
                                                                                                 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

ЧЭРВЕНЬ 
 

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 

 
23.06.15 

Нікалаева, Н. Настаўнік: прафесія ці місія? / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2015. — 23 чэрвеня (№ 117). — С. 6–7. 
Прэстыж прафесіі настаўніка – цэнтральная тэма «круглага стала», які 

прайшоў у рэдакцыі газеты «Звязда». Сярод удзельнікаў дыскусіі – настаўнік 

матэматыкі і інфарматыкі Лошніцкай гімназіі Іван Якіменка. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/06/88740.html 

 

18.06.15 

Адамовіч, Ю. Французскія канікулы. Да новых сустрэч, мой любімы 

Эльзас! / Ю. Адамовіч // Звязда. — 2015. — 18 чэрвеня (№ 114). — Матэрыял 

артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 7. 
Аўтар артыкула – Юлія Адамовіч, выпускніца гімназіі № 1 імя У. А. Караля 

Чэрвеня.  
Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/06/88172.html 

 

Зубель, А. Што было, усё памятаецца... / А. Зубель // Звязда. — 2015. — 

18 чэрвеня (№ 114). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» 

на с. 6. 
З рубрыкі «З пошты «Чырвонкі»». Аўтар пісьма – Аляксей Зубель, выпускнік 

5 класа сярэдняй школы № 3 Вілейкі. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/06/88279.html 

 

Кабыльчанка, А. Музычныя гісторыі ад брата / А. Кабыльчанка // 

Звязда. — 2015. — 18 чэрвеня (№ 114). — Матэрыял артыкула змешчаны ў 

дадатку «Чырвонка» на с. 3. 
Аўтар артыкула – Аліна Кабыльчанка, выпускніца 8 класа сярэдняй школы 

№ 11 Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/06/88174.html 
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Расолька, С. Яны – маладыя. І ім не ўсё роўна! / С. Расолька // Звязда. 

— 2015. — 18 чэрвеня (№ 114). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«Чырвонка» на с. 1, 3. 
Падведзены вынікі творчага конкурсу «Я – малады. І мне не ўсё роўна!». 

Сярод пераможцаў – Юлія Стрыга, выпускніца 11 класа Лебедзеўскай 

сярэдняй школы Маладзечанскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/06/88175.html 

 

09.06.2015 

Раённыя брэнды – сваімі рукамі // Звязда. — 2015. — 9 чэрвеня 

(№ 107). — С. 8. 
Каля 80 удзельнікаў сабрала першае мерапрыемства праекта «Рэгіянальныя 

сувеніры» ў Маладзечне, якое арганізавала грамадскае аб`яднанне інвалідаў 

«Асаблівы свет». Навучэнцы музычнага каледжа імя Агінскага і спецыялізаванай 

школы-інтэрната для дзяцей з парушэннямі зроку, пачаткоўцы-рамеснікі і іншыя 

госці з розных рэгіёнаў Беларусі разам вучыліся розным мастацкім тэхнікам. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/06/86793.html 

 

03.06.15 

Лазоўская, Т. Наваселле для самых маленькіх / Т. Лазоўская // 

Звязда. — 2015. — 3 чэрвеня (№ 103). — С. 2. 
У Самахвалавічах адкрыты новы корпус дзіцячага садка. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/06/86043.html 

 

Лазоўская, Т. Смартфон – за смеласць / Т. Лазоўская // Звязда. — 

2015. — 3 чэрвеня (№ 103). — С. 3. 
Учынак, дастойны сапраўднага мужчыны, здзейсніў вучань другога класа 

сярэдняй школы № 6 горада Слуцка Ягор Кур`ян. Хлопчык дапамог затрымаць 

зламысніка. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/06/86034.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 

  
04.06.15 

Попко, Ю. Пусть мама придет / Ю. Попко // Рэспубліка. — 2015. — 

4 чэрвеня (№ 102). — С. 3. 
Традиционная спортландия, приуроченная к Международному дню защиты 

детей, прошла для воспитанников Социально-педагогического центра 

Борисовского района. 

 

 «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  

 
30.06.15 

Адамовіч, І. Карысныя канікулы для педагогаў / І. Адамовіч // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 30 чэрвеня (№ 78). — С. 13. 
Агляд курсаў для самаадукацыі педагогаў. 

Аўтар артыкула – настаўніца матэматыкі сярэдняй школы № 20 Барысава 

Ірына Адамовіч. 

 

Грэчка, І. Дзевяць дзён – сотні ўражанняў / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 30 чэрвеня (№ 78). — С. 16. 
Самыя актыўныя ўдзельнікі акцый «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» і 

«Дзякуй салдатам Перамогі за тое, што не ведаем вайны» правялі 9-дзённыя 

мінскія канікулы (з 16 па 24 чэрвеня). 

Сярод удзельнікаў – навучэнка Хатлянскай сярэдняй школы Уздзенскага 

раёна Юлія Кукса, Валерыя Жукавец з сярэдняй школы № 2 Смілавіч Чэрвеньскага 

раёна. 
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Грэчка, І. «Сонейка» над Нёманам / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 30 чэрвеня (№ 78). — С. 16. 
Аб аздараўленчым лагеры з дзённым знаходжаннем «Сонейка» Нёманскай 

сярэдняй школы імя І. Д. Гурскага Уздзенскага раёна. 

 

25.06.15 

Рэва, Д. Павышаць якасць адукацыі бесперапынна / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 25 чэрвеня (№ 75). — С. 15. 
У Слуцку адбылася калегія ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама. 

 

Старавойтава, Л. Па прыступках здаровага харчавання / Л. 

Старавойтава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 25 чэрвеня (№ 75). — С. 15. 
Настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы № 2 Стоўбцаў Ала 

Валянцінаўна Ярмак прыняла ўдзел у II Міжнароднай канферэнцыі «Выхоўваем 

здаровае пакаленне», якая прайшла ў Маскве. Да ўдзелу ў канферэнцыі педагог 

была запрошана як пераможца I Міжнароднага конкурсу для дзяцей у рамках 

рэалізацыі глабальнай праграмы «Здаровыя дзеці». 
Аўтар артыкула – Людміла Старавойтава, намеснік дырэктара па 

вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 2 Стоўбцаў. 

 

23.06.15 

Чэрвеньскія сустрэчы // Настаўніцкая газета. — 2015. — 23 чэрвеня 

(№ 74). — С. 7. 
З рубрыкі «Агляд пісем». 

Капыльская зямля выхавала шмат таленавітых людзей. Настаўнік геаграфіі 

сярэдняй школы № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага Анатоль Сікорскі ў сваім пісьме 

расказвае пра выпускнікоў школы. 

 

20.06.15 

Кірсанава, С. За значнымі дасягненнямі – штодзённая велізарная праца 

/ С. Кірсанава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 20 чэрвеня (№ 73). — С. 5. 
Інтэрв`ю з начальнікам аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Старадарожскага раёна Сяргеем Іванавічам Усікам. 

 

Макарэвіч, М. Ваенныя ўрокі для старшакласнікаў / М. Макарэвіч // 

Настаўніцкая газета. — 20 чэрвеня (№ 73). — С. 13. 
На базе 72-га гвардзейскага аб`яднанага вучэбнага цэнтра прайшлі вучэбна-

палявыя зборы з навучэнцамі 10-х класаў устаноў адукацыі Барысаўскага, 

Смалявіцкага і Бярэзінскага раёнаў. 

 

Нікіфарава, С. Вярхом у лета / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 2015. — 20 чэрвеня (№ 73). — С. 11. 
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У пасёлку Ратамка Мінскага раёна для хлопчыкаў і дзяўчынак працуе конна-

спартыўны лагер дзённага знаходжання. 

Хідджаз, М. Ад інтэрната да сям`і / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 20 чэрвеня (№ 73). — С. 1, 19. 
У цэнтры ўвагі артыкула – вынікі рэалізацыі праекта Міжнароднага 

дзіцячага фонду «Развіццё паслуг для ўразлівых груп насельніцтва».  

Першапачаткова праект рэалізоўваўся ў пяці беларускіх гарадах: Валожыне 

Жодзіне, Кобрыне, Оршы і Чавусах. Зараз вопыт праекта распаўсюджаны на 168 

населеных пунктаў. 

Больш падрабязна ў артыкуле разгледжаны вопыт сацыяльна-педагагічнага 

цэнтра Жодзіна. Пра вынікі рэалізацыі праекта расказала дырэктар цэнтра 

Людміла Міхайлаўна Музычэнка. 

 

18.06.15 

Сідаровіч, Г. Поспехаў, Таня! / Г. Сідаровіч // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 18 чэрвеня (№ 72). — С. 5. 
Артыкул расказвае пра выпускніцу інтэграванага класа сярэдняй школы № 

91 Смалявіч Таццяну Максімовіч. 

 

16.06.15 

Рэва, Д. «#IT_link» – конкурс высокіх тэхналогій / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 чэрвеня (№ 71). — С. 8. 
«#IT_link» – новы конкурс, прыняць удзел у якім сёлета прапанавалі ўсім 

жадаючым яго арганізатары – адміністрацыя Парка высокіх тэхналогій, 

упраўленне адукацыі Мінаблвыканкама і Мінскі абласны інстытут развіцця 

адукацыі.  
Лаўрэатамі конкурсу ў намінацыі «ІТ-ідэя» сталі Канстанцін Верын, 

навучэнец Пліскай сярэдняй школы імя В. А. Мікуліча Смалявіцкага раёна, Глеб 

Скрыпінскі, навучэнец Мінскага раённага ліцэя. А пераможцам у гэтай намінацыі 

стаў Ілья Карпук, вучань сярэдняй школы № 3 Старых Дарог. Сваю работу Ілья 

Карпук стварыў пад кіраўніцтвам настаўніцы інфарматыкі сярэдняй школы № 3 

Старых Дарог Алены Фёдараўны Русаковіч. 

 

Рэва, Д. Пазітыўны імідж – вынік карпатлівай працы / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 чэрвеня (№ 71). — С. 8. 
У Дзераўнянскай сярэдняй школе Стаўбцоўскага раёна адбыўся абласны 

майстар-клас «Фарміраванне пазітыўнага іміджу ўстановы адукацыі». 

 

Рэва, Д. Піце, дзеці, малако... / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. 

— 16 чэрвеня (№ 71). — С. 8. 
«Дзень малака ў Вілейскім ДК» – такім арыгінальным святам адзначылі 

Міжнародны дзень малака ў Вілейскім дзяржаўным каледжы. 

 

13.06.2015 
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Грэчка, І. Касцюкоўскія палацы / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 13 чэрвеня (№ 70). — С. 22. 
Артыкул надрукаваны ў межах праекта «Настаўніцкай газеце – 70». 

У цэнтры ўвагі матэрыялу – адраджэнне вёскі Касцюкі Барысаўскага раёна. 

Журналіст газеты разам з настаўнікамі Зембінскай сярэдняй школы, у тым 

ліку адраджэнкай Касцюкоў настаўніцай беларускай мовы і літаратуры Таццянай 

Аляксееўнай Дуброўскай, наведаліся да былога дырэктара Касцюкоўскай базавай 

школы Мікалая Сцяпанавіча Супрановіча. Педагог падзяліўся ўспамінамі пра вайну. 

 

Клюйко, А. Абсалютныя пераможцы / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 13 чэрвеня (№ 70). — С. 5. 
Абласны конкурс прафесійнага майстэрства навучэнцаў па прафесіі 

«Электраманцёр па рамонце і абслугоўванні электраабсталявання» праходзіў 

у рэсурсным цэнтры вытворчага навучання Капыльскага дзяржаўнага каледжа. 

Удзел у конкурсе прынялі 10 навучэнцаў з 5 устаноў прафесійна-тэхнічнай 

адукацыі Мінскай вобласці. 
Дыпломамі першай ступені ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама 

ўзнагароджаны навучэнцы трэцяга курса Слуцкага дзяржаўнага каледжа Вадзім 

Нядзвецкі і Аляксандр Прыбытак. 

 

Рэва, Д. Свята супярэчлівых пачуццяў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 13 чэрвеня (№ 70). — С. 1. 
У бараўлянскай сярэдняй школе прайшоў традыцыйны баль выпускнікоў 

Мінскага раёна. 

 

Трахімовіч, Я. Памяць сэрца / Я. Трахімовіч // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 13 чэрвеня (№ 70). — С. 6. 
У пачатку чэрвеня на базе Мінскай вобласці разам з Цэнтральным 

камітэтам прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі праведзена пашыранае 

пасяджэнне Рэспубліканскага савета ветэранаў працы галіны і галіновага 

прафсаюза з запрашэннем прадстаўнікоў розных рэгіёнаў краіны. Сярод іх – 

суперфіналіст Рэспубліканскага конкурсу педагагічнага майстэрства 

«Крыштальны журавель 2001 года» Вольга Іванаўна Лугоўская. 
Удзельнікі пасяджэння пабывалі ў гімназіі № 3 Барысава, усклалі кветкі да 

помніка «Выпускнікам і настаўнікам школы, якія не вярнуліся з вайны», 

устаноўленага ў двары гімназіі № 1 Слуцка. Сапраўднае свята мудрасці і душэўнай 

маладосці падарылі ўдзельнікам пасяджэння ў сярэдняй школе № 2 Барысава: 

гасцей пакарыў дзіцячы духавы аркестр. 

 

11.06.2015 

Грэчка, І. Музей у гільзе / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

11 чэрвеня (№ 69). — С. 2. 
Падведзены вынікі Рэспубліканскага конкурсу музеяў баявой славы ўстаноў 

адукацыі «Іх подзвіг мы ў сэрцы захоўваем». 
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Усяго ў конкурсе ўдзельнічала некалькі соцень музеяў і музейных пакояў 

баявой славы. На суд журы былі дасланы не проста папяровыя справаздачы аб 

дзейнасці музеяў, але і сапраўдныя экспанаты. Найбольш арыгінальнай у плане 

афармлення атрымалася работа сярэдняй школы № 9 Барысава (спецыяльная 

скрыня была напоўнена не толькі папяровай справаздачай, але і шматлікімі 

ваеннымі фотаздымкамі лётчыкаў авіяпалка «Нармандыя – Нёман», якому і 

прысвечаны школьны музей). 

Пераможцам у намінацыі «Музейны дэбют» прызнаны музей баявой славы 

сярэдняй школы № 3 Чэрвеня (кіраўнік Г. У. Тамковіч). 

 

Дубоўская, В. Апраўданы экзамен / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 11 чэрвеня (№ 69). — С. 1, 4. 
Сёлета ўпершыню гісторыя Беларусі з`явілася ў пераліку абавязковых 

выпускных экзаменаў за курс сярэдняй школы. Каб даведацца пра адметнасці 

падрыхтоўкі, а таксама пра яе вынікі, журналіст «Настаўніцкай газеты» (аўтар 

артыкула) накіравалася ў Мар`інагорскую гімназію, дзе гісторыю Беларусі здавалі 

8 чэрвеня. У гэтым годзе ў гімназіі выпускаецца адзін клас. Як адзначыла намеснік 

дырэктара па вучэбнай рабоце Святлана Мікалаеўна Швачко, сярод выпускнікоў 

ёсць два медалісты: Вольга Козыр (залаты медаль) і Уладзімір Шпак (сярэбраны 

медаль). 

 

Соколовская, Г. ЦТ по курсу алгебры базовой школы / Г. Соколовская 

// Настаўніцкая газета. — 2015. — 11 чэрвеня (№ 69). — С. 11. 
Наработки автора статьи, учителя математики гимназии № 2 Борисова 

Галины Соколовской, по предупреждению ошибок в заданиях ЦТ по курсу алгебры 

базовой школы. 

 

 09.06.2015 

Калядзіч, Н. Перамаглі ў інтэрнэт-алімпіядах / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 9 чэрвеня (№ 68). — С. 1, 6. 
У БДПУ імя М. Танка падведзены вынікі інтэрнэт-алімпіяд, прысвечаных 70-

годдзю Перамогі. Адзначана, што найбольшую актыўнасць у спаборніцтвах па 

гісторыі праявілі навучэнцы сярэдняй школы № 6 Жодзіна. 

 

06.06.15 

Вашкелевіч, Н. Своечасова дыягнаставаць і дапамагаць / 

Н. Вашкелевіч  // Настаўніцкая газета. — 2015. — 6 чэрвеня (№ 67). — С. 1, 

5. 
На базе Гродзенскага абласнога інстытута развіцця адукацыі адбыўся 

рэспубліканскі навукова-практычны семінар «Спецыяльныя ўмовы адукацыі дзяцей 

з аўтыстычнымі парушэннямі». У мерапрыемстве прыняла ўдзел Вольга Шэліхава, 

педагог-псіхолаг Барысаўскага раённага ЦКРНіР. 

 

Рэва, Д. Новы будынак на радасць дзецям / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 6 чэрвеня (№ 67). — С. 5. 
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Новы будынак дзіцячага сада быў урачыста адкрыты ў аграгарадку 

Самахвалавічы Мінскага раёна. 

 

 

Церахава, Н. Знайсці сваю любімую кветку / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 6 чэрвеня (№ 67). — С. 9–10. 
Карэспандэнт «Настаўніцкай газеты» завітала на заняткі да выхавальніцы 

ясляў-сада № 19 Жодзіна Таццяны Мікалаеўны Залеўскай – фіналісткі конкурсу 

«Настаўнік года – 2014» і яго пераможцы ў намінацыі «Лепшы выхавальнік 

дашкольнай установы». 

 
04.06.15 

Клюйко, А. Лепш за ўсіх кухараць хлопцы / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 4 чэрвеня (№ 66). — С. 3. 
На базе Слуцкага дзяржаўнага каледжа прайшоў абласны конкурс 

прафесійнага майстэрства навучэнцаў па прафесіі кухар. 

Па выніках двух этапаў спаборніцтва перамогу заваяваў навучэнец 1 курса 

Слуцкага дзяржаўнага каледжа Уладзіслаў Акуловіч, які быў узнагароджаны 

дыпломам I ступені ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама. 

 

Рэва, Д. Знакамітыя выпускнікі выхоўваюць новыя пакаленні / Д. Рэва 

// Настаўніцкая газета. — 2015. — 4 чэрвеня (№ 66). — С. 11. 
На працягу ўсяго навучальнага года на Міншчыне працавалі над праектам 

«Знакамітыя выпускнікі». Так, у межах рэалізацыі праекта навучэнцы сярэдняй 

школы № 2 Смалявіч запрасілі на сустрэчу ў школу яе выпускніцу Антаніну 

Кошаль, чэмпіёнку XX Алімпійскіх гульняў па гімнастыцы ў Мюнхене. 

Леанід Танін, вядомы вучоны ў галіне галаграфіі і біямедыцынскай оптыкі, 

акадэмік Міжнароднай інжынернай акадэміі, – выпускнік сярэдняй школы № 1 

Жодзіна. Леанід Віктаравіч арганізаваў ў Жодзіне выставу-семінар мастацкіх 

галаграм. 

Шмат новай інфармацыі даведаліся вучні дзіцячага сада – сярэдняй школы 

№ 1 імя П. І. Купрыянава Жодзіна на сустрэчы з вандроўнікам і таксідэрмістам 

Генадзем Пузанкевічам. 

Сярод знакамітых выпускнікоў устаноў адукацыі Мінскай вобласці – 

старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Міхаіл 

Мясніковіч (Сноўская сярэдняя школа), міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў 

(сярэдняя школа № 3 Салігорска), губернатар Мінскай вобласці Сямён Шапіра 

(Рэчанкая сярэдняя школа Любанскага раёна), касманаўт Алег Навіцкі (сярэдняя 

школа № 2 Чэрвеня), штурман-навігатар першага экіпажа «Месяцахода» 

Канстанцін Давідоўскі (Весейская сярэдняя школа Слуцкага раёна), загадчык 

кафедры педагогікі БДПУ імя М. Танка Іван Цыркун (Путчынскі яслі-сад – 

пачатковая школа Дзяржынскага раёна), прафесар Адам Грымаць (Ільянская 

сярэдняя школа). 

Многія параалімпійцы таксама сталі героямі праекта «Знакамітыя 

выпускнікі». Напрыклад, Людміла Ваўчок, якая займаецца лыжнымі гонкамі і 
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акадэмічным веславаннем, імкліва прайшла шлях ад удзельніцы каманды сярэдняй 

школы № 2 Смілавіч да члена нацыянальнай зборнай нашай краіны і чэмпіёнкі 

Параалімпіяды. А ў сярэдняй школе № 3 Крупак ганарацца выпускніцай Ларысай 

Варонай, трохразовай прызёркай Параалімпійскіх гульняў па лыжных гонках і 

біятлоне. 
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30.06.15 

Валетко, Ж. Лето на пользу! / Ж. Валетко // Мінская праўда. — 2015. 

— 30 чэрвеня (№ 107). — С. 2. 
Под девизом «Лето на пользу!» прошла смена в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Дружба» на базе средней школы № 9 Слуцка. 

 

Драздоўская, А. Памяць не згасне / А. Драздоўская // Мінская праўда. 

— 2015. — 30 чэрвеня (№ 107). — С. 2. 
У Крупках у рамках патрыятычнага праекта «Подвигам нет забвения» 

адбыўся 20-ы, юбілейны веласіпедны фестываль памяці воінаў-«афганцаў». 

У агульнакамандным заліку перамогу атрымалі веласіпедысты сярэдняй 

школы № 3 горада Крупкі, за імі – прадстаўнікі сярэдняй школы № 1 горада і 

раённай гімназіі. 

 

Дубравин, М. У молодежи свой олимп / М. Дубравин // Мінская 

праўда. — 2015. — 30 чэрвеня (№ 107). — С. 1, 3. 
26-27 июня в Слуцке состоялся второй областной межотраслевой 

профсоюзный форум «Молодежный Олимп Минщины», посвященный 70-летию 

Великой Победы. 

Торжественное открытие форума состоялось в конференц-зале Слуцкого 

государственного колледжа. 

 

27.06.15 

Воспитать гражданина-патриота / редсовет «Будзем разам!» // 

Мінская праўда. — 2015. — 27 чэрвеня (№ 105). — С. 6. 
В Мачулищанской средней школе имени Героев Советского Союза Вдовенко 

И. Т. и Гомоненко Н. В. первичная организация РОО «Белая Русь» объединяет в 

своих рядах 48 педагогов. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Дарогай ведаў і дабрыні / редсовет «Будзем разам!» // Мінская праўда. 

— 2015. — 27 чэрвеня (№ 105). — С. 8. 
Апошні званок прайшоў у Дзешчанскай сярэдняй школе-садзе Уздзенскага 

раёна. 

 

Дело всенародное / редсовет «Будзем разам!» // Мінская праўда. — 

2015. — 27 чэрвеня (№ 105). — С. 7. 
Последний звонок подвел черту под 2014/15 учебным годом в 

Домоткановичской средней школе Клецкого района. Директор Александр Дубина 

провел торжественную церемонию: ребятам были вручены дипломы, призы, 

лучшим работникам учреждения – грамоты. 

 

Крокі дзіцячай дыпламатыі / редсовет «Будзем разам!» // Мінская 

праўда. — 2015. — 27 чэрвеня (№ 105). — С. 7. 
Узорны ансамбль «Раўніца» сярэдняй школы № 2 Барысава прадстаўляў 

Беларусь на Міжнародным дні дзяцей у Турцыі. 

 

Крылья ангела / редсовет «Будзем разам!» // Мінская праўда. — 2015. 

— 27 чэрвеня (№ 105). — С. 7. 
В начале июня для воспитанников и педагогов Кривичского специального 

лечебно-воспитательного профессионально-технического училища № 3 закрытого 

типа Мядельского района прошла благотворительная акция «Надежда» в рамках 

областного благотворительного фестиваля-марафона «Крылья ангела», 

приуроченная к Международному дню защиты детей. 

 

Счастливое будущее / редсовет «Будзем разам!» // Мінская праўда. — 

2015. — 27 чэрвеня (№ 105). — С. 7. 
О мероприятиях к Международному дню защиты детей, прошедших в 

Заславской средней школе № 1 и Гатовской средней школе. 

 

Фотофакт / редсовет «Будзем разам!» // Мінская праўда. — 2015. — 27 

чэрвеня (№ 105). — С. 6. 
90-летний юбилей Георгия Андреевича Белоусова, председателя совета 

ветеранов Петришковского сельсовета, стал по-настоящему ярким событием. 

Среди гостей были и воспитанники Петришковского яслей-сада (на фото). 

 

Хацкевич, О. Здесь готовят профессионалов / О. Хацкевич // Мінская 

праўда. — 2015. — 27 чэрвеня (№ 105). — С. 9. 
О Молодечненском государственном колледже. 
 

23.06.15 

Драздоўская, А. Эфектыўнае ўзаемадзеянне / А. Драздоўская // 

Мінская праўда. — 2015. — 23 чэрвеня (№ 102). — С. 2. 
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Заключны дзень выязнога пасяджэння Рэспубліканскага савета ветэранаў 

працы і Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі прымаў 

горад Барысаў (сярэдняя школа № 2). Другая частка сустрэчы прайшла ў сярэдняй 

школе № 3 Барысава. Мерапрыемства адбылося з удзелам начальніка упраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама Галіны Мікалаеўны Казак. 

 

Клюйко, А. Велапрабег у гонар рабочай прафесіі / А. Клюйко // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 23 чэрвеня (№ 74). — С. 1, 2. 
Якой будзе прыёмная кампанія ва ўстановы прафесійнай адукацыі Мінскай 

вобласці, якія новыя формы прафарыентацыйнай работы рэалізуюцца, – на гэтыя 

пытанні адказала начальнік аддзела дашкольнай, агульнай сярэдняй, прафесійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама 

Алена Віктараўна Марцінкевіч. 

 

Кучинская, А. Выше, дальше и быстрее / А. Кучинская // Мінская 

праўда. — 2015. — 23 чэрвеня (№ 102). — С. 3. 
На спортивной базе спорткомплекса «Стайки» прошли XII летние 

Олимпийские детские игры, организованные отделом образования, спорта и 

туризма Минского райисполкома. 
В тройку лидеров вошли Гатовская (3-е место), Озерцовская (2-е место), 

Самохваловичская (1-е место) средние школы. 

 

20.06.15 

Дроздовская, А. Профессионализм – наш выбор / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2015. — 20 чэрвеня (№ 100). — Матэрыял артыкула 

змешчаны ў дадатку «МП плюс» на с. 4. 
О Борисовском государственном коледже рассказывает исполняющий 

обязанности директора Леонида Мудрая. 

 

Дроздовская, А. Школа в твоей судьбе / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2015. — 20 чэрвеня (№ 100). — С. 7. 
Во время рабочей поездки в Борисов начальник Генерального штаба 

Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь 

Олег Белоконев встретился с учащимися средней школы № 16, выпускником 

которой является и сам. 

 

Комиссаров, А. Образование будущего – профессиональные кадры / А. 

Комиссаров // Мінская праўда. — 2015. — 20 чэрвеня (№ 100). — Матэрыял 

артыкула змешчаны ў дадатку «МП плюс» на с. 2. 
О Солигорском государственном колледже рассказывает его директор 

Юрий Пискунов. 
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Комиссаров, А. Свой след на земле / А. Комиссаров // Мінская праўда. 

— 2015. — 20 чэрвеня (№ 100). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку 

«МП плюс» на с. 3. 
О Вилейском государственном колледже рассказывает его директор Игорь 

Китиков. 

 Кучинская, А. Искусство педагогики / А. Кучинская // Мінская 

праўда. — 2015. — 20 чэрвеня (№ 100). — Матэрыял артыкула змешчаны ў 

дадатку «МП плюс» на с. 1. 
О Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа. 

 

18.06.15 

Брожина, Ю. Беречь родной край / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2015. — 18 чэрвеня (№ 98). — С. 1, 3. 
Более 300 человек приняли участие в областном экологическом форуме, 

который состоялся в Солигорске в рамках проведения эколого-патриотического 

марафона, посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и Году молодежи. 

Дипломом Миноблисполкома награждена агитбригада «Особое назначение» 

Борисовского государственного колледжа отраслевых технологий. 

 

16.06.15 

Василевич, Г. День допризывника / Г. Василевич // Мінская праўда. — 

2015. — 16 чэрвеня (№ 97). — С. 2. 
Червенская и Пуховичская районные организации ДОСААФ провели День 

допризывника в Марьиной Горке на базе 5-й отдельной бригады специального 

назначения Вооруженных Сил. В нем участвовали более 120 десятиклассников. 

Допризывная молодежь соревновалась в выполнении нормативов по разборке 

и сборке автомата Калашникова, метанию учебной гранаты на дальность и бегу 

на 100 метров. Лучшие результаты показали марьиногорские школьники Кирилл 

Рыбак, Алексей Размов, Евгений Марков и Евгений Кучеров. 

 

Максімава, К. І лечацца, і адпачываюць / К. Максімава // Мінская 

праўда. — 2015. — 16 чэрвеня (№ 97). — С. 3. 
У цэнтры ўвагі артыкула – Маладзечанская санаторная школа-інтэрнат 

для дзяцей з захворваннямі касцёва-мышачнай сістэмы і злучальнай тканкі. 

 

Міргародава, І. Выбраць правільны шлях / І. Міргародава // Мінская 

праўда. — 2015. — 16 чэрвеня (№ 97). — С. 2. 
Адбыўся чацвёрты выпуск навучэнцаў Мінскага абласнога кадэцкага 

вучылішча. 

 

Наладить контакты // Мінская праўда. — 2015. — 16 чэрвеня (№ 97). 

— С. 3. 
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Состоялся визит на Минщину делегации Республиканской организации 

Башкортостана профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.  
В подарок музею героев подполья в Ратомской средней школе члены 

делегации преподнесли личное дело Филиппа Кургаева, выпускника Башкирского 

медицинского института, погибшего в Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

13.06.2015 

Аллея в подарок // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня (№ 96). — 

С. 5. 
Знаковым событием года стал проведенный в апреле в Столбцовском районе 

областной экологический семинар, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  
Активное участие в мероприятиях по изготовлению гнездовий для птиц, 

посадке деревьев приняли члены школьного лесничества Шашковской средней 

школы. Также Шашковская школа сотрудничает не только с лесоводами, но 

и с районной экологической службой, с предприятиями.  

Работа по экологическому образованию и воспитанию активно проводится 

и в других образовательных учреждениях Столбцовского района. В числе лучших 

можно назвать Старосверженскую, Заямновскую, Деревнянскую средние школы, 

среднюю школу № 2 Столбцов. 

 

Даніна павагі // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня (№ 96). — С. 3. 
На Крупшчыне ў рамках мерапрыемстваў эколага-патрыятычнага 

марафону адбыліся сумесныя сустрэчы работнікаў Крупскага лясгаса са 

школьнікамі на тэму беражлівых адносін да лесу. 

 

Детям - шар земной // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня 

(№ 96). — С. 5. 
В Несвиже состоялся районный экологический форум «Сохранить природу – 

сохранить жизнь». 
Как рассказала заместитель начальника отдела образования, спорта и 

туризма Несвижского райисполкома Светлана Шатрун, в районе проводится 

огромная работа по охране окружающей среды на протяжении всего учебного 

года. Так, учащийся Затурьянского учебно-педагогического комплекса детский сад 

– средняя школа Алексей Кукула участвовал в международной конференции 

«Инструментальное исследование окружающей среды» в Санкт-Петербурге, где 

стал дипломантом (учитель – Татьяна Холопица). 

Наиболее активными участниками в мероприятиях экологической 

направленности стали ученики средних школ № 3 и № 4 Несвижа, Несвижской 

гимназии, центра детского творчества. 

 

Диалог поколений // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня (№ 96). — 

С. 4. 
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На Воложинщине в рамках областного эколого-патриотического марафона 

во всех учреждениях образования прошла акция памяти «70 дней до Победы». 

Участники марфона, среди которых был коллектив Першайского учебно-

педагогического комплекса детский сад – средняя школа, провели митинг «Живая 

память поколений» и заложили Аллею Героев. 

Опыт поисково-исследовательской работы представила средняя школа № 1 

Воложина. А члены клуба «Поиск» средней школы № 1 Воложина рассказали 

о реализации эколого-патриотического проекта «Память во имя мира». 

Диалог поколений «Мечтая о будущем, помним о прошлом» состоялся 

в гимназии № 1 Воложина. 

 

Дом, в котором мы живем // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня 

(№ 96). — С. 4. 
О проведении эколого-патриотического марафона в Марьиногорской 

гимназии расказала директор гимназии Алла Ралькевич. Особая гордость 

гимназии – единственный в области музей «Эволюция энергосбережения». 

 

И строители, и дизайнеры // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня 

(№ 96). — С. 1, 3. 
Необычно проходили нынешней весной уроки труда в средней школе № 1 

Клецка. Практически все ученики занимались благоустройством школьной 

территории. О том, как проходили мероприятия эколого-патриотического 

марафона в школе, рассказала ее директор Светлана Стадник. 

 

Раённы музей у школе // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня (№ 

96). — С. 6. 
У цэнтры ўвагі артыкула – экалагічнае і патрыятычнае выхаванне ў 

Горкаўскай сярэдняй школе Старадарожскага раёна. Тут дзейнічаюць школьнае 

лясніцтва «Верас» і школьная бізнес-кампанія «ЭЭА», музеі – этнаграфіі, гісторыі 

вёскі Горкі, гісторыі адукацыі Старадарожскага раёна. 

 

Сохранить и приумножить // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня 

(№ 96). — С. 3. 
Председатель Минского областного координационного совета 

общественных объединений и политических партий, первый секретарь Минского 

обкома КПБ Мария Худая рассказывает о реализации идеи проведения в регионе 

эколого-патриотического марафона. 

  

Чисто и красиво // Мінская праўда. — 2015. — 13 чэрвеня (№ 96). — 

С. 6. 
Об эколого-патриотическом воспитании в учреждениях образования 

Дзержинского района. Так, во втором этапе республиканского экологического 

конкурса учащихся Екатерина Веретинникова из Станьковской средней школы 

имени Марата Казея успешно защитила проект «Возможности развития 

экотуризма в деревне Станьково» и получила диплом второй степени. 
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На базе Даниловичского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – 

средняя школа в летний период организован экологический отряд дневного 

пребывания «Радуга». 

 

 
11.06.2015 

Драздоўская, А. Сакрэты «Скарбонкі» / А. Драздоўская // Мінская 

праўда. — 2015. — 11 чэрвеня (№ 94). — С. 14. 
У Крупскім раёне ёсць клуб «Скарбонка», які аб`ядноўвае каля 30 чалавек, 

што займаюцца збіральніцтвам самых розных рэчаў. У іх калекцыях паштоўкі, 

грашовыя знакі, рарытэтныя аўтамабілі, лыжкі, запалкі і інш.  

Трэба адзначыць, што ў даваенны час на Крупшчыне дзясяткі чалавек 

займаліся краязнаўствам і зборам калекцый. Асобна неабходна вылучыць 

настаўніка беларускай мовы з вёскі Дакудава Пятра Самцэвіча, які сабраў і 

перадаў у былы Інстытут беларускай культуры ўнікальную калекцыю тапонімаў 

Крупшчыны і Барысаўшчыны. Калекцыя яшчэ аднаго педагога-калекцыянера 1950-

60-х гадоў Антона Ліпецкага часткова ўвайшла ў тагачасную экспазіцыю музея 

Крупскай сярэдняй школы № 1. 

 

09.06.2015 

Сямашка, І. Памяць вуліц / І. Сямашка // Мінская праўда. — 2015. — 

9 чэрвеня (№ 93). — С. 2. 
На базе сярэдняй школы № 3 г. Беразіно работнікамі Бярэзінскай раённай 

бібліятэкі была наладжана акцыя «Памяць бярэзінскіх вуліц». 

 

06.06.15 

Кучинская, А. История для будущего / А. Кучинская // Мінская 

праўда. — 2015. — 6 чэрвеня (№ 91). — С. 6. 
Крупский историко-краеведческий музей отметил свое 20-летие. Немалый 

вклад в развитие музея внесли старшеклассники Крупской районной гимназии, 

которые разрабатывали проекты для участия в республиканском конкурсе 

проектов по экономии и бережливости.  

На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, 

значительность вклада школьников района отметила первый секретарь Минского 

областного комитета КПБ Мария Худая. 

 

04.06.15 

Брожина, Ю. Лагеря прошли проверку / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 4 чэрвеня (№ 89). — С. 4. 
Специалисты МЧС проверили готовность детских оздоровительных лагерей 

к работе в летний период. 

 

Капранаў, С. Салавей спявае... / С. Капранаў // Мінская праўда. — 

2015. — 4 чэрвеня (№ 89). — С. 1,15. 
У Слуцкім эколага-біялагічным цэнтры навучэнцаў працуе музей Салаўя. 
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Максимова, К. «Зубренок» в Болгарии / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2015. — 4 чэрвеня (№ 89). — С. 4. 
Летом детский центр «Зубренок» предлагает родителям отправить своего 

ребенка в лагерь «Зубренок» в Болгарии, который расположится в парке морского 

курорта Святые Константин и Елена между Варной и Золотыми Песками. 

02.06.15 

Дроздовская, А. Обменялись опытом / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2015. — 2 чэрвеня (№ 88). — С. 2. 
На базе Борисовского строительного лицея состоялся областной семинар-

совещание на тему «О состоянии подготовки рабочих кадров по специальности 

«Отделочные строительные работы» в учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования». 

 

Казімірскі, А. Падтрымка на старце / А. Казімірскі // Мінская праўда. 

— 2015. — 2 чэрвеня (№ 88). — С. 3. 
У цэнтры ўвагі артыкула – круглы стол «МП» з удзелам старшыні Мінскай 

абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі 

Мікалая Башко. Сярод пытанняў, разгледжаных за круглым сталом, – першыя 

крокі ў самастойнае жыццё, праблемы першага працоўнага месца, сацыяльныя 

гарантыі для моладзі. 

 

Романовская, И. Новоселье в Самохваловичах / И. Романовская // 

Мінская праўда. — 2015. — 2 чэрвеня (№ 88). — С. 1. 
В Самохваловичах открылся новый корпус детского сада, рассчитанный на 

95 мест. Церемонию торжественного открытия провел председатель 

Миноблисполкома Семен Шапиро. 

 

 


