава і Уладзіслава Аніскевіч. 

 

Рэва, Д. Змагаюцца і перамагаюць / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. —

2015. — 14 мая (№ 56). — С. 22. 
Два бронзавыя медалі чэмпіянату Еўропы па самба сярод юніёраў і юніёрак, 

юнакоў і дзяўчат прывезлі жодзінскія спартсменкі. На спаборніцтвы ў сербскі 

горад Нові Сад прыехалі дэлегацыі з 21 краіны свету. Прызёры Карына Кавалёва і 

Настасся Шыбека – выхаванкі СДЮШАР Жодзіна і трэнера Таццяны 

Уладзіміраўны Макарэвіч. 
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Рэва, Д. «Зорны час» будучых прафесіяналаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 14 мая (№ 56). — С. 22. 
Спаборніцтва тынкоўшчыкаў і муляроў прайшло ў цэнтры вытворчага 

навучання Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа і было прысвечана 75-годдзю 

сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі Рэспублікі Беларусь, якое адзначаецца 

сёлета. Удзельнічалі ў конкурсе навучэнцы ўстаноў прафесійна-тэхнічнай 

адукацыі Маладзечна, Чэрвеня, Дзяржынска, Барысава, Салігорска, Клецка, 

Любані і Слуцка. Пераможцам конкурсу стаў Андрэй Чаеўскі, навучэнец 

Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа. На другім месцы – Аляксандр Градовіч, 

навучэнец Барысаўскага дзяржаўнага будаўнічага ліцэя. Трэцяе месца падзялілі 

Мікалай Гамер, прадстаўнік абласнога аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя, і 

Валянцін Дубоўскі, навучэнец Чэрвеньскага прафесійнага будаўнічага ліцэя. 

Конкурсныя заданні для тых, хто спрачаўся за званне лепшага муляра, былі 

няпростыя. Ім неабходна было выканаць мур прасценка ў паўтары цэглы з 

чвэрцямі па аднараднай сістэме перавязкі швоў. Паспрабаваць сябе ў гэтай 

нялёгкай справе вырашылі навучэнцы з Маладзечна, Чэрвеня, Жодзіна, Барысава, 

Салігорска, Вілейкі і Капыля. Лепш за іншых з заданнем справіўся Аляксандр 

Паўлоўскі, навучэнец Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа. Ён і стаў 

пераможцам конкурсу. На другую прыступку ўзняўся Аляксей Арцем'еў, навучэнец 

Жодзінскага прафесійнага ліцэя, а на трэцюю – Мікалай Курач, навучэнец 

Чэрвеньскага прафесійнага будаўнічага ліцэя. 

 

Рэва, Д. Турнір – міні, значэнне – максі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 14 мая (№ 56). — С. 22. 
Абласны міні-турнір юных матэматыкаў у трэці раз сабраў аматараў 

царыцы навук, якія вучацца ў 5-7 класах. У сярэднюю школу № 1 Фаніпаля з'ехаліся 

прадстаўнікі 19 каманд з 18 раёнаў Міншчыны. Па выніках стартавага рэйтынга і 

баёў першых двух этапаў 8 каманд выйшлі ў фінал. Фінальны бой і вызначыў 

пераможцу – ім стала зборная каманда Барысаўскага раёна пад кіраўніцтвам 

Ірыны Мікалаеўны Угрыніў і Алены Іванаўны Чуры. 

 

Хідджаз, М. Сямейнае свята – кожны месяц / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 мая (№ 56). — С. 18. 
У артыкуле апавядаецца пра дзіцячы дом сямейнага тыпу ў вёсцы 

Траскоўшчына Мінскага раёна (сям`ю Ніны Сямёнаўны Ярмаковіч). 

 

12.05.15 

Клюйко, А. Дацягнуцца да нябёс / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 12 мая (№ 55). — С. 4. 
Вынікі конкурсу паветраных змеяў «ТэхнаЭнергія». 

У намінацыі «Гераічны вандроўнік» перамогу атрымаў Уладзімір Дылеўскі, 

вучань сярэдняй школы № 3 Нясвіжа. Пераможца ў намінацыі «Змяіны 

найвышэйшы пілатаж» – Аляксей Лобан, навучэнец Цэнтра творчасці дзяцей і 

моладзі Капыля. 
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Чыгір, Т. Пераемнасць дзіцячага сада і школы: узаемадзейнічаем у 

інтарэсах дзіцяці / Т. Чыгір // Настаўніцкая газета. — 2015. — 12 мая (№ 55). 

— С. 11. 
На базе гімназіі № 1 Дзяржынска адбыўся семінар-практыкум «Дзіцячы сад 

і школа: узаемадзейнічаем у інтарэсах дзіцяці». Семінар адбыўся ў рамках работы 

абласнога рэсурснага цэнтра «Прысталічча». 

Аўтары артыкула: загадчык раённага вучэбна-метадычнага кабінета 

аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага раёна Таццяна Чыгір; галоўны 

спецыяліст аддзела Таццяна Грыгаровіч. 

 
07.05.15 

Грэчка, І. У аснове дзяржаўнасці – патрыятызм, духоўнасць, 

маральнасць / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2015. — 7 мая (№ 54). — 

С. 11. 
27–28 красавіка ў Мінску праходзіла міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя «Грамадзянска-патрыятычнае і духоўна-маральнае выхаванне 

моладзі: вопыт, перспектывы, супрацоўніцтва». Сярод удзельнікаў канферэнцыі – 

намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце дзіцячага сада – сярэдняй школы № 24 

Барысава Вераніка Канстанцінаўна Плаўнікава. 

 

Дубоўская, В. Юныя навукоўцы-пераможцы / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 7 мая (№ 54). — С. 2. 
Віктар Беляўцоў, навучэнец 11 класа Мінскага абласнога ліцэя, атрымаў 

«золата» за работу «Новы тып крыла» (секцыя фізікі) на XXII Міжнароднай 

канферэнцыі юных навукоўцаў, якая прайшла ў канцы красавіка ў турэцкім Ізміры. 

 

Мы да зямлі паклонімся салдатам… // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 7 мая (№ 54). — С. 15. 
Вершаваная тэматычная старонка, прысвечаная 70-годдзю Вялікай 

Перамогі. Сярод аўтараў вершаў – былы выкладчык гісторыі Запольскай сярэдняй 

школы Чэрвеньскага раёна Наталля Сівак. 

 

05.05.15 

Гарбар, А. А золкі тут ціхія / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 5 мая (№ 53). — С. 8–9. 
Патрыятычнае выхаванне навучэнцаў. 

Аўтар – Алена Гарбар, настаўніца біялогіі і хіміі Лугаваслабадской сярэдняй 

школы Мінскага раёна. 

 

Жук, В. Як гучыць вайна? / В. Жук // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

5 мая (№ 53). — С. 10. 
Аўтар – Віктар Жук, настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 11 Маладзечна. 
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30.05.15 

Васильев, Н. Лицей окнами в завтра / Н. Васильев // Мінская праўда. 

— 2015. — 30 мая (№ 86). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «МП 

плюс» на с. 4. 
О Минском государственном областном лицее рассказал его директор 

Виктор Хатеев. 

 

Грыб, С. Зарабіць і сэканоміць / С. Грыб // Мінская праўда. — 2015. — 

30 мая (№ 86). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «МП плюс» на 

с. 1. 
Сучасны стан і перспектывы развіцця Старадарожчыны агучыў старшыня 

Старадарожскага райвыканкама Сцяпан Чачуха. Старшыня адзначыў, што 

«зарабіць – толькі палова справы. Не менш важна ўмець сэканоміць. І ў тым ліку 

на рамонце ўстаноў сацыяльнай сферы. Гэтыя работы выконваюцца гаспадарчым 

спосабам, бо так нашмат танней». Так, за апошні час у сярэдняй школе № 2 

у Старых Дарогах так капітальна адрэмантаваны спартзала, раздзявалкі, 

вучэбныя кабінеты, рамонт гаспадарчым спосабам ідзе ў гімназіі № 1, Пасецкай і 

іншых школах. 

 

Максимова, К. Начало взрослой жизни / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2015. — 30 мая (№ 86). — С. 1, 3. 
О гимназии-интернате города Мяделя. 

 

Победители все! // Мінская праўда. — 2015. — 30 мая (№ 86). — С. 8. 
О конкурсе профессионального мастерства молодых специалистов в 

Борисовском районе. Среди дошкольных учреждений, вышедших в финал, – 

учреждения образования ясли-сады города Борисова №№ 15, 19, 37, 41 и 

Лошницкий ясли-сад. В финал от учреждений среднего образования вышли 10 

молодых специалистов. 

Подводя итоги конкурса «Молодой специалист–2015», члены совета 

Борисовской районной организации РОО «Белая Русь» объявили всех участников 

финального состязания победителями. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Почетная миссия // Мінская праўда. — 2015. — 30 мая (№ 86). — С. 7. 
Инициатива Минской районной организации РОО «Белая Русь» – «Школа 

молодого лидера» реализуется в Год молодежи в рамках республиканского 

проекта «В будущее – с «Белой Русью» впервые в Беларуси. Слушатели школы – 

тридцать выпускников Новопольского государственного аграрно-экономического 

колледжа, члены РОО «Белая Русь». 

 

28.05.15 

Какой лагерь выбрать? // Мінская праўда. — 2015. — 28 мая (№ 84). 

— С. 3. 
В центре внимания – летняя оздоровительная кампания в Минской области. 

В Молодечненском районе с 16 июля по 2 августа будет работать 

областной лингвистический лагерь «Smart Camp» («Умный лагерь») для учащихся, 

заинтересованных в углублении знаний по английскому языку. 

В Борисовском районе впервые для активистов ЮИДовского движения 

запланирована работа профильного лагеря, который распахнет свои двери в июле 

на базе филиала Борисовского экологического центра в деревне Корсаковичи. 

В оздоровительном лагере «Бродовка» Борисовского района с 

круглосуточным пребыванием детей в каждой смене будет действовать 

волонтерский проект «Волонтерство по-бродовски». 

В средних школах № 2 и № 8 Борисова будут работать оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей по профориентации, а в средней школе 

№ 17 – лингвистический лагерь с дневным пребыванием по испанскому языку с 

использованием опыта оздоровления в испанском городе Сарагоса. Оборонно-

спортивные лагеря с дневным пребыванием детей будут организованы на базе 

средних школ №№ 7, 16. На базе оздоровительного лагеря «Чайка» с 

круглосуточным пребыванием второй год будет организовано оздоровление детей 

с инвалидностью совместно с родителями. 

На Стародорожчине для подростков, требующих особого внимания, будет 

функционировать профильный лагерь с дневным пребыванием на базе городской 

средней школы № 3. 

Для 60 ребят из Копыльского района, состоящих на различных видах учета, 

будет организован профильный лагерь «Сталкер» на базе Каменского учебно-

педагогического комплекса «Детский сад – средняя школа». В Вилейском районе на 

базе оздоровительного лагеря «Лесная сказка» планируется работа профильного 

лагеря для 26 учащихся подучетных категорий. 

В июле будет открыт областной профильный лагерь «Эрудит» для 

учащихся, заинтересованных в углубленном изучении географии и химии. Учебные 

занятия с ребятами будут проводить преподаватели и студенты БГУ, опытные 

педагоги учреждений образования Минской области. 

Уже не первый год в целях укрепления международных дружеских связей 

между учреждениями образования России и Минской области будет организовано 

совместное оздоровление детей. К примеру, в оздоровительном лагере «Оресса» 

отдела образования Любанского райисполкома запланирован проект, участниками 
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которого станут учащиеся учреждений образования Любанщины и воспитанники 

международного профильного оздоровительного лагеря «Патриот» Ярославской 

области. 

 

Петровский, М. Подростки в центре внимания / М. Петровский // 

Мінская праўда. — 2015. — 28 мая (№ 84). — С. 14. 
На Минщине отмечается рост преступности среди несовершеннолетних, и 

особенно это актуально для Любанского, Минского, Вилейского, Копыльского и 

Солигорского районов, а также города Жодино, констатировали участники 

выездного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, которое состоялось 

в Молодечно. Важными мерами в предупреждении правонарушений являются 

летняя занятость несовершеннолетних, организация их досуга и оздоровления, 

обучение и трудоустройство. С этой целью по 1 октября на Минщине 

реализуется межведомственная программа «Забота». 

 

Путевка от Br2 млн. // Мінская праўда. — 2015. — 28 мая (№ 84). — 

С. 3. 
На Минщине в летний период планируется оздоровить 56 тыс. детей, в том 

числе 33 тыс. – в лагерях с дневным пребыванием и 23 тыс. – с круглосуточным. 

 

Хацкевич, О. Выбор молодых – выбор будущего / О. Хацкевич // 

Мінская праўда. — 2015. — 28 мая (№ 84). — С. 14. 
Об Областном аграрно-техническом профессиональном лицее (Дзержинский 

район) рассказывает его директор Виталий Лисовский.  

 

26.05.15 

Брожина, Ю. Артисты из народа / Ю. Брожина // Мінская праўда.  —

2015. — 26 мая (№ 83). — С. 3. 
Состоялся финальный концерт республиканского вокального конкурса 

Федерации профсоюзов «Новые голоса – для любимой страны», по итогам 

которого был назван победитель. 

Минщину на финальном этапе конкурса представляли три участника – 

преподаватель театральной студии «ТалантГрупп» Марина Веренич из Мяделя, 

учитель боровлянской средней школы № 2 Ольга Любавина и педагог-организатор 

Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» 

Руслан Рогалевич. 

Диплом III степени, а также сертификат на сумму Br5 млн. получил Руслан 

Рогалевич. 

 

Брожина, Ю. Форум инициатив / Ю. Брожина // Мінская праўда. —

2015. — 26 мая (№ 83). — С. 4. 
На базе гимназии-колледжа искусств в Молодечно прошел областной форум 

детских и молодежных инициатив «Новое поколение XXI века». 
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О том, как разрабатываются и реализуются социально значимые проекты 

в Жодино, рассказала учащаяся 9-го класса средней школы № 5 Жодино, 

председатель детской палаты Жодинского городского совета ОО «Белорусская 

республиканская пионерская организация», член Молодежного парламента при 

Минском областном Совете депутатов Полина Жданок. 

Свой бизнес-проект «Кафе «Как дома» представил учащийся 10-го класса 

Заславской гимназии Геннадий Богданович. 

С проектом «Гасцінны двор» – комплекс анимационных программ, которые 

рассказывают об истории Несвижского государственного колледжа имени Якуба 

Коласа, ознакомили учащиеся колледжа, победители Всероссийского конкурса 

проектно-исследовательских работ «Призма» Алеся Мялик и Оксана Манкевич. Об 

организации деятельности молодежного пресс-центра Молодечненского центра 

творчества детей и молодежи «Маладзік», рассказала учащаяся объединения по 

интересам «Школа журналистики», редактор газеты «Маладзік», победитель и 

лауреат различных конкурсов и фестивалей Юлия Стриго. 

С самыми последними мировыми достижениями в энерго- и 

ресурсосбережении нашей планеты ознакомил учащийся 10-го класса Минского 

государственного областного лицея, победитель Международного Всероссийского 

конкурса научных работ школьников и педагогов «Призма», обладатель 

сертификата за лучший проект в комплексном подходе к энергосбережению 

областного этапа акции ОО «БРСМ» «100 идей для Беларуси» Вячеслав Караво. 

Учащийся 11-го класса Минского государственного областного лицея, 

победитель республиканского конкурса научно-исследовательских работ 

школьников, обладатель Гран-при конкурса научно-технического творчества 

учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» в Санкт-Петербурге 

Константин Романчук зачитал обращение участников форума к сверстникам. 

 

Кучинская, А. Школа для родителей / А. Кучинская // Мінская праўда. 

— 2015. — 26 мая (№ 83). — С. 2. 
С апреля в Клецке в рамках проекта «Счастливы вместе» начала работу 

Школа молодых родителей. В реализации проекта принимают участие отдел 

образования, спорта и туризма райисполкома, учреждения образования района. 
 
23.05.15 

Гайдук, А. Лицей больших возможностей / А. Гайдук // Мінская 

праўда. — 2015. — 23 мая (№ 82). — Матэрыял артыкула змешчаны ў 

дадатку «МП плюс» на с. 4. 
О Борисовском государственном строительном профессиональном лицее. 

 

Дроздовская, А. Выбираешь профессию – выбираешь будущее / 

А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2015. — 23 мая (№ 82). — Матэрыял 

артыкула змешчаны ў дадатку «МП плюс» на с. 4. 
О Борисовском государственном колледже отраслевых технологий. 
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Комиссаров, А. Колледж – это современно, креативно, интересно / 

А. Комиссаров // Мінская праўда. — 2015. — 23 мая (№ 82). — Матэрыял 

артыкула змешчаны ў дадатку «МП плюс» на с. 2. 
О Слуцком государственном колледже. 

Комиссаров, А. Старт «по-взрослому» с лицейской скамьи / 

А. Комиссаров // Мінская праўда. — 2015. — 23 мая (№ 82). — Матэрыял 

артыкула змешчаны ў дадатку «МП плюс» на с. 3. 
О Жодинском профессиональном лицее. 

 

Кучинская, А. На счастье города дарить / А. Кучинская // Мінская 

праўда. — 2015. — 23 мая (№ 82). — Матэрыял артыкула змешчаны ў 

дадатку «МП плюс» на с. 5. 
О Червенском профессиональном строительном лицее. 

 

Хацкевич, О. Мужские профессии для тех, кто любит технику и землю 

/ О. Хацкевич // Мінская праўда. — 2015. — 23 мая (№ 82). — С. 8. 
О Березинском аграрно-техническом профессиональном лицее. 

 

Хорсун, С. Пять престижных наград / С. Хорсун // Мінская праўда. — 

2015. — 23 мая (№ 82). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «МП 

плюс» на с. 5. 
На международном научно-инженерном конкурсе «Intel International Science 

and Engineering Fair–2015» в американском Питсбурге команда Беларуси в 

составе Ивана Саечникова из Лицея БГУ, Дмитрия Кривенчука из гимназии № 1 

Пинска, Владислава Гадалова из средней школы № 11 Слуцка и Виктора Белевцова 

из Минского государственного областного лицея была удостоена пяти 

престижных наград. Причем четыре из них получили представители Минщины. 

 
21.05.15 

Хорсун, С. Медаль из Стамбула / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. 

— 21 мая (№ 80). — С. 16. 
В Турции прошла 24-я международная выставка исследовательских проектов 

школьников, в которой приняли участие и юные исследователи из Беларуси. 

Александра Коховец, ученица 8-го класса гимназии № 1 Жодино, удостоена 

медали научного жюри среди зарубежных проектов. «Упаковка – ценный 

вторичный ресурс» – так называлась представленная на конкурс работа, 

выполненная под руководством учителя географии Ирины Пичугиной. 

 
19.05.15 

Брожина, Ю. Плыл вальс, полон грез и огня / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 19 мая (№ 79). — С. 1. 
В Марьиной Горке прошел IV региональный фестиваль песни и музыки 

«Майский вальс» на приз композитора, профессора, народного артиста Беларуси 
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и СССР, заслуженного деятеля искусств, председателя Союза композиторов 

Беларуси, лауреата Государственной премии, премии Ленинского комсомола, 

Международной премии профсоюзов, почетного гражданина Пуховичского района 

Игоря Лученка.  

Гран-при фестиваля «Майский вальс» жюри присудило Анне Соловьянчик, 

представлявшей Дружненскую детскую школу искусств. В номинации «За высокий 

уровень исполнительского мастерства и пропаганду вокально-хорового 

искусства» в призерах оказался образцовый хор «Мара» Марьиногорской детской 

школы искусств. В номинации «За высокий уровень исполнительского мастерства 

и пропаганду инструментального искусства» второе место занял ансамбль 

«Лауда» Марьиногорской детской школы искусств.  

 

Кучинская, А. Посткроссинг – весь мир на ладошке / А. Кучинская // 

Мінская праўда. — 2015. — 19 мая (№ 79). — С. 3. 
- Посткроссинг – это международный онлайн-проект, целью которого 

является обмен почтовыми карточками и марками между людьми из разных 

уголков планеты, – рассказала заместитель директора Минского филиала РУП 

«Белпочта» Елена Ищук.  

Заняться посткроссингом Полине Черноус посоветовала ее мама, Инна 

Юльяновна, специалист по продажам Дзержинского районного узла почтовой 

связи. Девочку заинтересовала доступность этой затеи, а также перспективы 

общения с ровесниками из разных стран. А склонность ученицы средней школы 

№ 4 Дзержинска к иностранным языкам стала хорошим подспорьем для 

переписки, особенно на любимом французском. Способная ученица побеждала в 

областной олимпиаде по этому предмету. 

 

Петровский, М. Очарование музыкой / М. Петровский // Мінская 

праўда. — 2015. — 19 мая (№ 79). — С. 2. 
В центре народного творчества Ракова прошел четвертый открытый 

региональный фестиваль-конкурс фортепианной музыки имени уроженца 

Воложинщины Михаила Грушвицкого – видного белорусско-польского композитора 

ХIХ века. 

В номинации «Сольное исполнение» учащаяся Солигорской детской школы 

искусств Виктория Герасименя разделила первенство с минчанкой Евой 

Малыхиной. Диплом за третье место получила Юлия Короленко из Селищанской 

детской школы искусств Слуцкого района.  

Представители Минщины отличились и в номинации «Смешанный 

ансамбль»: второе место занял квартет из Логойской детской школы искусств. 

 

Хорсун, С. За школьным парогам / С. Хорсун // Мінская праўда. —

2015. — 19 мая (№ 79). — С. 1. 
«Выбар маладых – выбар будучага» — пад такім дэвізам праходзіў VІІІ 

бацькоўскі сход, арганізаваны на базе 21 установы прафесійна-тэхнічнай і 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міншчыны. 
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Бацькоўскі сход праходзіў у новым фармаце. Прэзентавалі сваю ўстанову ў 

Валожынскім сельскагаспадарчым прафесійным ліцэі, Барысаўскім дзяржаўным 

каледжы галіновых тэхналогій, Капыльскім і Салігорскім дзяржаўных каледжах. 

Прафарыентацыйны квест правялі ў Мінскім абласным, а таксама ў Слуцкім, 

Нясвіжскім дзяржаўных каледжах.  

Адкрыты дыялог – такую форму выбралі ў Любанскім і Смілавіцкім 

прафесіянальных сельскагаспадарчых ліцэях, Вілейскім дзяржаўным каледжы, 

Чэрвеньскім прафесійным будаўнічым ліцэі. Дні адкрытых дзвярэй прайшлі ў 

Барысаўскім і Маладзечанскім дзяржаўных каледжах, Жодзінскім прафесійным 

ліцэі, Барысаўскім дзяржаўным будаўнічым прафесійным ліцэі, а таксама ў 

шэрагу дзяржаўных сельскагаспадарчых і аграрна-тэхнічных устаноў 

прафтэхадукацыі Мінскай вобласці. Сярод іх і Смалявіцкі дзяржаўны аграрна-

тэхнічны прафесійны ліцэй. Як адзначыла начальнік упраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама Галіна Казак, у рамках гэтага мерапрыемства ў бацькоў быў 

цудоўны шанц – праз майстар-класы, экскурсіі, выставы даведацца пра самыя 

запатрабаваныя прафесіі і пазнаёміцца з установамі, дзе можна іх набыць. 

 
12.05.15 

Гайдук, А. Побач з героямі / К. Гайдук // Мінская праўда. — 2015. — 

12 мая (№ 74). — С. 2. 
У рамках святкавання 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне ў 

сярэдняй школе № 16 Барысава завяршылася акцыя «Зорка Перамозе». 

Пераможцамі сталі вучаніца 8 «В» класа Вольга Цымбал і вучаніца 5 «Б» класа 

Марыя Піхтоўнікава. 

 

Корнилович, А. Во имя мира / А. Корнилович // Мінская праўда. —

2015. — 12 мая (№ 74). — С. 2. 
В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы, с участием 

ветеранов Минского района, представителей общественных организаций, органов 

власти, делегации из Кыргызстана, школьников – членов клуба боевой славы 

«Наследники» средней школы № 2 Заславля имени Михаила Путейко. 

 

Кучынская, А. Ніколі не забудзем / А. Кучынская // Мінская праўда. — 

2015. — 12 мая (№ 74). — С. 2. 
Шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 70-годдзю Перамогі, прайшоў у 

Бярэзінскім раёне. Так, было прынята рашэнне сабраць сродкі для стварэння 

шыльды ў памяць аб жыхарах вёскі Дулебы. Настаўніца Любушанскай школы 

Галіна Атрошчанка разам з вучнямі і мясцовымі жыхарамі склала спіс тых, хто 

пахаваны ў адной з дулебскіх брацкіх магіл. 

 

Солонец, Г. Память и благодарность / Г. Солонец // Мінская праўда. — 

2015. — 12 мая (№ 74). — С. 1. 
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8 мая около четырех тысяч представителей трудовых коллективов, 

ветеранских и молодежных организаций Минщины с символами Великой Победы - 

ленточкой-эмблемой Государственного флага и яблоневым цветом - собрались на 

Кургане Славы. В мероприятии принял участие председатель Миноблисполкома 

Семен Шапиро. 
На фото под текстом статьи: участницы акции «Минута молчания», 

ученицы Озерицко-Слободской средней школы Смолевичского района Анастасия 

Мархель и Варвара Лойко. 

 
08.05.15 

Всегда рядом // Мінская праўда. — 2015. — 8 мая (№ 72). — С. 15. 
В Смолевичах прошел слет волонтеров. Участники мероприятия 

представили различные направления волонтерской деятельности: шефская 

помощь ветеранам (Курковский УПК «Детский сад – средняя школа»), 

благоустройство памятников и мест воинских захоронений (Верхменская средняя 

школа имени Виктора Тумара), организация обучения пожилых людей основам 

работы на компьютере (средняя школа № 3 города Смолевичи), поисковая 

исследовательская деятельность (Смолевичская районная гимназия).  

Учащиеся средней школы № 2 города Смолевичи презентовали совместный 

опыт работы с представителями Белорусского общества Красного Креста.  

Затем участники слета занялись посадкой деревьев. Завершилось 

мероприятие посещением музея средней школы № 1 имени Виктора Купревича. 

 

05.05.15 

Романовская, И. Страницы истории / И. Романовская // Мінская 

праўда. — 2015. — 5 мая (№ 71). — С. 2. 
В Першайском учебно-педагогическом комплексе «Детский сад – средняя 

школа» Воложинского района был поднят государственный флаг: 

торжественным митингом в присутствии почетных гостей, среди которых был 

и ветеран Великой Отечественной войны Казимир Станиславович Кебич, началась 

закладка аллеи в память70-летия Победы над фашизмом. 

 

Хорсун, С. Партызанскі край былінны / С. Хорсун // Мінская праўда. —

2015. — 5 мая (№ 71). — С. 1, 3. 
Удзельнікі сумеснай акцыі газет «Мінская праўда» і «Звязда», Мінскай 

абласной арганізацыі Беларускага саюза журналістаў і Мінскага абласнога 

аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі «Слова клікала ў бой» наведалі краязнаўчы 

музей Тальскага вучэбна-педагагічнага комплексу «Дзіцячы сад – сярэдняя школа» 

Любанскага раёна, мемарыяльны комплекс «Востраў Зыслаў», а таксама прынялі 

ўдзел у гісторыка-краязнаўчых чытаннях у Любанскай дзіцячай школе 

мастацтваў. 

 


