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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 
 
28.03.2015 

Пясецкі, Я. Зыслаў: памяць жыве / Я. Пясецкі // Звязда. — 2015. — 

28 сакавіка (№ 59). — С. 3. 
У артыкуле ідзе гаворка аб краязнаўчым музеі Загальскай школы 

Любанскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/03/77195.html 

 

27.03.2015 

Нікалаева, Н. Парадоксы і сітуацыі / Н. Нікалаева // Звязда. — 2015. — 

27 сакавіка (№ 58). — С. 5. 
Ці павінна аплачвацца работа педагога, які адказвае за падвоз дзяцей у 

школы? Гэта пытанне ўзнімалася настаўнікамі за апошнія гады шматразова. 

Асаблівую актуальнасць яно набыло пасля таго, як у сельскай мясцовасці адна за 

другой пачалі закрывацца малакамплектныя школы. Чарговы раз пра новы 

абавязак педагогаў у намесніка міністра адукацыі Сяргея Рудага запыталіся 

ўдзельнікі Прэзідыума Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза 

работнікаў адукацыі і навукі.  

Сярод удзельнікаў пасяджэння – старшыня Мінскага абласнога камітэта 

Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Мікалай Башко. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/03/76942.html 

 

12.03.2015 

Стрыга, Ю. «Сакаўшчына» – боль і памяць / Ю. Стрыга // Звязда. — 

2015. — 12 сакавіка (№ 47). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 7. 
Пра мемарыял «Сакаўшчына» Маладзечанскага раёна. 

Аўтар артыкула – вучаніца 11 класа Лебедзеўскай сярэдняй школы 

Маладзечанскага раёна Юлія Стрыга. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/03/75070.html 
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04.03.2015 

Нікалаева, Н. Вырасціць і выхаваць педагога / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2015. —  4 сакавіка (№ 41). — С. 4 
У Мінскай вобласці працуюць 2 098 маладых педагогаў. Замацаванне 

маладых спецыялістаў на Міншчыне паляпшаецца. Высокі ўзровень замацавання 

маладых кадраў назіраецца ў Старадарожскім, Смалявіцкім, Салігорскім, Слуцкім, 

Барысаўскім, Валожынскім і Несвіжскім раёнах. Асноўная мэта – прыцягненне на 

педагагічныя спецыяльнасці самых матываваных выпускнікоў устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі.  

Сёння педагагічныя класы створаны і функцыянуюць у 11 установах 

агульнай сярэдняй адукацыі Мінска і Мінскай вобласці. На базе БДПУ імя М. Танка 

дзейнічае і вочна-завочная педагагічная гімназія для вучняў 9–11-х класаў устаноў 

адукацыі Мінскай вобласці. Профільныя педагагічныя класы плануецца адкрыць 

сёлета ў 26 установах адукацыі ва ўсіх раёнах Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/03/74005.html 

 

«Рэспубліка» – грамадска-палітычная газета.   

Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць пяць 

разоў на тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты 

«Советская Белоруссия». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://respublika.sb.by/ 

E-mail: pisma@sb.by 

 
24.03.2015 

Касель, А. Анкета тесту не ровня / А. Касель // Рэспубліка. — 2015. — 

24 сакавіка (№ 55). — С. 4. 
О психосоциальном анкетировании детей на употребление наркотических 

средств и предрасположенность к наркозависимости. 

Следует отметить, что проводить процедуру анкетирования имеют право 

только специалисты: педагоги-психологи, классные руководители и кураторы 

групп. Начиная с весны, Минский областной институт развития образования 

проработает с ними все тонкости. 

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

27/article/anketa-testu-ne-rovnya.html 
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«Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь. 

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. Выходзіць тры 

разы на тыдзень. 

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь. 

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

Незалежнасці, 77. 

Web-cайт: http://nastgaz.by/ 

E-mail: info@nastgaz.by  

 
31.03.2015 

Грышкевіч, С. Складана, але цікава / С. Грышкевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 31 сакавіка (№ 39). — С. 3. 
На Брэстчыне прайшоў заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па 

геаграфіі і працоўным навучанні.  

У алімпіядзе па геаграфіі дыпломы І ступені атрымалі: дзевяцікласніца 

Валерыя Альгамец з Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя, адзінаццацікласнік 

Уладзіслаў Дагліс з гімназіі № 1 Жодзіна. У Рэспубліканскай алімпіядзе па 

працоўным навучанні дыплом І ступені атрымала Марына Нікалаеня з 

Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага Капыльскага раёна. 

 

Лутчанка, Н. Алімпіяда па пяці мовах / Н. Лутчанка // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 31 сакавіка (№ 39). — С. 4. 
У Гомелі прайшоў заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па замежных 

мовах.  

Сярод пераможцаў алімпіяды па англійскай мове – Кірыл Чэрвонны (11 клас, 

гімназія Дзяржынска). Спецыяльны прыз міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 

уручыў першы намеснік міністра В. А. Богуш Любові Шустэр (11 клас, гімназія № 

1 Слуцка). 

 

28.03.2015 

Сінькевіч, Г. Веды бліскучыя, дыпломы заслужаныя / Г. Сінькевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 28 сакавіка (№ 37). — С. 5. 
У Магілёве прайшоў заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па 

матэматыцы, інфарматыцы, фізіцы і астраноміі.  
Дыплома I ступені па матэматыцы ўдастоены навучэнцы гімназіі 

Дзяржынска Вадзім Хмара і Глеб Мазго, а таксама навучэнец Мінскага 

дзяржаўнага абласнога ліцэя Барыс Ліскавец. Сярод дыпламантаў I ступені па 

інфарматыцы – вучань сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў Мікіта Сазановіч. 

Некаторыя ўдзельнікі алімпіяды з сельскай мясцовасці былі адзначаны 

спецыяльнымі прызамі міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Міхаіла 

http://nastgaz.by/
mailto:info@nastgaz.by
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Анатольевіча Жураўкова. Так, прыз быў уручаны навучэнцу Аляхновіцкай сярэдняй 

школы Мінскай вобласці Яфіму Клімашэўскаму. 

 

26.03.2015 

 Клюйко, А. Модульная тэхналогія з арыентацыяй на кампетэнтнасны 

падыход / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2015. — 26 сакавіка (№ 36). 

— С. 5. 
У цэнтры ўвагі артыкула – модульная сістэма навучання, канцэпцыя якой 

распрацоўваецца ў Рэспубліканскім інстытуце прафесійнай адукацыі. 
Сёння праводзіцца шырокамаштабная работа на апрабацыі тэхналогіі 

модульнага навучання. Напрыклад, модульная тэхналогія, якая прымяняльна да 

завочнай формы навучання, апрабіруецца на базе Валожынскага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя. 

 

Маркевіч, А. «У гэтай дзейнасці не можа быць разліку» / А. Маркевіч 

// Настаўніцкая газета. — 2015. — 26 сакавіка (№ 36). — С. 9, 13. 
Гутарка журналіста з Марынай Юр`еўнай Галіноўскай, мамай-

выхавальніцай дзіцячага дома сямейнага тыпу з Жодзіна, якая атрымала званне 

«Жанчына года».  

 

Рэва, Д. Азбуку дарог ведаюць выдатна / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 26 сакавіка (№ 36). — С. 22. 
Дзясятая юбілейная алімпіяда па Правілах дарожнага руху сярод школьнікаў 

5–7 класаў Мінскай вобласці адбылася ў Мар`інай Горцы. Першае месца заняла 

каманда з Клецкага раёна, на другой прыступцы апынулася каманда Смалявіцкага 

раёна, трэцяе месца – ў каманды Салігорскага раёна. Пераможцам алімпіяды ў 

асабістым заліку стаў Арцём Грыцэвіч з Салігорскага раёна, другім – Канстанцін 

Бародка, прадстаўнік Смалявіцкага раёна, трэцім – Яўген Юнцэвіч, удзельнік 

салігорскай каманды. 

 

Рэва, Д. Поспехі беларускіх школьнікаў у касмічнай і навуковай 

сталіцах Расіі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 26 сакавіка (№ 36). 

— С. 22. 
У 2015 годзе аматары космасу адзначаюць адразу некалькі знакавых дат –  

55-годдзе стварэння Цэнтра падрыхтоўкі касманаўтаў і першага атрада 

касманаўтаў, 50-годдзе першага выхаду лётчыка-касманаўта А. А. Лявонава ў 

адкрыты космас і 40-годдзе рэалізацыі савецка- амерыканскай праграмы «Саюз – 

Апалон». Гэтыя, а таксама многія іншыя цікавыя і актуальныя «касмічныя» 

пытанні сталі тэмамі выступленняў удзельнікаў XIII грамадска-навуковых 

чытанняў, прысвечаных памяці першага касманаўта, якія прайшлі ў расійскіх 

гарадах Гагарыне і Каралёве. 
Мінскую вобласць на чытаннях прадставілі чатыры каманды: са Слуцка, 

Смалявіч і дзве каманды з Чэрвеня. У рамках чытанняў было агучана больш за 100 
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дакладаў, удзел у мерапрыемстве прымалі прафесары, дактары і кандыдаты 

навук. Годна прадставілі свае работы і вучні з Беларусі, большасць з іх былі 

адзначаны дыпломамі лаўрэатаў. Гэта Яўген Сівец, навучэнец 9 класа гімназіі № 1 

Слуцка (кіраўнік – настаўнік фізікі Таццяна Яўгенаўна Максіменка); Вераніка 

Канапака і Ілья Купровіч, навучэнцы 10 класа сярэдняй школы № 3 Чэрвеня 

(кіраўнік – настаўнік беларускай мовы і літаратуры Людміла Уладзіміраўна 

Кацько); Багдан Качан, навучэнец 8 класа, і Веста Якімёнак, навучэнка 7 класа 

Смалявіцкай раённай гімназіі (кіраўнік – настаўнік фізікі Валянціна Якаўлеўна 

Лявончанка). Акрамя таго, граматай аргкамітэта за арганізацыю ўдзелу 

дэлегацый навучальных устаноў Мінскай вобласці ўзнагароджана Галіна 

Мікалаеўна Казак, начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама. 

 

Рэва, Д. Творчасць дзеля бяспекі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 26 сакавіка (№ 36). — С. 22. 
Вынікі абласнога агляду-конкурсу «Ратавальнікі вачыма дзяцей». 

У намінацыі «Малюнак» сярод дзяцей 7-10 гадоў лепшай стала першакласніца Яна 

Жэбрак, вучаніца сярэдняй школы № 4 Дзяржынска. Ва ўзроставай катэгорыі 11–

14 гадоў перамог Міхаіл Кісель, вучань сярэдняй школы № 2 Клецка. Дар`я 

Бародзька, прадстаўніца Мар`інагорскай дзіцячай школы мастацтваў, стала 

лепшай сярод дзяўчат і хлопцаў 15–17 гадоў. 

Лепшы плакат стварыла Аліна Залан, вучаніца сярэдняй школы № 20 

Барысава. У намінацыі «Малая архітэктурная форма» 1 месца заняў Георгій 

Скараход, выхаванец Старадарожскага цэнтра дзіцячай творчасці «Светліца» 

імя І. М. Стасевіча. У намінацыі «Мадэль пажарнай тэхнікі» пераможцай стала 

Алена Камеш з вілейскай гімназіі № 2. 

У конкурсе змаглі прыняць удзел і юныя паэты і празаікі. Пераможцай у 

намінацыі «Казка» стала вучаніца Крывіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы 

Мядзельскага раёна Алеся Лятко. Найцікавейшае апавяданне, на думку журы, 

атрымалася ў Аксаны Замушынскай, вучаніцы Каладзішчанскай сярэдняй школы. 

Пераможцай у намінацыі «Верш» стала Наталля Сякацкая, вучаніца Лошніцкай 

гімназіі. 

 

24.03.2015 

Бондарава, Т. «Энергамарафон»: расходуем рэсурсы рацыянальна / 

Т. Бондарава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 24 сакавіка (№ 35). — С. 1, 2. 
Вынікі рэспубліканскага конкурсу праектаў па эканоміі і беражлівасці 

«Энергамарафон–2014» былі падведзены Дэпартаментам па энергаэфектыўнасці 

Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі і Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 

Беларусь у рамках XII Міжнароднага форуму «Інавацыі. Інвестыцыі. 

Перспектывы» ў Віцебску. 

Спецыяльным прызам ў намінацыі «Лепшая творчая работа навучэнцаў па 

прапагандзе эфектыўнага выкарыстання энергарэсурсаў» узнагароджаны ліцэй 

горада Клецка.  Уздзенская сярэдняя школа № 2 імя Кандрата Крапівы атрымала 
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дыплом I ступені ў намінацыі «Лепшая ўстанова адукацыі па стварэнні сістэмы 

работы ў галіне энерга- і рэсурсазберажэння». Сярод пераможцаў у намінацыі 

«Лепшы педагагічны работнік па арганізацыі работы па выхаванні культуры 

энергазберажэння ў навучэнцаў» – настаўнік-дэфектолаг уздзенскай сярэдняй 

школы № 1 імя А. С. Пушкіна Таццяна Крупнік (дыплом II ступені). 

 

21.03.2015 

Каросцік, С. Эканоміка для школьніка / С. Каросцік // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 21 сакавіка (№ 34). — С. 12. 
У цэнтры ўвагі артыкула – прадпрымальніцкая дзейнасць у сярэдняй школе 

№ 10 Барысава. 
Аўтар артыкула – дырэктар установы адукацыі Святлана Каросцік. 

 

Рэва, Д. Зберагчы гісторыю ад забыцця / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 21 сакавіка (№ 34). — С. 20. 
У Маладзечне адбыліся Абласныя педагагічныя краязнаўчыя і экалагічныя 

чытанні «Фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і экалагічнай культуры 

падрастаючага пакалення». Сярод удзельнікаў мерапрыемства – Віталь 

Мікалаевіч Стрыгельскі, намеснік дырэктара Мінскага абласнога вучэбна-

метадычнага цэнтра; Соф`я Пятроўна Філістовіч, намеснік начальніка адукацыі, 

спорту і турызму Маладзечанскага райвыканкама; Уладзімір Андрэевіч 

Паздзерын, дырэктар Слуцкага цэнтра турызму; дырэктар Цэнтра турызму і 

краязнаўства дзяцей і моладзі Салігорскага раёна Іван Яўгенавіч Жукаў; 

настаўніца рускай мовы і літаратуры вілейскай гімназіі № 1 «Логас» Алена 

Барысаўна Гулецкая; Ніна Ільінічна Гаркавенка, настаўніца гісторыі 

Каладзішчанскай сярэдняй школы; Таццяна Уладзіміраўна Багушэвіч, намеснік 

дырэктара Барысаўскага экалагічнага цэнтра; Марыя Зянонаўна Жалняровіч, 

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 9 Маладзечна; 

прадстаўнікі клуба «Пошук» сярэдняй школы № 5 Маладзечна; навучэнцы сярэдняй 

школы № 14 Маладзечна і інш. 

 

Рэва, Д. Мужныя таты асаблівых дзяцей / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 21 сакавіка (№ 34). — С. 20. 
Аб рэалізацыі праекта «Узаемадзеянне некамерцыйных і дзяржаўных 

структур у павышэнні ролі бацькоў у выхаванні дзяцей з абмежаванымі 

магчымасцямі» педагогамі цэнтраў карэкцыйна-развіццёвага навучання і 

рэабілітацыі Міншчыны расказала Ніна Канстанцінаўна Віктароўская, дырэктар 

Мінскага абласнога ЦКНіР. 
 

17.03.2015 

Клюйко, А. Замежныя кантакты ўзнімаюць імідж / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 17 сакавіка (№ 32). — С. 2. 
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Аб узаемадзеянні Слуцкага дзяржаўнага каледжа з установамі адукацыі 

Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Казахстан расказвае дырэктар каледжа Барыс 

Браніслававіч Блахін. 

 

14.03.2015 

Алёхіна, Н. «ТэхнаІнтэлект»: усё пачынаецца з жадання апярэдзіць час 

/ Н. Алёхіна // Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 сакавіка (№ 31). — С. 8. 
Вынікі конкурсу навукова-тэхнічнай творчасці навучэнскай моладзі 

«ТэхнаІнтэлект». Дыплом III ступені ў секцыі «Энергазберагальныя тэхналогіі» 

атрымаў Данііл Гайдук (сярэдняя школа № 9 Жодзіна). Сярод пераможцаў секцыі 

«Матэрыялы ў тэхніцы» – Марк Вялічка (дыплом III ступені, гімназія № 1 

Жодзіна). 

 

Рэва, Д. Актыўныя, крэатыўныя, неабыякавыя / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 14 сакавіка (№ 31). — С. 19. 
Свята настольных гульняў прайшло ў Барысаве. Мерапрыемства 

барысаўчанам падарылі ўдзельнікі клуба ЮНЕСКА «Маладзёжны парламент» 

Барысава. 

 

Рэва, Д. Вэбінар: сучасна і зручна / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 14 сакавіка (№ 31). — С. 19. 
У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі ўпершыню была 

праведзена серыя вэбінараў. Пра станоўчыя рысы дыстанцыйнай формы 

арганізацыі заняткаў расказала рэктар МАІРА Святлана Уладзіміраўна 

Сітнікава. 

Першыя вэбінары ў МАІРА былі прысвечаны тэме «Развіццё даследчых 

кампетэнцый навучэнцаў». Два з іх правяла Таццяна Сяргееўна Праліска, начальнік 

Цэнтра інавацыйнага развіцця адукацыйнай практыкі МАІРА. Анлайн-лектарам 

таксама стала Ірына Мікалаеўна Пічугіна, настаўніца геаграфіі гімназіі № 1 

Жодзіна. 

 

Рэва, Д. Пабудуем – будзем жыць! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 14 сакавіка (№ 31). — С. 19. 
Рэсурсным Цэнтрам вытворчага навучання Маладзечанскага дзяржаўнага 

каледжа праведзены конкурс прафесійнага майстэрства «Что нам стоит дом 

построить?!». Паказаць свае прафесійныя здольнасці ў конкурсе мелі магчымасць 

навучэнцы Маладзечанскага каледжа і Жодзінскага прафесійнага ліцэя. 
 

12.03.2015 

Клюйко, А. У цесным кантакце з наймальнікамі кадраў / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 12 сакавіка (№ 30). — С. 2. 
Аб дзейнасці Барысаўскага дзяржаўнага каледжа галіновых тэхналогій 

расказвае дырэктар установы Лілія Эдуардаўна Чэча. 
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Рэва, Д. Каб памяць пакаленняў не згасала / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 12 сакавіка (№ 30). — С. 11. 
У Слуцкім цэнтры турызму прайшоў першы раённы злёт юных краязнаўцаў. 

Члены каманды юных краязнаўцаў «Белыя журавы» з Бокшыцкай сярэдняй 

школы пад кіраўніцтвам Наталлі Пятроўны Бартошык прадставілі сабраны 

матэрыял пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Вучні з Сяражскай сярэдняй школы 

пад кіраўніцтвам Таццяны Мікалаеўны Буканавай і Галіны Антонаўны Мяцельскай 

прадставілі даследчую работу «Нацысцкая палітыка генацыду і «выпаленай» 

зямлі на акупіраванай тэрыторыі Случчыны 1941–1944 гг.»  

Упрыгажэннем мерапрыемства стаў міні-канцэрт, прысвечаны Вялікай 

Перамозе. Перад гледачамі выступілі: Аляксей Крот з гімназіі № 1 Слуцка, Ілона 

Лясун з Лучнікаўскай сярэдняй школы, навучэнцы Весейскай сярэдняй школы. 

 

Сідаровіч, Г. Чатыры беларускія школьнікі адправяцца ў ЗША / 

Г. Сідаровіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 12 сакавіка (№ 30). — С. 1. 
Уладзіслаў Гадалаў, вучань сярэдняй школы № 11 Слуцка, і Віктар Беляўцоў, 

навучэнец Мінскага абласнога ліцэя, будуць прадстаўляць Беларусь на навукова-

інжынерным конкурсе ў ЗША. Конкурс пройдзе з 10 па 15 мая ў Пітсбургу. 

 

Сянюк, В. Выхоўваць прыкладам знакамітых землякоў / В. Сянюк // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 12 сакавіка (№ 30). — С. 11. 
У артыкуле распавядаецца пра знакамітых выпускнікоў Семежаўскай 

сярэдняй школы імя М. С. Высоцкага Капыльскага раёна. Сярод іх – Мікалай 

Манак, урач-кардыёлаг, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

доктар медыцынскіх навук; Валянцін Панкратаў, доктар медыцынскіх навук, інш. 

вядомыя людзі. 

Аўтар – намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Семежаўскай школы 

Васіль Сянюк. 

 

Ярашонак, А. Кавалачак настаўніцкага шчасця / А. Ярашонак // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 12 сакавіка (№ 30). — С. 11. 
27 лютага Ільянскую сярэднюю школу імя А. А. Грымаця наведала 

кіраўніцтва Мінскай абласной арганізацыі Беларускага прафесійнага саюза 

работнікаў адукацыі і навукі на чале са старшынёй Мікалаем Башко, Прэзідыум 

Савета ветэранаў з кіраўніком Вікенціем Іванчыкам, а таксама загадчык аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Вілейскага райвыканкама Аляксандр Пуцэйка, 

старшыня Вілейскага раённага камітэта прафесійнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі Святлана Валынец і старшы навуковы супрацоўнік Вілейскага 

раённага краязнаўчага музея Вольга Коласава. 

Аўтар артыкула – педагог-арганізатар Ільянскай сярэдняй школы Аксана 

Ярашонак. 
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10.03.2015 

Клюйко, А. Цукерка ад шакалацье / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 10 сакавіка (№ 29). — С. 3. 
Галоўны рэдактар часопіса «Хлебапёк», арганізатар міжнародных 

прафесійных конкурсаў пекараў і кандытараў Людміла Аляксандраўна Аўсяннікава 

пракаментавала, якім чынам вядзецца падрыхтоўка ўдзельнікаў спаборніцтва 

WorldSkills. Людміла Аўсяннікава паведаміла таксама, што ў красавіку будзе 

праходзіць адборачны турнір сярод навучэнцаў, якія з`яўляюцца кандыдатамі ў 

нацыянальную зборную. Сярод іх – Настасся Фядотава з Маладзечанскага 

дзяржаўнага політэхнічнага каледжа. 

 

Хідджаз, М. Самыя музычныя / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 10 сакавіка (№ 29). — С. 3. 
Каля 130 дзяцей-сірот і дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі падалі заяўкі 

на ўдзел у конкурсе «Музыка дзіцячай душы», які праводзіць Беларускі дзіцячы 

фонд. 

Пераможцам Мінскага абласнога этапу конкурсу «Музыка дзіцячай душы» 

стаў Данііл Савеня, які вучыцца ў Маладзечне ў спецыяльнай школе для дзяцей з 

парушэннямі зроку. Лепшай выканаўцай інструментальнай музыкі журы палічыла 

Ксенію Зоркіну з Салігорска (сярэдняя школа № 6). Акрамя Ксеніі і Данііла, яшчэ 

чатыры лепшыя ўдзельнікі абласнога этапу прадставяць Міншчыну ў фінале 

музычнага конкурсу. 

 

07.03.2015 

Валадарніцы поспеху // Настаўніцкая газета. — 2015. — 7 сакавіка (№ 

28). — С. 4–7. 
Матэрыял падрыхтаваны спецыяльна да свята 8 Сакавіка. Ён змяшчае 

аўтабіяграфічны аповед паспяховых кіраўнікоў-жанчын у вобласці адукацыі нашай 

краіны. Сярод аўтарытэтных прадстаўнікоў кіраўніцкай дзейнасці – Галіна 

Мікалаеўна Казак, начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама. 

 

Тэатралка / матэрыял падрыхтаваў Мікола Чэмер // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 7 сакавіка (№ 28). — С. 13. 
Артыкул прысвечаны выкладчыцы тэатральных дысцыплін гімназіі № 10 

Маладзечна, рэжысёру-пастаноўшчыку гімназічнага ўзорнага тэатра-студыі 

«ТэсТ» Таццяне Бабей. 

 

У № 28 на с. 2 змешчана інфармацыя аб узнагароджанні за шматгадовую 

плённую працу ў сістэме адукацыі, творчую ініцыятыву, высокія дасягненні ў 

працоўнай дзейнасці і ў сувязі з Міжнародным жаночым днём 8 Сакавіка.  

Так, падзяка аб`яўлена: Дудко Людміле Іванаўне (выкладчыцы Клецкага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя), Кляшчонак Алесі Міхайлаўне 

(настаўніцы біялогіі і хіміі Крупскай раённай гімназіі), Лазюк Марыне 
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Дзмітрыеўне (выхавальніцы дашкольнай адукацыі ДУА «Яслі-сад № 5 Нясвіжа»), 

Лукашэвіч Іне Іванаўне (педагогу сацыяльнаму Слуцкага раённага цэнтра 

карэкцыйна-развіццёвага навучання і рэабілітацыі), Разумовіч Вользе Іванаўне 

(маці-выхавальніцы аддзела адукацыі, спорту і турызму Жодзінскага 

гарвыканкама), Сароцы Ганне Іванаўне (метадысту Мінскага абласнога вучэбна-

метадычнага цэнтра), Сушко Наталлі Дзмітрыеўне (педагогу-арганізатару 

Красненскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна). 

 

05.03.2015 

Алёхіна, Н. Ад стракоз і водных аб’ектаў да бактэрый і антыбіётыкаў / 

Н. Алёхіна // Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 сакавіка (№ 27). — С. 1, 2. 
На базе Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства прайшоў XXVI 

рэспубліканскі конкурс навуковых біёлага-экалагічных работ навучэнцаў устаноў 

агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Абарона работ 

праходзіла ў 6 секцыях.  

У секцыі «Экалогія жывёл» пераможцам стаў выхаванец Барысаўскага 

экалагічнага цэнтра Ігар Плотнікаў, які абараняў работу «Экалагічная 

характарыстыка аданатафаўны ваколіц Барысава». Дыплом II ступені ў секцыі 

атрымаў Іван Анішкевіч з Барысаўскага экалагічнага цэнтра. Вынікі даследавання 

«Вывучэнне распаўсюджвання Амялы белай» Ксеніі Бяляўцавай з сярэдняй школы 

№ 4 Салігорска хутка будуць выкарыстаны работнікамі ЖКГ «Коплекс» для 

барацьбы з амялой. Анжаліка Скурко з гімназіі № 1 Любані атрымала дыплом II 

ступені. Дыпломам III ступені ўзнагароджаны Дзіяна Малюкова і Дар’я Зінкевіч з 

Сенніцкай сярэдняй школы імя Янкі Купалы Мінскага раёна.  

Кацярына Гапанюк з Барысаўскага экалагічнага цэнтра стала ўладальніцай 

дыплома II ступені ў секцыі «Эксперыментальная біялогія. Палявы эксперымент». 

Дыплом II ступені атрымаў Дзяніс Марач з гімназіі-інтэрната Мядзела, дыплом 

III ступені – Пётр Кадушкевіч з гімназіі-каледжа мастацваў Маладзечна. 

 

Грэчка, І. Пазнай Радзіму – пазнай сябе / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 5 сакавіка (№ 27). — С. 2. 
У аддзяленні краязнаўства Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства 

былі падведзены вынікі Рэспубліканскага конкурсу на лепшы турыстычны паход 

«Пазнай Радзіму – выхавай сябе», які праводзіўся Міністэрствам адукацыі 

сумесна з ЦК прафсаюзаў работнікаў адукацыі і навукі.  

Пераможцамі конкурсу сталі: калектыў сярэдняй школы № 9 Жодзіна 

(кіраўнік групы М. А. Салаўёў) у намінацыі «Пешаходныя паходы I катэгорыі 

складанасці па Рэспубліцы Беларусь»; Слуцкі цэнтр турызму (Д. М. Краўчанка) – 

«Горныя паходы II катэгорыі складанасці»; Цэнтр турызму дзяцей і моладзі 

Пухавіцкага раёна (В. Р. Козырава) – «Веласіпедныя паходы I катэгорыі 

складанасці па Рэспубліцы Беларусь»; Клянніцкі дзіцячы сад – базавая школа 

Смалявіцкага раёна (В. А. Юрчук) – «Веласіпедныя паходы II катэгорыі 

складанасці па Рэспубліцы Беларусь». 
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Рэва, Д. Азірнуцца назад, каб рухацца наперад / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 5 сакавіка (№ 27). — С. 3. 
Сёлета выніковая калегія ўпраўлення адукацыі Мінскага аблвыканкама 

праводзілася ў фармаце вочнай сустрэчы ў Нясвіжы. Работа калегіі была 

падзелена на тры часткі. Спачатку ўдзельнікі мерапрыемства змаглі пазнаёміцца 

з дасягненнямі сістэмы адукацыі Міншчыны ў 2014 годзе на выставе. Вопыт сваёй 

работы прэзентавалі члены Жодзінскага гарадскога парламента школьнага 

самакіравання. Вучаніцы Пухавіцкай сярэдняй школы знаёмілі са сваім праектам 

«Беларускія прысмакі».  

Другой часткай калегіі стала пленарнае пасяджэнне. З дакладам выступіла 

Галіна Мікалаеўна Казак. Завяршальная частка калегіі прайшла ва ўрачыстай і 

творчай атмасферы. Педагогі, кіраўнікі аддзелаў і ўстаноў адукацыі атрымалі 

ўзнагароды Міністэрства адукацыі і Мінаблвыканкама за плённую працу. Так, 

нагрудны знак Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі» атрымала Аксана 

Коўтан, метадыст Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. 

 

Церахава, Н. Перамаглі самыя высокія памкненні школьнікаў / 

Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 сакавіка (№ 27). — С. 1, 4. 
Падведзены вынікі XIX Рэспубліканскага конкурсу (канферэнцыі) даследчых 

работ навучэнцаў агульнаадукацыйных устаноў па вучэбных прадметах, які 

прайшоў на базе Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя. У заключным этапе 

прынялі ўдзел 349 навучэнцаў Рэспублікі Беларусь, а таксама прадстаўнікі 

Расійскай Федэрацыі і Украіны.  

Па выніках выступленняў дыплом III ступені атрымаў Антон Бельскі, 

навучэнец Маладзечанскай школы-інтэрната № 2 для дзяцей з парушэннямі зроку, 

за работу «Самаробны магнітны варыёметр» (навуковы кіраўнік – настаўнік 

фізікі Фёдар Міхайлавіч Філіповіч).  Адзінаццацікласнікі Вольга Урублеўская і 

Юрый Серавокі з гімназіі № 2 Салігорска атрымалі дыплом I ступені за работу 

«Перапрацоўка галітавых адвалаў метадам электролізу з мэтай паляпшэння 

экалагічнага і эканамічнага становішча салігорскага прамысловага рэгіёна». 

 

Якіменка, І. Трэба крыху пабыць маладым / І. Якіменка // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 сакавіка (№ 27). — Дадатак. — С. 7. 
Іван Якіменка, настаўнік інфарматыкі і матэматыкі кваліфікацыйнай 

катэгорыі «настаўнік-метадыст» Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна, вядзе 

размову пра Лошніцкую гімназію, яе калектыў, маладых настаўнікаў і ўвогуле пра 

педагагічную прафесію.  

 

03.03.2015 

Уласавец, К. … а нашай – 35! / К. Уласавец // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 3 сакавіка (№ 26). — С. 15. 
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Навучэнка 8 «Б» класа сярэдняй школы № 3 Капыля Кацярына Уласавец 

даслала ў рэдакцыю газеты пісьмо, прысвечанае сваёй школе. 

 

Чэмер, М. Ціха! Ідзе… роспіс / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 3 сакавіка (№ 26). — С. 16. 
28 лютага ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

прайшоў III Рэспубліканскі конкурс юных майстроў па мастацкім роспісу сярод 

навучэнцаў аб’яднанняў па інтарэсах выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці ўстаноў агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі. У конкурсе прынялі 

ўдзел 46 дзяцей і падлеткаў ва ўзросце ад 8 да 16 гадоў з усіх рэгіёнаў краіны. 

Творчая сям’я Бурак: Святлана Уладзіміраўна, педагог Цэнтра творчасці 

дзяцей і моладзі Салігорскага раёна, са сваімі дачкамі і вучаніцамі Кацярынай і 

Ксеніяй, сталі ўладальнікамі дыпломаў I ступені ў намінацыі «Роспіс па шкле». 

Якименко, И. Владей и умей / И. Якименко // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 3 сакавіка (№ 26). — С. 5. 
Вниманию педагогов предлагается учебно-деловая игра «Холдинг» (одна из 

форм групповой работы), которая неоднократно использовалась учителем 

математики Лошницкой гимназии Борисовского района Иваном Якименко, 

автором публикации, при проведении методических семинаров.  
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31.03.2015 

Брожина, Ю. В интересах молодежи / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2015. — 31 сакавіка (№ 52). — С. 4. 
На Минщине прошли выборы в Молодежный парламент при Минском 

областном Совете депутатов. Избрано 47 человек из числа учащихся учреждений 

общего среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования области, актива детских и молодежных общественных организаций. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/2807-v-

interesah-molodyozhi.html 
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Круталевіч, Т. Агітмарафон / Т. Круталевіч // Мінская праўда. — 2015. 

— 31 сакавіка (№ 52). — С. 2. 
Бярэзінская цэнтральная раённая бібліятэка ініцыіравала правядзенне Тыдня 

прафілактыкі ўжывання спайсаў «Стоп, спайс!»  

У ходзе антынаркатычнай акцыі моладзі былі прапанаваны агітмарафоны 

«Дай жыццю шанц – не ўжывай спайс!». Навучэнцы гімназіі і сярэдняй школы № 2 

горада Беразіно, Багушэвіцкай сярэдняй школы класамі наведвалі актавую залу 

бiблiятэкi, наглядна стылізаваную для мерапрыемства. Выязныя туры ў 

Пагосцкую, Любушанскую і Гарэніцкую сельскія школы дазволіла рэалізаваць 

творчая садружнасць бібліятэкі з аўтаклубам раённага Дома культуры. 

 

Лаппо, А. Учись, школьник! / А. Лаппо // Мінская праўда. — 2015. — 

31 сакавіка (№ 52). — С. 2. 
В целях предупреждения ДТП с участием детей на автодорогах области 

Госавтоинспекция вместе с заинтересованными ведомствами проводит 

профилактические мероприятия среди школьников.  

Конкурс «Дорожный следопыт», стартовавший в октябре прошлого года и 

собравший 10 тысяч участников, финишировал в гимназии № 1 Копыля. По 

результатам конкурса в финальной игре в номинации «Эрудит» первое место 

заняла Юлия Ковалевская из Копыля, лучшим в номинации «Следопыт» стал 

Сергей Кукалевич из Червеня, а в номинации «Самый внимательный участник» 

победил Сергей Иванцов из Смолевичского района.   

В результате общего подсчета баллов в игре «Дорожный следопыт» члены 

жюри единогласно отдали победу солигорской школьнице Анастасии Комар, 

второй стала Анна Шут из Борисова, третьим – Андрей Даншин из Червеня. 

 

Петровский, М. Умники и умницы / М. Петровский // Мінская праўда. 

— 2015. — 31 сакавіка (№ 52). — С. 4. 
В Минске состоялся областной фестиваль работ исследовательского 

характера детей дошкольного возраста от 5 до7 лет и младших школьников «Я – 

исследователь». Организаторами мероприятия стали управление образования 

Минского облисполкома и Минский областной институт развития образования. 

По единодушному мнению экспертов, в категории «Естествознание (живая 

природа)» специального диплома фестиваля удостоен ученик 2-го класса 

Несвижской гимназии Николай Урицкий.  

Четвероклассник Неманской средней школы имени И. Д. Гурского 

Узденского района Сергей Клочко провел исследование на тему «У природы есть 

чему поучиться». Вначале он обратил внимание на строительный материал, из 

которого ласточки строят свои гнезда. Дальнейшие поиски привели его к 

открытию тайны самана – древнего строительного материала, состоящего из 

воды, глины, соломы и песка. 
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Ученик 4-го класса Острошицко-Городокской средней школы Минского 

района Николай Лукашенко удостоен специального диплома за исследование «Как 

дружить с компьютером и не испортить зрение». 

В категории «Естествознание (неживая природа)» за тщательную 

продуманность эксперимента и наглядность результатов специального приза 

удостоился ученик 3-го класса гимназии № 1 Дзержинска Илья Глобус с работой 

«Дождевая и водопроводная вода». 

Специальным дипломом была отмечена работа «Пятиборье: антисептики 

против микробов», которую выполнили ученики 4-го класса средней школы № 3 

города Крупки Данила и Матвей Лебедевы.  

За умение по-новому использовать знакомые вещества специальным 

дипломом была отмечена работа «Красочные эксперименты, или Из чего сделать 

краски для рисования?», которую выполнила ученица4-го класса Дещенского 

детского сада – средней школы Узденского района Валерия Панкова. 

Специального диплома удостоилась работа «Подарок от пчелки» ученицы 3-

го класса Скултской начальной школы Марупского края Латвии Синтии Тимма. 

В секции «Математика. Физика. Техника» специального диплома жюри был 

удостоен четвероклассник средней школы № 1 города Несвижа Дмитрий Евтух за 

работу «Все невозможное – возможно». 

Учащаяся 3-го класса Логойской гимназии Павла Щербич представила на 

суд жюри свои «Картинки с секретом» и также получила специальный приз. 

Поразила членов жюри работа «Капкан для тепла и холода», выполненная 

первоклассником из гимназии № 1 Борисова Боромиром Белко-Епифановым. 

В категории «Гуманитарные знания» специальным дипломом была отмечена 

работа «Наш мир такой, как люди мыслят», выполненная учащейся 4-го класса 

Привольненской средней школы Минского района Анной Крыловой. 

Специальным дипломом была отмечена исследовательская работа «О чем 

может рассказать спичечная этикетка?» учащегося 4-го класса гимназии № 10 

Молодечно Артема Мацкевича. Специального диплома фестиваля удостоена 

также работа учащегося 4-го класса Несвижской гимназии Дмитрия Белевича 

«Людвисарня Несвижа». 

В год 70-летия Великой Победы специальным дипломом фестиваля также 

отмечена работа «Мы будем чтить ваш подвиг вечно», выполненная 

второклассником средней школы № 2 города Марьина Горка Иваном 

Панкратовичем. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/2808-umniki-i-

umnitsy.html 

 

Слиж, М. День добрых дел / М. Слиж // Мінская праўда. — 2015. — 31 

сакавіка (№ 52). — С. 4. 
Более 22 тысяч человек вышли в Молодечненском районе на областной 

субботник. Сборным отрядом преподавателей и учащихся Молодечненского 

государственного политехнического колледжа и работников предприятий города 
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приведена в порядок территория аллеи Славы в парке Победы. Большая работа 

проведена и в агрогородке Городок. Силами учащихся политехнического колледжа, 

а также работников отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома, Молодечненского лесхоза и Городокского сельисполкома 

там благоустроено кладбище, где в годы Великой Отечественной войны были 

расстреляны мирные жители. 

 
28.03.2015 

Ах, как они прекрасны! // Мінская праўда. — 2015. — 28 сакавіка 

(№ 51). — С. 5. 
В честь Дня 8 Марта отделом образования, спорта и туризма и первичной 

организацией по производственному принципу РОО «Белая Русь» учреждений 

образования Минского райисполкома было организовано мероприятие «О любви 

немало песен сложено». В мероприятии приняли участие матери военнослужащих 

– Людмила Вербицкая, педагог-организатор Боровлянской средней школы № 2, 

Елена Варанчик. воспитатель Острошицко-Городокского яслей-сада  

 

Живу в Беларуси и этим горжусь я! // Мінская праўда. — 2015. — 28 

сакавіка (№ 51). — С. 4. 
В средней школе Борисова прошло вручение подросткам паспорта 

гражданина Республики Беларусь. Поздравил ребят с важным событием 

председатель Борисовского райисполкома, член РОО «Белая Русь» Владимир 

Миранович. 

 

Низкий женщинам поклон // Мінская праўда. — 2015. — 28 сакавіка 

(№ 51). — С. 5. 
Молодечненская РО РОО «Белая Русь» накануне 8 Марта поздравила 

женщин-председателей первичных организаций с Днем женщин. В честь 

праздника и за личный вклад в развитие Молодечненской организации РОО «Белая 

Русь» были награждены ценными подарками 10 председателей первичных 

организаций. В свою очередь члены «Белой Руси» средней школы № 14 Молодечно 

подготовили для гостей праздничную концертную программу. 

 

Нить судьбы // Мінская праўда. — 2015. — 28 сакавіка (№ 51). — С. 5. 
13 февраля исполнилось 86 лет ветерану-педагогу УО «Новопольский 

государственный аграрно-экономический колледж» Евгении Бежок. 

 

Путь длиною в 90 лет // Мінская праўда. — 2015. — 28 сакавіка (№ 51). — 

С. 6. 

Педагоги Борисовского района достойно представлены в руководящих 

органах Борисовской районной и Минской областной организаций РОО «Белая 

Русь». Среди них – начальник отдела образования, спорта и туризма Борисовского 

райисполкома Татьяна Прокопенкова, директор гимназии № 1 Борисова Людмила 
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Бачило, директор УПК «Ясли-сад – средняя школа № 24 города Борисова» 

Наталия Беликова и др. 

 

Работать на авторитет // Мінская праўда. — 2015. — 28 сакавіка (№ 

51). — С. 3. 
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной 

войны состоялось заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь», в 

котором приняли участие активисты организации из всех регионов страны, а 

также учащиеся школы молодого лидера, будущие выпускники Новопольского 

государственного аграрно-экономического колледжа Минского района. 

 

Часы с логотипом – в подарок // Мінская праўда. — 2015. — 28 

сакавіка (№ 51). — С. 4. 
В рамках ежегодной Всебелорусской акции «Мы – граждане Республики 

Беларусь!» 13 марта на сцене Логойского районного центра культуры и досуга 

состоялось торжественное вручение 14-летним подросткам паспортов, 

приуроченное ко Дню Конституции Республики Беларусь. 

 
26.03.2015 

Вильчинский, А. Светлые сады детства / А. Вильчинский // Мінская 

праўда. — 2015. — 26 сакавіка (№ 49). — С. 1, 16. 
В декабре 2012 года в Воложинском районе стартовал пилотный проект: 

Сугвоздовский детский сад «Светлячок» был реорганизован в семейный детский 

сад.  
Сегодня на Минщине девять семейных детских садов. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/359-svetlye-

sady-detstva.html 

 

Гордость Минщины // Мінская праўда. — 2015. — 26 сакавіка (№ 49). 

— С. 2–3. 
Почетного звания «Человек года Минщины» в номинации 

«Непроизводственная сфера» удостоен Владимир Радион, учитель информатики 

ГУО «Средняя школа № 3 города Столбцы». 

 

24.03.2015 

Адамовіч, С. Каб не было аварый / С. Адамовіч // Мінская праўда. — 

2015. — 24 сакавіка (№ 48). — С. 2. 
На базе сярэдняй школы № 1 горада Старыя Дарогі прайшла 10-я раённая 

алімпіяда па Правілах дарожнага руху. 

Перамагла каманда сярэдняй школы № 1 горада Старыя Дарогі. Другое 

месца заваявалі школьнікі з гарадской гімназіі № 1, трэцяе – са Шчыткавіцкага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы. 
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Драздоўская, А. Дарогамі Перамогі / А. Драздоўская // Мінская праўда. 

— 2015. — 24 сакавіка (№ 48). — С. 2. 
У Крупках прайшла грамадзянска-патрыятычная гульня-прыгода «Дарогамі 

Перамогі», прымеркаваная да 70-годдзя Вялікай Перамогі. 

Лепшай у гульні стала каманда з Хацюхоўскага вучэбна-педагагічнага 

комплексу «Дзіцячы сад – сярэдняя школа». Другое месца падзялілі паміж сабой 

каманды Худавецкага вучэбна-педагагічнага комплексу і Крупскай раённай гімназіі. 

Трэцяе месца ў Ігрушкаўскай сярэдняй школы. 

 

17.03.2015 

Капранов, С. А как парень поет! / С. Капранов // Мінская праўда. — 

2015. — 17 сакавіка (№ 44). — С. 3. 
Необычный способ изучения географии и иностранных языков выбрал Даниил 

Савеня, учащийся 4-го класса Молодечненской специальной общеобразовательной 

школы-интерната № 2 для детей с нарушением зрения. По приглашению 

представителей хоккейной команды «Динамо» (Минск) Даниил исполняет а 

капелла гимн Беларуси и гимны тех стран, с которыми встречается белорусская 

команда. Так, молодой талант уже исполнил гимны Латвии, Финляндии. 

 

Слиж, М. Большие резервы / М. Сліж // Мінская праўда. — 2015. — 17 

сакавіка (№ 44). — С. 2. 
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь Михаил Мясникович совершил рабочую поездку по Молодечненскому 

району. Он посетил Березинский аграрно-технический профессиональный лицей, 

где учащиеся рассказали о том, как живут, учатся, отдыхают, показали 

материально-техническую базу учреждения. 

 
16.03.2015 

Брожина, Ю. Мы – граждане Беларуси / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 14 сакавіка (№ 43). — С. 2. 
В преддверии государственного праздника – Дня Конституции Республики 

Беларусь – 47 одаренных учащихся Минщины получили паспорта в Национальном 

историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» в рамках Всебелорусской 

акции Белорусского республиканского союза молодежи «Мы – граждане 

Беларуси!» 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/2565-my-

grazhdane-belarusi.html 

 

Хорсун, С. Праўду з душы дастаць / С. Хорсун // Мінская праўда. — 

2015. — 14 сакавіка (№ 43). — С. 2. 
У Пасольстве Рэспублікі Сербія ў Рэспубліцы Беларусь падвялі вынікі 

конкурса сярод падпісчыкаў «Мінскай праўды» «Ці ведаеце вы Сербію?». Сярод 

пераможцаў – бібліятэкар сярэдняй школы № 3 Вілейкі Валянціна Літвіновіч. 
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Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/2566-

pra%D1%9Edu-z-dushy-dastats.html 

 

Хорсун, С. Сорок дипломов / С. Хорсун // Мінская праўда. 2015. — 14 

сакавіка (№ 43). — С. 5. 
Как сообщили «МП» в Минском областном институте развития 

образования, в республиканском конкурсе исследовательских работ учащихся по 

учебным предметам, который проходил на базе Минского государственного 

областного лицея, Жодинского профессионального лицея, лицея города Барановичи, 

а также средней школы № 1 и гимназии № 12 Минска, из 70 исследовательских 

проектов школьников 40 работ учащихся Минской области были удостоены 

дипломов. 
Так, дипломом первой степени отмечена работа десятиклассницы из 

Минского районного лицея Елизаветы Демьянович. В секции «География ХХІ века: 

взгляд юного исследователя» диплом первой степени получили 

одиннадцатиклассник Вячеслав Черноус и десятиклассница из лицея города 

Борисова Виктория Германович. Стала победительницей в этом состязании и 

учащаяся Минского государственного лицея Валерия Ольгомец. Успешно 

выступили на конкурсе учащиеся Минского областного лицея: из одиннадцати 

представленных на суд жюри исследовательских работ пять удостоены дипломов 

первой степени. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/2558-sorok-

diplomov.html 

 

10.03.2015 

Карпик, Е. Источник жизни / Е. Карпик // Мінская праўда. — 2015. — 

10 сакавіка (№ 40). — С. 3. 
Участники уникального проекта «Социальный передвижной 

многопрофильный центр «Родник», который работает в Смолевичском районе 

уже пять лет, недавно побывали в деревне Жажелка Жодинского сельсовета. 

Отдел образования, спорта и туризма предложил жителям поучаствовать в 

спортивном празднике «Мы – будущие защитники Отечества», а в Жажелковской 

базовой школе ребят принимали в БРСМ. 

 

Максимова, К. «Пионерской правде» – 90! / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2015. — 10 сакавіка (№ 40). — С. 3. 
Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская 

организация» в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре 

«Зубренок» реализовало проект «Пионерской правде» – 90!», посвященный юбилею 

со дня выхода первого номера газеты. 

 

Сліж, М. Вучаць на пакаёвак / М. Сліж // Мінская праўда. — 2015. — 

10 сакавіка (№ 40). — С. 2. 
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Вілейскі дзяржаўны каледж пачаў рыхтаваць пакаёвак. У майстэрні, 

спецыяльна абсталяванай у інтэрнаце навучальнай установы, прафесію на 

практыцы асвойваюць 17 навучэнцаў. 

 

07.03.2015 

Адамовіч, С. Ігуменская завея / С. Адамовіч // Мінская праўда. — 2015. 

— 7 сакавіка (№ 38). — С. 5. 
«Ігуменская завея» – міжнародны фестываль інтэлектуальных гульняў для 

школьнікаў. Сёлета ён прайшоў на базе сярэдняй школы № 4 Чэрвеня. 

У мерапрыемстве ўзялі ўдзел 27 каманд школьнікаў: каманды з Чэрвеня, Жодзіна, 

Лагойска, Мар`інай Горкі, Беразіно, Фаніпаля, Крупак, Баранавічаў, Смілавічаў, 

Смалявічаў, Плешчаніц Лагойскага раёна, Дзяржынска і падмаскоўнага Каралёва.  

Абсалютным пераможцам фестывалю стала зборная каманда з гімназіі № 1 

Чэрвеня і сярэдняй школы № 4 Чэрвеня «45 Lines» (Арцём Камінскі, Алег 

Вабішчэвіч, Кацярына Падаляка, Настасся Люльчанка, Дзмітрый Паўловіч, Кірыл 

Качан, Ягор Тарасік). 

 

Хорсун, С.  Памяць вогненных год / С. Хорсун // Мінская праўда. — 

2015. — 7 сакавіка (№ 38). — С. 4. 
У Слуцкім раёне прайшла чарговая сумесная акцыя газет «Мінская праўда», 

«Звязда», Мінскай абласной арганізацыі Беларускага саюза журналістаў і 

Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі «Слова клікала ў бой». 

Удзельнікі акцыі пабывалі ў музеі Васіля Віткі Акцябрскай базавай школы. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/2466-

pamyats-vognennyh-god.html  

 

Янович, Н. Красивая сказка / Н. Янович // Мінская праўда. — 2015. — 

7 сакавіка (№ 38). — С. 3. 
Более 10 наград завоевали ученики Дзержинской школы искусств по итогам 

конкурса «Русская сказка», прошедшего в Санкт-Петербурге.  

 

05.03.2015 

Лучшие студотрядовцы // Мінская праўда. — 2015. — 5 сакавіка 

(№ 36–37). — С. 16. 
На базе спортивно-оздоровительного комплекса  «Бригантина» в 

г. п. Радошковичи прошел республиканский семинар по развитию 

студотрядовского движения.  

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/2438-luchshie-

studotryadovtsy.html 

 

03.03.2015 

Міргародава, І. Дужэюць крылы ў палёце / І. Міргародава, С. Хорсун // 

Мінская праўда. — 2015. — 3 сакавіка (№ 35). — С. 2. 
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АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

CАКАВІК 
 

ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ 21 

 

Завяршыўся штогадовы навукова-інжынерны конкурс Belarus Science and 

Engineering Fair. З 243 праектаў беларускіх школьнікаў толькі чатыры будуць 

прадстаўляць нашу краіну на міжнародным этапе ў ЗША. Сярод іх – работы 

выхаванца Мінскага абласнога ліцэя Віктара Беляўцова і вучня сярэдняй школы 

№ 11 г. Слуцка Уладзіслава Гадалава. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/pervaya-polosa/304-

duzheyuts-kryly-paljotse.html 
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