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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 
  

27.11.2020 

Захаров, А. Искусство вдохновлять / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 

2020. — 27 ноября (№ 232). — С. 1, 8-9. 

Статья посвящена Елене Алехно, учителю русского языка и литературы 

Негорельской средней школы № 1 в поселке Энергетиков Дзержинского района. 

Сюда выпускницу БГУ привел проект «Учитель для Беларуси», который увлек ее 

своим идейным посылом раскрыть потенциал школьников из сельской местности. 

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/iskusstvo-vdokhnovlyat-uchitel.html  

 

20.11.2020 

Захаров, А. В краю слияния двух рек. Физика футбол и самолеты / А. Захаров 

// СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 20 ноября (№ 227). — С. 8-9. 

В статье рецептами успеха и гармонии делятся жители самого большого 

района Минской области Борисовского, среди них учитель физики борисовской 

гимназии № 3 Егор Мандрик. 

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/v-krayu-sliyaniya-dvukh-rek.html  

 

09.11.2020 

Захаров, А. Лети, “Буслик” / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 

09 ноября (№ 218). — С. 14. 

Ясли-сад на 230 мест начали строить в декабре прошлого года в новом 

микрорайоне Смолевичей. 6 ноября состоялось торжественное открытие 

учреждения образования. 
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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 

 
28.11.2020 

Шимук, Т. . “Верните мне ребенка – исправлюсь!” / Т. Шимук // Рэспубліка. 

– 2020. – 28 лістапада (№226). — С. 10 - 11. 

Статья посвящена рейду по неблагополучным семьям Минского района. Так в 

главном управлении по образованию Миноблисполкома рассказали, что серьезная 

межведомственная работа, мероприятия по предотвращению социального 

неблагополучия позволили достичь положительных результатов за девять месяцев. 

 

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 

 
06.11.2020 

Лазоўская, Т. Падарунак ад “Бусліка” / Т. Лазоўская // Звязда. – 2020. — 06 

лістапада (№ 217). – С. 20. 

У Смалявічах урачыста адкрылі яслі-сад № 7 “Буслік”. Дашкольная ўстанова 

разлічана на 230 месцаў.  

Адметнасцю дашкольнай установы, якая знаходзіцца недалёк ад 

індустрыяльнага парка “Вялікі камень”, стане Цэнтр беларуска-кітайскай 

культуры, дзе ў дзяцей будуць фарміраваць інтарэс да гісторыі, культуры, 

традыцый Кітая і Беларусі. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20201106/1604641538-u-smalyavichah-urachysta-

adkryli-yasli-sad-no-7-buslik  
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«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 

 
27.11.2020 

Конопелько, Л. От любви до ненависти / Л. Конопелько // Народная газета. 

— 2020. — 27 лістапада (№ 48). — С. 34-35. 

В статье своим мнением о том, как спастись от токсичных родителей, 

делится старший преподаватель кафедры психологии и управления Минского 

областного института развития образования психолог Ирина Ботяновская. 

 

06.11.2020 

Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок» принимает участников республиканского конкурса «Юные 

таланты Беларуси» // Народная газета. — 2020. — 06 лістапада (№ 45). — С. 3. 

Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 

принимает участников республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси». На 

девять дней центр стал площадкой для творчества, отдыха и оздоровления ребят 

от 6 до 17 лет. 

 

Минкевич, Л. Знаковые открытия / Л. Минкевич // Народная газета. — 2020. 

— 06 лістапада (№ 45). — С. 4. 

В Смолевичах открываются ясли-сад № 7 “Буслик” на 230 мест. Изюминка 

садика, расположенного недалеко от индустриального парка “Великий камень”, - 

Центр белорусско-китайской культуры. 
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«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  
 

 

Мануйлик, М. Любовь на десять делится / М. Мануйлик // Домой!. – 2020. — 

№ 11. — С. 4.  

В статье рассказывается о семье Оксаны Михайловны Климовой, родителя-

воспитателя детского дома семейного типа, который находится в агрогородке 

Краснодворцы Солигорского района. 
 

 

«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/ 
 

28.11.2020 

Калядзіч, Н. З улікам хуткасці развіцця / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 28 лістапада (№ 135). — С. 4. 

У артыкуле Ірына Міхайлаўна Садоўская, начальнік упраўлення па адукацыі 

Барысаўскага райвыканкама, расказвае пра тое, як педагогі Барысаўшчыны 

выкарыстоўваюць інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў практычнай 

дзейнасці. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/z-ulikam-hutkastsi-razvitstsya/  
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Нікіфарава, С. Без межаў паміж людзьмі і краінамі / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 26 лістапада (№ 135). — С. 17. 

Артыкул прысвечаны клубу ЮНЕСКА “Факел” сярэдняй школы №3 Чэрвеня. 

Яго куратар педагог-арганізатар Таццяна Гамеза робіць усё, каб удзельнікі клуба 

адчулі смак лідарства, навучыліся прапаноўваць свае ідэі і разам з камандай 

аднадумцаў смела іх рэалізоўвалі. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/bez-mezhau-pamizh-lyudzmi-i-krainami/  

 

26.11.2020 

Хідджаз, М. Самастойнымі не нараджаюцца, самастойнымі становяцца / М. 

Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2020. — 26 лістапада (№ 134). — С. 10. 

Выхаванне ў сям’і прадугледжвае паступовае набыццё дзецьмі 

самастойнасці, адказнасці, умення планаваць сваю будучыню, правільна 

распараджацца фінансамі. Праблему выхавання самастойных людзей. Здольных 

спраўляцца з самымі рознымі жыццёвымі сітуацыямі, у дзіцячай вёсцы “Вытокі” 

імкнуліся вырашаць заўсёды. З новага навучальнага года ў вёсцы рэалізоўваюць 

уласны праект “Стварэнне аддзялення постінтэрнатнай адаптацыі для дзяцей-

сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама асоб з ліку дзяцей-сірот 

і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў” (апошняе тычыцца маладых людзей, якім 

ужо споўнілася 18). 

 

24.11.2020 

Клюйко, А. У плыні эксперымента і інавацый / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 24 лістапада (№ 133). — С. 4. 

Днямі ў Рэспубліканскім інстытуце прафесійнай адукацыі адбылася нарада, 

прысвечаная тэме павышэння эфектыўнасці выхаваўчай работы ва ўстановах 

прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з улікам 

эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці. У сустрэчы прымалі ўдзел 170 чалавек, 

у ліку якіх былі прадстаўнікі РІПА, педагогі ўстаноў ПТА і ССА, спецыялісты 

вучэбна-метадычных цэнтраў прафесійнай адукацыі, абласных інстытутаў 

развіцця адукацыі, якія ажыццяўляюць і суправаджаюць эксперыментальную і 

інавацыйную дзейнасць у сферы выхавання. Анлайн-трансляцыя вялася з 70 

пляцовак, арганізаваных па ўсёй тэрыторыі краіны. 

Сярод удзельнікаў прадстаўнікі сістэмы адукацыі Мінскай вобласці, так, пра 

ўкараненне ў Капыльскім дзяржаўным каледжы мадэлі дзейнасці навучэнскіх бізнес-

кампаній з мэтай фарміравання эканамічных кампетэнцый навучэнцаў расказала 

Н.У.Кудзелка, намеснік дырэктара каледжа па выхаваўчай рабоце. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-plyni-eksperymenta-i-inavatsyj/  

 

21.11.2020 

Нікіфарава, С. Культурнае выхаванне / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 21 лістапада (№ 132). — С. 5-6. (Дадатак “Шосты дзень”). 

Сёння цэнтры дадатковай адукацыі імкнуцца развіваць новыя кірункі. 

Адбылася маштабная анлайн-сустрэча педагогаў краіны, якую арганізавалі 

https://nastgaz.by/bez-mezhau-pamizh-lyudzmi-i-krainami/
https://nastgaz.by/u-plyni-eksperymenta-i-inavatsyj/
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Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі і Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі “Ветразь” Мінска, які з’яўляецца апорнай метадычнай 

пляцоўкай рэспубліканскага метадычнага кластара і гарадскім рэсурсным цэнтрам 

па выхаваўчай рабоце ў кірунку этнакультурнага выхавання навучэнцаў.  

Удзельнікамі канферэнцыі сталі педагогі дадатковай адукацыі, настаўнікі 

(кірункі — народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, музычны фальклор, 

фальклорны тэатр і інш.), культарганізатары і педагогі-арганізатары, 

метадысты і спецыялісты, якія курыруюць пытанні этнакультурнага выхавання 

ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, выкладчыкі УВА і іншыя. 

Сярод удзельнікаў сустрэчы Таццяна Францаўна Харытончык, педагог 

дадатковай адукацыі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” Пухавіцкага 

раёна, якая расказала пра ролю ў выхаванні дзіцяці беларускай абрадавай лялькі. 

Электронная версія артыкула: 

https://6day.ng-press.by/aktualna/kulturnae-vyhavanne/  

 

Валетка, Ж. Крылаты маршрут / Ж. Валетка // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 21 лістапада (№ 132). — С. 8. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле Жанна Валетка, кіраўнік клуба АПБ “Крылаты дазор” сярэдняй 

школы № 9 Слуцка, расказвае пра тое, што сярэдняя школа № 9 Слуцка з 2019 года 

з’яўляецца ўдзельніцай праекта Праграмы развіцця ААН “Павышэнне экалагічнай 

інфармаванасці моладзі праз установу і развіццё “зялёных школ” у Беларусі”. У 2020 

годзе рашэннем Каардынацыйнага савета адукацыйнага праекта “Зялёныя школы” 

установы адукацыі быў прысвоен статус “Зялёная школа”, а работа творчай 

групы педагогаў і дзяцей адзначана дыпломам ІІ ступені. 

Электронная версія артыкула: 
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/krylaty-marshrut/  

 

Малашэвіч, Т. Навуковы мікс / Т. Малашэвіч // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 21 лістапада (№ 132). — С. 8. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле Таццяна Малашэвіч, настаўніца геаграфіі Суткаўскага дзіцячага 

сада-базавай школы Уздзенскага раёна, расказвае пра фармірраванне адказных 

адносін да навакольнага асяроддзя, усведамленне дачыння чалавека да пагаршэння 

стану прыроды, пра выкарыстанне на ўроках прычынна-выніковых сувязей у сістэме 

“прырода-чалавек-вытворчасць”. 

Электронная версія артыкула: 
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/navukovy-miks/  

 

Нікіфарава, С. Сям’ёй – у студыю / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 21 лістапада (№ 132). — С. 12. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле пра  работу з бацькамі расказвае Алена Генадзьеўна Гаціла, 

педагог дадатковай адукацыі Цэнтра дзіцячай творчасці Нясвіжскага раёна Мінскай 

вобласці. Сваю студыю выяўленчага мастацтва “Вясёлка” педагог стварыла 

адначасова з сямейным клубам “Лад”, каб аб’ядноўваць не толькі юных мастакоў, 

але і іх бацькоў. 

 

https://6day.ng-press.by/aktualna/kulturnae-vyhavanne/
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/krylaty-marshrut/
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/navukovy-miks/
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Грэчка, І. “Цудоўна, калі школа носіць імя вядомага земляка” / І. Грэчка // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 21 лістапада (№ 132). — С. 14. 

У артыкуле настаўніца гісторыі дзіцячага сада-сярэдняй школы №1 імя 

П.І.Купрыянава Жодзіна Наталля Міхайлаўна Шэпелевіч разважае пра тое, як 

далучыць вучняў да краязнаўства, якой тэмай зацікавіць юных даследчыкаў малой 

радзімы. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/tsudouna-kali-shkola-nosits-imya-vyadomaga-zemlyaka/  

 

19.11.2020 

Прохарава, Ж. Акіян і прыстойнасці, і чалавечнасці / Ж. Прохарава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 лістапада (№ 131). — С. 1. 

У артыкуле Жанна Прохарава, настаўніца рускай мовы і літаратуры гімназіі 

№ 1 Капыля імя М.В.Рамашкі, расказвае пра сваю калегу, настаўніцу беларускай 

мовы і літаратуры навучальнай установы Жанну Мечыславаўну Лапотка. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/akiyan-i-prystojnastsi-i-chalavechnastsi/  

 

Марозава, Т. Крышталёвы зубр – наш! / Т. Марозава // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 19 лістапада (№ 131). — С. 2. 

У артыкуле Таццяна Марозава, кіраўнік аб’яднання па інтарэсах “Школьнае 

радыё” сярэдняй школы №1 Салігорска, расказвае пра перамогу каманды 

аб’яднання па інтарэсах на XVI Рэспубліканскім фестывалю дзіцячых сродкаў 

масавай інфармацыі “Свежы вецер” у напрамку “Радыёпраграмы”. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/kryshtalyovy-zubr-nash/  

 

17.11.2020 

Церахава, Н. Дзеці з асаблівасцямі – такія ж розныя, як і мы / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 17 лістапада (№ 130). — С. 7. 

Бараўлянская сярэдняя школа № 3 — адна з апорных устаноў Мінскага раёна 

ў кірунку спецыяльнай адукацыі. У артыкуле настаўнікі-дэфектолагі школы 

Таццяна Міхайлаўна Леановіч і Андрэй Андрэевіч Грузд дзеляцца паспяховым 

вопытам работы з дзецьмі з асаблівымі адукацыйнымі патрэбамі па пытаннях, 

звязаных з іх сацыялізацыяй і інтэграцыяй у грамадства, фарміраваннем 

талерантнага стаўлення да такіх дзяцей. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/dzetsi-z-asablivastsyami-takiya-zh-roznyya-yak-i-my/  

 

Рэва, Д. Смачнае мастацтва / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2020. — 17 

лістапада (№ 130). — С. 8. 

Кулінарная і кандытарская справа — гэта сапраўднае мастацтва, а смачныя 

вырабы могуць быць непаўторнымі шэдэўрамі. У гэтым мог пераканацца кожны, 

каму давялося ўбачыць работы, прадстаўленыя на Міжнародным чэмпіянаце 

кандытарскага мастацтва, які прайшоў у рамках выставы-кірмашу “ПрадЭкспа”. 

https://nastgaz.by/tsudouna-kali-shkola-nosits-imya-vyadomaga-zemlyaka/
https://nastgaz.by/akiyan-i-prystojnastsi-i-chalavechnastsi/
https://nastgaz.by/kryshtalyovy-zubr-nash/
https://nastgaz.by/dzetsi-z-asablivastsyami-takiya-zh-roznyya-yak-i-my/
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У конкурсе бралі ўдзел прафесіяналы, а таксама тыя, хто яшчэ крочыць па 

шляху да прафесіі, — навучэнцы ўстаноў прафесійнай адукацыі. На выставе была 

прадстаўлена лінейка ўстаноў адукацыі — 15 каледжаў і ліцэяў Мінскай, 

Гродзенскай, Брэсцкай абласцей і сталіцы падрыхтавалі свае пляцоўкі, дзе 

расказвалі аб дзейнасці ўстаноў. 

Па выніках спаборніцтваў майстэрства Вольгі Барысаўны Канапелькінай, 

выкладчыка са Слуцкага дзяржаўнага каледжа было адзначана залатой 

узнагародай чэмпіянату. Дарэчы, для случчан гэты чэмпіянат наогул багаты на 

“золата”: яшчэ дзве перамогі былі заваяваны ў намінацыі “Работа з масцікі”. У 

намінацыі ўдзельнічалі майстар вытворчага навучання Ірына Васільеўна 

Купрыянчык і яе навучэнка Ганна Радзюк. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/smachnae-mastatstva/  

 

14.11.2020 

Кандрацьева, В. Цуды рукамі дзяцей / В. Кандрацьева // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 14 лістапада (№ 129). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Вольга Кандрацьева, выхавальніца Дашкольнага цэнтра развіцця 

дзіцяці “Сонейка” Капыля, расказвае пра работу па навучанні выхаванцаў дзіцячаму 

ручному ткацтву ў установе адукацыі. 

Электронная версія артыкула: 
https://prastora.ng-press.by/tsudy-rukami-dzyatsej/  

 

Кандрацьева, В. “Слуцкія паясы” / В. Кандрацьева // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 14 лістапада (№ 129). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Вольга Кандрацьева, выхавальніца Дашкольнага цэнтра развіцця 

дзіцяці “Сонейка” Капыля, прадстаўляе канспект заняткаў у старшай групе па 

дзіцячым ручным ткацтве. 

 

Шымко, Т. Адукацыйны блог лепш вучыцца дапамог / Т. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 14 лістапада (№ 129). — С. 13. 

Артыкул прысвечаны Вераніке Аляксандраўне Бебех, настаўніце англійскай 

мовы сярэдняй школы № 4 Салігорска Мінскай вобласці, якая нядаўна стала адной з 

пераможцаў міжнароднага фестывалю “Пазнанне ў сумеснай творчасці”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/adukatsyjny-blog-lepsh-vuchytstsa-dapamog/  

 

12.11.2020 

Рэва, Д. Інавацыі. Кампетэнцыі. Выхаванне / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 12 лістапада (№ 128). — С. 8. 

Інавацыйныя змены, якія адбываюцца ў сістэме прафесійнай адукацыі, 

закранаюць усе напрамкі дзейнасці ўстаноў, у тым ліку і выхаваўчую работу. Свой 

пошук вядуць і ў Салігорскім дзяржаўным каледжы і маюць у гэтым поспехі. 

Ва ўстанове эфектыўна вырашаюць задачы арганізацыі выхаваўчага 

працэсу, які арыентаваны на цесную сувязь тэорыі і практыкі, тут ёсць багаты 

арганізацыйны і метадычны патэнцыял, шэраг кваліфікаваных і матываваных 

https://nastgaz.by/smachnae-mastatstva/
https://prastora.ng-press.by/tsudy-rukami-dzyatsej/
https://nastgaz.by/adukatsyjny-blog-lepsh-vuchytstsa-dapamog/
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работнікаў. Каб удасканальваць выхаваўчую работу і знаходзіць новыя гарызонты 

развіцця, у каледжы працуюць над рэалізацыяй эксперыментальнага праекта 

“Распрацоўка і апрабацыя форм і метадаў выхавання, заснаваных на 

кампетэнтнасным падыходзе ва ўстанове адукацыі”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/inavatsyi-kampetentsyi-vyhavanne/  

 

Шымко, Т. Дапамагаюць пазітыў і гумар / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 12 лістапада (№ 128). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны Любові Сяргееўне Ваўкавыцкай, настаўніце англійскай 

мовы Уздзенскай раённай гімназіі.  

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/dapamagayuts-pazityu-i-gumar/  

 

Шымко, Т. Павялічыць дозу любові і клопату / Т. Шымко // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 12 лістапада (№ 128). — С. 9. 

Пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 

Максіма Танка Таццяна Іванаўна Шыдлоўская вярнулася ў родную Уздзенскую 

сярэднюю школу № 1 імя А.С.Пушкіна Мінскай вобласці. Другі год былая вучаніца 

паспяхова працуе тут настаўніцай пачатковых класаў. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/pavyalichyts-dozu-lyubovi-i-klopatu/  

 

Нікіфарава, С. Пра аграбізнес - гуляючы / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 12 лістапада (№ 128). — С. 9. 

Нацыянальны экспертны савет падвёў вынікі рэспубліканскага тура 

Міжнароднай бізнес-гульні “Пачынаючы фермер”. У склад экспертнага савета 

ўвайшлі прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Беларускага 

дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта, Асацыяцыі інфраструктуры 

падтрымкі прадпрымальніцтва і БРСМ. Фінал праходзіў у анлайн-фармаце — 

удзельнікі прэзентавалі свае праекты і атрымалі парады ад экспертаў па іх 

развіцці. 

Сярод пераможцаў ў рэспубліканскім фінале школьнікаў аўтарскі калектыў 

гімназіі Клецка. Гімназісты з Клецка прэзентавалі свой ужо дзеючы праект Рагоzка 

па вырабе плеценых з рагозу цыновак, капелюшоў, кошыкаў, хлебніц, сумак і іншых 

дэкаратыўных элементаў і падзяліліся планамі па яго развіцці. Так, юныя творцы 

хочуць стварыць у гімназіі творчую майстэрню (тут ёсць і памяшканні для склада, 

і сушылкі), дзе пад дэвізам “Пляцёнка з роднай старонкі” будуць вучыць гэтаму 

рамяству ўсіх жадаючых, а свае вырабы навучэнцы плануюць рэалізоўваць на 

школьных і раённых кірмашах і выставах, у спецыялізаваных магазінах, а 

рэкламаваць іх праз школьны сайт, на форумах, прысвечаных дэкору і дызайну 

інтэр’ераў. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/pra-agrabiznes-gulyayuchy/  

  

https://nastgaz.by/inavatsyi-kampetentsyi-vyhavanne/
https://nastgaz.by/dapamagayuts-pazityu-i-gumar/
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10.11.2020 

Душкевіч, Я. Прафесія, выбраная на лясных сцяжынках / Я. Душкевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 10 лістапада (№ 127). — С. 1. 

У артыкуле Яніна Душкевіч, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

Горкаўскай сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці, расказвае пра 

дырэктара навучальнай установы Надзею Вітальеўну Ермаковіч. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/prafesiya-vybranaya-na-lyasnyh-stsyazhynkah/  

 

Злобіна, Я. Вакол свету за пяць дзён / Я. Душкевіч // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 10 лістапада (№ 127). — С. 3. 

На восеньскіх канікулах прайшоў анлайн-лагер “Вагон ідэй”. У віртуальнае 

падарожжа па свеце адправіліся амаль 100 падлеткаў з усёй Беларусі. 

Арганізатарамі лагера выступілі фонд “Новая школа”, які рэалізуе праграму 

“Настаўнік для Беларусі”, і Інстытут імя Гётэ ў Мінску. 

Адметна, што не толькі сам лагер праходзіў анлайн і ўдзельнікі былі з розных 

населеных пунктаў, але і арганізатары рыхтавалі праграму аддалена. Важатыя і 

адміністратары анлайн-лагера з 13 населеных пунктаў не сустракаліся ўжывую 

падчас падрыхтоўкі і камунікавалі толькі праз інтэрнэт. 

Напрыклад, Дзмітрый Янушкевіч, вучань 11 класа сярэдняй школы № 3 

Стоўбцаў, вырашыў стаць важатым, каб атрымаць вопыт у розных сферах. У 

будучыні Дзмітрый плануе паступаць на педагагічную спецыяльнасць, таму для яго 

было важна атрымаць рэальны вопыт работы з дзецьмі. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/vakol-svetu-za-pyats-dzyon/  

 
05.11.2020 

Калядзіч, Н. Марафон педагагичных знаходак / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 05 лістапада (№ 126). — С. 11. 

Х педагагічны марафон кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыі 

“Прафесійнае самавызначэнне – умова пастяховай сацыялізацыі асобы” прайшоў 

на Міншчыне. Ён праводзіўся з мэтай удасканалення прафейнай кампетэнтнасці 

педагогаў у пытаннях арганізацыі прафарыентацыйнай дзейнасці і выкарыстання 

яе сучасных форм, папулярызацыі і ўкаранення эфектыўных педагагічных практык. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/marafon-pedagagichnyh-znahodak/  

 

Іваненка, Т. Зала выпускнікоў / Т. Іваненка // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 05 лістапада (№ 126). — С. 12. 

У артыкуле Таццяна Іваненка, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы № 2 Маладзечна, расказвае пра створаную ў установе адукацыі 

Залу выпускнікоў. 
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24.11.2020 

Шибковская, Д. В Несвиже появился детсад со STEAM-центром / Д. 

Шибковская // Мінская праўда. — 2020. — 24 лістапада (№ 92). — С. 6. 

В пятницу, 20 ноября, одним государственным учреждением образования в 

Минской области стало больше. В торжественной церемонии открытия принял 

участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин. «Волшебная страна» – 

такое название получил новый детский сад, который торжественно открылся в 

Несвиже. Вместимость дошкольного учреждения – 230 человек. 

Детский сад № 7 – современное 3-этажное здание, в котором будут 

работать 12 групп. Две из них предназначены для детей от 2 до 3 лет, четыре – для 

малышей от 3 до 4 лет, три группы – от 4 до 5 лет и еще столько же – для 

дошколят, от 5 до 6 лет. 

 

18.11.2020 

Наркевич, Г. Молодежь умеет строить / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 

2020. — 18 лістапада (№ 90). — С. 7. 

Учащиеся Солигорского государственного колледжа – лучшие по итогам 

третьего трудового семестра. 

 

10.11.2020 

Шибковская, Д. Первый звонок в новой Занарочской школе / Д. Шибковская 

// Мінская праўда. — 2020. — 10 лістапада (№ 88). — С. 6-7. 

9 ноября состоялось торжественное открытие нового здания ГУО 

“Занарочская средняя школа” Мядельского района. Новое здание учреждения 

образования рассчитано на 108 мест, здесь будут работать 11 классов-

комплектов. 
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