
 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2020 ГОДЗЕ 

КРАСАВІК 

2 
 

 

 

«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 

 
17.04.2020 

Козловская, Е. Интернат закрыт. Дети ушли в семью / Е. Козловская // 

Рэспубліка. – 2020. – 17 красавіка (№73). – С. 1,12-13. 

В статье рассказывается о государственной детской деревне “Истоки”, 

которая находится в Минском районе. Сегодня “Истоки” – это 23 

благоустроенных коттеджа со своими придомовыми территориями, где 

воспитываются 102 ребенка от 3 лет. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/internat-zakryt-deti-

ushli-v-semyu.html  
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«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/ 
 

25.04.2020 

Рэва, Д. Надзейны патруль / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2020. — 25 

красавіка (№ 48). — С. 8. 

У артыкуле расказваецца пра работу, якая вядзецца па прафілактыке 

ўжывання наркотыкаў. Гэта работа надзвычай актуальная для ўстаноў 

прафесійнай адукацыі, дзе вучацца менавіта падлеткі. Да супрацьдзеяння 

наркотыкам далучаюцца не толькі спецыялісты, але і самі навучэнцы. Прыклад 

гэтага – маладзежныя атрады па наркакантролі, якія арганізаваны ва ўстановах. 

Што гэта за аб’яднанні і як яны дзейнічаюць, разглядаецца на прыкладзе атрадаў 

у каледжах і ліцэях Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/nadzejny-patrul/ 

 

Шымко, Т. На ўрокі музыкі – за здароўем / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 25 красавіка (№ 48). — С. 17. 

Артыкул прысвечаны настаўніце музыкі Сеніцкай сярэдняй школы імя Янкі 

Купалы Мінскага раёна Алене Іванаўне Грынчык. 

 

21.04.2020 

Калевіч, С. Спяшаемся пачуць іх галасы / С. Калевіч // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 21 красавіка (№ 46). — С. 16. 

У артыкуле Святлана Калевіч, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй 

школы № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага, расказвае пра даследчую работу “І памяць 

з нашых сэрцаў не сатрэцца…” вучаніцы 4 класа Марыі Горленка, якая была 

прадстаўлена ў фінале абласнога фестывалю даследчых работ “Я - даследчык” і 

ўдастоена дыплома галоўнага ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме 

Мінаблвыканкама. 

 

16.04.2020 

Шымко, Т. Навучаючы, любі і выхоўвай / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 16 красавіка (№ 44). — С. 8. 

У артыкуле пра сваю работу расказвае Людміла Міхайлаўна Пятрашына, 

намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, настаўніца матэматыкі Азырцоўскай 

сярэдняй школы Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/navuchayuchy-lyubi-i-vyhouvaj/  
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11.04.2020 

Паршыкава, І. Кубікі гісторый / І. Паршыкава // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 11 красавіка (№ 42). — С. 11. 

У артыкуле Ірына Паршыкава, выхавальніца дашкольнай адукацыі ясляў-сада 

№ 5 Любані, расказвае пра праблему развіцця маўлення – адну з самых вострых у 

сучаснай адукацыі. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/kubiki-gistoryj  

 

Чабай, Т. Выхаваць гаспадара на сваёй зямлі /Т. Чабай // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 11 красавіка (№ 42). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна Чабай, дырэктар Гародзькаўскага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы Валожынскага раёна, расказвае пра фарміраванне ў установе 

адукакацыі ўмоў для фарміравання асобы грамадзяніна сваёй краіны і патрыёта з 

уласцівымі яму каштоўнасцямі, поглядамі, устаноўкамі, матывамі дзейнасці і 

паводзін. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/vyhavac-gaspadara-na-svayoj-zyamli 

 

04.04.2020 

Шакун, С. Настаўнік думкамі і справамі / С. Шакун // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 04 красавіка (№ 39). — С. 1. 

У артыкуле Святлана Шакун, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага, расказвае пра свайго калегу, 

настаўніка працоўнага навучання гэтай жа навучальнай установы Уладзіміра 

Мечыслававіча Паграбіцкага. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/nastaunik-dumkami-i-spravami/  

 

02.04.2020 

Пузіноўская, С., Счасновіч, В. На аснове кампетэнтнаснага падыходу / С. 

Пузіноўская, В. Счасновіч // Настаўніцкая газета. — 2020. — 02 красавіка (№ 38). — 

С. 8-9. 

У артыкуле Святлана Пузіноўская, член клуба “Крыштальны журавель”, 

настаўніца інфарматыкі сярэдняй школы № 4 г. Дзяржынска, прадстаўляе 

распрацоўкі урокаў для 9 і 10 класаў па інфарматыцы. У распрацоўцы ўрока для 9 

класа пры пастаноўцы асобасных задач асноўны акцэнт зроблены на фарміраванні 

сацыяльных кампетэнцый праз выкананне заданняў па эфекктыўным выкарыстанні 

энергарэсурсаў у быце. У распрацоўцы ўрока для 10 класа – на фарміраванні 

інфармацыйнай кампетэнцыі, развіцці ўмення крытычна думаць. 
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24.04.2020 

Лобатый, С. История должна оставаться с нами / С. Лобатый // Мінская 

праўда. — 2020. — 24 красавіка (№ 32). — С. 7. 

Эколого-патриотическую акцию провели работники одной из нефтегазовых 

компаний Беларуси, а также сотрудники Михановичской средней школы в деревне 

Кайково. Здесь реконструируют стелу в честь боевых действий партизанской 

бригады имени Калинина. 

 

21.04.2020 

Брожина, Ю. Психолог: Выполнение уроков – зона личной ответственности 

ребенка / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2020. — 21 красавіка (№ 31). — С. 6. 

В статье об организации дистанционного обучения рассказывает старший 

преподаватель кафедры психологии и управления Минского областного института 

развития образования, практический психолог, магистр педагогических наук Ирина 

Ботяновская. 

 

17.04.2020 

Брожина, Ю. «Не ожидал, что все так будут рады моей победе» / Ю. Брожина 

// Мінская праўда. — 2020. — 17 красавіка (№ 30). — С. 5. 

Андрей Сак из гимназии № 7 города Молодечно стал победителем 

суперфинала республиканского телевизионного проекта «Я знаю!» среди 

шестиклассников. 

 

Брожина, Ю. Обучение online / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2020. — 17 

красавіка (№ 30). — С. 5. 

В статье представители трех учреждений образования Минской области 

рассказывают, практикуется ли у них дистанционное обучение и какие варианты 

работы с учениками они предлагают. Так директор Лошницкой гимназии 

Борисовского района Юлия Саматыго рассказала, что педагоги учреждения сейчас 

активно осваивают платформу для проведения онлайн-занятий ZOOM. Возможно, 

в ближайшее время ученикам предложат новую форму обучения – видео-уроки. 
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Работа со школьниками не прекращается и в средней школе № 4 города 

Солигорска. – Учителя взаимодействуют со своими учащимися в основном 

дистанционно – рассказала заместитель директора по учебной работе Алла 

Иванова. – Например, на веб-платформе Edmodo у каждого нашего ученика есть 

своя папка, где они выполняют задания, а учитель потом проверяет.  

А учитель французского языка средней школы № 5 города Жодино Полина 

Потапенко на каникулах стала создавать для ребят мини-видеоролики.  

 

03.04.2020 

Слиж, М. Главное – не упасть с самоката / М. Слиж // Мінская праўда. — 2020. 

— 03 красавіка (№ 26). — С. 10. 

Статья посвящена Алесе Тавгень, учителю русского языка и литературы 

гимназии № 6 Молодечно, руководителю школьной команды веселых и находчивых. 

 

Брожина, Ю. Клевые каникулы / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2020. — 

03 красавіка (№ 26). — С. 10. 

Каникулы у школьников Минской области пролетают незаметно. В статье 

учащиеся делятся своими впечатлениями о том, как прошел отдых. Так Ангелина 

Коростелева, одиннадцатиклассница гимназии № 10 г. Молодечно рассказала, что 

каникулы — это не только отдых, подготовка к экзаменам и централизованному 

тестированию идет полным ходом. 

 

 


