
 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

СТУДЗЕНЬ 
 

ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ                                                            2 
 

«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 

 
29.01.2015 

Лыскавец, Я. Геалакацыя: знайдзі іншых. Але спачатку – сябе / 

Я. Лыскавец // Звязда. — 2015. — 29 студзеня (№ 17). — Матэрыял артыкула 

змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 1, 3. 
Інтэрв`ю з пераможцам конкурсу «100 ідэй для Беларусі», студэнтам БДУ, 

выпускніком сярэдняй школы № 3 Старых Дарог Паўлам Бацылевым. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/01/69522.html 

 
15.01.15 

Рагель, К. Мы самі ствараем будучыню! / К. Рагель // Звязда. — 2015. 

— 15 студзеня (№ 7). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 3. 
«Чырвонка» пачынае друкаваць «пробы пяра» юных і маладых няштатных 

творцаў, дасланыя на конкурс «Я – малады. І мне не ўсё роўна!», які быў 

абвешчаны напачатку новага навучальнага года.  

У нумары змешчаны артыкул вучаніцы 11 класа гімназіі № 6 Маладзечна 

Ксеніі Рагель, якая ўжо другі год удзельнічае ў творчым конкурсе «Чырвонкі». 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/01/67688.html 

 

03.01.15 

Аб прысуджэнні прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае 

адраджэнне» 2014 года // Звязда. — 2015. — 3 студзеня (№ 1). — С. 2. 
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 649 прэмія «За духоўнае 

адраджэнне» 2014 года прысуджана калектыву ўстановы адукацыі 

«Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня» за значныя 

дасягненні ў развіцці здольнасцей таленавітых і адораных дзяцей і падлеткаў, 

выхаванне будучых грамадскіх лідэраў. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/01/66698.html 
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«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 
  

03.01.15 

Аб прысуджэнні прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае 

адраджэнне» 2014 года // СБ. Беларусь сегодня. — 2015. — 3 студзеня (№ 1). 

— С. 2. 
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 649 прэмія «За духоўнае 

адраджэнне» 2014 года прысуджана калектыву ўстановы адукацыі 

«Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня» за значныя 

дасягненні ў развіцці здольнасцей таленавітых і адораных дзяцей і падлеткаў, 

выхаванне будучых грамадскіх лідэраў. 

 

 «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 

  
 20.01.15 

Артэага, В. Беражы цяпло з моладу / В. Артэага // Рэспубліка. — 

2015. — 20 студзеня (№ 10). — С. 10. 
У Мар’інагорскай гімназіі створаны музей эвалюцыі энергазберажэння. 

Сутнасць музея, паводле слоў дырэктара Алы Ралькевіч, заснавана на канцэпцыі 

ўстойлівага развіцця. Мэты вырашаюцца як адукацыйныя, так і выхаваўчыя. 

Дарэчы, у перспектыве гэта будзе не толькі адукацыйна-выхаваўчы, але і 

рэгіянальны метадычны цэнтр па аказанні дапамогі і дзецям, і дарослым па 

пытаннях энергаспажывання. Яшчэ ў мінулым годзе ўстанова заваявала першае 

месца ў рэспубліцы сярод музеяў па энергазберажэнні. 

 
15.01.15 

Адным сказам // Рэспубліка. — 2015. — 15 студзеня (№ 7). — С. 1. 
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Тры дзіцячыя дамы сямейнага тыпу адкрыюцца ў Мінскай вобласці да канца 

года. 

Акцыя ДАІ «Бяспека дзяцей – прыярытэт для дарослых» пройдзе з 14 па 23 

студзеня. 

09.01.15 

Адным сказам // Рэспубліка. — 2015. — 9 студзеня (№ 3). — С. 1. 
У ходзе акцыі «Нашы дзеці» Першы нацыянальны канал Беларускага радыё 

правядзе святочны канцэрт для выхаванцаў Крупскага дзіцячага сацыяльнага 

прытулку. 

 

«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  

 
29.01.2015 

Маркевіч, А. Праз адказнасць дарослых – да шчаслівага дзяцінства / 

А. Маркевіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 29 студзеня (№ 10). — С. 12. 
Аб рэалізацыі праекта «Праз адказнасць сям`і да зніжэння сацыяльнага 

сіроцтва» ўстановамі адукацыі Мінскай вобласці і грамадскім аб`яднаннем 

«Здаровы выбар». 

 

Нікіфарава, С. Не вучыце дзяцей плаваць на сушы / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 29 студзеня (№ 10). — С. 18. 
Аб дзейнасці на інтэлектуальнай ніве сярэдняй школы № 8 Жодзіна. 

 

Рэва, Д. «Агеньчыкі» заззялі ў Маскве / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 29 студзеня (№ 10). — С. 22. 
На Міжнародным конкурсе-фестывалі дзіцячай і юнацкай творчасці 

«Маскоўскі час» дуэт Мікіты Сяміткі і Фрыды Савіцкай з Мядзельскай дзіцячай 

школы мастацтваў стаў лаўрэатам III ступені ў намінацыі «Дуэты». Акрамя 

таго, Мікіта стаў лаўрэатам III ступені ў намінацыі «Салісты». 

 

Рэва, Д. Бясцэнны вопыт навуковай дыскусіі / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 29 студзеня (№ 10). — С. 22. 
25 студзеня ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі адбыўся 

штогадовы турнір юных фізікаў. Перамогу ў турніры святкавала зборная каманда 

Нясвіжскага раёна. 2 месца падзялілі паміж сабой каманды Старадарожскага 

раёна, сярэдняй школы № 1 Смілавіч і гімназіі № 1 Барысава. 

http://nastgaz.by/
mailto:info@nastgaz.by
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Рэва, Д. Толькі ўгару, толькі наперад! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 29 студзеня (№ 10). — С. 22. 
У Слуцку адбыліся спаборніцтвы па двух відах скалалажання ў розных 

узроставых групах. Трэба адзначыць, што сёння агульнай марай усіх слуцкіх 

скалалазаў з`яўляецца адкрыццё новай вялікай трэніровачнай пляцоўкі. Зараз 

скаладром размяшчаецца ў невялічкім памяшканні ў школе № 5, якога для 

аматараў гэтага віду спорту даўно не хапае. 

 

 24.01.15 

Грэчка, І. Рэальная карысць рэальнага музея / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 24 студзеня (№ 8). — Дадатак. — С. 16. 
Становяцца папулярнымі віртуальныя музейныя экскурсіі. Аднак яны не 

параўнаюцца з рэальнымі падарожжамі па музейнай прасторы. Свае думкі 

выказваюць педагогі, сярод якіх кіраўнік краязнаўчага музея сярэдняй школы № 3 

Чэрвеня Наталля Уладзіміраўна Салычава. 

 

Рэва, Д. Бачыць цікавае ў штодзённым / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 24 студзеня (№ 8). — С. 20. 
На Міншчыне падведзены вынікі абласнога этапу Рэспубліканскага конкурсу 

біёлага-экалагічных работ навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй і дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі. Журы і арганізатары адзначылі высокую актыўнасць 

Маладзечанскага, Клецкага, Любанскага раёнаў і Жодзіна. Менавіта гэтыя раёны 

і сталі лідарамі па колькасці дасланых на конкурс работ.  

1 месца на абласным этапе конкурсу занялі Кацярына Гапанюк (Мінскі 

дзяржаўны абласны ліцэй), Ігар Плотнікаў і Іван Анішкевіч (Барысаўскі экалагічны 

цэнтр), Ксенія Бяляўцава (сярэдняя школа № 4 Салігорска).   

 

Рэва, Д. Добрыя справы – добры вынік / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 24 студзеня (№ 8). — С. 20. 
Піянеры Мінскай вобласці прынялі актыўны ўдзел у рэспубліканскай 

працоўнай акцыі па зборы другаснай сыравіны «Наша піянерская праца табе, 

Айчына!», прысвечанай 70-годдзю з дня подзвігу Марата Казея ў Вялікай Айчыннай 

вайне. 

 

Рэва, Д. Залатая формула поспеху / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 24 студзеня (№ 8). — С. 20. 
Юрый Аляксандравіч Базыкін, настаўнік англійскай мовы сярэдняй школы № 

5 Салігорска, заняў першае месца ў Міжнародным конкурсе педагагічных праектаў 

«Залатая формула». 

 

Рэва, Д. Энергазберагальныя старты / Д. Рэва  // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 24 студзеня (№ 8). — С. 20. 
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Пасля трох месяцаў напружанай барацьбы завяршыўся Рэспубліканскі 

конкурс па эканоміі і беражлівасці «Энергамарафон–2014». 256 прадстаўнікоў усіх 

раёнаў Мінскай вобласці прынялі ўдзел у энергетычным марафоне. У намінацыі 

«Лепшы рэгіён вобласці па арганізацыі работы ўстаноў адукацыі ў сферы энерга- і 

рэсурсазберажэння» журы адзначыла работу аддзелаў адукацыі, спорту і 

турызму Бярэзінскага, Барысаўскага, Вілейскага, Клецкага райвыканкамаў і 

Жодзіна. 

У намінацыі «Лепшая ўстанова адукацыі па стварэнні сістэмы работы ў 

галіне энерга- і рэсурсазберажэння» найбольш цікавую і грунтоўную работу 

прадэманстравала ўздзенская сярэдняя школа № 2 імя К. Крапівы. Сярод праектаў 

у намінацыі «Лепшы педагагічны работнік па арганізацыі работы па выхаванні 

культуры энергазберажэння ў навучэнцаў» заслугоўвае ўвагі вопыт Таццяны 

Мікалаеўны Крупнік і Сяргея Трафімавіча Ільюкевіча (уздзенская сярэдняя школа 

№ 1 імя А. С. Пушкіна). 

Навучэнцы Салігорскага дзяржаўнага педагагічнага каледжа і гімназіі-

каледжа мастацтваў Маладзечна былі найлепшымі ў намінацыі «Лепшая творчая 

работа вучняў устаноў адукацыі па прапагандзе эфектыўнага выкарыстання 

энергарэсурсаў: агітбрыгада». 

Сярод лепшых праектаў практычных мерапрыемстваў па энергазберажэнні 

сярод навучэнцаў устаноў адукацыі сталі адзінаццацікласніцы Юлія і Аляксандра 

Сінкевіч з Клецка, а таксама Кацярына Южык, вучаніца Ракаўскай сярэдняй 

школы Валожынскага раёна.  

Лепшым вучнёўскім праектам быў прызнаны праект «Беларусь-сіці – 

комплексны падыход да энерга- і рэсурсазберажэння» Вячаслава Каравы,  

навучэнца Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя. 

 
20.01.15 

Дубік, Н. Разумнае супрацоўніцтва: хто дапаможа «збіць» 

псіхатропную хвалю? / Н. Дубік // Настаўніцкая газета. — 2015. — 20 

студзеня (№ 6). — С. 15. 
Як паведамляе Следчы камітэт, 12 лютага ў Барысаве па падазрэнні ў 

распаўсюджванні псіхатропаў затрыманы двое падлеткаў (навучэнец 

Барысаўскага дзяржаўнага будаўнічага прафесійнага ліцэя і 11-класнік адной з 

барысаўскіх школ). 

 

Сітнікава, С. Абласны рэсурсны цэнтр бесперапыннай педагагічнай 

адукацыі / С. Сітнікава, Н. Кульчыцкая // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

20 студзеня (№ 6). — Адукацыйная прастора. — С. 11. 
У нумары змешчаны матэрыял рэктара Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі Святланы Уладзіміраўны Сітнікавай і начальніка аддзела 

дыстанцыйнай адукацыі інстытута Нінэль Юр’еўны Кульчыцкай аб рашэнні 

стварыць пры МАІРА абласныя рэсурсныя цэнтры з выкарыстаннем 

тэлекамунікацыйных тэхналогій. Такая неабходнасць дапаможа арганізаваць 
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сеткавае прафесійнае ўзаемадзеянне педагогаў і дасць магчымасць забяспечыць 

павышэнне якасці адукацыйнага працэсу і метадычнай работы з кадрамі.  

 

Счасновіч, В. Як па нотах / В. Счасновіч // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 20 студзеня (№ 6). — Адукацыйная прастора. — С. 5, 12. 
Рэспубліканскі семінар-акцыя «Настаўнік года – педагагічнай грамадскасці 

рэспублікі» прайшоў у мінскай сярэдняй школе № 161. У рабоце семінара прынялі 

ўдзел настаўнік матэматыкі Лошніцкай раённай гімназіі Іван Віктаравіч 

Якіменка (абагульняльны ўрок у 9 «А» класе па тэме «Упісаныя і апісаныя 

многавугольнікі») і настаўнік фізічнай культуры школы № 10 Слуцка Валерый 

Леанідавіч Варанцоў (урок па тэме «Гімнастыка і акрабатыка» ў 6 класе).  

Собаль, Л. Па гонары і праца / Л. Собаль // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 20 студзеня (№ 6). — Адукацыйная прастора. — С. 11. 
Нёманская сярэдняя школа імя І. Д. Гурскага Уздзенскага раёна 

адсвяткавала 150-гадовы юбілей.  

У нумары змешчаны артыкул настаўніцы беларускай мовы і літаратуры 

Любові Собаль. Аўтар знаёміць з гісторыяй Нёманскай сярэдняй школы, якая па 

выніках 2013/2014 навучальнага года прызнана лаўрэатам спаборніцтва «За 

дасягненне высокіх паказчыкаў у развіцці адукацыі» Мінскай вобласці ў намінацыі 

«Лепшая ўстанова адукацыі ў арганізацыі вучэбнага працэсу» сярод устаноў 

сельскай мясцовасці. 

 

17.01.15 

Грэчка, І. Чэрвень у студзені / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 17 студзеня (№ 5). — С. 18–19. 
У гэтым навучальным годзе вывучэнне Чэрвеньшчыны праводзілася ў рамках 

конкурсу юных экскурсаводаў «Мая малая радзіма». У раённым этапе конкурсу 

ўдзельнічалі многія ўстановы адукацыі. Сярод іх – сярэднія школы № 3 і № 4 

Чэрвеня, сярэдняя школа № 1 Смілавіч. 

 

Рэва, Д. Галоўная мэта – змяніць свет да лепшага / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 17 студзеня (№ 5). — С. 5. 
Ва ўсіх абласцях нашай краіны пачаўся трэці этап прадметнай алімпіяды. 

Сёлета ў другім этапе алімпіяды на Міншчыне прынялі ўдзел 7886 хлопцаў і 

дзяўчат, а гэта на дзвесце чалавек больш, чым у мінулым годзе. 
Старшыня журы Аляксандр Георгіевіч Песнякевіч адзначыў, што каманда 

Мінскай вобласці сфарміравана. Лідарам сярод дзевяцікласнікаў стаў Уладзіслаў 

Кончак, навучэнец гімназіі № 1 Салігорска. Дыплом I ступені атрымаў вучань 10 

класа Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя Станіслаў Сенюковіч. Лепшыя вынікі 

сярод навучэнцаў 11 класа паказалі адразу дзве дзяўчыны – Кацярына Гапанюк з 

Мінскага абласнога ліцэя і Людміла Гошава з гімназіі № 1 Слуцка. 

 

Рэва, Д. Закружыў кадэцкі баль / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 17 студзеня (№ 5). — С. 21. 
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У Мінскім абласным кадэцкім вучылішчы адбыўся традыцыйны святочны 

баль. Начальнік упраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта 

Галіна Мікалаеўна Казак адзначыла, што кадэцкі баль – гэта яшчэ і магчымасць 

акунуцца ў атмасферу, якая закладвалася стагоддзямі.  

 

Рэва, Д. Новы дом і шчасце ў ім / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 17 студзеня (№ 5). — С. 1, 5. 
У Стоўбцах адбылося светлае і радаснае свята. Адкрыты першы ў 

Стаўбцоўскім раёне дзіцячы дом сямейнага тыпу, у якім будуць жыць Кацярына 

Рыгораўна і Аляксандр Анатольевіч Васільевы і шасцёра іх выхаванцаў. Гэты 

сямейны дзіцячы дом – першы на Стаўбцоўшчыне і 41-ы ў Мінскай вобласці. На 

свяце прысутнічаў губернатар Мінскай вобласці Сямён Барысавіч Шапіра.  

Галіна Мікалаеўна Казак, начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама, 

адзначыла, што за апошнія 10 гадоў закрыта 10 устаноў інтэрнатнага тыпу. На 

Міншчыне засталася толькі адна школа-інтэрнат у Радашковічах і колькасць 

дзяцей там штогод скарачаецца.  

 

Рэва, Д. Россып медалёў у жодзінцаў! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 17 студзеня (№ 5). — С. 21. 
Юныя самбісты і дзюдаісты з Жодзіна дэманструюць цудоўную 

спартыўную падрыхтоўку і неверагоднае жаданне перамагаць на розных 

міжнародных пляцоўках. 

 

Рэва, Д. Рэсурсны цэнтр – цэнтр сучасных тэхналогій / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 17 студзеня (№ 5). — С. 21. 
У Маладзечанскім дзяржаўным каледжы ўрачыста адкрыты рэсурсны 

цэнтр вытворчага навучання па прафесіі «Мантажнік санітарна-тэхнічных 

сістэм і абсталявання». 

 

Рэва, Д. Узнагароды пераможцам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 17 студзеня (№ 5). — С. 21. 
36 навучэнцаў сталічнага рэгіёна, якія сталі пераможцамі і прызёрамі 

заключных этапаў рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах у 2014 годзе, 

атрымалі прэміі Мінскага абласнога Савета дэпутатаў. Сярод іх – Павел 

Астапенка, навучэнец 9 класа сярэдняй школы № 1 Любані; Уладзіслаў Дагліс, 

вучань 11 класа гімназіі № 1 Жодзіна; Дар’я Краўчук, вучаніца 11 класа сярэдняй 

школы № 1 Нясвіжа; Мікіта Сазановіч, навучэнец 11 класа сярэдняй школы № 3 

Стоўбцаў; Даніла Чарняўскі, навучэнец 11 класа гімназіі Дзяржынска; Настасся 

Шабалтас, навучэнка 10 класа гімназіі–каледжа мастацтваў Маладзечна. 

 
 

 

13.01.15 
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Гарбар, А. Задаваць ці не задаваць – вось у чым пытанне… / А. Гарбар 

// Настаўніцкая газета. — 2015. — 13 студзеня (№ 3). — С. 10. 
Прадстаўлены матэрыял настаўніцы біялогіі і хіміі Лугаваслабадской 

сярэдняй школы Мінскага раёна Алены Гарбар на тэму арганізацыі дамашняй 

работы навучэнцаў. 

    

Грэчка, І. У аб’ектыве – сям’я, краіна, родны край / І. Грэчка // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 13 студзеня (№ 3). — С. 4. 
Падведзены вынікі рэспубліканскіх конкурсаў акцыі навучэнскай моладзі 

«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Пераможцай конкурсу юных экскурсаводаў 

«Мая малая радзіма» стала Надзея Вішнеўская з уздзенскай сярэдняй школы № 2 

імя К. К. Крапівы (намінацыя «Гарады»). 

Рэспубліканскі конкурс сацыяльных праектаў «Мая сям’я – мой гонар» 

паказаў вялікі інтарэс навучэнцаў, іх бацькоў, педагогаў да сямейных традыцый, 

вывучэння гісторыі свайго роду. Сярод пераможцаў асабліва адзначаны вучні 9 

класа Старобінскай сярэдняй школы Салігорскага раёна Кацярына Дзялендзік, 

Сільвія Бойка, Паліна Дзялендзік, Аліна Шакалян, Ксенія Шпакоўская, якія 

прадставілі сацыяльны інтэрнэт-праект «Кола сям’і». 

 

Дубоўская, В. Інтэлектуальны марафон / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 13 студзеня (№ 3). — С. 1, 2. 
Першы вучэбны дзень трэцяй чвэрці даў старт трэцяму (абласному) этапу 

рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. У традыцыйных 

інтэлектуальных спаборніцтвах бяруць удзел тысячы навучэнцаў устаноў 

агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ва ўсіх 

рэгіёнах рэспублікі. Алімпіяды пройдуць па 16 прадметах. Трэці этап 

рэспубліканскай алімпіяды ахоплівае абласныя цэнтры (Віцебск, Гродна, Гомель, 

Магілёў, Брэст), сталіцу, а таксама шэраг іншых гарадоў краіны. 17 студзеня 

завершыцца трэці этап рэспубліканскай алімпіяды, заключны этап пройдзе з 23 па 

27 сакавіка 2015 года. 
 

Будзільнік свядомасці і самапавагі // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

13 студзеня (№ 3). — С. 7. 
У адрас новага дадатка «Настаўніцкай газеты» «Форум» выказалі свае 

думкі і прапановы Алена Яцкоўская, настаўніца пачатковых класаў 

Велікасельскага дзіцячага сада – базавай школы Дзяржынскага раёна, і Святлана 

Пузіноўская, настаўніца інфарматыкі сярэдняй школы № 4 Дзяржынска. 

 

10.01.15 

Дубоўская, В. Два дні педагагічнага шчасця / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 10 студзеня (№ 2). — С. 1, 6. 
Супрацоўнікі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прымалі IV Рэспубліканскі 

каляндарны фестываль педагагічнага майстэрства. У рабоце фестывалю прынялі 

ўдзел міністр адукацыі краіны Міхаіл Жураўкоў і яго намеснік Раіса Сідарэнка.  
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Іван Якіменка, настаўнік матэматыкі Лошніцкай гімназіі Барысаўскага 

раёна, прадставіў свой вопыт па рэалізацыі адукацыйных праграм з дапамогай 

сеткавых форм узаемадзеяння. Настаўнік расказваў пра інфармацыйнае 

асяроддзе, якое існуе ў яго навучальнай установе, пра тое, як яно аблягчае 

дзейнасць педагогаў. Больш падрабязней Іван Якіменка спыніўся на вядзенні 

электроннага журнала і дзённіка, іх магчымасцях, перавагах  і недахопах. 

Валерый Варанцоў, настаўнік фізічнай культуры сярэдняй школы № 10 імя 

С. Ф. Рубанава Слуцка, сумесна з Вольгай Лагуновай, настаўніцай гімназіі № 8 

Мінска, і Таццянай Даўгун, дырэктарам, настаўнікам біялогіі сярэдняй школы № 

26 Гродна, праводзіў майстар-клас «Сучасныя падыходы да фізічнага развіцця 

асобы навучэнца. Авалоданне навыкамі здаровага ладу жыцця». Валерый Варанцоў 

прадэманстраваў выдатнае валоданне аўдыторыяй, прапанаваўшы калегам 

зрабіць невялікую зарадку для вачэй, а таксама для рук і ног. 

 

Рэва, Д. Акрыленая перамогай / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 10 студзеня (№ 2). — Дадатак. — С. 21.  
Валерыя Сівуха са Смілавіч Чэрвеньскага раёна стала дыпламантам II 

ступені Міжнароднага конкурсу мастацкай творчасці «Птушкі паднябесся – 

2014» у намінацыі «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва». Конкурс праводзіўся ў 

горадзе Беларэцку (Башкартастан). На конкурсе было прадстаўлена больш за тры 

тысячы твораў мастакоў ва ўзросце ад 5 месяцаў да 68 гадоў з Беларусі, Балгарыі, 

Казахстана, Расіі і Украіны. Наша юная зямлячка на конкурс даслала работу са 

скуры «Паўлін». 

 

Рэва, Д. Захаваць памяць, выхаваць патрыётаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 10 студзеня (№ 2). — Дадатак. — С. 21.  
У сярэдняй школе № 4 Жодзіна прайшоў семінар «Нацыянальная памяць аб 

Першай і Другой сусветных войнах». Выбрана менавіта гэтая ўстанова была 

невыпадкова. Тут на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў паспяхова працуе музей 

баявой і працоўнай славы.  Аб яго ролі ў грамадзянска-патрыятычным выхаванні 

навучэнцаў расказала намеснік дырэктара школы па выхаваўчай рабоце Ірына 

Міхайлаўна Хан.  

У семінары прынялі ўдзел Ірына Міхайлаўна Дуброўская, настаўніца 

гісторыі сярэдняй школы № 2 Жодзіна, з размовай «Асноўныя вехі Першай 

сусветнай вайны». Тэму падтрымаў і педагог дадатковай адукацыі Вілейскага 

раённага цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Міхаіл Мікалаевіч Петух, 

які азнаёміў прысутных з асноўнымі этапамі экспедыцыі па лініі фронту Першай 

сусветнай вайны. 

 

Рэва, Д. Лепшае ад лепшых / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

10 студзеня (№ 2). — Дадатак. — С. 21. 
У Нясвіжы прайшоў фестываль педагагічнага майстэрства «Лепшае ад 

лепшых» абласнога клуба педагагічных работнікаў «Флагман».  За пяць гадоў клуб 

сапраўды стаў флагманам адукацыі ў вобласці. Абмен вопытам у такім фармаце 
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здзяйсняўся з педагогамі Барысаўскага, Дзяржынскага, Клецкага, Лагойскага, 

Мінскага, Пухавіцкага, Стаўбцоўскага, Смалявіцкага, Уздзенскага, Чэрвеньскага 

раёнаў і Жодзіна.   

Члены клуба «Флагман» прадставілі панараму сваіх педагагічных ідэй 

калегам у фармаце майстар-класаў. Напрыклад, Віктар Эдуардавіч Жук, 

настаўнік сярэдняй школы № 11 Маладзечна, на майстар-класе падзяліўся, як 

актывізаваць пазвавальную дзейнасць вучняў. Святлана Міхайлаўна Каляда, 

настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 6 Жодзіна, прапанавала сваё 

вырашэнне праблемы апантанасці сучасных дзяцей разнастайнымі гаджэтамі. 

Іван Віктаравіч Якіменка, настаўнік матэматыкі Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна, скіраваў увагу на работу з маладымі педагогамі. Эла 

Мікалаеўна Якубоўская, настаўніца фізікі гімназіі № 1 Жодзіна, падзялілася 

праблемай  крытэрыяльнага ацэньвання на ўроку.   

На майстар-класах педагогі змаглі папоўніць свае метадычныя скарбонкі 

новымі ведамі і ўменнямі. Напрыклад, Наталля Іванаўна Мінец, настаўніца 

пачатковых класаў Нагорнаўскага вучэбна-педагагічнага комплексу «дзіцячы сад – 

сярэдняя школа» Клецкага раёна, прапануе на ўроках літаратурнага чытання пры 

рабоце над тэкстам выкарыстоўваць тэатралізацыю і легаканструяванне.  

Алена Часлававаўна Сяліцкая, настаўніца беларускай мовы гімназіі № 1 

Дзяржынска, прэзентавала тактыку шасці капелюшоў і прадэманстравала, як 

эфектыўна яе прымяняць у рабоце з адоранымі вучнямі. Святлана Вітольдаўна 

Федарака, настаўніца геаграфіі гімназіі Валожына, абмяркоўвала з калегамі 

актыўныя і інтэрактыўныя метады навучання. Таццяна Леанідаўна Жук, 

настаўніца фізічнай культуры і здароўя сярэдняй школы № 3 Вілейкі, прапанавала 

ўвазе калег метады і прыёмы хуткасных і каардынацыйных здольнасцей вучняў. 

 

«Мінская праўда» – абласная грамадска-палітычная газета.  

Заснавана 1 лістапада 1950 года. Выходзіць тры разы на тыдзень.  

Заснавальнікі: Мінскі абласны 

выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет 

дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога 

ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».  

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.  
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31.01.2015 

Благо твори // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня (№ 15). — С. 6. 
Молодечненская районная организация РОО «Белая Русь» организовала 

утренник для воспитанников отделения детского социального приюта ГУО 

«Социально-педагогический центр Молодечненского района» «Новый год к нам 

мчится!». 

 

mailto:info@minpraud.by
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Добрая, добрая сказка // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня (№ 

15). — С. 8. 
Представители Копыльской районной организации РОО «Белая Русь» 

посетили социально-педагогический центр района. 

 

И сбылись мечты! // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня 

(№ 15). — С. 7. 
Представители первичной организации РОО «Белая Русь» ОАО 

«Беларуськалий» накануне Нового года посетили Солигорский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

 

 ... и 150 подарков // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня (№ 15). — 

С. 8. 
Воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

Березинского района накануне Нового года получили подарки от Березинской 

районной организации РОО «Белая Русь». 

 

Как светились глаза детей! // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня 

(№ 15). — С. 7. 
О прошедшей на Логойщине акции «Наши дети». Представители районной 

оргструктуры РОО «Белая Русь» посетили детский сад № 1 Логойска, 

Гостиловичский дом семейного типа, центр детского творчества Логойского 

района. 

 

Никто не остался без внимания // Мінская праўда. — 2015. — 31 

студзеня (№ 15). — С. 6. 
Представители Пуховичской районной организации РОО «Белая Русь» в 

рамках акции «Наши дети» навестили воспитанников Пуховичского районного 

социально-педагогического центра в деревне Дубровка. 

 

Паэтка. Асоба // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня (№ 15). — 

С. 9. 
Артыкул прысвечаны былой выпускніцы Маркаўскай сярэдняй школы 

Маладзечанскага раёна Таццяне Сапач, беларускай паэтцы. 

 

Подарили радость // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня (№ 15). 

— С. 8. 
Жодинская городская организация РОО «Белая Русь» провела для детей, 

родители которых являются членами «Белой Руси», предновогоднюю акцию. 

 

Поддержали акцию // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня (№ 15). 

— С. 6. 
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О прошедшей на Крупщине благотворительной акции «Наши дети». Так, 

представители предприятий и организаций навестили ГУО «Социально-

педагогический центр Крупского района», детский социальный приют городского 

поселка Холопеничи. 

 

Праздник для одаренных ребят // Мінская праўда. — 2015. — 31 

студзеня (№ 15). — С. 7. 
В актовом зале гимназии № 1 Воложина на рождественскую встречу 

собрались лучшие представители школ района. 

 

С Родиной им точно повезло // Мінская праўда. — 2015. — 

31 студзеня (№ 15). — С. 7. 
На Стародорожчине в самый канун Нового года в приюте побывала 

делегация, в составе которой были председатель постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной 

безопасности Валерий Гайдукевич и председатель Стародорожской районной 

организации РОО «Белая Русь» Елена Горбаль. 

 

Счастливые улыбки // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня 

(№ 15). — С. 6. 
Накануне Нового года начальник управления образования Миноблисполкома, 

заместитель председателя Минской областной организации, председатель 

первичной организации Миноблисполкома РОО «Белая Русь» Галина Николаевна 

Казак вместе с другими членами «Белой Руси» посетила детский дом семейного 

типа в поселке Чисть Молодечненского района. 

 

Фейерверк эмоций и надежд // Мінская праўда. — 2015. — 

31 студзеня (№ 15). — С. 7. 
С особой благодарностью новогодние подарки от Борисовской районной 

организации РОО «Белая Русь» принимали в ГУО «Борисовский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». Директор центра Алла 

Сакович отметила, что воспитанники центра очень талантливы как в 

творчестве, так и в учебе. 

 

Хорошие дела помнятся всегда // Мінская праўда. — 2015. — 

31 студзеня (№ 15). — С. 8. 
Накануне Нового года к читателям Узденской детской библиотеки пришли 

самодеятельные артисты из Узденской средней школы № 1 имени Пушкина с 

развлекательной программой «На окошке Дед Мороз набросал хрустальных роз». 

 

Шлях да зорак // Мінская праўда. — 2015. — 31 студзеня (№ 15). — 

С. 9. 
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Артыкул прысвечаны знакамітаму выпускніку сярэдняй школы № 2 Чэрвеня 

Алегу Навіцкаму, касманаўту Раскосмасу, Герою Расіі, ганароваму грамадзяніну 

Міншчыны і Чэрвеньшчыны. 

 

24.01.15 

Сліж, М. Шлях да перамог / М. Сліж // Мінская праўда. — 2015. — 24 

студзеня (№ 11). — С. 1, 3. 
Выхаванцы Мядзельскай дзіцячай школы мастацтваў прывезлі з Расіі 

дыпломы лаўрэатаў міжнароднага конкурсу. Педагог па харавых дысцыплінах і 

эстраднаму вакалу Кацярына Цурганава разам са сваімі выхаванцамі пакарыла не 

адзін творчы алімп. Не стаў выключэннем і міжнародны конкурс-фестываль 

дзіцячай і юнацкай творчасці «Маскоўскі час», што праводзіцца пры падтрымцы 

грамадскага фестывальнага руху «Дзеці Расіі», адкуль Мікіта Сямітка і Фрыда 

Савіцкая прывезлі дыпломы лаўрэатаў трэцяй ступені. 

 
 20.01.15 

Брожына, Ю. Праграма свята музыкі «Заслаўе–2015» / Ю. Брожына // 

Мінская праўда. — 2015. — 20 студзеня (№ 8). — С. 4. 
Фестывальны год на Міншчыне распачне свята музыкі «Заслаўе–2015», 

арганізатарамі якога выступаюць Мінскі аблвыканкам, Мінскі райвыканкам, 

заслужаны калектыў «Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі». 23 

студзеня па традыцыі пачатак мерапрыемствам дасць абласны конкурс юных 

выканаўцаў з дзіцячых школ мастацтваў Мінскай вобласці «Заслаўскі сшытак», 

які адбудзецца ў Заслаўскай дзіцячай школе мастацтваў. 

 

Грицкевич, Г. Перспективный алгоритм / Г. Грицкевич // Мінская 

праўда. — 2015. — 20 студзеня (№ 8). — С. 3. 
На Минщине создано 6 областных ресурсных центров информационных 

технологий. Как сообщили в Минском областном институте развития 

образования, открытие центров позволит достичь высоких результатов в 

повышении качества образовательного процесса, а также ознакомить педагогов 

с инновационной деятельностью соседних учреждений образования и в регионе в 

целом. 

 

Грицкевич, Г. В шаге от победы / Г. Грицкевич // Мінская праўда. — 

2015. — 20 студзеня (№ 8). — С. 3. 
Более 850 школьников Минщины приняли участие в третьем этапе 

республиканской олимпиады по учебным предметам. 

 

Грицкевич, Г. Награда за успехи / Г. Грицкевич // Мінская праўда. — 

2015. — 20 студзеня (№ 8). — С. 3. 
Областной Совет депутатов присудил премии 36 учащимся, победителям и 

призерам заключительных этапов республиканской олимпиады по учебным 

предметам в 2014 году. Среди них – Павел Астапенко, учащийся средней школы № 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

СТУДЗЕНЬ 
 

ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ                                                            15 
 

1 Любани; Владислав Даглис, воспитанник гимназии № 1 Жодино; Дарья Кравчук, 

ученица средней школы № 1 Несвижа; Никита Сазанович, учащийся средней 

школы № 3 Столбцов; Данила Чернявский, воспитанник гимназии Дзержинска; 

Анастасия Шабалтас, учащаяся гимназии-колледжа искусств Молодечно. 

  

Янович, Н. Сердце, отданное детям / Н. Янович // Мінская праўда. — 

2015. — 20 студзеня (№ 8). — С. 2. 
В Дзержинском районе определены лучшие педагоги системы образования 

по итогам 2014 года. Победителями признаны 49 учителей, воспитателей, 

руководителей учреждений образования. Конкурс «Педагог года Дзержинского 

района» учрежден районным исполнительным комитетом и проводился уже в 14-

й раз. Среди победителей – Светлана Пузиновская, учитель информатики средней 

школы № 4 Дзержинска; Елена Селицкая, учитель белорусского языка и 

литературы гимназии № 1 Дзержинска; Елена Протас, педагог средней школы № 

1 Фаниполя.  

140 учащимся, коллективу спортивного бального танца «Евгения» гимназии 

№ 1 Дзержинска и вокальной группе «Веснушки» гимназии Дзержинска по итогам 

года присуждены специальные премии райисполкома на сумму 126 миллионов 

рублей. 

 
15.01.15 

Грицкевич, Г. Лучшее от лучших / Г. Грицкевич // Мінская праўда. — 

2015. — 15 студзеня (№ 5). — С. 4. 
Клуб «Флагман», объединяющий победителей, лауреатов и участников 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года Минской области», 

отпраздновал свое 5-летие. За время работы клуба в выездных методических 

семинарах, фестивалях педагогического мастерства приняли участие более 600 

учителей. Недавно в Несвижской гимназии на фестивале «Лучшее от лучших» 

презентовали свой опыт работы лучшие представители педагогической 

профессии. Праздник прошел под девизом «Чтобы учить, нужно учиться!».  

Свои педагогические идеи и решения представили: учитель начальных 

классов Нагорновского УПК «Детский сад – средняя школа» Клецкого района 

Наталия Минец; учитель английского языка средней школы № 6 Жодино Светлана 

Коледа; учитель математики Лошницкой гимназии Борисовского района, 

председатель совета клуба «Флагман» Иван Якименко; учитель географии 

гимназии № 1 Воложина Светлана Федорако; учитель белорусского языка и 

литературы гимназии № 1 Дзержинска Елена Селицкая; учитель истории средней 

школы № 11 Молодечно Виктор Жук. Всего участниками профессиональной 

мастерской стали более 140 педагогов. 

 

Кучынская, А. На калядкі / А. Кучынская // Мінская праўда. — 2015. 

— 15 студзеня (№ 5). — С. 13. 
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Сёлета ў старадаўнім калядным абрадзе «Цары» ў вёсцы Семежава 

Капыльскага раёна традыцыйна калядавалі два гурты старэйшых хлопцаў (18–24 

год) і малодшых, куды ўвайшлі школьнікі.  

Абрад унесены ў Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЭСКА. 

 

Романовская, И. Уютный дом / И. Романовская // Мінская праўда. — 

2015. — 15 студзеня (№ 5). — С. 2. 
В Столбцовском районе распахнул свои двери необычный детский дом, в 

котором обрели семью шестеро оставшихся без попечения родителей ребят. 

Поздравляя новоселов, председатель Миноблисполкома Семен Шапиро и начальник 

управления образования Миноблисполкома Галина Казак отметили, что в 

Столбцовском районе это первый такой детский дом семейного типа и уже 41-й 

в области. Еще два таких дома в январе откроются в Молодечно и Смолевичском 

районе. 

 

Сям’я, адукацыя, праца // Мінская праўда. — 2015. — 15 студзеня (№ 

5). — С. 2. 
Тэмай адзінага дня інфармавання стане «2015 год – Год моладзі. Рэалізацыя 

дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі ў Мінскай вобласці», адзначыў старшыня 

Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Іван Ліпніцкі. 

 

Хорсун, С. Святло маленькага Парыжа / С. Хорсун // Мінская праўда. 

— 2015. — 15 студзеня (№ 5). — С. 1, 16. 
Нясвіжскі раён адзначае 75-годдзе. У розных установах раёна праводзяцца 

тэматычныя мерапрыемствы. Ідзе актыўная работа і з самымі маленькімі 

несвіжанамі. Так, з 2012 года выхавальнікі яслей–садка № 4 Нясвіжа «Караблік 

дзяцінства» працавалі ў рамках рэспубліканскага інавацыйнага праекта 

«Укараненне мадэлі фарміравання культуры гендарных адносін на аснове 

праваслаўных традыцый і каштоўнасцей беларускай сям’і» і «Фарміраванне 

мадэлі ўкаранення аптымістычнага светаўспрымання дзяцей дашкольнага 

ўзросту на праваслаўных традыцыях і каштоўнасцях праваслаўнай сям’і».   

13.01.15 

Основа государства // Мінская праўда. — 2015. — 13 студзеня (№ 4). 

— С. 1. 
Одним из лауреатов премии Президента Республики Беларусь «За духовное 

возрождение» стал коллектив Национального детского образовательно-

оздоровительного центра «Зубренок». 

 

Пяткевіч, Т. Заўсёды на сувязі / Т. Пяткевіч // Мінская праўда. — 2015. 

— 13 студзеня (№ 4). — С. 2. 
На адкрыцці сэрвіснага цэнтра Стаўбцоўскага вузла электрасувязі 

працавала выстава малюнкаў вучняў школы № 2 горада на тэму «Белтэлекам» – 

заўсёды на сувязі». 
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10.01.15 

Драздоўская, А. Падарыць радасць / А. Драздоўская // Мінская праўда. 

— 2015. — 10 студзеня (№ 2). — С. 3. 
Напярэдадні Раства тэатралізаванай пляцоўкай акцыі «Нашы дзеці» стаў 

Барысаўскі дом дзіцяці. Сюды завіталі прадстаўнікі самага аўтарытэтнага 

грамадскага аб’яднання краіны – «Белая Русь». 

 

Стеценко, Н. Время чудес / Н. Стеценко // Мінская праўда. — 2015. — 

10 студзеня (№ 2). — С. 14. 
В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» первый 

заместитель начальника управления образования Минского облисполкома, 

заместитель председателя Минского областного Совета депутатов Жанна 

Воробей посетила вместе с педагогами Боровлянской средней школы № 2 

Минского района семьи учащихся 2 «Б» класса Дмитрия Шестака и Никиты 

Даничева, испытывающих определенные семейные трудности. В ближайшей 

перспективе решено определить ребят в санаторную школу. 

 

06.01.15 

Высокая награда // Мінская праўда. — 2015. — 6 студзеня (№ 1). — 

С. 1. 
Премия «За духоўнае адраджэнне» присуждена коллективу Национального 

детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» Указом 

Президента от 30.12.14 № 649 «Аб прысуджэнні прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь «За духоўнае адраджэнне» 2014 года. 

 

Кучинская, А. Признание таланта / А. Кучинская // Мінская праўда. — 

2015. — 6 студзеня (№ 1). — С. 2. 
В Логойском районном центре культуры и досуга состоялся новогодний 

праздник, на который были приглашены одаренные дети, проявившие себя в учебе 

и творчестве. Среди приглашенных – учащиеся Логойской детской школы 

искусств – Полина Грузд, Яна Игнашова, Яна Гриневич, Анна Антоневич и др. В 

числе одаренных детей также трубач, музыкант городского оркестра Василий 

Березан, юный исследователь, отличница и активистка Мария Избавитель, 

победитель областного этапа предметной олимпиады по немецкому языку 

Валерий Масальский, таэквондисты, которые заняли третье место в 

международном турнире в Праге, Матвей Вайткун и Даниил Федорович и многие 

другие.  
Ребята смогли принять участие в театральной постановке, игровом 

действе, подготовленном артистами Логойского районного центра культуры и 

досуга, педагогами и учащимися Логойской средней школы № 1. 
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Сліж, М. Галопам на Казе / М. Сліж // Мінская праўда. — 2015. — 6 

студзеня (№ 1). — С. 2. 
«Галопам на Казе» – так называлася мерапрыемства, якое падрыхтавалі 

навучэнцы Вілейскага дзяржаўнага каледжа да навагодніх святаў. 

 


