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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 
  

29.08.2020 

Кисляк, О. Дело молодых / О. Кисляк // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 29 

августа (№ 168). — С. 12-13. 

Статья о молодых специалистах, прибывших в учреждения образования 

Беларуси. Среди них – учителя начальных классов Мачулищаской средней школы 

Дарья Коробович и Екатерина Кохович. 

 

28.08.2020 

Захаров, А. Школа мечты / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 26 

августа (№ 167). — С. 10. 

В статье рассказывается о средней школе № 1 в деревне Копище Минского 

района. Директор Екатерина Шиврина сообщила, что обучаться в школе будут 

1829 детей из деревень Копище, Боровая, Дроздово, Валерьяново и поселка 

Солнечный. В штат нового коллектива вошли специалисты из разных уголков 

Беларуси: Минска, Мозыря, Барановичей, Новополоцка. Средний возраст педагогов 

— 35 лет. 

 

26.08.2020 

Любовь на всех делиться // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 26 августа (№ 

165). — С. 1, 8-9. 

В статье рассказывается о том, как девять родных братьев и сестер после 

пожара обрели новый дом в «SOS – Детской деревне» в Марьиной Горке, и SOS –

маму в лице родителя-воспитателя Татьяны Бондарик. 

 

14.08.2020 

Пасияк, О. Вместе – дружные ребята / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. — 

2020. — 11 августа (№ 157). — С. 15. 

В статье рассказывается о работе детского оздоровительного лагеря 

“Иволга” в Молодечненском районе. Директор лагеря Наталья Берлова рассказала 

о организации работы. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/vmeste-druzhnye-rebyata.html  
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11.08.2020 

Мечты, воплощенные в реальность // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 11 

августа (№ 154). — С. 10. 

Статья посвящена социальным ориентирам Белорусского государства, в 

том числе в статье говорится о новом детском саде, построенном в агрогодке 

Колодищи Минской области. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/mechty-voploshchennye-v-realnost.html  

 

04.08.2020 

Перспектива – в цифре // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 04 августа (№ 

149). — С. 3. 

Статья посвящена истории развития IT-сектора Беларуси. Своим мнением 

по данному вопросу делятся Сергей Судник, учитель информатики и физики ГУО 

«Озерцовская средняя школа» и Виктор Савицкий, директор ГУО «Озерцовская 

средняя школа». 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/perspektiva-v-tsifre.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 

 
29.08.2020 

Где ещё откроются новые школы // Рэспубліка. — 2020. — 29 августа (№ 

162). — С. 7. 

Долгожданое открытие школы в деревне Копище на Минщине на 1020 мест. 

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз 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://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 
21.08.2020 

Знания в прямом эфире // Народная газета. — 2020. — 21 жніўня (№ 34). — 

С. 16. 

В статье рассматриваются вопросы, насколько удаленные технологии 

доступны каждому ученику, готовы ли учителя к новым формам работы, придет 

ли виртуальное образование на смену обычной школе. Своим мнением по данным 

вопросам делится Арина Гавриленко, учитель химии ГУО «Боровлянская гимназия». 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/znaniya-v-pryamom-efire-obrazovanie.html  

 

07.08.2020 

Код успеха // Народная газета. — 2020. — 07 жніўня (№ 32). — С. 20. 

Статья посвящена истории развития IT-сектора в Беларуси. Своим мнением 

по данному вопросу делятся Сергей Судник, учитель информатики и физики ГУО 

«Озерцовская средняя школа» и Виктор Савицкий, директор ГУО «Озерцовская 

средняя школа». 
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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 

 
20.08.2020 

Нікалаева, Н. Вучоба без настаўніка каля дошкі / Н. Нікалаева // Звязда. – 

2020. — 20 жніўня (№ 161). (“Чырвонка” № 15, 20 жніўня. — С. 2.) 

У артыкуле разглядаюцца магчымасці і эфектыўнасць анлайн-адукацыі, 

досвед пераводу афлайн-заняткаў у анлайн (тэхнічныя аспекты, памылкі і рашэнні), 

сваім меркаваннем па гэтым пытанні дзеліцца настаўніца пачатковых класаў 

лагойскай сярэдняй школы № 1 Святлана Іванюшына. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20200819/1597855966-yak-shkolniku-bez-strat-

integravacca-u-lichbavae-asyaroddze  

 

 

«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/ 
 

 

29.08.2020 

Хідджаз, М. Касмічныя тэхналогіі ў дзіцячых садках / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 29 жніўня (№ 98). — С. 6. 

У артыкуле распавядаецца пра выкарыстанне інтэрактыўных і STEM-

тэхналогій на занятках у дзіцячым садку “Космас” , што ў вёсцы Копішча Мінскага 

раёна. 
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Хідджаз, М. Вучоба на практыцы / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 29 жніўня (№ 98). — С. 7. 

Атрад “Данка-2” факультэта пачатковай адукацыі БДПУ імя Максіма 

Танка праводзіць апошні летні месяц у аздараўленчым лагеры “Палачанка” 

Валожынскага раёна Мінскай вобласці. 

 

27.08.2020 

Церахава, Н. Дашкольныя ўстановы: рыхтуемся да новага навучальнага года 

/ Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2020. — 27 жніўня (№ 97). — С. 2. 

Прадстаўнікі Міністэрства адукацыі, камітэта па адукацыі 

Мінгарвыканкама, галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага аблвыканкама 

расказалі аб падрыхтоўцы ўстаноў дашкольнай адукацыі Беларусі да новага 

навучальнага года. 

Так, у Мінскай вобласці на базе ліквідаванага Ждановіцкага дзіцячага дома 

адкрыты яслі-сад – пачатковая школа Ждановіч на 70 месцаў для дзяцей ранняга і 

дашкольнага ўзросту. “Атрыманне дашкольнай адукацыі для 63,5 тысячы 

выхаванцаў Мінскай вобласці ў новым навучальным годзе будуць забяспечваць 668 

устаноў адукацыі, – адзначыла намеснік начальніка аддзела дашкольнай, агульнай 

сярэдняй, прафесійнтэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі галоўнага 

ўпраўлення па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Антаніна 

Лявонаўна Абалевіч. – У першым паўгоддзі 2020 года адкрыты пяць устаноў 

адукацыі на 990 месцаў, з іх чатыры – новабудоўлі: у Бараўлянах. Ратамцы, 

Калодзішчах, Копішчы Мінскага раёна”. 

 

Хідджаз, М. Як прайшло аздараўленне? / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 27 жніўня (№ 97). — С. 3. 

Дзіцячая летняя аздараўленчая кампанія падышла да фіналу. Прайшлі 4 

аздараўленчыя змены для беларускіх школьнікаў, за летні перыяд паспелі 

аздаравіцца каля 200 тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак у больш чым 3630 аздараўленчых 

і спартыўна-аздараўленчых лагерах. 

У Мінскай вобласці аздараўленчы сезон пачалі пазней, чым у іншых рэгіёнах, - 

1 ліпеня. Затое тут адкрылі новы стацыянарны лагер ва Узденскім раёне, а пасля 

капітальнага рамонту сталовай адкрыўся лагер “Арляня” ў Нясвіжскам раёне. 

 

Шартун, С. Чароўны свет Завітанскага лесу / С. Шартун // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 27 жніўня (№ 97). — С. 3. 

У артыкуле Святлана Шартун, намеснік начальніка ўпраўлення па адукацыі, 

спорце і турызме Нясвіжскага райвыканкама, расказвае пра адкрыццё новага 

сацыяльнага аб’екта, экалагічнай сцяжыны, адзінага такога аб’екта на 

тэрыторыі Нясвіжскага раёна. 

 

Калядзіч, Н. “Я вырас тут, і край мне гэты дарагі” / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 27 жніўня (№ 97). — С. 6-7. 

У артыкуле метадычныя распрацоўкі першага урока прадстаўляюць 

настаўнікі, сярод іх прадстаўнікі Мінскай вобласці: Ала Жыліч, настаўніца 
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гісторыі і грамадазнаўства Бараўлянскай сярэдняй школы №3 Мінскага раёна, Іван 

Калкоўскі, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце бараўлянскай сярэдняй школы № 

2. 

 

25.08.2020 

Калядзіч, Н. На мове лічбаў, графікаў і формул / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 25 жніўня (№ 96). — С. 6-7. 

Настаўнікі Міншчыны выкарыстоўваюць на сваіх уроках магчымасці 

сучасных адукацыйных тэхналогій, уцягваючы сваіх выхаванцаў у актыўныя дзеянні 

ў працэсе навучання.  

Так, настаўніца матэматыкі сярэдняй школы № 8 Жодзіна Святлана 

Віктараўна Дабрасовесная ў сваёй рабоце аддае перавагу актыўным метадам 

навучання, ставіць мэтай пераключыць светапогляд навучэнцаў са звычкі 

атрымліваць гатовыя веды на звычку знаходзіць гэтыя веды, разбудзіць у іх 

пазнавальную цікавасць і творчае мысленне. Актывізаваць пазнавальную дзейнасць 

вучняў настаўніцы матэматыкі сярэдняй школы № 2 Барысава Святлане 

Аляксандраўне Сушко дазваляе правядзенне нетрадыцыйных урокаў і пазакласных 

мерапрыемстваў. На думку настаўніцы матэматыкі негарэльскай сярэдняй школы 

№ 1 Святланы Чаславаўны Анікеенка, паспяховае засваенне ведаў, набыццё ўменняў 

і навыкаў па матэматыцы ў цэлым можна забяспечыць, калі вывучэнне матэрыялу 

будзе выбудавана лагічна: успрыманне — асэнсаванне — запамінанне — прымяненне 

— абагульненне. Настаўніца матэматыкі Каладзішчанскай сярэдняй школы 

Мінскага раёна Святлана Іванаўна Пракапенка лічыць, што сістэма добра 

падабраных вусных практыкаванняў дазваляе ажыццявіць хуткую эфектыўную 

зваротную сувязь і ўстанавіць кантакт з многімі вучнямі. Настаўніца матэматыкі 

Мялешкаўскай сярэдняй школы Слуцкага раёна Ірына Валер’еўна Долбік на розных 

этапах урока прымяняе дыдактычныя гульні. Для актывізацыі пазнавальнай 

дзейнасці навучэнцаў настаўніца матэматыкі Грэскай сярэдняй школы 

Салігорскага раёна Таццяна Іванаўна Раўтовіч выкарыстоўвае мультымедыйныя 

прэзентацыі. 

 

Рэва, Д. Агульная справа / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2020. — 25 жніўня 

(№ 96). — С. 8. 

Дзейнасць Абласнога аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя, што ў 

Дзяржынску, максімальна арыентавана на выхаванне ў навучэнцаў  духоўных 

каштоўнасцей праз выкарыстанне рэсурсу сацыяльнага партнёрства. У мінулым 

навучальным годзе гэта дзейнасць атрымала новую форму – узаемадзеянне з 

сацыяльнымі партнёрамі актыўна ажыццяўляецца праз рэалізацыю сумесных 

праектаў. 

 

22.08.2020 

Церахава, Н. Установы адукацыі чакаюць сваіх выхаванцаў і навучэнцаў / Н. 

Церахава // Настаўніцкая газета. — 2020. — 22 жніўня (№ 95). — С. 2. 

Пра тое, як вядзецца падрыхтоўка ўстаноў адукацыі Мінскага раёна да 

новага навучальнага года, пра планы і праекты ў артыкуле расказвае начальнік 

упраўлення па адукацыі Мінскага райвыканкама Людміла Канстанцінаўна Лукша. 
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Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/ustanovy-adukatsyi-chakayuts-svaih-vyhavantsau-i-

navuchentsau/  

 

Дубоўская, В. Эфект праекта / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 22 жніўня (№ 95). — С. 3. 

У пачатку жніўня адкрыўся анлайн-курс “Ад ідэі – да праекта”. 

Арганізатарамі курса сталі каманда “PROдвижение образовательных 

инициатив”, у якую ўваходзяць настаўнікі з розных рэгіёнаў краіны. “Наш праект – 

пра адукацыйныя ініцыятывы , якія накіраваны на дзіця, на развіцце яго талентаў і 

здольнасцей. Я ведаю шмат неябыякавых, ініцыятыўных настаўнікаў –

прафесіяналаў, якім іншым разам не хапае ведаў аб праектным менеджменце, 

рэсурсаў, а часам і смеласці зрабіць першы крок”, - адзначыла адна з ініцыятараў 

арганізацыі курса настаўніца матэматыкі сярэдняй школы № 20 Барысава Ірына 

Адамовіч. 

 

Шымко, Т. Несці веды, свет і дабрыню / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 22 жніўня (№ 95). — С. 10. 

Артыкул прысвечаны маладой настаўніце Петкавіцкага вучэбна-

педагагічнага комплексу Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці Радміле Міхайлаўне 

Бруйло. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/nestsi-vedy-svet-i-dabrynyu/  

 

Шымко, Т. Развіваць крытычнае мысленне і ўменне знаходзіць інфармацыю 

/ Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 2020. — 22 жніўня (№ 95). — С. 10. 

Артыкул прысвечаны Дзмітрыю Вячаслававічу Каспорскаму – маладому 

педагогу Фаніпальскай гімназіі Мінскага раёна. За год ён паспеў выдатна 

зарэкамендаваць сябе не толькі ва ўстанове адукацыі, але і ў Дзяржынскам раёне. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/razvivats-krytychnae-myslenne-i-umenne-znahodzits-

infarmatsyyu/  

 

19.08.2020 

Церахава, Н. Яркія фарбы дзяцінства / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 19 жніўня (№ 93-94). — С. 2. 

Новы дзіцячы сад № 4 адкрыўся ў Копішчы Мінскага раёна. Яго 

заснавальнікам з’яўляецца Мінскі раённы выканаўчы камітэт, а заказчыкам – група 

кампаній “А-100”. Гэты добры вопыт дзяржана-прыватнага партнёрства. Пасля 

здачы ў эксплуатацыю ўстанова перададзена на баланс дзяржавы – упраўленню па 

адукацыі Мінскага райвыканкама. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/yarkiya-farby-dzyatsinstva/  
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https://nastgaz.by/razvivats-krytychnae-myslenne-i-umenne-znahodzits-infarmatsyyu/
https://nastgaz.by/razvivats-krytychnae-myslenne-i-umenne-znahodzits-infarmatsyyu/
https://nastgaz.by/yarkiya-farby-dzyatsinstva/
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13.08.2020 

Церахава, Н. Пяць міжнародных медалёў на рахунку юных беларускіх 

хімікаў / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2020. — 13 жніўня (№ 91). — С. 4. 

На 54-й Міжнароднай Мендзялееўскай алімпіядзе па хіміі беларускія 

школьнікі заваявалі пяць медалёў. Сярэбраным прызёрам стащ выпускнік гімназіі № 

10 Маладзечна Мацвей Навасёлаў.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/pyats-mizhnarodnyh-medalyou-na-rahunku-yunyh-belaruskih-

himikau/ 

 

Клюйко, А. Прафесія вызначае будучыню / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 13 жніўня (№ 91). — С. 7. 

У артыкуле расказваецца пра набліжэнні фінішу прыёмнай кампаніі ва 

ўстановы прафесійнай адукацыі. Пра магчымасці для навучэнцаў расказваюць 

прадстаўнікі Слуцкага дзяржаўнага каледжа і Мінскага дзяржаўнага абласнога 

каледжа. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/prafesiya-vyznachae-buduchynyu/  

 

Шымко, Т. Усе дзеці ад прыроды эксперыментатары / Т. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 13 жніўня (№ 91). — С. 20. 

У артыкуле расказваецца пра Ірыну Алегаўну Гарошкаву, настаўніцу 

Самахвалавіцкай сярэдняй школы Мінскага раёна.  

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/use-dzetsi-ad-pryrody-eksperymentatary/  

 

08.08.2020 

Дубоўская, В. Вучыць геаграфіі, даверу і чалавечнасці / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 08 жніўня (№ 89). — С. 14. 

Артыкул прысвечаны Уладзіславу Сяргеевічу Цішко, настаўніку геаграфіі 

Пліскай сярэдняй школы імя У.А. Мікуліча Смалявіцкага раёна Мінскай вобласці. 

Электронная версия статьи: 

https://nastgaz.by/vuchyts-geagrafii-daveru-i-chalavechnastsi/ 
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21.08.2020 

Сиводедова, Е. Не столичная, но ультрасовременная / Е. Сиводедова // 

Мінская праўда. — 2020. — 21 жніўня (№ 65). — (“МП плюс” № 25, 21 жніўня. — 

С. 3.) 

Статья посвященам средней школе № 3 г. Копыля. 

 

19.08.2020 

Наркевич, Г. Для спортивных достижений / Г. Наркевич // Мінская праўда. 

— 2020. — 19 жніўня (№ 64). — С. 5. 

Реконструкция стадиона ГУО “Средняя школа №2 г. Солигорска” подходит 

к концу. К 1 сентября школьная площадка для занятий спортом будет полностью 

готова к эксплуатации. 

 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by

