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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 
  

31.12.2020 

Захаров, А. Многократное счастье // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 31 

декабря (№ 255). — С. 3. 

В Минской области одновременно открыли четыре новых детсада. 

 
28.12.2020 

Дарить любовь и доброту // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 28 декабря 

(№ 252). — С. 5. 

Издательский дом “Беларусь сегодня” посетил Городейскую 

вспомогательную школу-интернат в рамках акции “Наши дети”. 

 

«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 

 
31.12.2020 

Кузьмич, М. От детских улыбок станет всем теплей / М. Кузьмич, Т. 

Врублевская// Рэспубліка. – 2020. – 31 снежня (№247). — С. 5. 

В рамках акции “Наши дети” министр образования Игорь Карпенко посетил 

Кривичское специально лечебно-воспитательное профессионально-техническое 

училище закрытого типа в Мядельском районе. 

 
30.12.2020 

Чудеса под новый год // Рэспубліка. – 2020. – 30 снежня (№246). — С. 5. 

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин посетил детский дом 

семейного типа в Копыле. Министр финансов Юрий Селиверстов посетил детей 

деревни «Истоки» в посёлке Опытный Минского района. 
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29.12.2020 

Любовь идёт от сердца // Рэспубліка. – 2020. – 29 снежня (№245). — С. 5. 

В рамках акции “Наши дети” Родошковичский УПК детский сад-средняя 

школа Молодечненского района посетил министр внутренних дел Иван Кубраков. 

 

 

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 

 
10.12.2020 

Лазоўская , Т. Лячэбны сон на “мядовай заімцы” / Т. Лазоўская // Звязда. – 

2020. — 10 снежня (№ 241). (“Чырвонка” № 22, 10 снежня. — С. 3.) 

Яшчэ нядаўна ўчастак зямлі каля вёскі Вусава Капыльскага раёна быў 

закінуты, зарослы хмызняком. Тут калісьці стаяла сядзіба знакамітага роду 

Рэйтанаў. Але работнікі і навучэнцы Капыльскага дзяржаўнага каледжа надалі 

другое жыццё гэтаму куточку малой радзімы. 

Усё пачыналася з даследчых работ педагогаў і вучняў установы адукацыі. На 

раённы конкурс былі прадстаўлены два праекты: «Турыстычны маршрут 

Капыльскага раёна» і «Поспех на крылах пчалы». У выніку нарадзілася ідэя 

стварыць «Мядовую заімку», месца, дзе можна было б паралельна рэалізаваць 

гэтыя два кірункі. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20201209/1607521421-na-kapylshchyne-navuchency-i-

vykladchyki-kaledzha-stvaryli-myadovuyu-zaimku  

 

Шлапакова, Д. Працоўныя дні ў студатрадзе – як адно імгненне / Д. 

Шлапакова // Звязда. – 2020. — 10 снежня (№ 241). (“Чырвонка” № 22, 10 снежня. 

— С. 3.) 

Па выніках рэспубліканскага конкурсу “Працоўны семестр - 2020”, што 

ладзіць БРСМ, найлепшымі ў Мінскай вобласці ў сваёй намінацыі сталі навучэнцы 

Салігорскага дзяржаўнага каледжа, якія працавалі ў будаўнічым атрадзе 

“Перамога - 75”. 
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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/ 
 

24.12.2020 

Калядзіч, Н. Вопыт каманднай работы ў матэматычных баях / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 24 снежня (№ 146). — С. 7. 

Падведзены вынікі XXII Рэспубліканскага турніру юных матэматыкаў на 

базе МАІРА ў дыстанцыйнай форме. 

 

22.12.2020 

Церахава, Н. Маэстра сваёй справы / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 22 снежня (№ 145). — С. 5. 

 Артыкул прысвечаны настаўніку рускай мовы і літаратуры Маладечанскай 

СШ № 1 Васілю Уладзіміравічу Маліноўскаму. 

 

19.12.2020 

Эфектыўны вучэбны інструмент // Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 

снежня (№ 144). — С. 7. 

Інфармацыйныя тэхналогіі ў рабоце Алёны Іванаўны Волкавай – настаўніцы 

рускай мовы і літаратуры СШ № 5 г. Салігорска. 

Электонная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/efektyuny-vuchebny-instrument/  

 

Захоўваючы лепшыя традыцыі // Настаўніцкая газета. — 2020. — 19 снежня 

(№ 144). — С. 15. 

Словы падтрымкі да юбілею “Настаўніцкай газеты” работнікаў адукацыі 

Мінскай вобласці – Аксана Алісіевіч – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

гімназіі № 1 г. Барысава; Наталля Івашка – метадыст гімназіі № 2 г. Салігорска; 

Алена Серадзінская – метадыст Капыльскага вучэбна-метадычнага кабінета; 

Мікалай Башко – начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага 

аблвыканкама.  

Электонная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zahouvayuchy-lepshyya-tradytsyi/  
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10.12.2020 

Шымко, Т. Тварыць і спрабаваць, шукаць і развівацца / Т. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 08 снежня (№ 140). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны Святлане Александраўне Макаранка, настаўніце 

пачатковых класаў сярэдняй школы № 4 Салігорска. 

Электонная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/tvaryts-i-sprabavats-shukats-i-razvivatstsa/  

 

08.12.2020 

Буцько, Т. У фармаце памяці і дружбы / Т. Буцько // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 08 снежня (№ 139). — С. 3. 

У артыкуле Таццяна Буцько, загадчык турысцка-краязнаўчага аддзела 

Слуцкага цэнтра турызма, расказвае пра міжнародны праект “Мы разам абаранялі 

нашу Радзіму” у рамках якога адбылася навукова-практычная канферэнцыя ў 

анлайн-фармаце. 

 

05.12.2020 

Рэва, Д. Моцныя супрацоўніцтвам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2020. — 

05 снежня (№ 138). — С. 4. 

Абноўленае пагадненне аб двухбаковым супрацоўніцтве падпісана паміж 

рэдакцыйна-выдавецкай установай “Выдавецкі дом “Педагагічная прэса” і 

галоўным упраўленнем па адукацыі Мінаблвыканкама. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/motsnyya-supratsounitstvam/  

 

Варвашэвіч, Л. Адукацыйны турызм / Л. Варвашэвіч // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 05 снежня (№ 138). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”) 

У артыкуле Людміла Варвашэвіч, кіраўнік раённага метадычнага аб’яднання 

настаўнікаў пачатковых класаў, настаўніца пачатковых класаў ДУА “Сасноўская 

сярэдняя школа № 1 Любанскага раёна”, расказвае пра формы метадычнай 

работы, якія вызначаюцца з улікам дзейнаснага падыходу ў навучанні дарослых, 

мерапрыемстваў гадавога плана ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме, а 

таксама пажаданняў педагогаў, выказаных падчас анкетавання. 

 

Ганцарэвіч, В. Нестандартныя дапаможнікі для павышэння пазнавальнай 

актыўнасці навучэнцаў з АПФР / В. Ганцарэвіч // Настаўніцкая газета. — 2020. — 05 

снежня (№ 138). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”) 

У артыкуле Вольга Ганцарэвіч, настаўнік-дэфектолаг  ЦКРНіР Клецкага 

раёна, расказвае пра найбольш эфектыўныя інструменты, што ўплываюць на 

павышэнне якасці спецыяльнай адукацыі ва ўмовах цэнтра карэкцыйна-развіццёвага 

навучання і рэабілітацыі. 

Электронная версія артыкула: 
https://prastora.ng-press.by/nestandartnyya-dapamozhniki-dlya-pavyshennya-

paznavalnaj-aktyunastsi-navuchentsau-z-apfr/  

https://nastgaz.by/tvaryts-i-sprabavats-shukats-i-razvivatstsa/
https://nastgaz.by/motsnyya-supratsounitstvam/
https://prastora.ng-press.by/nestandartnyya-dapamozhniki-dlya-pavyshennya-paznavalnaj-aktyunastsi-navuchentsau-z-apfr/
https://prastora.ng-press.by/nestandartnyya-dapamozhniki-dlya-pavyshennya-paznavalnaj-aktyunastsi-navuchentsau-z-apfr/
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Калядзіч, Н. Каб вучыць, патрэбна вучыцца! / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 05 снежня (№ 138). — С. 13. 

Укараненне лічбавых тэхналогій у сістэму адукацыі, метапрадметны 

падыход да стварэння адукацыйнага кантэнту, лічбавая і інфармацыйная 

дасведчанасць настаўнікаў і навучэнцаў, эфектыўныя сродкі лічбавай адукацыі — 

гэтыя і многія іншыя пытанні былі абмеркаваны на навукова-практычнай анлайн-

канферэнцыі “Прафесійнае развіццё педагогаў у кантэксце лічбавізацыі адукацыі”, 

прысвечанай 80-годдзю Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. У ёй 

прынялі ўдзел прадстаўнікі ўстаноў вышэйшай адукацыі, дадатковай адукацыі 

дарослых, кіраўнікі і педагогі ўстаноў адукацыі Мінска і ўсіх абласцей рэспублікі, а 

таксама Італіі і Расіі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/kab-vuchyts-patrebna-vuchytstsa/  

 

03.12.2020 

Церахава, Н. Галоўнае ў школе — дзеці і іх інтарэсы! / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 03 снежня (№ 137). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны Ганне Пятроўне Каралевіч, дырэктару бараўлянскай 

сярэдняй школы № 3 Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/galounae-u-shkole-dzetsi-i-ih-intaresy/  

 

Рэва, Д. Пракачаць прафесіяналізм на максімум / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 03 снежня (№ 137). — С. 4. 

Артыкул прысвечаны Мінскаму абласному інстытуту развіцця адукацыі, 

паўнавартаснаму вучэбнаму, навуковаму, метадычнаму, выхаваўчаму цэнтру, які 

знаходзіцца ў авангардзе педагагічнай навукі і гатовы дапамагчы кожнаму педагогу 

пракачаць свой прафесіяналізм на максімум. Менавіта такім МАІРА сустракае сваё 

80-годдзе. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/prakachats-prafesiyanalizm-na-maksimum/  

 

Грэчка, І. Гартаючы дзённік вандроўніка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 03 снежня (№ 137). — С. 4. 

Як сёння развіваецца адукацыйны турызм? Якія яго перспектыўныя 

напрамкі? Які вопыт выкарыстання дзённіка вандроўніка назапашаны ў рэгіёнах? 

Гэтыя пытанні абмеркавалі ўдзельнікі рэспубліканскага анлайн-семінара, які 

прайшоў у фармаце круглага стала. Так, прарэктар па метадычнай рабоце 

Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі, Аксана Уладзіміраўна Савіцкая 

паведаміла, что электронны рэестр адукацыйных маршрутаў 22 раёнаў і Жодзіна 

сфарміраваны ў Мінскай вобласці. На сайтах галоўнага ўпраўлення па адукацыі, 

Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі створаны раздзел “Адукацыйны 

турызм”. 

https://nastgaz.by/kab-vuchyts-patrebna-vuchytstsa/
https://nastgaz.by/galounae-u-shkole-dzetsi-i-ih-intaresy/
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Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/gartayuchy-dzyonnik-

vandrounika/  

 

01.12.2020 

Дубоўская, В. У фокусе — перспектывы развіцця арганічнага земляробства, 

тэхналогій у цяплічнай гаспадарцы і ў рыбаводстве / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 01 снежня (№ 136). — С. 2. 

У мінулую пятніцу міністр адукацыі Ігар Карпенка і губернатар Мінскай 

вобласці Аляксандр Турчын наведалі Цэнтр трансферу тэхналогій у галіне 

энергетыкі, энергаэфектыўнасці і экалогіі — філіял РІПА “Рэсурсны цэнтр 

“ЭкаТэхнаПарк — Волма”, які знаходзіцца на тэрыторыі Дзяржынскага раёна. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/u-fokuse-perspektyvy-razvitstsya-arganichnaga-zemlyarobstva-

tehnalogij-u-tsyaplichnaj-gaspadartsy-i-u-rybavodstve/  

 

Лапаціна, Т. Чаму дзеці падманваюць? / Т. Лапаціна // Настаўніцкая газета. 

— 2020. — 01 снежня (№ 136). — С. 11. (Дадатак “Псіхолаг у школе”) 

У артыкуле Святлана Міхайлаўна Сушко, педагог-псіхолаг ясляў – сада № 9 

Маладзечна, разважае на тэму дзіцячага падману.  

 

  

https://nastgaz.by/gartayuchy-dzyonnik-vandrounika/
https://nastgaz.by/gartayuchy-dzyonnik-vandrounika/
https://nastgaz.by/u-fokuse-perspektyvy-razvitstsya-arganichnaga-zemlyarobstva-tehnalogij-u-tsyaplichnaj-gaspadartsy-i-u-rybavodstve/
https://nastgaz.by/u-fokuse-perspektyvy-razvitstsya-arganichnaga-zemlyarobstva-tehnalogij-u-tsyaplichnaj-gaspadartsy-i-u-rybavodstve/
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31.12.2020  

Харевич, Е. Якубицкая поздравила воспитанников сада в Чуденичах / Е. 

Харевич // Мінская праўда. — 2020. — 31 снежня (№ 103). — С. 4. 

 Поздравить детвору в деревне Чуденичи Логойского района решили 

депутаты во главе с председателем областного Совета Натальей Якубицкой. 

 

08.12.2020 

Наркевич, Г. Они знают все. И даже больше / Г. Наркевич // Мінская праўда. 

— 2020. — 08 снежня (№ 96). — С. 6. 

Учащиеся гимназии Клецка стали призерами интеллектуального шоу “Я 

знаю!”. Шестиклассник Сергей Слонимский и семиклассница Николь Ющук по 

итогам испытаний стали третьими в своих возрастных категриях. 

 

Наркевич, Г. И деньги научат считать! / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 

2020. — 08 снежня (№ 96). — С. 6-7. 

В Вилейском яслях-саду № 8 открыли мини-музей денег. 

 

В Дзержинске воспитывают патриотов // Мінская праўда. — 2020. — 08 

снежня (№ 96). — С. 7. 

Председатель Минского областного Совета депутато, член Постоянной 

комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета 

Республики Национального собрания Наталья Якубицкая посетила Дзержинск, где 

ознакомилась с опытом воспитательно-патриотической работы с детьми и 

молодежью. Встреча с педагогическим активом состоялась в гимназии 

Дзержинска. 

 

Наркевич, Г. Хорошая статистика! / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2020. 

— 08 снежня (№ 96). — С. 10. 

Статья посвящена представителям сильной половины Занарочской средней 

школы Мядельского района. Ответить на вопросы согласились учитель химии и 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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биологии Дмитрий Глинский, учитель физической культуры Александр Хотянович, 

учитель физики и информатики Эдуард Пометько. 
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04.12.2020 

Наркевич, Г. “Он классный!” / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2020. — 04 

снежня (№ 95). — С. 14. 

Статья посвящена учителю химии и биологии Занарочской средней школы 

Мядельского района Казимиру Зададскому. 

Электронная версия статьи: https://www.mlyn.by/novosti/2020/12/on-

klassnyij!-istoriya-molodogo-pedagoga-kotorogo-obozhayut-vse-deti-stranyi/  

 

01.12.2020 

Харевич, Е. А среда – рыбный день / Е. Харевич // Мінская праўда. — 2020. 

— 01 снежня (№ 94). — С. 6. 

Статья посвящена вопросам питания учащихся в Боровлянской средней 

школе № 2, которая по причине сельского статуса кормит всех учащихся горячими 

завтраками-обедами. Здесь бесплано питаются более 1700 человек. 

 

https://www.mlyn.by/novosti/2020/12/on-klassnyij!-istoriya-molodogo-pedagoga-kotorogo-obozhayut-vse-deti-stranyi/
https://www.mlyn.by/novosti/2020/12/on-klassnyij!-istoriya-molodogo-pedagoga-kotorogo-obozhayut-vse-deti-stranyi/

