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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. 
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02.07.2020 

Конкретные дела на благо людей // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 02 

июля (№ 127). — С. 2,3. 

Глава государства подписал распоряжение «О дополнительных мерах по 

решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Так в Минской 

области планируется построить детское дошкольное учреждение образования и 

школу в Фаниполе, а также школу в Столбцах, детские дошкольные учреждения в 

Любани, агрогородке Михановичи и поселке Дружный, детский сад – начальную 

школу в микрорайоне № 11 Восточный в Молодечно. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/konkretnye-dela-na-blago-lyudey-.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 

 
25.07.2020 

Козловская, Е. Любовь не выбирают / Е. Козловская // Рэспубліка. – 2020. – 

25 ліпеня (№137). — С. 6. 

Статья посвящена борисовчанке Вере Ложечник, родителю-воспитателю, 

которая признана “Женщиной года - 2019” в номинации “Материнская слава”. 

Электронная версія артыкула: 
https://www.sb.by/articles/lider-i-vospitatel-dve-istorii-zhenshchin-pobedivshikh-

v-konkurse-zhenshchina-goda-2019.html 
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02.07.2020 

Забота познается в делах // Рэспубліка. – 2020. – 02 ліпеня (№122). — С. 2. 

Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению 

актуальных для граждан вопросов. Так, в Минской области планируется построить 

построить детское дошкольное учреждение образования и школу в Фаниполе, а 

также школу в Столбцах, детские дошкольные учреждения в Любани, агрогородке 

Михановичи и поселке Дружный, детский сад – начальную школу в микрорайоне № 

11 Восточный в Молодечно. 

 

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 

 
30.07.2020 

З новым садам! // Звязда. — 2020. — 30 ліпеня (№ 146). – С. 1. 

Новы дзічячы садок на 230 месцаў адкрыўся ўчора ў Калодзішчах Мінскага 

раёна. У садзе будуць укамплектаваныя 12 груп па ўзросце: пяць з іх змогуць 

наведваць дзеці ад 3 да 4 гадоў, чатыры – 4 да 5 гадоў, тры – ад 5 да 6 гадоў. 

 

23.07.2020 

Нікалаева, Н. Трапіць у палон да…фізікі / Н. Нікалаева // Звязда. – 2020. — 

23 ліпеня (№ 141). (“Чырвонка” № 13, 23 ліпеня. — С. 1, 4.) 

У артыкуле Яраслаў Якубоўскі, выпускнік жодзінскай гімназіі № 1 тлумачыць 

чаму фізікай немагчыма не захапіцца. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20200722/1595446879-vypusknik-gimnazii-i-bez-pyaci-

hvilin-student-tlumachyc-chamu-fizikay  
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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/ 
 

28.07.2020 

Дубоўская, В. У кожнай школе павінна быць душа, а яна – у настаўніках / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 28 ліпеня (№ 84). — С. 3. 

У канцы мінулага тыдня міністр адукацыі Ігар Карпенка наведаў 

навучальныя ўстановы Клецкага раёна. У праграме візіту былі сярэдняя школа № 1 

Клецка, Клецкі цэнтр дзіцячай творчасці і Рассветаўская сярэдняя школа. Акрамя 

таго, кіраўнік ведамства правёў сустрэчу з педагогамі раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-kozhnaj-shkole-pavinna-byts-dusha-a-yana-u-nastaunikah/ 

 

25.07.2020 

Шымко, І. Быць першай, любімай і незабыўнай / І. Шымко // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 25 ліпеня (№ 83). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны настаўніце пачатковых класаў Азярцоўскай сярэдняй 

школы Мінскага раёна Кацярыне Генадзьеўне Юркевіч. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/byts-pershaj-lyubimaj-i-nezabyunaj/  

 

Шымко, І. Сакрэты росту прафесійных кампетэнцый / І. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 25 ліпеня (№ 83). — С. 8. 

У артыкуле расказваецца пра Алену Валянцінаўну Сматрову, намесніка 

дырэктара па вучэбнай рабоце Заслаўскай гімназіі Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/sakrety-rostu-prafesijnyh-kampetentsyj/ 
 

21.07.2020 

Грэчка, І. Даследаваць, шукаць і ярка адпачываць / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 21 ліпеня (№ 81). — С. 8, 9. 

У артыкуле расказваецца пра Рэспубліканскі злёт пошукавых атрадаў, які 

сёлета ўпершыню праходзіў у фармаце анлайн. Сярод актыўных удзельнікаў 

каманда Міханавіцкай сярэдняй школы Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/dasledavats-shukats-i-yarka-adpachyvats/  
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Сцяпура, Н. “ПрафСТАРТ” сабраў сяброў / Н. Сцяпура // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 21 ліпеня (№ 81). — С. 8, 9. 

У артыкуле Наталля Сцяпура, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

сярэдняй школы № 13 Барысава, расказвае пра ўдзед навучэнцаў 9-10 класаў у 

Рэспубліканскім профільным лагеры “ПрафСТАРТ”, які функцыянаваў на базе 

Гродзенскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. 

 

18.07.2020 

Дубоўская, В. У школе створаны ўсе ўмовы, каб дзіця магло паўнавартасна 

развівацца / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 18 ліпеня (№ 80). — С. 

4. 

У межах маніторынгу падрыхтоўкі ўстаноў адукацыі да новага навучальнага 

года міністр адукацыі Ігар Карпенка наведаў сярэднюю школу № 25 Барысава і 

Барысаўскі дзяржаўны каледж. Акрамя таго, кіраўнік ведамства правёў сустрэчу 

з дырэктарскім корпусам устаноў адукацыі Барысаўскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-shkole-stvorany-use-umovy-kab-dzitsya-maglo-

paunavartasna-razvivatstsa/ 

 

Дубоўская, В. Цэнтр беларуска-кітайскага сяброўства – для педагогаў і 

вучняў Міншчыны / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 18 ліпеня (№ 

80). — С. 13. 

У пачатку ліпеня на Міншчыне пачаў дзейнічаць Цэнтр беларуска-кітайскага 

сяброўства, які быў створаны з мэтай пашырэння міжрэгіянальнага 

супрацоўніцтва Мінскай вобласці і правінцыяй Кітайскай Народнай Рэспублікі ў 

сферы адукацыі і культуры, а таксама для ўмацавання сяброўства і 

ўзаемаразумення паміж народамі Беларусі і Кітая. 

Як адзначыла каардынатар цэнтра, начальнік вучэбна-метадычнага аддзела 

грамадска-гуманітарных дысцыплін МАІРА Наталля Радзевіч, стварэнне Цэнтра 

беларуска-кітайскага сяброўства – чарговая прыступка ў развіцці беларуска-

кітайскага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/tsentr-belaruska-kitajskaga-syabroustva-dlya-pedagogau-i-

vuchnyau-minshchyny/ 

 

14.07.2020 

Каражан, А. Яе матэматычная галактыка / А. Каражан // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 14 ліпеня (№ 78). — С. 1. 

У артыкуле Алена Каражан, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

Заастравецкай сярэдняй школы Клецкага раёна Мінскай вобласці, расказвае пра 

сваю калегу, настаўніцу матэматыкі навучальнай установы Валянціну Мікалаеўну 

Бурак. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/yae-matematychnaya-galaktyka/ 
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Клюйко, А. Правільны прафесійны выбар – гарантыя паспяховасці / А. 

Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2020. — 14 ліпеня (№ 78). — С. 7. 

Артыкул прысвечаны прыёмнай кампаніі ва установах прафесійна-тэхнічнай 

адукацыі. Так, Барысаўскі дзяржаўны каледж – адна з тых навучальных устаноў, 

якая паспяхова развіваецца і знаходзіцца ў авангардзе развіцця прафесійнай 

адукацыі Мінскай вобласці. Прафесійную падрыхтоўку ў каледжы праходзяць каля 

2 тысяч навучэнцаў на дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі. А ў філіяле 

РІПА “Маладзечанскі дзяржаўны політэхнічны каледж” на дзённай форме 

навучання займаюцца каля 1000 навучэнцаў. Для высакаякаснай падрыхтоўкі 

спецыялістаў у каледжы створаны самыя спрыяльныя ўмовы. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/pravilny-prafesijny-vybar-garantyya-paspyahovastsi/ 

 

11.07.2020 

Мазгавая, В. Выбар прафесіі – выбар лёсу / В. Мазгавая // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 11 ліпеня (№ 77). — С. 11. 

У артыкуле Вераніка Мазгавая, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай 

рабоце Прускага дзіцячага сада – сярэдняй школы Старадарожскага района, 

расказвае пра сістэму прафарыентацыі, якая з’яўляецца неад’емнай часткай 

вучэбна-выхаваўчага працэсу ў навучальнай установе. 

Электронная версія артыкула: 

https://prastora.ng-press.by/vybar-prafesii-vybar-lyosu/  

 

Лявіцкая, В. Духоўна-маральнае выхаванне – працэс доўгатэрміновы / В. 

Лявіцкая // Настаўніцкая газета. — 2020. — 11 ліпеня (№ 77). — С. 11. 

У артыкуле Вольга Лявіцкая, намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці 

Гародзькаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Валожынскага раёна, расказвае 

пра рэалізацыю рэспубліканскага праекта “Укараненне мадэлі маральнага развіцця 

навучэнцаў у сучаснай адукацыйнай прасторы на праваслаўных традыцыях і 

каштоўнасцях беларускага народа з улікам рэгіянальнага сацыякультурнага 

кластара”. 

 

Бабарэка, С. Асэнсаваць каштоўнасць здароўя / С. Бабарэка // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 11 ліпеня (№ 77). — С. 11 

У артыкуле Святлана Бабарэка, педагог сацыяльны сярэдняй школы № 3 

Капыля, расказвае пра работу спецыялістаў сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай 

службы ўстановы адукацыі. 

 

09.07.2020 

Первая, Г. Каб душою не ачарсцвець / Г. Первая // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 09 ліпеня (№ 76). — С. 14. 

У артыкуле Ганна Первая, настаўніца рускай мовы і літаратуры гімназіі № 

1 Дзяржынска Мінскай вобласці, расказвае пра тое як настаўнікам данесці да 

вучняў памяць пра Вялікую Айчынную вайну. 
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07.07.2020 

Дубоўская, В. Жывыя зносіны педагога і вучня – самая вялікая каштоўнасць 

/ В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 07 ліпеня (№ 75). — С. 3. 

На мінулым тыдні міністр адукацыі Ігар Карпенка наведаў установы 

адукацыі Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. Кіраўнік ведамства пазнаёміўся з 

дзейнасцю Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” у летні перыяд і правёў 

сустрэчу з педагагічным актывам Пухавіцкага раёна на базе гімназіі Мар’інай 

Горкі. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/zhyvyya-znosiny-pedagoga-i-vuchnya-samaya-vyalikaya-

kashtounasts/ 

 

Рэва, Д. Моцны маральны падмурак / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 07 ліпеня (№ 75). — С. 3. 

Відэаканферэнцыя “Сям’я. Духоўнасць. Здароўе” аб’яднала супрацоўнікаў 

устаноў прафесійнай адукацыі. Гэта была анлайн-размова аб духоўна-маральным 

выхаванні маладога пакалення, да якой далучыліся неабыякавыя да гэтай тэмы 

людзі. Яе ўдзельнікамі, акрамя педагогаў устаноў адукацыі, сталі спецыялісты 

РІПА, вучэбна-метадычных цэнтраў прафесійнай адукацыі, абласных інстытутаў 

развіцця адукацыі, прадстаўнікі Беларускай Праваслаўнай Царквы. 

Так значная ўвага ўдзяляецца духоўна-маральнаму выхаванню асоб, якія 

знаходзяцца ў асаблівых умовах выхавання. Гэта юнакі і дзяўчаты, якія 

выхоўваюцца ў спецыяльных навучальных установах закрытага тыпу. У 2019 годзе 

педагогі разам са святарамі Беларускай Праваслаўнай Царквы правялі больш за 15 

сумесных мерапрыемстваў на базе спецвучылішчаў. 

Напрыклад, у Крывіцкім спецыяльным лячэбна-выхаваўчым вучылішчы 

закрытага тыпу арганізавана дзейнасць аб’яднання па інтарэсах “Юныя 

этнографы”. Асноўны акцэнт дзейнасці скіраваны на выкарыстанне патэнцыялу 

праваслаўнага краязнаўства. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/motsny-maralny-padmurak/ 

 

02.07.2020 

Бібік, Т. Каштоўнасць міру / Т. Бібік // Настаўніцкая газета. — 2020. — 02 

ліпеня (№ 74). — С. 1. 

У артыкуле Тамара Бібік, настаўніца пачатковых класаў Сівіцкага дзіцячага 

сада-базавай школы Валожынскага района, расказвае пра помнік 38 мірным 

грамадзянам, якіх расстралялі акупанты 7 жніўня 1943 года. Помнік быў узведзены 

53 гады назад на ўскраіне вёскі Вуглы Валожынскага раёна. На ім надпіс: “Вечная 

памяць тым, хто загінуў ад рук нямецка-фашысцкіх захопнікаў”. Не зарастае да 

помніка народная сцяжына. Асабліва шмат людзей тут бывае на Дзень Перамогі і 

Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі). 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/kashtounasts-miru/ 
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31.07.2020 

Новохрост, А. Сделано! Детям понравится / А. Новохрост // Мінская праўда. 

— 2020. — 31 ліпеня (№ 59). — С. 1, 5. 

Вчера в Колодищах торжественно открыли современный детский сад на 230 

мест. В нем будет 12 групп, а также оборудованы спортивные, музыкальные и 

хореографические залы, центри технического конструирования и многое другое. 

Сегодня на Минщине строится 10 подобных дошкольных учреждений. 

 

28.07.2020 

Завадская, В. “Какую сферу не возьмешь, везде женщины руководители” / В. 

Завадская // Мінская праўда. — 2020. — 28 ліпеня (№ 58). — С. 5. 

Во Дворце Республики 25 июля состоялась торжественная церемония 

награждения победителей ХІІ республиканского конкурса «Женщина года - 2019»., 

среди награжденных, номинация “материнская слава”, Вера Ложечник, родитель-

воспитатель из Борисовского района. 

 

Лобатый, С. Отдых в «Орленке»: с антисептиками, но без масок / С. Лобатый 

// Мінская праўда. — 2020. — 28 ліпеня (№ 58). — С. 6. 

В статье рассказывается о единственном в Несвижском районе 

круглосуточном лагере “Орленок”, где завершилась первая смена и стартовала 

вторая. 

 

21.07.2020 

Новохвост, А. В регионе строят школу? Значит, у него есть будущее / А. 

Новохвост // Мінская праўда. — 2020. — 21 ліпеня (№ 56). — С. 3. 

Председатель облисполкома Александр Турчин принял участие в 

торжественной закладке капсулы в честь начала строительства школы на улице 

Мира в Столбцах. 

Новую школу в Столбцах достроят к августу 2021 года, что позволит 

решить проблему обеспеченности местами в учреждениях общего среднего 

образования города. 
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Брожина, Ю. Истоки любви / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2020. — 21 

ліпеня (№ 56). — С. 9. 

Статья посвящена детской деревне “Истоки”, которая находится в поселке 

Опытный Боровлянского сельсовета. 

 

17.07.2020 

Скакун, Т. “Сколько интересных конкурсов – только успевай готовиться!” / 

Т. Скакун // Мінская праўда. — 2020. — 17 ліпеня (№ 55). — С. 5. 

Статья посвящена Ольге Ефимчик, учителю музыки Боровлянской средней 

школы № 2 Минского района, солистке вокально-танцевального шоу “На грани”. 

Электронная версия статьи: 
https://www.mlyn.by/2020/07/u-nas-stolko-interesnyh-konkursov-tolko-uspevaj-

gotovitsya/  

 

Брожина, Ю. Шли только за сотней! / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2020. 

— 17 ліпеня (№ 55). — С. 9. 

В статье абитуриенты Минщины рассказывают о том, как удалось 

получить заветные баллы на ЦТ. Так выпускница нарочской средней школы № 1 

Диана Кунцевич набрала 100 баллов по двум предметам: бедлрусскому и испанскому 

языку, а выпускник средней школы № 4  г. Солигорска Максим Жук набрал заветную 

“сотню” по русскому языку. 

 

14.07.2020 

Слиж, М. Подарок к сентябрю / М. Слиж // Мінская праўда. — 2020. — 14 

ліпеня (№ 54). — С. 7. 

Подарок готовят строители жителям Ивенца. Долгожданный детский сад 

планируют сдать раньше срока. Новоселье юные жители городского поселка 

отпразнуют 1 сентября. Дошкольный центр развития ребенка распахнет свои 

двери для 230 мальчиков и девочек. 

 

Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа // Мінская 

праўда. — 2020. — 14 ліпеня (№ 54). — С. 7. 

Статья посвящена вступительной компании в Несвижском государственном 

коллеждже имени Якуба Коласа. 

 

Пашкевич, Е. Рабочий? Класс! / Е. Пашкевич // Мінская праўда. — 2020. — 

14 ліпеня (№ 54). — С. 7. 

Статья посвящена Слуцкому государственному колледжу единственному в 

стране в котром готовят квалифицированные кадры для молочных предприятий 

республики. 

 

02.07.2020 

Школы, детсады, больница // Мінская праўда. — 2020. — 02 ліпеня (№ 51). 

— С. 4. 

Александр Лукашенко подписал распоряжение о дополнительных мерах по 

решению актуальных для граждан вопросов. В документе также даны конкретные 

https://www.mlyn.by/2020/07/u-nas-stolko-interesnyh-konkursov-tolko-uspevaj-gotovitsya/
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поручения по Минской области. Обеспечивать их выполнение поручено Совету 

Министров совместно с облисполкомом. Так, детские дошкольные учреждения 

образования построят в Фаниполе, Любани, агрогородке Михановичи и поселке 

Дружный. Также в Фаниполе и Столбцах появятся новые школы. А в микрорайоне 

№11 Восточный в Молодечно будет детский сад – начальная школа. 


