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17.10.2020 

Усачев, О. Праздник будет! / О. Усачев // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 

17 октября (№ 203). — С. 8. 

Третий год подряд резидент Парка высоких технологий компания «СК 

хайникс мемори солющнс Восточная Европа» в рамках социально-

благотворительного проекта «Крылья счастья» поддерживает детей с 

особенностями психофизического развития. На этой неделе «Крылья счастья» 

побывали в гостях у воспитанников школ-интернатов из разных регионов Беларуси. 

Первыми 12 октября гостей принимали воспитанники Червенского дома-

интерната. Финальный этап этого благотворительного марафона состоялся в 

Вилейке, где год назад в районном детском коррекционно-развивающем центре 

появилась инклюзивная площадка для игр, а в начальной школе № 6 – инклюзивная 

арт-студия. 

 

10.10.2020 

Держанович, В. Инвестиции в будущее / В. Держанович, А. Наумова // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2020. — 10 октября (№ 198). — С. 6. 

По всей стране проходит серия молодежных форумов «Беларусь – это мы!». 

Минский областной молодежный форум «Беларусь – это мы!» собрал более 

800 делегатов. Приветствуя участников форума, первый заместитель 

председателя Миноблисполкома Сергей Левкович подчеркнул, что поддержка 

молодежи – это инвестиции в будущее. 

 

01.10.2020 

Захаров, А. В В ответе за тех, кого научили / А. Захаров // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2020. — 01 октября (№ 191). — С. 11. 

Имя лучшего учителя страны станет известно всем 2 октября. Вчера же 

состоялся суперфинал конкурса, стартовавшего 21 сентября. Среди участников 

суперфинала два представителя Минской области, Виктория Гяч, воспитатель 

дошкольного образования дошкольного центра развития ребенка «Солнышко»  

г. Слуцка и Василий Малиновский, учитель русского языка и литературы 

молодечненской средней школы № 1 имени Янки Купалы. 
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20.10.2020 

Шимук, Т. . Приглашение в детство / Т. Шимук // Рэспубліка. – 2020. – 20 

кастрычніка (№198). — С. 9. 

От комнат с LEGO до интерактивных песочниц и бассейна – все условия для 

развития дошкольников созданы в новых детских садах под Минском. Екатерина 

Штукина, заместитель начальника управления по образованию Минского 

райисполкома, рассказала о новых объектах и заверила, что всем ребятишкам в 

детсадах под Минском комфортно и интересно. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/priglashenie-v-detstvo34554.html  

 

10.10.2020 

Наумова, А. Молодые. Креативные. Небезразличные / А. Наумова, В. 

Держанович // Рэспубліка. – 2020. – 10 кастрычніка (№192). — С. 6. 

Минский областной молодежный форум «Беларусь – это мы» собрал более 

800 делегатов. Во время торжественной церемонии открытия, которая 

состоялась в Центральном Доме офицеров в Минске, председатель Минского 

областного Совета депутатов Наталья Якубицкая подчеркнула, что подобная 

площадка – это возможность показать себя, обменяться мнениями, обсудить 

перспективы развития сферы, в которой работает молодежь региона. 
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Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 
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27.10.2020 

Рублеўская, Л. Танец чорнага квадрата / Л. Рублеўская // Звязда. – 2020. — 

27 кастрычніка (№ 209). – С. 8. 

У Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Хаіма Суціна ў гарадскім пасвёлку 

Смілавічы, дзеці падрыхтавалі ўражальны праект “На100ящий УНОВИС”. Першая 

спроба на Беларусі засваення супрэматызму юнымі мастакамі. Гэта і выстаўка 

малюнкаў, і макеты архітэктурных формаў, і распісаны сервіз для гарбаты... А 

галоўнае — калекцыя фантазійнага адзення ў супрэматычным стылі, да якой 

пастаўлены танцавальны нумар, зняты відэаролік... Нядаўна гэты праект перамог 

на міжнародным конкурсе «Скрыжаванні. Мінск». З гэтай нагоды ў Смілавічах 

адбылася імпрэза — павіншаваць юных пераможцаў прыехалі прадстаўнікі 

Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, літаратурнага музея Максіма 

Багдановіча, творчай і грамадскай супольнасці. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20201026/1603726180-malenkiya-belaruskiya-

suprematysty-sa-smilavich-zdziulyayuc-svet  

 

22.10.2020 

Нікалаева, Н. Як разабрацца ў інфармацыйным фаст-фудзе, дзе можна 

знайсці ўсё, што заўгодна? / Н. Нікалаева // Звязда. – 2020. — 22 кастрычніка (№ 

206). – С. 4. 

Настаўніца фізікі з жодзінскай гімназіі № 1 Эла Якубоўская, падчас 

педагагічнай неканферэнцыі EdCamp Belarus – 2020, правяла для сваіх калег 

майстар–клас пад назвай “Як фарміраваць медыяадукаванасць, не нашкодзіўшы 

прадметнаму зместу урока”. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20201021/1603291395-yak-razabracca-u-

infarmacyynym-fast-fudze-dze-mozhna-znaysci-usyo-shto  
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17.10.2020 

Нікалаева, Н. Заразіцца… прафесіяналізмам / Н. Нікалаева // Звязда. – 2020. 

— 17 кастрычніка (№ 203). – С. 5. 

Чацвёртая педагагічная неканферэнцыя прайшла ў мінулыя выхадныя з 

нязменным аншлагам і сабрала больш як тры сотні педагогаў з розных куткоў 

нашай краіны. Сярод удзельнікаў настаўніца пачатковых класаў лагойскай сярэдняй 

школы № 1 Святлана Іванюшына.  

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20201016/1602870607-zarazicca-prafesiyanalizmam-chamu-

trapic-na-nekanferencyyu-nastaunikau  

 

14.10.2020 

Сідарок, І. Кулінарны адпачынак з італьянскім смакам / І. Сідарок // Звязда. – 

2020. — 14 кастрычніка (№ 200). – С. 3. 

Майстар-клас ад шэф-повара па прыгатаванні лазанні і тасканскага 

лімоннага пірага, кансультацыі натарыуса і юрыста, заняткі па арт-тэрапіі з 

псіхолагам. Такая перадсвяточная праграма чакала ў кулінарнай студыі “Ле Гурмэ” 

ў Мінску 20 шматдзетных матуль з розных абласцей Беларусі. Магчымасць 

пабачыцца з сяброўкамі падарыў жанчынам Беларускі дзіцячы фонд. Сярод 

удзельнікаў мерапрыемства бацькі-выхавацелі Ніна Ярмаковіч з пасёлка 

Траскоўшчына Мінскага раёна, і Тамара Гацуковіч з Дзяржынска. 

 

02.10.2020 

Нiкалаева, Н. Партрэт настаўніка / Н. Нiкалаева // Звязда. – 2020. — 02 

кастрычніка (№ 192). – С. 1, 4. 

Адбыўся суперфінал конкурсу прафесiйнага майстэрства «Настаўнiк года 

Рэспублiкi Беларусь — 2020». За званне найлепшага ў прафесii змагалiся і 

прадстаўнікі Мінскай вобласці, настаўнiк рускай мовы i лiтаратуры 

Маладзечанскай сярэдняй школы № 1 iмя Янкi Купалы Васiль Малiноўскi і 

выхавальнiца дашкольнага цэнтра развiцця дзiцяцi «Сонейка» г.  Слуцка Вiкторыя 

Гяч.  

Рэспублiканскi конкурс прафесiйнага майстэрства педагогаў праводзiцца ў 

нашай краiне раз у тры гады. Старшыня журы суперфiналу, рэктар Беларускага 

дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта, доктар педагагiчных навук, 

прафесар Аляксандр ЖУК лiчыць, што часцей не трэба — паўза павiнна быць 

найперш для таго, каб асэнсаваць прадстаўлены калегамi досвед. 

Iмя пераможцы рэспублiканскага конкурсу «Настаўнiк года Рэспублiкi 

Беларусь — 2020» аб'явяць сёння ўвечары, падчас урачыстасцяў, якiя пройдуць у 

Палацы Рэспублiкi з нагоды прафесiйнага свята ўсiх педагогаў. 

 

01.10.2020 

Нікалаева, Н. Быць “Першымі” – быць наперадзе ўсіх / Н. Нікалаева // Звязда. 

– 2020. — 01 кастрычніка (№ 191). (“Чырвонка” № 18, 01 кастрычніка. — С. 1, 2.) 

У артыкуле расказваецца пра інтэлектуальную маладзёжную канферэнцыю 

TEDxYouth@Mіnsk, якая прайшла ў анлайн-фармаце на відэасэрвісе VOKA. Сярод 

удзельнікаў Лізавета Грынюк са Слуцка, якая ўсяго за тры крокі ад ідэі да 

http://zviazda.by/be/news/20201016/1602870607-zarazicca-prafesiyanalizmam-chamu-trapic-na-nekanferencyyu-nastaunikau
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рэальнасці пераасэнсавала навуковую спадчыну Ніколы Тэслы. Яна распрацавала 

канцэпт універсальнай канструкцыі бесправадной зарадкі і прапанавала свой досвед 

у пытанні самаматывацыі падчас рэалізацыі асабістай задумкі. 

 

 

«Домой!» – ежемесячная газета для замещающих 

родителей и специалистов по семейному устройству. 

Издается с 2013 г. Выходит один раз в месяц. 

Учредители: учреждение «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики Беларусь», 

редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Педагогическая 

пресса». 

Адрес редакции: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 77. 

E-mail: domoy@nastgaz.by  
 
 

Молчанова, Н. “Чистый лес” / Н. Молчанова // Домой!. – 2020. — № 10. — С. 

2.  

В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО “Смолевичский 

социально-педагогический центр”, рассазывает о том, что 17 октября 

воспитанники детского дома семейного типа Людмиля и Олега Баскаковых из 

агрогородка Слобода Смолевичского района приняли участие в республиканской 

добровольной акции “Чистый лес”. 
 

 

«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/ 
 

31.10.2020 

Шымко, Т. Не работа, а лад жыцця / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 31 кастрычніка (№ 123). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны Тарэсе Чаславаўне Гарбінскай, настаўніце беларускай 

мовы і літаратуры Заслаўскай гімназіі Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/ne-rabota-a-lad-zhytstsya/  

 

Калядзіч, Г. Дасягненне інавацыйнай дзейнасці — развіццё педагога-творцы 

/ Г. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2020. — 31 кастрычніка (№ 123). — С. 5. 

Нядаўна Мінскім абласным інстытутам развіцця адукацыі быў праведзены 

вэбінар “Прадстаўленне вопыту рэалізацыі інавацыйнага праекта, які завяршыўся 

mailto:domoy@nastgaz.by
http://nastgaz.by/
https://nastgaz.by/ne-rabota-a-lad-zhytstsya/
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ў 2019/2020 навучальным годзе”. Ён аб’яднаў метадыстаў, супрацоўнікаў раённых 

ВМК, прадстаўнікоў аддзелаў і ўпраўленняў па адукацыі рай(гар)выканкамаў, якія 

курыруюць інавацыйную дзейнасць, намеснікаў дырэктараў устаноў адукацыі 

Міншчыны. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/dasyagnenne-inavatsyjnaj-dzejnastsi-razvitstsyo-pedagoga-

tvortsy/  

 

Хрышчановіч, Н. Фітнес у школе: незвычайна і карысна / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 31 кастрычніка (№ 123). — С. 18. 

Настаўніца фізічнай культуры і здароўя сярэдняй школы № 9 Маладзечна 

Алена Віктарава знайшла адказ на пытанне “Як зацікавіць старэйшых вучняў сваім 

прадметам?”. Увесці ў яго сучасныя, папулярныя элементы. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/fitnes-u-shkole-nezvychajna-i-karysna/ 

 

29.10.2020 

Хідджаз, М. “Я нікому цябе не аддам” / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 27 кастрычніка (№ 122). — С. 12. 

Артыкул прысвечаны дзіцячым дамам сямейнага тыпу, сярод людзей якія 

працуюць бацькамі-выхавацелямі Наталля Сяргееўна і Мікалай Іванавічы 

Максімчыкі з Капыля. 14 гадоў Максімчыкі жывуць і працуюць у дзіцячым доме 

сямейнага тыпу. 

 

27.10.2020 

Калядзіч, Н. Таццяна КУДЗІНА: “Каб дасягнуць поспеху, трэба гэтага вельмі 

захацець…” / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2020. — 27 кастрычніка (№ 122). 

— С. 6. 

У артыкуле пра тое, як установе адукацыі ўдаецца быць у трэндзе, дастойна 

канкурыраваць з гарадскімі школамі і гімназіямі, расказвае  Таццяна Пятроўна 

Кудзіна, дырэктар Негарэльскай сярэдняй школы № 1, што на Міншчыне. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/tatstsyana-kudzina-kab-dasyagnuts-pospehu-treba-getaga-

velmi-zahatsets/  

 

Дубоўская, В. Поспех – ва ўзаемнай матывацыі / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 27 кастрычніка (№ 122). — С. 7. 

Артыкул прысвечаны Аксане Віктараўне Калядзе, настаўніце хіміі гімназіі № 

10 Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/pospeh-va-uzaemnaj-matyvatsyi/  

 

24.10.2020 

Антоненкава, В. Сальфеджыа з гумарам / В. Антоненкава // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 24 кастрычніка (№ 121). — С. 1. 

https://nastgaz.by/dasyagnenne-inavatsyjnaj-dzejnastsi-razvitstsyo-pedagoga-tvortsy/
https://nastgaz.by/dasyagnenne-inavatsyjnaj-dzejnastsi-razvitstsyo-pedagoga-tvortsy/
https://nastgaz.by/fitnes-u-shkole-nezvychajna-i-karysna/
https://nastgaz.by/tatstsyana-kudzina-kab-dasyagnuts-pospehu-treba-getaga-velmi-zahatsets/
https://nastgaz.by/tatstsyana-kudzina-kab-dasyagnuts-pospehu-treba-getaga-velmi-zahatsets/
https://nastgaz.by/pospeh-va-uzaemnaj-matyvatsyi/
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Артыкул прысвечаны Святлане Анатольеўне Цар, выкладчыку музычна-

тэатральных дысцыплін гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/salfedzhya-z-gumaram/  

 

Воўна, А. У эпіцэнтры школьных падзей / А. Воўна // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 24 кастрычніка (№ 121). — С. 17. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле Алена Воўна, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце 

Бучацінскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Капыльскага раёна, расказвае пра 

стварэнне школьнага тэлеграм-канала ў установе адукацыі. 

 

15.10.2020 

Муліца, К. З гісторыка — у блогеры / К. Муліца // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 15 кастрычніка (№ 117). — С. 1. 

У актыкуле Крысціна Муліца, настаўніца гісторыі гімназіі № 3 Барысава, 

расказвае пра свайго калегу Аляксея Леанідавіча Пархоменка, выкладчыка гісторыі 

гэтай жа навучальнай установы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/z-gistoryka-u-blogery/  

 

13.10.2020 

Хідджаз, М. Прызванне, прызванне / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 13 кастрычніка (№ 116). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны семьям бацькоў-выхавацелей Крысціны Аляксандраўны 

і Паўла Аляксандравіча Дубіна, Вольгі Фёдараўны і Сяргея Мікалаевіча Бандарэвічаў 

з дзіцячай вёскі “Вытокі”, дзяржаўнай установы адукацыі, якая размяшчаецца ў 

пасёлках Вопытны і Крынічны пад Мінскам і дзе зараз выхоўваюцца 106 хлопчыкаў 

і дзяўчынак у 19 выхаваўчых групах. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pryzvanne-pryznanne/  

 

10.10.2020 

Лапаціна, Т. Праз класікаў выхоўваць чалавечнасць / Т. Лапаціна // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 10 кастрычніка (№ 115). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны Алене Яўгенаўне Сіліч, настаўніце рускай мовы і 

літаратуры сярэдняй школы № 9 Жодзіна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/praz-klasikau-vyhouvats-

chalavechnasts/  

 

Калядзіч, Н. “Ведай сваю гісторыю” / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 10 кастрычніка (№ 115). — С. 4. 

У артыкуле расказваецца пра інтэрактыўны дапаможнік “Ведай сваю 

гісторыю!”, распрацаваны настаўніцай інфарматыкі сярэдняй школы № 4 

Дзяржынска Святланай Рыгораўнай Пузіноўскай. Педагог удастоена дыплома ІІІ 

ступені на Рэспубліканскім конкурсе “Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнэт” у 

намінацыі “Электронны вучэбны модуль для ІІ і ІІІ ступеней агульнай сярэдняй 

адукацыі”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vedaj-svayu-gistoryyu/  

https://nastgaz.by/salfedzhya-z-gumaram/
https://nastgaz.by/z-gistoryka-u-blogery/
https://nastgaz.by/pryzvanne-pryznanne/
https://nastgaz.by/praz-klasikau-vyhouvats-chalavechnasts/
https://nastgaz.by/praz-klasikau-vyhouvats-chalavechnasts/
https://nastgaz.by/vedaj-svayu-gistoryyu/
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Кашынская, І. Шахматны ўсенавуч для дашкольнікаў / І. Кашынская // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 10 кастрычніка (№ 115). — С. 11. (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Ірына Кашынская, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці Дзяржынска, расказвае пра магутны 

інструмент гарманічнага развіцця інтэлекту дзіцяці – гульні ў шахматы і шашкі. 

 

Дзмітрыева, І. На прынцыпах педагагічнай эрганомікі / І. Дзмітрыева // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 10 кастрычніка (№ 115). — С. 11. (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Іна Дзмітрыева, намеснік дырэктара па вучэбнай  рабоце 

сярэдняй школы № 1 Любані, расказвае пра рэалізацыю педагагічным калектывам 

навучальнай установы педагагічнага праекта “Укараненне мадэлі арганізацыі 

адукацыйнага працэсу на прынцыпах педагагічнай эрганомікі”. 

 

08.10.2020 

Калядзіч, Н. Пазмагаліся ў матэматычных баях / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 08 кастрычніка (№ 114). — С. 2. 

Нядаўна ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшоў VIII 

Абласны міні-турнір юных матэматыкаў. Для ўдзелу ў ім было заяўлена 22 каманды 

навучэнцаў 6-8 класаў з 16 раёнаў Міншчыны.  

 

Злобіна, В. У планах – стварэнне STEAM-цэнтра / В. Злобіна // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 08 кастрычніка (№ 114). — С. 3. 

Чарговы STEAM-клас 19 верасня афіцыйна запрацаваў у негарэльскай 

сярэдняй школе № 1 Дзяржынскага раёна. 

 

06.10.2020 

Бартошык, Н. “Вучыць и вучыцца, як скульптар, ляпиць чалавека…” / Н. 

Бартошык // Настаўніцкая газета. — 2020. — 06 кастрычніка (№ 113). — С. 1. 

У артыкуле Наталля Бартошык, настаўніца гісторыі, кіраўнік музея вёскі 

Гарадзішча Слуцкага раёна, расказвае пра Валянціну Станіславаўну Шышко, 

настаўніцу беларускай мовы і літаратуры ў Бокшыцкай сярэдняй школе Слуцкага 

раёна. 

Электронная версия артыкула: https://nastgaz.by/vuchyts-i-vuchytstsa-yak-

skulptar-lyapits-chalaveka/  

 

Калядзіч, Н. Мабільны STEM-клас у Дзяржынску / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 06 кастрычніка (№ 113). — С. 2. 

Мабільны STEM-клас зноў вандруе па ўстановах адукацыі Міншчыны. Зусім 

нядаўна яго гасцінна прымала гімназія Дзяржынска. Традыцыйна ў межах праекта 

прайшоў трохдзённы семінар “IKT-кампетэнцыі педагога ў STEM-адукацыі”. 

  

https://nastgaz.by/vuchyts-i-vuchytstsa-yak-skulptar-lyapits-chalaveka/
https://nastgaz.by/vuchyts-i-vuchytstsa-yak-skulptar-lyapits-chalaveka/
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02.10.2020 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2020. — 02 кастрычніка (№ 

112). — С. 2. 

Узнагародзіць за добрасумленную плённую працу ў сістэме адукацыі, высокі 

ўзровень прафесійнага майстэрства, значныя дасягненні ў працоўнай дзейнасці і ў 

сувязі з Днём настаўніка: 

нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі” – 

Чарнушэвіча Ігара Леанідавіча, педагога дадатковай адукацыі дзяржаўнай 

установы адукацыі “Інтэлектуальны цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

Бярэзінскага раёна”. 

Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – Гайдук 

Людмілу Аляксандраўну, выкладчыцу ўстановы адукацыі “Барысаўскі дзяржаўны 

каледж”, Мазгарову Таццяну Алегаўну, настаўніцу музыкі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Сярэдняя школа № 24 г. Барысава”. 

Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – Бондараву Юлію 

Мікалаеўну, настаўніцу хіміі ўстановы адукацыі “Нвцыянальны дзіцячы 

адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня»”, Ісакава Анатоля Аляксандравіча, 

настаўніка працоўнага навучання дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа 

№ 8 Жодзіна”, Мінец Вольгу Міхайлаўну – настаўніцу гісторыі дзяржаўнай 

установы адукацыі “Мінскае абласное кадэцкае вучылішча”, Тапеха Алену 

Пятроўну, настаўніцу пачатковых класаў дзяржаўнай установы адукацыі 

“Навасвержанская сярэдняя школа” Стаўбцоўскага раёна. 

 

Дубоўская, В. 8 лепшых, або 12 лістоў ураджанняў, эмоцый і рэфлекціі / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 02 кастрычніка (№ 112). — С. 4,5. 

8 суперфіналістаў змагаліся за званне “Настаўнік года - 2020”, сярод 

удзельнікаў прадстаўнікі Мінскай вобласці, настаўнік рускай мовы і літаратуры 

маладзечанскай сярэдняй школы № 1 імя Янкі Купалы Васіль Уладзіміравіч 

Маліноўскі і выхавальніца дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці “Сонейка” Слуцка 

Вікторыя Пятроўна Гяч. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/8-lepshyh-abo-12-listou-urazhannyau-emotsyj-i-refleksii/  

 

Шымко, Т. Сакрэт – ва ўсмешцы і добрым настроі / Т. Шымко // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 02 кастрычніка (№ 112). — С. 6. 

Артыкул прысвечаны Ганне Аляксандраўне Садоўскай, настаўніце сярэдняй 

школы № 2 г. Валожына, дзе Ганна Аляксандраўна дваццаць сем гадоў выкладае 

чарчэнне, мастацтва і працоўнае навучанне. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/sakret-va-usmeshtsy-i-

dobrym-nastroi/  

 

Церахава, Н. Калі прафесія аб’ядноўвае і ўмацоўвае сям’ю / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 02 кастрычніка (№ 112). — С. 8. 

Артыкул прысвечаны педагогам Сяргею і Таццяне Зінкевіч – прыгожай 

сямейнай паре. Ён дырэктар Мар’інагорскай гімназіі, яна ўзначальвае Блужскі 

дзіцячы сад – базавую школу імя М. Чэпіка Пухавіцкага раёна. 

https://nastgaz.by/8-lepshyh-abo-12-listou-urazhannyau-emotsyj-i-refleksii/
https://nastgaz.by/sakret-va-usmeshtsy-i-dobrym-nastroi/
https://nastgaz.by/sakret-va-usmeshtsy-i-dobrym-nastroi/
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Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kali-prafesiya-ab-yadnouvae-

i-umatsouvae-syam-yu/  

 

Антоненкава, В. Адчуць смак танца / В. Антоненкава // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 02 кастрычніка (№ 112). — С. 8. 

У артыкуле расказваецца пра Таццяну Аляксандраўну Шкода, настаўніцу 

рытмікі і танца дзяржаўнай уставы адукацыі “Пачатковая школа № 1 г. 

Беразіно”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/adchuts-smak-tantsa/  
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30.10.2020 

Сиводедова, Е. Здесь учат успеху / Е. Сиводедова // Мінская праўда. — 2020. 

— 30 кастрычніка (№ 85). — С. 16. 

Статья посвящена средней школе № 8 г. Жодино. 

 

Сиводедова, Е. Образовательный центр притяжения / Е. Сиводедова // 

Мінская праўда. — 2020. — 30 кастрычніка (№ 85). — С. 16. 

Статья посвящена средней школе № 9 г. Жодино. 

 

Сиводедова, Е. Быть первыми - традиция / Е. Сиводедова // Мінская праўда. 

— 2020. — 30 кастрычніка (№ 85). — С. 16. 

В статье ррассказывается о гимназии № 1 г. Жодино. В 2019 году гимназия 

была признана лучшей организацией города в сфере образования. 

 

Сиводедова, Е. Сердце “Павлинки” распахнуто для малышей / Е. Сиводедова 

// Мінская праўда. — 2020. — 30 кастрычніка (№ 85). — С. 17. 

Статья посвящена детскому саду № 4 “Павлинка” г. Жодино. 5 раз 

учреждение образование за последние годы становилось лучшим дошкольным 

учреждением города. 

  

https://nastgaz.by/kali-prafesiya-ab-yadnouvae-i-umatsouvae-syam-yu/
https://nastgaz.by/kali-prafesiya-ab-yadnouvae-i-umatsouvae-syam-yu/
https://nastgaz.by/adchuts-smak-tantsa/
http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Сиводедова, Е. Светим детям / Е. Сиводедова // Мінская праўда. — 2020. — 

30 кастрычніка (№ 85). — С. 17. 

В статье рассказывается о детском саде “Солнышко” г. Жодино. 

Учреждение открылось в ноябре 2017 года и уже успело полюбиться и родителям 

и детям. 

 

27.10.2020 

Сівадзедава, К. Творчыя паслядоўнікі / К. Сівадзедава // Мінская праўда. — 

2020. — 27 кастрычніка (№ 84). — С. 6-7. 

Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі ў Смілавічах арганізаваў уласную выставу, 

прысвечаную юбілею творчага аб’яднання “УНОВИС”. 

 

Сівадзедава, К. Рыхтуемся да зімы / К. Сівадзедава // Мінская праўда. — 2020. 

— 27 кастрычніка (№ 84). — С. 7. 

У Старых Дарогах пачалі будаваць сучасную хакейную каробку. Яна з’явіцца 

каля сярэдняй школы № 3 побач з футбольнай пляцоўкай. 

 

23.10.2020 

Шлапунова, М. Время дискуссий / М. Шлапунова // Мінская праўда. — 2020. 

— 23 кастрычніка (№ 83). — С. 4. 

В Молодечно работала диалоговая площадка, на которой обсудили вопросы 

развития страны и региона. Участниками мероприятия стали члены Совета 

Республики, депутаты Палаты представителей, депутаты областного, районных 

и сельских Советов депутатов, фермеры, руководители организаций и 

предприятий. Среди участников директор средней школы № 14 города Молодечно 

Калина Капуцкая. 

 

Анацко, Д. Что? Где? Когда? / Д. Анацко // Мінская праўда. — 2020. — 23 

кастрычніка (№ 83). — С. 17. 

В Логойске прошел один из главных интеллектуальных турниров Беларуси 

среди школьников. На этот раз в Логойск приехала 31 команда юных знатоков из 

четырех областей.  

 

13.10.2020 

Шибковская, Д. “Беларусь – это мы” / Д. Шибковская // Мінская праўда. — 

2020. — 13 кастрычніка (№ 80). — С. 6-7. 

Открытый диалог с первым заместителем председателя Минского 

облисполкома Сергеем Левковичем прошел во Дворце культуры имени М. Горького в 

Борисове. Мероприятие состоялось в рамках первого минского областного 

молодежного форума “Беларусь – это мы!”. 

 

Губарь, И. Патриотизм и творчество / И. Губарь // Мінская праўда. — 2020. 

— 13 кастрычніка (№ 80). — С. 7. 

На конкурсе творческих письменных работ “За што я люблю родную зямлю”, 

посвященном Году малой родины, работа ученика 3 класса вилейской средней школы 
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№3 Льва Каркотко удостоена диплома ІІІ степени. Конкурс проводился 

Институтом языкознания им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. 

 

06.10.2020 

Шлапунова, М. Педагог – почетная миссия / М. Шлапунова // Мінская праўда. 

— 2020. — 06 кастрычніка (№ 78). — С. 4. 

Председатель Минобисполкома Александр Турчин направил поздравление с 

Днем учителя педагогам Минщины. 

 

Шлапунова, М. Счастлив тот, кто узнал благодарность учеников / М. 

Шлапунова // Мінская праўда. — 2020. — 06 кастрычніка (№ 78). — С. 4-5. 

В статье рассказывается о Инне Колтан, заместителе директора по 

учебной части в центре творчества детей и молодежи города Фаниполя. 

 

Меркушевич, А. Общий педагогический стаж семьи Зайцевых – Качуровских 

насчитывает пять столетий / А. Меркушевич // Мінская праўда. — 2020. — 06 

кастрычніка (№ 78). — С. 4-5. 

Статья посвящена педагогам из Крупок – Елене и Анатолию Зайцевым. 

 

02.10.2020 

Анацко, Д. Когда науки не гранит, а пища для ума / Д. Анацко // Мінская 

праўда. — 2020. — 02 кастрычніка (№ 77). — С. 5. 

1 октября в Белорусском государственном академическом музыкальном 

театре состоялась торжественная церемония, посвященная областному 

празднику “День учителя”. На мероприятии собралось около 800 человек, лучшие из 

лучших педагогов Минщины, представители профсоюза работников образования и 

науки, а также руроводство облисполкома и представители райгорисполкомов. 

 


