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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 
  

13.03.2020 

Нестеров, А., Крученкова, О. Вперед и выше! / А. Нестеров, О. Крученкова 

// СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 13 марта (№ 50). — С. 4. 

23 учащихся столичного региона вчера получили паспорта, поздравления и 

напутственные слова от председателя Минского облисполкома Александра 

Турчина. Торжественная церемония состоялась в Белорусском государственном 

музее истории Великой Отечественной войны. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/vpered-i-vyshe-pasport.html  

 

12.03.2020 

Хлыстун, Л. В добрый путь, Женя! / Л. Хлыстун // СБ. Беларусь сегодня. — 

2020. — 12 марта (№ 49). — С. 2, 3. 

Статья посвящена Евгению Анисовичу, восьмикласснику Раковской средней 

школы Воложинского района, которому Президент вручил паспорт. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/v-dobryy-put-zhenya.html 

 
Осипов, М., Исаенок, С. Быть гражданином / М. Осипов, С. Исаенок // СБ. 

Беларусь сегодня. – 2020. – 12 сакавіка (№49). – С. 3. 

В стране продолжается патриотическая акція “Мы – граждане Беларуси!”, 

инициированная БРСМ еще в 2004 году. Вчера паспорта гражданина Беларуси  

14-летним юношам и девушкам – представителям молодежи, имеющим особые 

заслуги в учебе, спорте, общественной деятельности, вручили Глава 

Администрации Президента Игорь Сергеенко и Председатель Комитета 

государственного контроля Леонид Анфимов. 

Среди главных героев торжества в Комитете государственного контроля 

Андрей Кабариха из Несвижа – активный член отряда юных спасателей-пожарных 

“Ястребы” и отряда юных инспекторов дорожного движения “Радар”. 

  

http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/vpered-i-vyshe-pasport.html
https://www.sb.by/articles/v-dobryy-put-zhenya.html
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11.03.2020 

Кононович, Е., Михович, С. Шаг во взрослую жизнь / Е. Кононович,  

С. Михович // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 11 марта (№ 48). — С. 1, 2. 

В стране стартовала акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню 

Конституции. В торжественной обстановке представителям молодого поколения 

вручаются первые паспорта. Главное мероприятие состоялось во Дворце 

Независимости: 25 лучших юношей и девушек свой первый главный документ 

получили из рук Президента. Среди участников мероприятия ученик Раковской 

средней школы Воложинского района Евгений Анисович. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/shag-vo-vzrosluyu-zhizn-prezident-vruchil-yunosham-i-

devushkam-pervye-pasporta-.html 

 

 

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 

 
26.03.2020 

Нікалаева, Н. Школьны гвалт: адзін супраць усіх / Н. Нікалаева // Звязда. – 

2020. — 26 сакавіка (№ 59). (“Чырвонка” № 6, 26 сакавіка. — С. 1, 2.) 

Артыкул прысвечаны праблеме “булінга” сярод падлеткаў. Сваім 

меркаваннем па гэтаму пытанню дзеліцца Марына Сасніна, псіхолаг SOS-Дзіцячай 

вёскі ў Бараўлянах. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20200325/1585152060-shkolny-gvalt-adzin-suprac-

usih-yak-dzeynichac-u-situacyi-ckavannya-i-ci  

 

17.03.2020 

Целяшук, В. Радзімазнаўства і радзімалюбства / В. Целяшук // Звязда. – 2020. 

— 17 сакавіка (№ 34). — С. 3.  

Звыш 230 удзельнiкаў з усёй краiны — супрацоўнiкi ўстаноў культуры, 

адукацыi i навукi, краязнаўцы-аматары, журналiсты, пiсьменнiкi, навучэнцы 

школьных i студэнцкiх гурткоў, прадстаўнiкi дзяржаўных ведамстваў i грамадскiх 

арганiзацый. 220 работ — прэтэндэнты на ўзнагароды ў сямі намiнацыях конкурсу 

краязнаўчых выданняў за 2017—2019 гады i маштабная выстаўка гiсторыка-

https://www.sb.by/articles/shag-vo-vzrosluyu-zhizn-prezident-vruchil-yunosham-i-devushkam-pervye-pasporta-.html
https://www.sb.by/articles/shag-vo-vzrosluyu-zhizn-prezident-vruchil-yunosham-i-devushkam-pervye-pasporta-.html
http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
http://zviazda.by/be/news/20200325/1585152060-shkolny-gvalt-adzin-suprac-usih-yak-dzeynichac-u-situacyi-ckavannya-i-ci
http://zviazda.by/be/news/20200325/1585152060-shkolny-gvalt-adzin-suprac-usih-yak-dzeynichac-u-situacyi-ckavannya-i-ci
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краязнаўчай лiтаратуры, у тым лiку з фондаў Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi. У 

мiнулую пятнiцу ў сталiцы прайшоў I Рэспублiканскi краязнаўчы форум, зладжаны 

Нацыянальным гiстарычным музеем i Беларускiм фондам культуры пра 

падтрымцы мiнiстэрстваў культуры, адукацыi i iнфармацыi, Саюза пiсьменнiкаў i 

Выдавецкага дома «Звязда».  

Сярод самых юных удзельнiкаў краязнаўчага форуму — Мацвей Макарэвiч, якi 

вучыцца ў чацвёртым класе сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20200316/1584376212-radzimaznaustva-i-

radzimalyubstva-i-respublikanski-krayaznauchy-forum-stau 

 

07.03.2020 

Марозава, В. “Дзякуй за ўсё, што вы робіце для краіны і народа” / В. Марозава 

// Звязда. – 2020. — 07 сакавіка (№ 46). — С. 1,2.  

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка урычыў дзяржаўныя ўзнагароды. Кіраўнік 

дзяржавы падкрэсліў, што цырымонію, якая традыцыйна праходіць напярэдадні 

Дня жанчын, заўсёды вылучае адменная атмасфера ўрачыстасці і душэўнасці. 

Ордэн Маці з рук Прэзідэнта атрымала выхавальнік дашкольнай адукацыі 

Рабунскага вучэбна-педагагічнага комплексу Вілейскага раёна Ірына Мікуліч. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20200306/1583487162-prezident-dzyakuy-za-usyo-shto-

vy-robice-dlya-krainy-i-naroda 

 

 

«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 

 
14.03.2020 

Михович, С. Мы – граждане своей страны / С. Михович // Рэспубліка. – 2020. 

– 14 сакавіка (№49). – С. 5. 

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев вручил 

паспорта молодежи Узденского района. Поздравить ребят приехал и заместитель 

председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам 

и национальной безопасности Валерий Гайдукевич. 

  

http://zviazda.by/be/news/20200316/1584376212-radzimaznaustva-i-radzimalyubstva-i-respublikanski-krayaznauchy-forum-stau
http://zviazda.by/be/news/20200316/1584376212-radzimaznaustva-i-radzimalyubstva-i-respublikanski-krayaznauchy-forum-stau
http://zviazda.by/be/news/20200306/1583487162-prezident-dzyakuy-za-usyo-shto-vy-robice-dlya-krainy-i-naroda
http://zviazda.by/be/news/20200306/1583487162-prezident-dzyakuy-za-usyo-shto-vy-robice-dlya-krainy-i-naroda
http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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13.03.2020 

Шымук, Т. Гэты хвалюючы дзень / Т. Шымук // Рэспубліка. – 2020. – 13 

сакавіка (№48). – С. 3. 

Лепшым хлопцам і дзяўчатам мінскага рэгіёна дзень 12 сакавіка 2020 года 

запомніцца на ўсё жыццё. У зале Перамогі Беларускага дзяржаўнага музея ВАВ 

юнакі і дзяўчаты прынялі сваю першую прысягу грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, 

атрымаўшы нацыянальныя пашпарты з рук старшыні Мінскага аблвыканкама 

Аляксандра Турчына. 

 

12.03.2020 

Осипов, М., Исаенок, С. Документ во взрослую жизнь / М. Осипов,  

С. Исаенок // Рэспубліка. – 2020. – 12 сакавіка (№47). – С. 2. 

В стране продолжается патриотическая акція “Мы – граждане Беларуси!”, 

инициированная БРСМ еще в 2004 году. Вчера паспорта гражданина Беларуси  

14-летним юношам и девушкам – представителям молодежи, имеющим особые 

заслуги в учебе, спорте, общественной деятельности, вручили Глава 

Администрации Президента Игорь Сергеенко и Председатель Комитета 

государственного контроля Леонид Анфимов. 

Среди главных героев торжества в Комитете государственного контроля 

Андрей Кабариха из Несвижа – активный член отряда юных спасателей-пожарных 

“Ястребы” и отряда юных инспекторов дорожного движения “Радар”. 

 

«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 

 
20.03.2020 

Конопелько, Л. Первое слово, нежное слово / Л. Конопелько // Народная 

газета. — 2020. — 20 сакавіка (№ 12). — С. 34, 35. 

В статье своим мнением, о роли матери в воспитании мальчика, делится 

старший преподаватель кафедры психологии и управления Минского областного 

института развития образования, практический психолог Ботяновская Ирина 

Викторовна. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/pervoe-slovo-nezhnoe-slovo.html 

  

http://ng.sb.by/
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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  
  

Климова, О. “Никто не забыт, ничто не забыто” / О. Климова // Домой!. – 

2020. — № 3. — С. 3.  

В статье Оксана Климова, родитель-воспитатель детского дома семейного 

типа, Солигорский район, рассказывает об участии своих воспитанников  

в чествовании участников войны в Афганистане, которое состоялось 14 февраля  

в УП “Калийспецтранс”. 

 

Молчанова, Н. Маленькие пазлы большой любви / Н. Молчанова // Домой!. 

– 2020. — № 3. — С. 16.  

В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО “Смолевичский 

социально-педагогический центр”, рассказывает о Дмитрии Синковце, директоре 

благотворительного фонда “Дорога в жизнь”, который занимается 

строительством детских домов семейного типа. 

 

«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/ 
 

26.03.2020 

Хідджаз, М. Ад бізнесбола да бізнес-плана / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 26 сакавіка (№ 35). — С. 7. 

Школа юных эканамістаў дзейнічае на эканамічным факультэце Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – заняткі ў ёй стартатавалі з 1 лютага мінулага года. 

Гэта спецыяльны курс падрыхтоўкі для навучэнцаў старшых класаў школ, ліцэяў  

і гімназій у галіне эканомікі, менеджмету, бізнес-планавання. 

Сярод удзельнікаў курса вучні з сярэдняй школы № 1 Фаніпаля, гімназіі № 1 

Дзяржынска. 

Электронная версія артыкула: 
https://rakurs.ng-press.by/aktualna/ad-biznesbola-da-biznes-plana/  

 

mailto:domoy@nastgaz.by
http://nastgaz.by/
https://rakurs.ng-press.by/aktualna/ad-biznesbola-da-biznes-plana/
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Хідджаз, М. Ініцыятыва праз дасведчанасць / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 26 сакавіка (№ 35). — С. 11. 

У артыкуле расказваецца пра абласны праект “Прадпрымальніцкая 

ініцыятыва, фінансавая дасведчанасць, сучасная адукацыя: новыя драйверы 

эканомікі”, які ініцыіравала галоўнае ўпраўленне па адукацыі Мінаблвыканкама. 

Электронная версія артыкула: 
https://rakurs.ng-press.by/u-tsentry-uvagi/initsyyatyva-praz-dasvedchanasts/  

 

24.03.2020 

Церахава, Н. Знайсці шлях да сэрца дзіцяці / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 24 сакавіка (№ 34). — С. 15. 

У артыкуле дырэктар Салігорскага раённага ЦКРНіР Марына Антонаўна 

Кобер расказвае пра працу над рэалізацыяй рэспубліканскага інавацыйнага праекта 

па арганізацыі валанцёрскай дзейнасці ў сістэме ўзаемадзеяння ўстаноў адукацыі, 

дзіцячых і маладзёжных аб’яднанняў. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/znajstsi-shlyah-da-sertsa-dzitsyatsi/ 

 

21.03.2020 

Нікіфарава, С. “Тэатральны альманах” / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 21 сакавіка (№ 33). — С. 5. (Дадатак “Шосты дзень”) 

Менавіта так называецца змена ў НДЦ “Зубраня”, якая аб’яднала 94 

навучэнцаў 6-10 класаў – удзельнікаў дзіцячых тэатральных калектываў, 

пераможцаў абласных, рэспублікансукіх міжнародных тэатральных конкурсаў  

і фестывляў. З 18 сакавіка па 7 красавіка юныя акцёры будуць удасканальваць сваё 

майстэрства. Кульмінацыяй змены стане рэспубліканскі конкурс “Юныя таленты 

Беларусі”. 

 

Булда, Л. Таямніцы зніклага замка / Л. Булда // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 21 сакавіка (№ 33). — С. 10.  

У артыкуле Ларыса Булда, настаўніца матэматыкі Радашковіцкай сярэдняй 

школы Маладзечанскага раёна, расказвае пра рэалізацыю інавацыйнага праекта 

“Укараненне кампетэнтнасна арыентаванай лічбавай мадэлі прафарыентаванай 

работы як кампанента мабільнай адукацыі”. 

 

19.03.2020 

Грыгаровіч, А. Індывідуальна, ярка, фантазійна / А. Грыгаровіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 сакавіка (№ 32). — С. 9. 

У артыкуле Ала Грыгаровіч, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы 

№ 5 Жодзіна Мінскай вобласці, расказвае пра нетрадыцыйныя тэхнікі малявання  

ў пачатковай школе. 

  

https://rakurs.ng-press.by/u-tsentry-uvagi/initsyyatyva-praz-dasvedchanasts/
https://nastgaz.by/znajstsi-shlyah-da-sertsa-dzitsyatsi/
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17.03.2020 

Калядзіч, Н. Гісторыя праз пачуцці і эмоцыі / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 17 сакавіка (№ 31). — С. 8. 

На пытанне, як зрабіць урокі гісторыі нясумнымі і цікавымі, змястоўнымі  

і эмацыянальна насычанымі, пазнавальнымі і карыснымі, шукалі адказ педагогі-

практыкі на семінары “Сучасны падручнік гісторыі: новыя падыходы і новыя 

магчымасці”, які прайшоў у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі. 

Аўтары новых вучэбных дапаможнікаў па гісторыі Беларусі і сусветнай 

гісторыі — дэкан факультэта прафесійнага развіцця кіруючых работнікаў  

і спецыялістаў адукацыі МАІРА, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Марына 

Аляксееўна Краснова і прафесар кафедры гістарычна-культурнай спадчыны 

Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдат педагагічных 

навук, дацэнт Сяргей Веніямінавіч Паноў — прадставілі асноўныя прынцыпы 

будовы і зместу дапаможнікаў, сэнсавую структуру вучэбнага тэксту, кампанент 

ведаў і дзейнасны кампанент у іх, асаблівасці рэалізацыі кампетэнтнаснага 

падыходу ў падрыхтоўцы выпускнікоў сярэдняй школы. Удзельнікі мерапрыемства 

мелі магчымасць задаць пытанні аўтарам. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/gistoryya-praz-pachutstsi-i-emotsyi/  

 

Шляжко, Л. Актыўная ацэнка – сродак станаўлення асобы вучня і 

фарміравання яго адказнасці / Л. Шляжко // Настаўніцкая газета. — 2020. — 17 

сакавіка (№ 31). — С. 10, 11. 

У артыкуле Людміла Шляжко, настаўніца матэматыкі Бараўлянскай 

сярэдняй школы Мінскага раёна, расказвае пра актыўную ацэнку, якая дапамагае 

стварыць на ўроку атмасферу супрацоўніцтва і развіцця. 

 

14.03.2020 

Хрышчановіч, Н. Кітайская мова ў школьнай практыцы / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 14 сакавіка (№ 30). — С. 6. 

11 сакавіка на базе Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прайшоў  

рэспубліканскі семінар-практыкум “Кітайская – мова зносін: культура і 

традыцыі”. У ім удзельнічалі настаўнікі кітайскай мовы і члены рэспубліканскай 

мовы і члены рэспубліканскай творчай групы настаўнікаў замежных моў з усёй 

краіны. Сярод удзельнікаў Вольга Звярок, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

гімназіі № 10 Маладзечна і Наталля Радзевіч, начальнік вучэбна-метадычнага 

аддзела грамадска-гуманітарных дысцыплін Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/kitajskaya-mova-u-shkolnaj-praktytsy/ 

  

https://nastgaz.by/gistoryya-praz-pachutstsi-i-emotsyi/
https://nastgaz.by/kitajskaya-mova-u-shkolnaj-praktytsy/
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Мох, А., Васілевіч, Д. Гістарычная памяць / А. Мох, Д. Васілевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 14 сакавіка (№ 30). — С. 10. 

У артыкуле Алена Мох, загадчык лабараторыі гістарычна-грамадазнаўчай і 

сацыякультурнай адукацыі НІА, кандыдат гістарычных навук, і Данута Васілевіч, 

настаўніца гісторыі Кухчыцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Клецкага раёна, 

расказваюць пра кнігі Анатоля Шаркова і Алены Харашэвіч, якія з’яўляюцца 

дапаўненнем да падручнікаў па гісторыі. 

 

Шумель, Т. Адукацыйны патэнцыял коміксаў / Т. Шумель // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 14 сакавіка (№ 30). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна Шумель, настаўніца гісторыі і грамадазнаўства 

Гарадоцкага дзіцячага сада – базавай школы Маладзечанскага района, пра 

выкарыстанне коміксаў  на уроках. 

 

10.03.2020 

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: “Дзякуй за ўсё, што вы робіце для краіны і 

нашага народа // Настаўніцкая газета. — 2020. — 10 сакавіка (№ 28). — С. 1.  

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды 

заслужаным дзеячам розных сфер, шматдзетным маці, а таксама генеральскія 

пагоны прадстаўнікам вышэйшага афіцэрскага складу. Урачыстая цырымонія 

адбылася ў Палацы Незалежнасці.  

Удзельнікамі цырымоніі сталі больш за 30 чалавек — прадстаўнікі арміі  

і сілавых структур, а таксама шматдзетныя маці і жанчыны, якія дасягнулі вялікіх 

прафесійных вышынь. За выхаванне пяці і больш дзяцей Аляксандр Лукашэнка 

ўручыў ордэны Маці. У ліку ўзнагароджаных выхавальнік у Сароцкім яслях-садзе 

Любанскага раёна Наталля Мамайка. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/alyaksandr-lukashenka-dzyakuj-za-usyo-shto-vy-robitse-dlya-

krainy-i-nashaga-naroda/ 

 

Дароцкая, Т. Роля аўтэнтычных тэкстаў пры вывучэнні нямецкай мовы / Т. 

Дароцкая // Настаўніцкая газета. — 2020. — 10 сакавіка (№ 28). — С. 11. (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”) 

У артыкуле Тамара Дароцкая, настаўніца нямецкай мовы Дварышчанскага 

ясляў-сада — сярэдняй школы Дзяржынскага раёна, расказвае пра фарміраванне  

і развіццё навыкаў пазнавальнай культуры навучэнцаў пры навучанні чытанню 

аўтэнтычных тэкстаў на ўроках нямецкай мовы.  

  

https://nastgaz.by/alyaksandr-lukashenka-dzyakuj-za-usyo-shto-vy-robitse-dlya-krainy-i-nashaga-naroda/
https://nastgaz.by/alyaksandr-lukashenka-dzyakuj-za-usyo-shto-vy-robitse-dlya-krainy-i-nashaga-naroda/
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Цітова, Я. Вярнуцца да культурнай спадчыны сваёй малой радзімы / Я. Цітова 

// Настаўніцкая газета. — 2020. — 10 сакавіка (№ 28). — С. 11. (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”) 

У артыкуле Яніна Цітова, загадчыца Ванелевіцкага дзіцячага сада 

Капыльскага раёна, расказвае пра міні-музей “Беларуская хатка” які быў створаны 

ў дзіцячым садзе ў 2008 годзе і пра яго кіраўніка Ірыну Мікалаеўну Канаваленка, 

выхавальніцу дашкольнай адукацыі з вялікім вопытам работы, педагога, адданага 

сваёй працы, якая ўжо больш за 37 гадоў аддае сваё сэрца дзецям. 

Электронная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/vyarnucca-da-kulturnaj-spadchyny-svayoj-maloj-

radzimy 

 

Гарэлік, А. Арфаграфічнае даміно на востраве Гульняслоў / А. Гарэлік // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 10 сакавіка (№ 28). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”) 

У артыкуле Алена Гарэлік, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Навасёлкаўскага дзіцячага сада-базавай школы Капыльскага раёна, расказвае пра 

правядзенне ў установе адукацыі тыдня роднай мовы, які прайшоў з 17 па 22 

лютага. 

 

07.03.2020 

Дубоўская, В. Педагог-натхненне / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 07 сакавіка (№ 27). — С. 1.  

Артыкул прысвечаны настаўніце англійскай мовы сярэдняй школы № 6 

Жодзіна, фіналістке конкурсу прафесійнага майстэрства Святлане Калядзе. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/pedagog-nathnenne-2/ 

 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2020. — 07 сакавіка (№ 27). — 

С. 2.  

УЗНАГАРОДЗІЦЬ: 

нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі” за 

добрасумленную плённую працу, творчую ініцыятыву, высокае прафесійнае 

майстэрства, значны асабісты ўклад у навучанне і выхаванне падрастаючага 

пакалення і ў сувязі з Днём жанчын: 

Каляду Святлану Міхайлаўну – настаўніцу англійскай мовы дзяржаўнай 

установы адукацыі “Сярэдняя школа № 6 Жодзіна”. 

Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за 

шматгадовую плённую працу, творчую ініцыятыву, высокае прафесійнае 

майстэрства, значны асабісты ўклад у навучанне і выхаванне падрастаючага 

пакалення і ў сувязі з Днём жанчын: 

Бондар Алену Віктараўну – настаўніцу інфарматыкі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Гімназія № 1 Салігорска”. 

Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за плённую 

педагагічную дзейнасць, дасягненне высокіх вынікаў у навучанні і выхаванні дзяцей і 

моладзі і ў сувязі з Днём жанчын: 

https://ng-press.by/minshchyna/vyarnucca-da-kulturnaj-spadchyny-svayoj-maloj-radzimy
https://ng-press.by/minshchyna/vyarnucca-da-kulturnaj-spadchyny-svayoj-maloj-radzimy
https://nastgaz.by/pedagog-nathnenne-2/
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Зарамбоўскую Вольгу Аляксандраўну – намесніка дырэсктара па вучэбнай 

рабоце ўстановы адукацыі “Капыльскі дзяржаўны каледж”. 

Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за 

добрасумленную плённую працу, значны ўклад у рэалізацыю статутных задач 

прафсаюза, удасканаленне форм і метадаў прафсаюзнай работе і ў сувязі з Днём 

жанчын: 

Гапановіч Вольгу Васільеўну – старшыню пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі 

навучэнцаў установы адукацыі “Нясвіжскі дзяржаўны каледж імя Якуба Коласа”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/ab-uznagarodzhanni-2/ 

 

Падзяка міністра адукацыі за шматгадовую плённую працу ў сістэме 

адукацыі, творчую ініцыятыву, высокая прафесійнае майстэрства і ў сувязі з 

Днём жанчын // Настаўніцкая газета. — 2020. — 07 сакавіка (№ 27). — С. 3.  

Аскірка Марыне Мікалаеўне – настаўніце замежнай мовы ўстановы адукацыі 

«Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Зубраня”»; 

Белазёравай Вользе Віктараўне – выкладчыку інфарматыкі і інфармацыйных 

тэхналогій філіяла Беларускага тэхналагічнага ўніверсітэта “Барысаўскі 

дзяржаўны політэхнічны каледж”; 

Дворак Вользе Уладзіміраўне – майстру вытворчага навучання ўстановы 

адукацыі “Барысаўскі дзяржаўны каледж”; 

Гаргун Наталлі Паўлаўне – загадчыку дзяржаўнай установы адукацыі 

“Клецкі яслі-сад №2”; 

Дадзіверынай Наталлі Сяргееўне – культарганізатару дзяржаўнай установы 

дадатковай адукацыі “Крупскі цэнтр дзіцячай творчасці”; 

Даніленка Веры Уладзімераўне – майстру вытворчага навучання ўстановы 

адукацыі “Слуцкі дзяржаўны каледж”; 

Пехтеравай Вераніцы Іванаўне – метадысту дзяржаўнай установы адукацыі 

“Лагойскі раённы вучэбна-метадычны кабінкет”; 

Станкевіч Святлане Уладзіміраўне – намесніку дырэктара па вучэбнай 

рабоце дзяржаўнай установы адукацыі “Крывіцкае спецыяльнае лячэбна-

выхаваўчае прафесійна-тэхнічнае вучылішча закрытага тыпу”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/padzyaka-ministra-adukatsyi-za-shmatgadovuyu-plyonnuyu-

pratsu-u-sisteme-adukatsyi-tvorchuyu-initsyyatyvu-vysokae-prafesijnae-majsterstva-i-u-

suvyazi-z-dnyom-zhanchyn/ 

 

Церахава, Н. Любімая прафесія і хобі на ўсё жыццё / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 07 сакавіка (№ 27). — С. 5.  

Артыкул прысвечаны настаўніце працоўнага навучання Рудзенскай 

дапаможнай школы-інтэрната Мінскай вобласці Людміле Уладзіміраўне Комлік. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/lyubimaya-prafesiya-i-hobi-na-usyo-zhytstsyo/ 

  

https://nastgaz.by/ab-uznagarodzhanni-2/
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https://nastgaz.by/padzyaka-ministra-adukatsyi-za-shmatgadovuyu-plyonnuyu-pratsu-u-sisteme-adukatsyi-tvorchuyu-initsyyatyvu-vysokae-prafesijnae-majsterstva-i-u-suvyazi-z-dnyom-zhanchyn/
https://nastgaz.by/padzyaka-ministra-adukatsyi-za-shmatgadovuyu-plyonnuyu-pratsu-u-sisteme-adukatsyi-tvorchuyu-initsyyatyvu-vysokae-prafesijnae-majsterstva-i-u-suvyazi-z-dnyom-zhanchyn/
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Калядзіч, Н. У школу – з усмешкай і добрым настроем / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 07 сакавіка (№ 27). — С. 6. 

У артыкуле пра любімую работу, цікавыя захапленні, хатнія справы 

расказвае настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы № 1 Лагойска Святлана 

Аляксандраўна Іванюшына. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/u-shkolu-z-usmeshkaj-i-dobrym-nastroem/ 

 

Рэва, Д. Дапамагае прыгажосці выратаваць свет / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 07 сакавіка (№ 27). — С. 11. 

Артыкул прысвечаны Вользе Уладзіміраўне Дворак, майстру вытворчага 

навучання ўстановы адукацыі “Барысаўскі дзяржаўны каледж”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/dapamagae-prygazhostsi-vyratavats-svet/ 

 

Антоненкава, В. Ці мела рацыю Скарлет О’Хара? / В. Антоненкава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 07 сакавіка (№ 27). — С. 15. 

Артыкул прысвечаны Дадзіверынай Наталлі Сяргееўне, культарганізатару 

дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі “Крупскі цэнтр дзіцячай творчасці”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/tsi-mela-ratsyyu-skarlet-o-hara/ 

 

05.03.2020 

Дубоўская, В. Біяраскладальныя 3D - скафалды / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 05 сакавіка (№ 26). — С. 3.  

З 28 лютага па 1 сакавіка на базе ўстаноў адукацыі Беларусі прайшлі 

рэспубліканскія конкурсы работ даследчага характару (канферэнцыі) навучэнцаў па 

18 вучэбных прадметах. 

Сярод пераможцаў у секцыі па інфарматыцы – Артур Царыковіч і Анастасія 

Крыўленя з сярэдняй школы № 11 Слуцка з работай “Contact-мабільны дадатак для 

камунікацыі з людзьмі з парушэннямі маўлення”. 

 

Клюйко, А. WorldSkills Belarus – 2020. На арэне чэмпіянату – дзве 

педагагічныя кампетэнцыі / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2020. — 05 сакавіка 

(№ 26). — С. 3.  

Ва ўстановах прафесійнай адукацыі нашай краіны праходзяць адборачныя 

спаборніцтвы па прафесійных кампетэнцыях WorldSkills, пераможцы якіх стануць 

удзельнікамі IV Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства WorldSkills 

Belarus – 2020. Мінская вобласць правяла адборачны этап конкурсу сярод устаноў 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі па кампетэнцыі “Пачатковая адукацыя”, якая ў 

2020 годзе ўнесена ў пералік кампетэнцый рэспубліканскага чэмпіянату. 

Пераможцай конкурсу стала навучэнка Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа 

імя Якуба Коласа Настасся Асташэвіч, якая прадставіць Мінскую вобласць на IV 

Рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства WorldSkills Belarus – 2020. 

 

https://nastgaz.by/u-shkolu-z-usmeshkaj-i-dobrym-nastroem/
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Нікіфарава, С. Надрукаваная мэбля, жэстабот, палачка-выручалачка /  

С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2020. — 05 сакавіка (№ 26). — С. 8, 9.  

Прайшоў фінал Рэспубліканскага маладзёжнага інавацыйнага конкурсу “100 

ідэй для Беларусі”, на з’ехаліся аўтары больш як 100 лепшых праектаў. Шмат 

конкурсных распрацовак у фінале таксама было з прыстаўкай “эка”. Так, аснову 

намінацыі “Рацыянальнае прыродакарыстанне і глыбокая перапрацоўка прыродных 

рэсурсаў” склалі праекты дэкаратыўнага тынку з другаснай сыравіны (сярэдняя 

школа № 3 Вілейкі).  

Сфера кнопак, сэнсараў і экранаў традыцыйна прыцягвае найбольшую ўвагу 

маладых вынаходнікаў, таму намінацыя “Інфармацыйна-камунікацыйныя  

і авіякасмічныя тэхналогіі”, як заўсёды, была адной з самых папулярных. Лепшым 

быў прызнаны праект “Кросплатформенны разумны дом на ARM-

мікракантролеры”, які распрацаваў адзінаццацікласнік з гімназіі № 1 Дзяржынска 

Максім Жыдовіч. 

У намінацыі “Грамадства, эканоміка і сацыяльная сфера” былі прапанаваны 

краязнаўчыя настольныя гульні і расфарбоўкі, лялькі, якія спяваюць калыханкі  

і расказваюць казкі на беларускай мове, інтэрнэт-распрацоўкі, якія дапамагаюць 

падчас гульняў-трэнінгаў вывучаць беларускую мову і культуру. Экспертная камісія 

пераможцамі ў гэтай намінацыі назвала дзесяцікласнікаў Ганну Акуленка і Паўла 

Іванова з гімназіі № 1 Барысава, якія стварылі аўдыякнігу “Спадчына”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/nadrukavanaya-meblya-zhestabot-palachka-vyruchalachka/  

 

Калядзіч, Н. Дзіцячы погляд на недзіцячыя праблемы / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 05 сакавіка (№ 26). — С. 10. 

У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшоў фінал адкрытага 

фестывалю “Я — даследчык”. Арганізатарамі мерапрыемства выступілі галоўнае 

ўпраўленне па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта і Мінскі абласны 

ІРА. 

Фестываль традыцыйна праходзіў у два этапы: першы — раённы (гарадскі), 

другі — абласны ў форме завочнага адбору работ. Для ўдзелу ў абласным этапе 

юныя навукоўцы Міншчыны прадставілі 168 работ. У фінале выступілі больш за 90 

дашкольнікаў і малодшых школьнікаў.  

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/dzitsyachy-poglyad-na-nedzitsyachyya-prablemy/ 

 

03.03.2020 

Дамалазава, І. Сонечная палітра / І. Дамалазава // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 03 сакавіка (№ 25). — С. 1.  

У артыкуле Ірына Дамалазава, загадчыца аддзялення народнай творчасці 

ЦТДіМ Салігорскага раёна, расказвае пра сваю калегу, педагога ЦТДіМ 

Салігорскага раёна Наталлю Леанідаўну Хлопаву. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/sonechnaya-palitra/ 
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27.03.2020 

Брожина, Ю. Скучать будет некогда / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2020. 

— 27 сакавіка (№ 24). — С. 4. 

Весенние каникулы пройдут с 30 марта па 4 апреля. В Минской области 

планируется, что школьников примут 280 лагерей дневного пребывания. Начальник 

главного управления по образованию облисполкома Татьяна Апранич рассказала, 

что каждый оздоровительный лагерь предложит своим воспитанникам 

интересные, увлекательные и современные формы работы. В лагерях будет 

организована работа в составе малочисленных групп. Для ребят предусмотрены 

мероприятия по здоровому образу жизни, укреплению иммунитета и повышению 

физической выносливости. 

 

Николаева, А. Яркая радуга талантов / А. Николаева // Мінская праўда. — 

2020. — 27 сакавіка (№ 24). — (“МП плюс” № 9, 27 сакавіка. — С. 3.) 

Статья посвящена ГУДО “Центр творчества, туризма детей и молодежи 

Мядельского района”. 

 

24.03.2020 

Недоигранная партия // Мінская праўда. — 2020. — 24 сакавіка (№ 23). — 

С. 15. 

Статья посвящена проблеме развития шахмат в Минской области. Своим 

мнением о развитии неолимпийского вида спорта в статье делится Владимир 

Змачинский, начальник центра физкультурно-оздоровительной, спортивной и 

туристической работы Минского областного института развития образования. 

 

17.03.2020 

Трухан, К. Шаг во взрослую жизнь / К. Трухан // Мінская праўда. — 2020. — 

17 сакавіка (№ 21). — С. 3. 

16 лучших школьников Узденского района, победителей олимпиад, конкурсов, 

отличников учебы, призеров фестивалей и сортивных соревнований, получили свои 

первые паспорта из рук помощника Президента – инспектора по Минской области 

Игоря Евсеева. 
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У музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны прайшоў абласны этап 

Усебеларускай акцыі “Мы – грамадзяне Беларусі” // Мінская праўда. — 2020. — 

17 сакавіка (№ 21). — С. 3. 

Старшыня аблвыканкама Аляксандр Турчын уручыў 23 найлепшым юнакам  

і дзяўчатам Міншчыны ганаровы дакумент. 

 

Елисеева, Е. Здесь физик не лирик, а робот / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 

2020. — 17 сакавіка (№ 21). — С. 10. 

Статья посвящена средней школе № 11 Слуцка, которая второй год подряд 

признается лучшим в области учреждением общего среднего образования  

в городской местности.  

 

06.03.2020 

Президент направил приветствие участникам VI Международного 

фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» // Мінская праўда. — 2020. — 06 

сакавіка (№ 18). — С. 2. 

Учащиеся Минщины получили в подарок билеты на концерт Владимира 

Спивакова и встретились с маэстро. Поддержало таким образом талантливых 

ребят одно из предприятий области. Юный ценители классической музыки из 

Молодечненского музыкального колледжа имени М. К. Огинского Диана Басак, Яна 

Мучинская и Иван Дорошенко сюрприз оценили. 

 

Наркевіч, Г. Ёсць ідэя! / Г. Наркевіч // Мінская праўда. — 2020. — 06 сакавіка 

(№ 18). — С. 4. 

Больш як 500 праектаў, 47 адборачных тураў, 100 распрацовак у гранд-фінале 

і толькі 20 пераможцаў, сярод якіх тры распрацоўкі прадстаўнікоў Міншчыны: 

Андрэя Альфера, з Вілейкі, Максіма Жыдовіча з Дзяржынска, Ганны Акуленка  

і Паўла Іванова з Барысава.Дзявяты сезон рэспубліканскага конкурсу інавацыйных 

праектаў “100 ідэй для Беларусі”, паводле прызнання арганізатараў і экспертаў, 

уразіў крэатывам, арыгінальнасцю і актуальнасцю. 

 

Лабаты, С., Сяргееў І. Вясны шчаслівыя імгненні / С. Лабаты, І Сяргееў // 

Мінская праўда. — 2020. — 06 сакавіка (№ 18). — С. 6. 

У Маладзечне падвялі вынікі конкурсу “Жанчына года Міншчыны – 2019”.  

У намінацыі “Матчына слава” лепшай стала Вера Паўлаўна Ложачнік, з ліку 

бацькоў-выхавальнікаў упраўлення па адукацыі Барысаўскага раённага выканаўчага 

камітэта. 

 

03.03.2020 

Солонкевич, С. Еще одна точка роста Минщины / С. Солонкевич // Мінская 

праўда. — 2020. — 03 сакавіка (№ 17). — С. 3. 

В праздничных мероприятиях посвященных 80-летию Молодечненского 

района приняли участие учреждения образования района, среди участников 

представители Радошковичской средней школы. 
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Открытый диалог // Мінская праўда. — 2020. — 03 сакавіка (№ 17). — С. 4. 

Заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич встретился  

с кандидатами в члены молодежного парламента при Национальном собрании, 

среди участников встречи педагог дополнительного образования центра 

творчества детей и молодежи Борисовского района Артем Шаповалов. 

 

Брожина, Ю. Посуда из тыквы и вермиферма на балконе / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2020. — 03 сакавіка (№ 17). — С. 10. 

На Минщине прошел финал открытого фестиваля “Я-исследователь”. Свои 

исследования презентовали 42 дошкольника и 50 учеников младших классов. Все 

участники финала получили памятные призы и награды, приняли участие в 

увлекательной игровой программе. 

 

 

 


