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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 

 
 

21.01.2020 

Лазоўская, А. Аўтамабіль – у падарунак / А. Лазоўская // Звязда. – 2020. — 21 

студзеня (№ 12). — С. 4.  

Фінальным акордам дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” ў Мінскай вобласці 

стала ўручэнне новенькай “Лады”, разлічанай на сем пасажырскіх масцаў, сям’і 

Бажанавых. Алена Дмітрыеўна і Андрэй Андрэевіч выхоўваюць пяць сваіх і столькі 

ж прыёмных дзяцей у дзіцячым доме сямейнага тыпу ў Мар’най Горцы. 

Электронная версія артыкула: 
http://www.zviazda.by/be/news/20200120/1579534696-na-minshchyne-

shmatdzetnay-syami-uruchyli-autamabil  

 

 

«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 

 
17.01.2020 

Конопелько, Л. Не хочу учиться! / Л. Конопелько // Народная газета. — 2019. 

— 17 студзеня (№ 3). — С. 34, 35. 

В статье своим мнением, почему для многих детей школьные годы 

превращаются в катаргу, делится старший преподаватель кафедры психологии и 

управления Минского областного института развития образования Ботяновская 

Ирина Викторовна. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/ne-k22hochu-uchitsya.html 

http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
http://www.zviazda.by/be/news/20200120/1579534696-na-minshchyne-shmatdzetnay-syami-uruchyli-autamabil
http://www.zviazda.by/be/news/20200120/1579534696-na-minshchyne-shmatdzetnay-syami-uruchyli-autamabil
http://ng.sb.by/
mailto:infong@sb.by
https://www.sb.by/articles/ne-k22hochu-uchitsya.html
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04.01.2020 

Бебенина, О. Подарков много не бывает / О. Бебенина // Народная газета. — 

2019. — 04 студзеня (№ 1). — С. 4. 

Нынешние праздники ребята из многодетных и малообеспеченных семей 

Минского района запомнят надолго – для них была организована экскурсия на 

Национальную киностудию «Беларусьфильм». Необычный подарок подготовила им 

Президентская библиотека совместно с Палатой представителей Национального 

собрания, Службой безопасности Президента и самой киностудией. 

Принял участие в республиканской благотворительной акции и управляющий 

делами Президента Виктор Шейман, посетивший с подарками Руденскую 

вспомогательную школу-интернат, где проживает 128 ребят школьного возраста 

и малышей с особенностями психофизического развития. 

 

«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 

 
21.01.2020 

Невмержицкая, О. Ссоры детям не игрушка / О. Невмержицкая // Рэспубліка. 

– 2020. – 21 студзеня (№10). – С. 4,5. 

В статье рассказывается о совместном рейде сотрудников инспекции по 

делам несовершеннолетних и работников социального центра “SOS – Детская 

деревня Боровляны” для изучения в каких условиях воспитываются дети в Минской 

области. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/ssory-detyam-ne-igrushka.html 

 

20.01.2020 

Міхайлава, Т. Вялікія перамогі маленькіх фантазёраў / Т. Міхайлава // 

Рэспубліка. – 2019. – 18 студзеня (№ 9). – С. 17. 

У артыкуле расказваецца пра інструментальны ансамбль “Фантазёры” 

ўзорнага аркустра рускіх інструментаў “Русский сувенир” ДУА “Вучэбна-

педагагічны комплекс яслі-сад — сярэдняя школа № 24 г. Барысава”. 

  

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/ssory-detyam-ne-igrushka.html
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04.01.2020 

Казлоўская, А. Эцюд у зялёных тонах / А. Казлоўская // Рэспубліка. – 2019. – 

04 студзеня (№ 1). – С. 8. 

Таццяна Халопiца, настаўнiца геаграфii Сейлавiцкага вучэбна-педагагiчнага 

комплексу дзiцячы сад — сярэдняя школа i яе двое вучняў аднавiлi 247 

старажытных радзiвiлаўскiх страў i зараз шукаюць зацiкаўленых асоб, каб даць iх 

рэцэптам другое жыццё ў нашай сучаснасцi.  

 

 

«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/ 
 

30.01.2020 

Калядзіч, Н. Micro: bit – лічбавы дапаможнік для школьнікаў / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 30 студзеня (№ 11). — С. 49. 

Новая адукацыйная праграма факультатыўных заняткаў для школьнікаў па 

вывучэнні праграмавання ў асяроддзі Scratch была прадстаўлена ў бізнес-

інкубатары Парка высокіх тэхналогій. Педагогі з 27 школ розных рэгіёнаў Беларусі, 

у тым ліку з Нясвіжа атрымалі ад Парка высокіх тэхналогій абсталяванне і 

метадычныя матэрыялы. Па заканчэнні прэзентацыі для настаўнікаў быў 

арганізаваны ўводны практычны семінар. 

 

28.01.2020 

Тамашэня, Т. Умелыя ганчары / Т. Тамашэня // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 28 студзеня (№ 10). — С. 9. 

У артыкуле Таццяна Тамашэня, выхавальніца Заастравецкага ясляў-сада 

Клецкага раёна, расказвае пра гурток “Умелыя ганчары”, дзе выхаванцы ўстановы 

адукацыі могуць знаёміцца з беларускім гліняным промыслам. 

 

23.01.2020 

Калядзіч, Н. Глыбінёй разумення і сістэмнасцю мыслення / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 23 студзеня (№ 8). — С. 4. 

На трэцім этапе Рэспубліканскай алімпіяды па геаграфіі, якую сёлета 

гасцінна прымалі ў Дзяржынску ў Абласным аграрна-тэхнічным прафесійным ліцэі, 

навучэнцы прысталічнага рэгіёна прадэманстравалі глыбокія веды, эрудыцыю, 

уменне арыентавацца ў прасторы, практычныя навыкі і заваявалі 37 дыпломаў: 6 — 

І ступені, 12 — ІІ ступені і 19 — ІІІ ступені.  

Усяго на Міншчыне ў трэцім этапе рэспубліканскай прадметнай алімпіяды 

прынялі ўдзел каля 900 навучэнцаў. Інтэлектуальныя спаборніцтвы праходзілі на 

http://nastgaz.by/
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базе ўстаноў адукацыі Барысава, Вілейкі, Дзяржынска, Жодзіна, Маладзечна, 

Нясвіжа, Слуцка, Салігорска, Узды і Мінскага абласнога ІРА. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/glybinyoj-razumennya-i-sistemnastsyu-myslennya/ 

 

18.01.2020 

Цэрковіч, Н. Распрастае свае “крылы” ў Зубраняці / Н. Цэрковіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 18 студзеня (№ 6). — С. 12. 

У артыкуле Настасся Цэрковіч, спецыяліст па рэкламных камунікацыях і 

сувязях з грамадкасцю НДЦ “Зубраня”, расказвае пра валанцёрства, у тым ліку пра 

валанцёрскі атрад “Крылы” які існуе ў НДЦ “Зубраня”. 

 

16.01.2020 

Дубоўская, В. Прафесійная пракачка з “Настаўнікам для Беларусі” / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 16 студзеня (№ 5). — С. 7. 

Сумесная адукацыйная праграма Міністэрства адукацыі і БПС-Ашчадбанка 

“Настаўнік для Беларусі” дала старт новаму набору ўдзельнікаў на 2020 год. 

Падводзячы вынікі 2019-га, арганізатары абвясцілі пра мэты на бягучы год — 

павелічэнне колькасці ўдзельнікаў, далучэнне да праекта новых школ з розных раёнаў 

рэспублікі. 

Летась удзельнікамі праграмы “Настаўнік для Беларусі” сталі дзевяць 

педагогаў, якія працуюць у школах Кобрынскага (аграгарадок Павіцце), Бярэзінскага 

(Паплаўскі дзіцячы сад — сярэдняя школа), Чэрвеньскага (Лядзенскі дзіцячы сад — 

сярэдняя школа) раёнаў, у гімназіі Дзяржынска і Негарэльскай сярэдняй школе № 1. 

Электронная версия статьи: 
https://nastgaz.by/prafesijnaya-prakachka-z-nastaunikam-dlya-belarusi/ 

 

14.01.2020 

Калядзіч, Н. Канструявалі робатаў і складалі дваічны код / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 14 студзеня (№ 4). — С. 5. 

Падчас зімовых канікул 30 каманд школьнікаў 11-15 гадоў прынялі ўдзел у 

ЕРАМ Engineering Hexagon - у інжынерным мнагаборстве, арганізаваным 

кампаніяй ЕРАМ. 

Лепшай па спаборніцтвах прызнана каманда навучэнцаў Matrix з Мядзельскай 

гімназіі-інтэрната Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/kanstruyavali-robatau-i-skladali-dvaichny-kod/  

 

11.01.2020 

Собаль, Л. У сталіцу – па веды / Л. Собаль // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

11 студзеня (№ 3). — С. 3. 

У артыкуле, Любоў Собаль, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Нёманскай сярэдняй школы імя І. Д. Гурскага Уздзенскага раёна, расказвае пра 

павышэнне камунікатыўнай кампетэнцыі навучэнцаў. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/u-stalicu-pa-vedy 

https://nastgaz.by/glybinyoj-razumennya-i-sistemnastsyu-myslennya/
https://nastgaz.by/prafesijnaya-prakachka-z-nastaunikam-dlya-belarusi/
https://nastgaz.by/kanstruyavali-robatau-i-skladali-dvaichny-kod/
https://ng-press.by/minshchyna/u-stalicu-pa-vedy
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Карповіч, М. Палачкі Кюізенера дапамогуць пераадолець няўважлівасць / М. 

Карповіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 студзеня (№ 3). — С. 3. 

У артыкуле, Марына Карповіч, педагог-псіхолаг ясляў-сада №3 аг. Лясны 

Мінскага раёна, разважае пра праблему развіцця адвольнай увагі ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/palachki-kyuizenera-dapamoguc-peraadolec-

nyauvazhlivasc 

 

Каролік, Л. Маленькія шахматысты / Л. Каролік // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 11 студзеня (№ 3). — С. 3. 

У артыкуле, Лілія Каролік, выхавальніца ясляў-сада №3 аг. Лясны Мінскага 

раёна, расказвае пра магчымасць вычыць малышоў гульні ў шахматы ў дашкольным 

узросце. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/malenkiya-shahmatysty 

 

Каралевіч, Г. Постаці слаўныя краю майго / Г. Каралевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 11 студзеня (№ 3). — С. 12. 

Напярэдадні Новага года былі абвешчаны пераможцы конкурсу “Постаці 

слаўныя роднага краю” ў межах рэспубліканскай акцыі “Я гэты край радзімаю 

заву”, конкурс ладзіла рэдакцыя газеты “Пераходны ўзрост”. Па выніках конкурсу 

2 месца ў Валерыі Нікалаевіч з Гоцкага дзіцячага сада –сярэдняй школы 

Салігорскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minsk/postaci-slaunyya-krayu-majgo 

 

09.01.2020 

Рэва, Д. Святы ўпрыгожаны майстэрствам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 9 студзеня (№ 2). — С. 3. 

Святочныя дні ў Маладзечанскім дзяржаўным каледжы ўпрыгожаны 

майстэрствам і талентамі дзякуючы праекту “Мастерство под Рождество”. 

Свае ўменні майстры каледжа ўвасобілі ў тэматычных вырабах, якія і стварылі 

святочную атмасферу. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/svyaty-uprygozhany-majsterstvam/ 

 

Антоненкава, В. Навагоднія цацкі Вялікага тэатра / В. Антоненкава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 9 студзеня (№ 2). — С. 4. 

Днямі Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі 

шосты раз узнагародзіў пераможцаў конкурсу “Навагодняя тэатральная цацка”. 

Сярэбраным прызёрам стала сям’я Бацяноўскіх з Жодзіна разам са сваім 

“Мышыным каралём”. Сям’я даслала на конкурс адразу дзве цацкі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/navagodniya-tsatski-vyalikaga-teatra/  

https://ng-press.by/minshchyna/palachki-kyuizenera-dapamoguc-peraadolec-nyauvazhlivasc
https://ng-press.by/minshchyna/palachki-kyuizenera-dapamoguc-peraadolec-nyauvazhlivasc
https://ng-press.by/minshchyna/malenkiya-shahmatysty
https://ng-press.by/minsk/postaci-slaunyya-krayu-majgo
https://nastgaz.by/svyaty-uprygozhany-majsterstvam/
https://nastgaz.by/navagodniya-tsatski-vyalikaga-teatra/
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04.01.2020 

Сахно, Н. Планшэты, шахматы і пуцёўка ў жыццё / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 04 студзеня (№ 1). — С. 1. 

30 снежня ў межах рэспубліканскай дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” 

міністр адукацыі Ігар Карпенка наведаў і павіншаваў з надыходзячымі навагоднімі 

святамі выхаванцаў Крывіцкага спецыяльнага лячэбна-выхаваўчага прафесійна-

тэхнічнага вучылішча, што ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/planshety-shahmaty-i-putsyouka-u-zhytstsyo/ 
 

Рэва, Д. Дабрыні становіцца больш / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 04 студзеня (№ 1). — С. 4. 

Дзякуючы акцыі “Нашы дзеці” напярэдадні Новага года ў госці да 

мнагадзетнай сям’і Сяменчанка з аграгарадку Прылукі Мінскага раёна завіталі не 

толькі Дзед Мароз са Снягуркай, а таксама і намеснік міністра адукацыі Аляксандр 

Уладзіміравіч Кадлубай.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/dabryni-stanovitstsa-bolsh/ 
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31.01.2020 

Шуман, Ю. Таланты нового поколения / Ю. Шуман // Мінская праўда. — 

2020. — 31 студзеня (№ 8). — (“МП плюс” № 2, 31 студзеня. — С. 2.) 

Статья посвящена системе образования Березинского района Минской 

области. 

 

24.01.2020 

Халдеева, А. Всегда оставаться человеком / А. Халдеева // Мінская праўда. — 

2020. — 24 студзеня (№ 6). — С. 3. 

Губернатор Минской области Александр Турчин пообщался с победителями 

конкурса “Ученик года Минской области - 2019”. Встреча прошла в достаточно 

необычном для подобного рода мероприятий формате пресс-конференции. 

 

https://nastgaz.by/planshety-shahmaty-i-putsyouka-u-zhytstsyo/
https://nastgaz.by/dabryni-stanovitstsa-bolsh/
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Гавриленко, Ю.. Социальные приоритеты / Ю. Гавриленко // Мінская праўда. 

— 2020. — 24 студзеня (№ 6). — С. 4. 

На недавней видеоконференции, которую провел заместитель председателя 

облисполкома Иван Маркевич, шел разговор о том, как будет развиваться 

социальная сфера Минщины в 2020 году. Так, Татьяна Апранич, начальник главного 

управления по образованию, рассказала что до конца года в области будут 

возведены 10 детских садов. 

 

Ужель та самая Татьяна? // Мінская праўда. — 2020. — 24 студзеня (№ 6). 

— С. 10. 

В Минском облисполкоме на руководящих должностях трудится немало 

Татьян, так главное управление по образованию возглавляет Татьяна Апранич. 

Татьяна Валентиновна рассказала, что Татьянин день является самым любимым 

праздником еще со студенческой поры. 

 

17.01.2020 

Лобатый, С. Умницы и умники / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. — 17 

студзеня (№ 4). — (“МП плюс” № 1, 17 студзеня. — С. 2.) 

В статье рассказывается о системе образования Клецкого района. 

 

14.01.2020 

Елисеева, Е. Придумала теплицу с электрогрядками / Е. Елисеева // Мінская 

праўда. — 2019. — 14 студзеня (№ 3). — С. 6. 

В городском центре детского творчества г. Слуцка состоялась церемония 

награждения победителей конкурса “Ученик года Минской области - 2019”. 

 

Битва умов // Мінская праўда. — 2019. — 14 студзеня (№ 3). — С. 6. 

На Минщине стартовал третий этап республиканской олимпиады по 18 

учебным предметам. За победу борются почти 900 юных интеллектуалов. 

 

10.01.2020 

Семейные ценности. Родители победители. И дети тоже // Мінская праўда. 

— 2020. — 10 студзеня (№ 2). — С. 1, 11-14. 

Такого на Минщине еще не было: лучшие работники АПК, социальной сферы 

и их талантлевые дети приехали на областной праздник. Акция “Родители-

победители, призеры и их дети” собрала в Центре экологического туризма 

“Станьково” около 400 человек.  

 

Пашкевич, Е. Воспитание историей / Е. Пашкевич // Мінская праўда. — 2020. 

— 10 студзеня (№ 2). — С. 10. 

Национальный исторический музей пригласил в гости 25 школьников из 

Червенского и Дзержинского районов, среди них были и дети из неблагополучных 

семей. Мероприятие прошло под эгидой двух акций – новогодней “Наши дети” и 

профилактической “Безопасные каникулы”. 
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04.01.2020 

Елісеева, К. Куцця па-слуцку / К. Елісеева // Мінская праўда. — 2020. — 4 

студзеня (№ 1). — С. 6. 

Якія стравы былі на святочным стале ў нашых продкаў, расскажуць 

навучэнцы Слуцкага дзяржаўнага каледжа. Разам з майстрам вытворчага 

навучання Вольгай Канапелькінай яны адраджаюць рэцэпты беларускай народнай 

кухні. 

 

Брожина, Ю. Назад в шестидесятые. На квартирник / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2020. — 4 студзеня (№ 1). — С. 7. 

Учитель русского языка и литературы Сновской средней школы Несвижского 

района Минской области Инна Винник выиграла международный конкурс 

методических проектов “Мир русского слова”.  

 


