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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 
  

23.09.2020 

Декола, Н. На своем месте / Н. Декола // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 26 

августа (№ 185). — С. 1, 8-9. 

В Березинском районе большинство молодых педагогов и после отработки по 

распределению остаются в сельских школах. Так, лишь один из девяти педагогов, 

приехавших по распределению в 2017 году, уволился после отработки положенного 

срока. 

Алеся Титова, начальник управления по образованию, спорту и туризму 

Березинского райисполкома рассказала: 

— У нас нет проблем с нехваткой педагогических кадров. При этом учителей 

пенсионного возраста не больше 10 процентов. Омоложению педколлективов во 

многом способствует закрепляемость на местах молодых специалистов. В 2017-м, 

например, в школы района распределились девять человек. Только одна девушка 

после отработки вернулась в Минск. Этим летом встретили 15 молодых педагогов. 

Надеемся, что всем у нас понравится. 

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/na-svoem-meste-pedagogi.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 

 
02.09.2020 

Сычевич, В. Праздник ярких эмоций / В. Сычевич // Рэспубліка. – 2020. – 02 

верасня (№164). — С. 5. 

Заместитель Премьер-министра Игорь Петрищенко принял участие в 

торжественной линейке в Боровлянской средней школе № 3 в деревне Лесковка. 
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Тычко, Н. А для вас – новый класс / Н. Тычко // Рэспубліка. – 2020. – 02 

верасня (№164). — С. 5. 

Первый звонок прозвенел в новой средней школе № 1 в деревне Копище 

Минского района. 
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Газета «Звязда» – грамадска-палітычная 

беларускамоўная газета.  

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г. 

Выходзіць пяць разоў на тыдзень. 

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». 

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

Web-сайт: http://zviazda.by 
E-mail: info@zvyazda.minsk.by 

 
26.09.2020 

Шкленнік, В. Погляд праз дзесяцігоддзі / В. Шкленнік // Звязда. – 2020. — 26 

верасня (№ 188). – С. 5. 

На гэтым тыдні ў сярэдняй школе, што ў аграгарадку Слабада Смалявіцкага 

раёна, адкрылася ваенна-патрыятычная выстава “Пакаленне міру аб вайне і міры”. 

Гэта частка маштабнага экспазіцыйна-выставачнага праекта “Памятаем. 

Ганарымся!”, які быў ініцыяваны Дзяржаўным музеем гісторыі Узброеных Сіл 

Рэспублікі Беларусь. 

 

22.09.2020 

Шлапакова, Д. Пракачаць свой skill — i апынуцца ў Шанхаi! / Д. Шлапакова 

// Звязда. – 2020. — 22 верасня (№ 184). – С. 1, 5. 

Конкурс прафесiйнага майстэрства WorldSkills Belarus 2020 прайшоў у 

Мiнску ў Індустрыяльным парку «Вялiкi камень» з грандыёзным размахам. За 

абмежаваны час найлепшыя маладыя спецыялiсты рабочых прафесiй з усёй краiны 

выконвалi складаныя заданнi i дэманстравалi экспертам сваё майстэрства ў адной 

з 47 кампетэнцый. 

Педагог цэнтра творчасцi дзяцей i моладзi Барысаўскага раёна, эксперт 

кампетэнцыi WorldSkills Junior «Беспiлотныя лятальныя апараты» Вiктар 

ТРУХАН расказаў, што для юных удзельнiкаў у конкурсныя днi стаяла адразу 

некалькi задач: пасадзiць у абмежаваную зону квадракоптар (блiжэй да цэнтра), 

правесцi «паветраныя гонкi» — за дзве хвiлiны праляцець як мага больш колаў вакол 

слупкоў, прадэманстраваць удалы палёт беспiлотнiка з дапамогай камеры 

(упраўляючы iм, прачытаць схаваны тэкст за слупкамi «вачамi верталёта»), а 

таксама праляцець пэўную траекторыю праз кольцы 16 разоў. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20200922/1600752232-konkurs-prafesiynaga-

maysterstva-worldskills-belarus-2020-prayshou-u-minsku  
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19.09.2020 

У будынку дзіцячага садка аграгарадка Стары Свержань Стаўбцоўскага 

раёна абваліліся  парапет і частка знадворнай сцяны // Звязда. – 2020. — 19 

верасня (№ 183). – С. 1. 

У будынку дзіцячага садка аграгарадка Стары Свержань Стаўбцоўскага 

раёна абваліліся парапет і частка знадворнай сцяны. У выніку здарэння ніхто не 

пацяпеў. 

 

02.09.2020 

Лазоўская, Т. Не камп’ютар выхоўвае школьніка / Т. Лазоўская // Звязда. – 

2020. — 02 верасня (№ 170). – С. 5. 

У Барысаве прайшла Мінская абласная педагагічная канферэнцыя. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20200901/1598975670-bolsh-yak-tysyachu-

chalavek-sabrala-minskaya-ablasnaya-pedagagichnaya  

 

 

«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/ 
 

26.09.2020 

Шымко, Т. Светлы след у дзіцячых душах / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 26 верасня (№ 110). — С. 2. 

Артыкул прысвечаны настаўніце англійскай мовы Самахвалавіцкай сярэдняй 

школы Мінскага раёна Марыі Дзмітрыеўне Рабцавай. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/svetly-sled-u-dzitsyachyh-dushah/  

 

Шымко, Т. Заваяваць аўтарытэт і зацікавіць фізкультурай / Т. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 26 верасня (№ 110). — С. 2. 

Артыкул прысвечаны настаўніку фізічнай культуры Самахвалавіцкай 

сярэдняй школы Мінскага раёна Дзянісу Уладзіміравічу Лазюку. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zavayavats-autarytet-i-zatsikavits-fizkulturaj/  

 

24.09.2020 

Дубоўская, В. У полі зроку – агульная эрудыцыя і прадметная кампетэнтнасць 

/ В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 24 верасня (№ 109). — С. 2. 

У панядзелак стартаваў конкурс прафісійнага майстэрства “Настаўнік года 

Рэспублікі Беларусь - 2020”. 22 і 23 верасня ва ўстановах адукацыі Мінска праходзілі 

http://www.zviazda.by/be/news/20200901/1598975670-bolsh-yak-tysyachu-chalavek-sabrala-minskaya-ablasnaya-pedagagichnaya
http://www.zviazda.by/be/news/20200901/1598975670-bolsh-yak-tysyachu-chalavek-sabrala-minskaya-ablasnaya-pedagagichnaya
http://nastgaz.by/
https://nastgaz.by/svetly-sled-u-dzitsyachyh-dushah/
https://nastgaz.by/zavayavats-autarytet-i-zatsikavits-fizkulturaj/
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конкурсныя ўрокі-загатоўкі. Сёння і заўтра ўдзельнікі праводзяць майстар-класы. 

Самы ўзроставы ўдзельнік конкурсу – настаўнік працоўнага навучання (тэхнічнай 

працы) сярэдняй школы № 3 Нясвіжа Мінскай вобласці Канстанцін Камінскі. Другі 

раз у конкурсе на рэспубліканскім эпапе ўдзельнічаюць 3 педагогі, сярод іх 

выхавальніца дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці “Сонейка” Слуцка Вікторыя Гяч 

(у 2014 годзе была ўдзельніцай конкурсу). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-poli-zroku-agulnaya-erudytsyya-i-pradmetnaya-

kampetentnasts/  

 

Антоненкава, В. Юныя, крэатыўныя. ініцыятыўныя / В. Антоненкава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 24 верасня (№ 109). — С. 16. 

Днямі ў Мінску адбылася беларускамоўная інтэлектуальная анлайн-

канферэнцыя для моладзі TEDxYouth@Minsk, падчас якой 10 старшакласнікаў і 

першакурснікаў з усёй краіны прадставілі свае неардынарныя ідэі і праекты ў сферы 

тэхналогій, экалогіі, інклюзіі і культуры. Сярод удзельнікаў мерапрыемства 

адзінаццацікласніца сярэдняй школы № 11 Слуцка Лізавета Грынюк. Яна 

распрацавала канцэпт універсальнай канструкцыі бесправадной зарадкі і 

прапанавала свой вопыт у пытанні самаматывацыі падчас рэалізацыі асабістай 

задумы. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/yunyya-kreatyunyya-initsyyatyunyya/  

 

22.09.2020 

Хрышчановіч, Н. Доўгачаканыя спаборніцтвы / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 22 верасня (№ 108). — С. 2. 

З 18 па 20 верасня прайшлі спаборніцтвы  па спартыўным арыентаванні ў 

межах Рэспубліканскай спартакіяды сярод дзяцей і моладзі. Каля 300 удзельнікаў 

сабраліся ў вёсцы Вязынка Маладзечансага раёна. Па выніку спаборніцтваў 

перамогу атрыма каманда Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/dougachakanyya-spabornitstvy/  

 

Гімн маладосці і таленту // Настаўніцкая газета. — 2020. — 22 верасня (№ 

108). — С. 5,7. 

У артыкуле расказваецца пра Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Якуба 

Коласа, пра прадстаўнікоў навучальнай установы, якія ў гэтым годзе удзельнічалі ў 

Рэспубліканскім конкурсе WorldSkills. Гэта пераможцы абласнога этапу навучэнцы 

каледжа Зінаіда Казлова (“Дашкольная адукацыя”), Настасся Асташэвіч 

(“Пачатковая адукацыя”) і Карына Сакалова (“Графічны дызайн”). 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/gimn-maladostsi-i-talentu/  

  

https://nastgaz.by/u-poli-zroku-agulnaya-erudytsyya-i-pradmetnaya-kampetentnasts/
https://nastgaz.by/u-poli-zroku-agulnaya-erudytsyya-i-pradmetnaya-kampetentnasts/
https://nastgaz.by/yunyya-kreatyunyya-initsyyatyunyya/
https://nastgaz.by/dougachakanyya-spabornitstvy/
https://nastgaz.by/gimn-maladostsi-i-talentu/
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“Імкнуся адкрыць уласную СТА” // Настаўніцкая газета. — 2020. — 22 

верасня (№ 108). — С. 8. 

Па прафесійнай кампетэнцыі “Аўтамабільныя тэхналогіі” Мінскую вобласць 

на конкурсе WorldSkills Belarus – 2020 прадставіў выпускнік Вілейскага дзяржаўнага 

каледжа, малады спецыяліст ААТ “ІнжынерТрансСэрвіс” Маладзечна Павел 

Балыш. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/imknusya-adkryts-ulasnuyu-sta/  

 

Шакаладны фандан як феерычны фантан // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 22 верасня (№ 108). — С. 8. 

Артыкул прысвечаны Барысаўскаму дзяржаўнаму каледжу, самай вялікай 

ўстанове сярэдняй спецыяльнай адукацыі Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/shakaladny-fandan-yak-feerychny-fantan/  

 

Пераможцы IV Рэспубліканскага конкурсу WorldSkills Belarus - 2020 // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 22 верасня (№ 108). — С. 8. 

Кампетэнцыя “Сантэхніка і ацяпленне” – Яўген Гайбута, Маладзечанскі 

дзяржаўны каледж. Кампетэнцыя “Геадэзія” – Александра Дземідзенка, Яўген 

Попчанка, філіял БНТУ “Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж”. 

Кампетэнцыя “Эксплуатацыя сельскагаспадарчых машын” – Мікалай Грыбко, 

Смілавіцкі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/peramozhtsy-iv-respublikanskaga-konkursu-worldskills-belarus-

2020/  

 

Кавунова, Т. Аб’ядналіся спорт і даследаванні / Т. Кавунова // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 22 верасня (№ 108). — С. 14. 

Рэспубліканскі фестываль “Лета – пара спартыўная” праходзіў з 20 ліпеня 

па 8 верасня 2020 года. У намінацыі “Сямейныя спартыўныя традыцыі”2 месца 

атрымала работа настаўніцы фізічнай культуры і здароўя вілейскай гімназіі № 2 

Алены Руткевіч. 

  

19.09.2020 

Час нараджэння ідэй, цікавых задум  // Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 

верасня (№ 107). — С. 2. 

Сваім меркаваннем пра конкурс “Настаўнік года - 2020” у артыкуле дзеліцца 

Таццяна Сяргееўна Праліска, начальнік цэнтра падтрымкі інавацыйнай практыкі і 

конкурснага руху Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі, кіраўнік 

каманды Мінскай вобласці. 

  

https://nastgaz.by/imknusya-adkryts-ulasnuyu-sta/
https://nastgaz.by/shakaladny-fandan-yak-feerychny-fantan/
https://nastgaz.by/peramozhtsy-iv-respublikanskaga-konkursu-worldskills-belarus-2020/
https://nastgaz.by/peramozhtsy-iv-respublikanskaga-konkursu-worldskills-belarus-2020/
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Журналистика для дошкольников // Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 

верасня (№ 107). — С. 25. 

В статье рассказывается о Виктории Петровне Гяч, воспитателе 

дошкольного центра развития ребенка “Солнышко” Слуцка, участнике команды 

Минской области на конкурсе “Учитель года - 2020”. 

 

Проектная деятельность на уроках технического труда  // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 19 верасня (№ 107). — С. 25. 

В статье рассказывается о Константине Анатольевиче Каминском, учителе 

технического труда средней школы № 3 Несвижа, участнике команды Минской 

области на конкурсе “Учитель года - 2020”. 

 

Сформировать познавательные учебные действия  // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 19 верасня (№ 107). — С. 26. 

В статье рассказывается о Светлане Александровне Иванюшиной, учителе 

начальных классов средней школы № 1 Логойска, участнике команды Минской 

области на конкурсе “Учитель года - 2020”. 

 

Стратегия продвижения чтения  // Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 

верасня (№ 107). — С. 26. 

В статье рассказывается о Василии Владимировиче Малиновском, 

директоре средней школы № 1 Молодечно имени Янки Купалы, учителе русского 

языка и литературы, участнике команды Минской области на конкурсе “Учитель 

года - 2020”. 

 

В центре внимания – проблемное обучение // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 19 верасня (№ 107). — С. 27. 

В статье рассказывается о Татьяне Викторовне Ковальковой, учителе 

математике гимназии № 7 Молодечно, участнике команды Минской области на 

конкурсе “Учитель года - 2020”. 

 

Творческие уроки французского языка // Настаўніцкая газета. — 2020. — 

19 верасня (№ 107). — С. 27. 

В статье рассказывается о Полине Владимировне Потапенко, учителе 

французского и немецкого языков средней школы № 5 г. Жодино, участнике команды 

Минской области на конкурсе “Учитель года - 2020”.  

 

Активные и интерактивные уроки истории // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 19 верасня (№ 107). — С. 28. 

Статья посвящена Максиму Анатольевичу Самалю, учителю истории и 

обществоведения средней школы № 5 Молодечно, участнику команды Минской 

области на конкурсе “Учитель года - 2020”. 
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Акцент – на информационную культуру учащихся // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 19 верасня (№ 107). — С. 28. 

Статья посвящена Людмиле Ивановне Шитько, учителю химии средней 

школы № 3 Несвижа, участнику команды Минской области на конкурсе “Учитель 

года - 2020”. 

 

17.09.2020 

Шымко, Т. Вучым медыяпісьменнасці, захоўваючы прадметны змест урока / 

Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 2020. — 17 верасня (№ 106). — С. 3. 

У наш час медыяпісьменнасць стала адной з важных кампетэнцый сучаснага 

чалавека. Педагогі, якія выкладаюць розныя прадметы, імкнуцца на сваіх уроках 

сфарміраваць у вучняў неабходныя навыкі і ўменні, каб аналізаваць і ацэньваць 

інфармацыю ў розных відах, жанрах і формах медыя. Настаўніца фізікі гімназіі № 

1 Жодзіна Мінскай вобласці Эла Мікалаеўна Якубоўская даўно зрабіла стаўку на 

навучанне медыяпісьменнасці і пераканалася: дзякуючы такому падыходу, урок 

становіцца больш цікавым, сучасным і эфектыўным. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/vuchym-medyyapismennastsi-zahouvayuchy-pradmetny-zmest-

uroka/  

 

15.09.2020 

Шымко, Т. Шлях да поспеху, ці Як выхаваць пераможцу алімпіяды / Т. 

Шымко // Настаўніцкая газета. — 2020. — 15 верасня (№ 105). — С. 3. 

Артыкул прысвечаны настаўніце гісторыі гімназіі № 6 Маладзечна Алене 

Ігнацьеўне Мацкевіч, якая на жнівеньскай канферэнцыі педагагічных работнікаў 

Мінскай вобласці была адзначана Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/shlyah-da-pospehu-tsi-yak-vyhavats-peramozhtsu-alimpiyady/  

 

12.09.2020 

Цэрковіч, Н. Піянерскія інавацыі 3.0 / Н. Цэрковіч // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 12 верасня (№ 104). — С. 2. 

З 8 па 10 верасня педагогі-арганізатары, важатыя і метадысты з усіх 

рэгіёнаў Беларусі сталі ўдзельнікамі ІІ Рэспубліканскага форуму лідараў БРПА 

“Піянерскія інавацыі 3.0”, які ладзіўся з нагоды 30-годдзя БРПА. Пляцоўкай для 

прафесійнага дыялогу стаў Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр 

“Зубраня”. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/piyanerskiya-inavatsyi-3-0/  

 

Хрышчановіч, Н. Заняткі для душы і здароўя / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 12 верасня (№ 104). — С. 3. 

З 7 па 12 верасня прайшло Рэспубліканскае спартыўна-комплекснае 

мерапрыемства “Тыдзень спорту і здароўя”. На тыдні праходзілі сустрэчы, урокі 

https://nastgaz.by/vuchym-medyyapismennastsi-zahouvayuchy-pradmetny-zmest-uroka/
https://nastgaz.by/vuchym-medyyapismennastsi-zahouvayuchy-pradmetny-zmest-uroka/
https://nastgaz.by/shlyah-da-pospehu-tsi-yak-vyhavats-peramozhtsu-alimpiyady/
https://nastgaz.by/piyanerskiya-inavatsyi-3-0/
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віктарыны, фізкультурна-спартыўныя мерапрыемствы і шмат іншых 

актыўнасцей. 

Так у фізкультурна-спартыўным цэнтры дзяцей і моладзі Маладзечанскага 

раёна вырашылі пазнаёміць школьнікаў з гульнёй “Гарадкі”.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zanyatki-dlya-dushy-i-zdarouya/  

 

Папова, В. Гуляем з LEGO і гаворым / В. Папова // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 12 верасня (№ 104). — С. 1, 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Вольга Папова, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці ясляў-

сада “Сонейка” п. Дружны Пухавіцкага раёна, расказвае пра рэалізацыю ў 

дашкольнай установе праекта “Выкарыстанне LEGO-канструявання для 

фарміравання лексіка-граматычных сродкаў мовы ў дзяцей дашкольнага ўзросту з 

парушэннямі маўлення”. 

 

Вярэнік, А. Падмурак фарміравання асобы / А. Вярэнік // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 12 верасня (№ 104). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Алена Вярэнік, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце 

сярэдняй школы № 3 Любані імя Г.Л.Сечкі, расказвае аб дзейнасці раённага 

рэсурснага цэнтра па духоўна-маральным выхаванні, які дзейнічае на базе ўстановы 

адукацыі з 2011 года. 

 

Калядзіч, Н. Пачуццё асалоды і ўпэўненасць у сваіх сілах дасць матэматыка 

/ Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2020. — 12 верасня (№ 104). — С. 13. 

Артыкул прысвечаны выкладанню матэматыкі, аднаму з самых складаных 

школьных прадметаў. Таму настаўнікі будуюць сваю работу так, каб знайсці 

падыход да кожнага, павысіць пазнавальную актыўнасць і вучэбную матывацыю 

школьнікаў. 

Так, настаўніца пачатковых класаў Будагаўскага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы Смалявіцкага раёна Аксана Мікалаеўна Нікіфарава лічыць, што стварыць 

найбольш спрыяльныя ўмовы для ўключэння кожнага вучня ў актыўную работу на 

ўроку дазваляюць групавыя формы работы, развіццё пазнавальнай актыўнасці 

вучняў настаўніца матэматыкі Бараўлянскай гімназіі Ала Браніславаўна Шабан 

ажыццяўляе праз арганізацыю дасдедчай дзейнасці.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/pachutstsyo-asalody-i-upeunenasts-u-svaih-silah-dasts-

matematyka/  

 

08.09.2020 

Каржанеўская, В. Чалавек без Радзімы, як салавей без песні / В. 

Каржанеўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 08 верасня (№ 102). — С. 12. 

У артыкуле Вольга Каржанещская, выхавальніца ясляў-сада № 3 аграгарадка 

Лясны Мінскага раёна, рассказвае пра этнаграфічный музей навучальнай установы. 

 

 

 

https://nastgaz.by/zanyatki-dlya-dushy-i-zdarouya/
https://nastgaz.by/pachutstsyo-asalody-i-upeunenasts-u-svaih-silah-dasts-matematyka/
https://nastgaz.by/pachutstsyo-asalody-i-upeunenasts-u-svaih-silah-dasts-matematyka/
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05.09.2020 

Калядзіч, Н. У новы навучальны год – з новымі ідэямі і праектамі / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2020. — 05 верасня (№ 101). — С. 3. 

Артыкул прысвечаны установам адукацыі Нясвіжскага раёна.  

 

Іваноўская, Я. Німфея – прыгажуня вадаёмаў / Я. Іваноўская // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 05 верасня (№ 101). — С. 15. 

Артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце Пяршайскага дс/сш 

Валожынскага раёна пра выкарыстанне кветак “німфеі” у даследчай рабоце 

вучняў. 

 

03.09.2020 

Шымко, Т.  Свята першага званка / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 03 верасня (№ 100). — С. 3. 

У Азярцоўскай сярэдняй школе Мінскага раёна адбылася ўрачыстая лінейка 

прысвечаная Дню ведаў. 

 

Грыбоўская, А. Мы гуляем у ФетраТэатр / А. Грыбоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 03 верасня (№ 100). — С. 9. 

У артыкуле Алена Грыбоўская, выхавальніца спецыяльнай групы 

Валожынскага раённага ЦКРНіР, рассказвае пра выкарыстанне тэатральнай  

дзейнасці у рабоце з выхаванцамі Валожынскага ЦКРНіР. 

 

01.09.2020 

Шымко, Т. Педагогі – гэта лакаматыў сістэмы адукацыі / Т. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 01 верасня (№ 99). — С. 4. 

Традыцыйная жнівенская канферэнцыя педагагічных работнікаў сталічнай 

вобласті под назвай “Адукацыя Міншчыны – сучасны драйвер развіцця эканомікі” 

прайшла ў Барысаве. 

 

Нікіфарава, С. Случчына пад крыламі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 01 верасня (№ 99). — С. 8. 

Артыкул пра слуцкую раёную арганізацыю “Ахова птушак бацькаўшчыны”. 

 

Здаранкова, С. Творчыя канікулы на беразе возера Хатомле / С. Здаранкова 

// Настаўніцкая газета. — 2020. — 01 верасня (№ 99). — С. 12. 

IV фестываль педагагічнага майстэрства «Творчыя канікулы» адбыўся на 

беразе возера Хатомля, што ў Круглянскім раёне Магілёўскай вобласці. Удзел у 

мерапрыемстве прынялі настаўнік фізікі і інфарматыкі СШ № 9 г. Жодзіна А. В. 

Якубойскі і настаўніца фізікі і інфарматыкі гімназіі № 1 г. Жодзіна Э. М. 

Якубоўская. 

 

Прэдчанка, А. Фармат радыяльны – велапаход рэальны / А. Прэдчанка // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 01 верасня (№ 99). — С. 15. 

У артыкуле Алена Прэдчанка, метадыст Цэнтра турызму і краязнаўства 

дзяцей і моладзі Старадарожскага раёна, расказвае пра велапаход у якім прынялі 
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ўдзел выхаванцы Цэнтра турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі 

Старадарожскага раёна. 
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22.09.2020 

Банный, В. Тринадцать макетов… картошки / В. Банный // Мінская праўда. 

— 2020. — 22 верасня (№ 74). — С. 6. 

Во время визита в Дещенский детский сад – среднюю школу Узденского 

района председатель облисполкома Александр Турчин договорился с местными 

жителями, что к 1 сентября следующего учебного года в агрогородке появится 

памятник картошке. 

Электронная версия статьи: 
https://www.mlyn.by/2020/09/maket-dlya-pamyatnika-kartoshke-v-uzdenskom-

rajone-vyberut-ucheniki-mestnoj-shkoly-vmeste-s-roditelyami/  

 

18.09.2020 

Наркевич, Г. Хрустящие трюфели и сломанные электромобили / Г. Наркевич 

// Мінская праўда. — 2020. — 18 верасня (№ 73). — С. 6-7. 

В статье рассказывается о команде Минской области, которая участвует в 

престижном конкурсе WorldSkillsBelarus – 2020. 

Электронная версия статьи: 
https://www.mlyn.by/2020/09/pervyj-den-ispytanij-na-worldskills-belarus-

slomannye-elektromobili-i-hrustyashhie-tryufelya/  

 

Харевич, Е. Большое сердце / Е. Харевич // Мінская праўда. — 2020. — 18 

верасня (№ 73). — 8. 

Статья посвящена семье Татьяны Богданкевич, родителя-воспитателя из 

Логойского района., которая недавно приняла в свой дом сразу четверых 

ребятишек, потерявших приемную маму. 

Электронная версия статьи: 
https://www.mlyn.by/2020/09/bolshoe-serdtse-kak-vzyat-polyubit-i-vyrastit-

cheloveka-iz-chuzhogo-rebenka/ 

  

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
https://www.mlyn.by/2020/09/maket-dlya-pamyatnika-kartoshke-v-uzdenskom-rajone-vyberut-ucheniki-mestnoj-shkoly-vmeste-s-roditelyami/
https://www.mlyn.by/2020/09/maket-dlya-pamyatnika-kartoshke-v-uzdenskom-rajone-vyberut-ucheniki-mestnoj-shkoly-vmeste-s-roditelyami/
https://www.mlyn.by/2020/09/pervyj-den-ispytanij-na-worldskills-belarus-slomannye-elektromobili-i-hrustyashhie-tryufelya/
https://www.mlyn.by/2020/09/pervyj-den-ispytanij-na-worldskills-belarus-slomannye-elektromobili-i-hrustyashhie-tryufelya/
https://www.mlyn.by/2020/09/bolshoe-serdtse-kak-vzyat-polyubit-i-vyrastit-cheloveka-iz-chuzhogo-rebenka/
https://www.mlyn.by/2020/09/bolshoe-serdtse-kak-vzyat-polyubit-i-vyrastit-cheloveka-iz-chuzhogo-rebenka/
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Наркевич, Г. Пионер – всем пример! / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2020. 

— 15 верасня (№ 72). — С. 4. 

В Крупском районе отметили 30-летие пионерской организации Беларуси. 

Учащиеся школ и гимназии Крупок провели торжественную линейку в центре 

детского творчества. 

 

Наркевич, Г. Где подработать школьникам во время каникул? / Г. Наркевич 

// Мінская праўда. — 2020. — 15 верасня (№ 72). — С. 8-9. 

В Смолевичском районе прошел митап, на который собрались руководители 

учреждений образования района. На мероприятии обсуждались вопросы 

трудоустройства учашихся на период каникул. Так сначала года временно были 

трудоустроены почти 3000 ребят. 

 

Банный, В. Поменьше бы отчетов, чтоб больше времени детям уделять / В. 

Банный // Мінская праўда. — 2020. — 15 верасня (№ 72). — С. 10. 

Статья посвящена Светлане Лешик, учительнице начальных классов учебно-

педагогического комплекса Дещенский детский сад-средняя школа Узденского 

района, к которой на урок заглянул председатель облисполкома Александр Турчин. 

 

Второклассники из Борисова помогли милиционерам раскрыть 

преступление // Мінская праўда. — 2020. — 15 верасня (№ 72). — С. 11. 

Сотрудники Борисовского РУВД объявили благодарность второклассникам 

борисовских школ № 6 и № 22 Никите Чернухо и Ксении Завадской которые помогли 

правоохранителям по горячим следам задержать похитителя велоситеда. 

 

01.09.2020 

Сівадзедава, К. Школьнікі і лірыкі / К. Сівадзедава // Мінская праўда. — 2020. 

— 01 верасня (№ 68). — С. 8. 

Тры вучні з Мінскай вобласці сталі прызёрамі рэспубліканскага конкурсу 

“Жывая класіка”. Максім Губанаў – СШ № 2 г. Стоўбцы. Даніла Емяльянаў ДУА 

“Рассветаўская СШ Клецкага раёна”. Анастасія Шаплыка – Сароцкая СШ 

Любанскага раёна. 

 

 


