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10.06.2020 

Пасияк, О. Не забывается такое никогда / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2020. — 10 июня (№ 111). — С. 15. 

Сегодня выпускники 11-х классов получат аттестаты и попрощаются со 

школой. Привычной помпезности у праздника не будет, эпидобстановка внесла свои 

коррективы. Но уж точно прозвучит много теплых слов в адрес школы и учителей. 

Впрочем, на благодарности ребята не скупятся и в соцсетях, где с началом каникул 

по инициативе Минобразования стартовала Всебелорусская акция «Дзякуй, 

настаўнiк, дзякуй, школа!». В Instagram и YouTube все больше душевных 

фотографий и видео в адрес любимых педагогов выпускники помечают 

соответствующими хештегами #дзякуйнастаўнiк и #дзякуйшкола.  

Так выпускники фанипольской СШ № 1 сказали спасибо в Instagram директору 

Анне Владимировне Холопице и учительнице белорусского языка и литературы 

Марине Михайловне Коваленко.  

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/ne-zabyvaetsya-takoe-nikogda33.html  

 

«Рэспубліка» – грамадска-палітычная газета.   

Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць пяць 

разоў на тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты 

«Советская Белоруссия». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://respublika.sb.by/ 

E-mail: pisma@sb.by 

 
20.06.2020 

Козловская, Е. Кактусы тоже цветут / Е. Козловская // Рэспубліка. – 2020. – 

20 чэрвеня (№114). — С. 13. 

В этом году в Минской области возобновили традицию проведения конкурса 

профессионального мастерства социальных педагогов. Ведь специальность, 

которая призвана защищать права детей и помогать им реализоваться в семье и 

обществе, предупреждать безнадзорность и правонарушения, не менее важна, чем 

труд математиков, химиков или других учителей-предметников. Лучшей в 
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профессии оказалась социальный педагог средней школы № 18 Борисова — 32-

летняя Екатерина Патуло.  

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/kaktusy-tozhe-tsvetut.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 

 
27.06.2020 

Нікалаева, Н. Шчаслівая ў сваёй прафесіі / Н. Нікалаева // Звязда. — 2020. — 

27 чэрвеня (№ 124). – С. 1, 5. 

Артыкул прысвечаны фіналісту конкурсу “Настаўнік года”, настаўніце 

пачатковых класаў Лагойскай сярэдняй школы № 1 Святлане Іванюшынай.  

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20200626/1593179189-finalist-konkursu-nastaunik-

goda-pra-adznaki-emocyi-na-uroku-i-umenne-chuc  

 

«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/ 
 

30.06.2020 

Калядзіч, Н. Вопыт, дастойны пераймання / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 30 чэрвеня (№ 73). — С. 14. 

У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі адбылася творчая 

справаздача ўстаноў адукацыі, яія завяршылі ў сёлетнім навучальным годзе 

рэалізацыю педагагічных праектаў. 

Кіраўнікі праектаў 14 устаноў адукацыі Міншчыны ў завочнай 

(дыстанцыйнай) форме прэзентавалі сваю работу. Удзельнікамі мерапрыемства 

сталі больш за 110 педагагічных работнікаў і спецыялістаў адукацыі. 
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27.06.2020 

Рэва, Д. Кожны важны / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2020. — 27 чэрвеня 

(№ 72). — С. 17. 

У працэсе сацыялізацыі людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця 

немалую ролю адыгрывае набыццё прафесіі. У артыкуле расказваецца пра работу 

Капыльскага дзяржаўнага каледжа ў гэтым кірунку, якому надаюць вялікае 

значэнне і маецца станоўчы вопыт. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kozhny-vazhny/  

 

25.06.2020 

Калядзіч, Н. Школы і гімназіі чакаюць першакласнікаў / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 25 чэрвеня (№ 71). — С. 4. 

З 12 чэрвеня ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі краіны пачаўся прыём 

дакументаў у 1 класы. Так, у першы ж дзень прыёму ў гімназію № 1 Дзяржынска 

Мінскай вобласці было пададзена 100 заяў, прытым што плануецца набраць 140 

дзяцей. Гэта сведчыць аб прэстыжы ўстановы, якую адрозніваюць эфектыўная  

і якасная адукацыя ў сістэме ўрочнай, пазаўрочнай і пазакласнай дзейнасці, 

усвядомленыя трывалыя веды навучэнцаў, развіццё іх інтэлектуальнай сферы  

і творчых здольнасцей. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/shkoly-i-gimnazii-chakayuts-pershaklasnikau/ 

 

20.06.2020 

Нікіфарава, С. Гаспадыня лялечнай майстэрні / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 20 чэрвеня (№ 69). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны, кіраўніку аб’яднання па інтарэсах “Лялечная 

майстэрня” Гатаўскай сярэдняй школы Мінскага района, Наталлі Скранжэйскай.  
Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/gaspadynya-lyalechnaj-majsterni/  

 

Дубоўская, В. Арыентацыя – на інтэгральны вынік працэсу навучання / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2020. — 20 чэрвеня (№ 69). — С. 4. 

Міністр адукацыі Ігар Карпенка здзейсніў ужо традыцыйную рабочую 

паездку ў рэгіён. Гэтым разам ён наведаў Смілавіцкі сельскагаспадарчы прафесійны 

ліцэй, дзе пазнаёміўся з матэрыяльна-тэхнічнай базай ліцэя і ўмовамі, створанымі 

для навучання і выхавання будучых спецыялістаў, агледзеў выставу тэхнічнай 

творчасці навучэнцаў. А затым правёў сустрэчу з дырэктарамі навучальных 

устаноў раёна. 

https://nastgaz.by/kozhny-vazhny/
https://nastgaz.by/shkoly-i-gimnazii-chakayuts-pershaklasnikau/
https://nastgaz.by/gaspadynya-lyalechnaj-majsterni/


18.06.2020 

Церахава, Н. “Жамчужына” Мінскага раёна / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 18 чэрвеня (№ 68). — С. 3. 

У 2020 годзе ў дашкольных установах Мінскага раёна за кошт адкрыцця 

ўстаноў-новабудоўляў будуць створаны 1760 месцаў для дзяцей. У строй уводзяцца 

8 дашкольных устаноў, з якіх 6 уключаны ў інвестыцыйную праграму Мінскай 

вобласці на бягучы год. Пра гэта расказала начальнік упраўлення па адукацыі 

Мінскага райвыканкама Людміла Канстанцінаўна Лукша.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zhamchuzhyna-minskaga-rayona/ 

 

Шымко, Т. Як з урока нямецкай мовы перанесціся ў далёкую Германію / Т. 

Шымко // Настаўніцкая газета. — 2020. — 18 чэрвеня (№ 68). — С. 7. 

Артыкул прысвечаны настаўніце замежных моў сярэдняй школы № 2  

г. Жодзіна – Алене Уладзіміраўне Пузына. 

Электронная версія артыкула: https://portfolio.ng-press.by/pedagagichnaya-

majsternya/yak-z-uroka-nyametskaj-movy-peranestsisya-u-dalyokuyu-germaniyu/  

 

Рэва, Д. Летнія перамогі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2020. — 18 чэрвеня 

(№ 68). — С. 7. 

Лета для Барысаўскага дзяржаўнага каледжа пачалося з прыемных навін: 

навучэнцы і педагогі ўстановы атрымалі перамогі ў двух конкурсах. 

Мерапрыемствы гэтыя маюць розныя кірункі. Адзін — конкурс творчых 

літаратурных і даследчых работ навучэнцаў. Другі — міжнародны 

прафарыентацыйны фестываль. Абодва мерапрыемствы дазволілі ўдзельнікам 

праявіць свае найлепшыя якасці.  

Так, Вікторыя Арнаутава і Дар’я Малашова, якія вучацца ў Барысаўскім 

каледжы на педагагічным аддзяленні, прадставілі сваю работу на конкурс творчых 

літаратурных і даследчых работ навучэнцаў “Святло праваслаўя”.  Свае творчыя 

здольнасці, а таксама павагу да прафесіі, якую набываюць, прадэманстравалі 

навучэнцы Барысаўскага дзяржаўнага каледжа ў міжнародным 

прафарыентацыйным фестывалі “Творчасць у прафесіі”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/letniya-peramogi/ 

 

13.06.2020 

Серадзінская, А. Таленавітых педагогаў аб’ядноваюць дзеці / А. Серадзінская 

// Настаўніцкая газета. — 2020. — 13 чэрвеня (№ 66). — С. 11. 

У артыкуле пра дзейнасць дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці “Сонейка”  

г. Капыля расказвае метадыст ДУА “Капыльскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет” Серадзінская Алена Віктараўна. 

Электронная версія артыкула: 

https://prastora.ng-press.by/talenavityh-pedagogau-ab-yadnouvayuts-dzetsi/  
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Стасевіч, Л. “У госці да Купалінкі” / Л. Стасевіч // Настаўніцкая газета. — 

2020. — 13 чэрвеня (№ 66). — С. 11. 

Сцэнарый забавы для выхаванцаў разнаўзрастовай групы ў артыкуле 

прадстаўляе музычны кіраўнік дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці “Сонейка”  

г. Капыля, Людміла Стасевіч. 

Электронная версія артыкула: 

https://prastora.ng-press.by/talenavityh-pedagogau-ab-yadnouvayuts-dzetsi/  

 

11.06.2020 

 Дубоўская, В. #Дзякуйнастаўнік, #дзякуйшкола! / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 11 чэрвеня (№ 65). — С. 1, 3. 

Артыкул пра ўрачыстае ўручэнне атэстатаў у сярэдняй школе № 14  

г. Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/dzyakujnastaunik-dzyakujshkola/  

 

Шымко, Т. Прынцыпы і сакрэты сучаснага настаўніка геаграфіі / Т. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2020. — 11 чэрвеня (№ 65). — С. 7. 

Артыкул распавядае пра працоўную дзейнасць настаўніцы геаграфіі і біялогіі 

Мачулішчанскай сярэдняй школы імя герояў Савецкага Саюза І.Ц.Удавенкі і 

М.В.Гаманенкі Таццяны Васільеўны Шайкінай. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/pryntsypy-i-sakrety-suchasnaga-nastaunika-geagrafii/  

 

09.06.2020 

Калядзіч, Н. Захапленне гаджэтамі – на карысць навучання англійскай мове / 

К. Максимова // Настаўніцкая газета. — 2020. — 09 чэрвеня (№ 64). — С. 10. 

У артыкуле распавядаецца пра ўдзел у апошнім рэспубліканскім конкурсе 

“Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнэт” настаўнікоў замежнай мовы. Сярод актыўных 

удзельнікаў настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 6 г. Жодзіна Святлана 

Міхайлаўна Каляда. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/zahaplenne-gadzhetami-na-karysts-navuchannya-anglijskaj-

move/  

 

Клюйко, А. У тандэме тэорыі і практыкі / К. Максимова // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 09 чэрвеня (№ 64). — С. 5. 

У артыкуле распавядаецца пра дзейнасць Вілейскага дзяржаўнага каледжа.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-tandeme-teoryi-i-praktyki/ 
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06.06.2020 

Грэчка, І. Чытаем музейную афішу / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2020. 

— 06 чэрвеня (№ 63). — С. 4. 

У артыкуле прыводзяцца вынікі рэспубліканскага конкурсу музеяў баявой 

славы “Іх подзвіг мы ў сэрцы захоўваем”. У намінацыі “Музейная афіша” 

пераможцамі прызнаны творчыя калектывы сярэдняй школы № 17 г. Барысава. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/chytaem-muzejnuyu-afishu/ 

 

Рэва, Д. Аб чым гудзе пчала / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2020. — 06 

чэрвеня (№ 63). — С. 9. 

Артыкул распавядае пра спецыяльнасць “Пчаляр” Смілавіцкага дзяржаўнага 

аграрнага каледжа. 

Электронная версія артыкула:  

http://csl.bas-net.by/press-nan/2020/06/06_ab_chym.pdf  

 

04.06.2020 

Шымко, Т. Педагагічны старт сясцёр Манько / Т. Шымко // Настаўніцкая 

газета. — 2020. — 04 чэрвеня (№ 62). — С. 9. 

Артыкул пра працоўную дзейнасць настаўніц матэматыкі і інфарматыкі 

Бараўлянскай сярэдняй школы № 3 Мінскага раёну, блізнят Таццяны і Юліі Манько. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/pedagagichny-start-syastsyor-manko/  

 

02.06.2020 

Чура, А. Віртуозна і з талентам / А. Чура // Настаўніцкая газета. — 2020. — 

02 чэрвеня (№ 61). — С. 1. 

Артыкул распавядае пра дзейнасць Галіны Аляксандраўны Усцілка –

настаўніка фізікі і намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі № 3  

г. Барысава . 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/virtuozna-i-z-talentam/ 

 

Гара, В. Колер маёй душы / В. Гара // Настаўніцкая газета. — 2020. — 02 

чэрвеня (№ 61). — С. 3. 

У артыкуле  Гара Вольга Міхайлаўна, педагог-псіхолаг сярэдняй школы  

№ 25 г. Барысава, расказвае пра цыкл мерапрыемстваў, якія праводзіліся на працягу 

“Каляровага тыдня”, прысвечанага сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службе, 

у рамках фестывалю навук у навучальнай установе. 
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30.06.2020 

Брожина, Ю. Школьники Минщины предлагают создать интерактивный 

читательский дневник / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2020. — 23 чэвеня (№ 50). 

— С. 5. 

В регионе стартовала сетевая межрегиональная акция «ЛЕТО на десять с 

плюсом, или Клуб отличников ЧТЕНИЯ». 

 

26.06.2020 

Скакун, Т. Лагерь, в котором «прокачают» не только мышцы / Т. Скакун // 

Мінская праўда. — 2020. — 26 чэрвеня (№ 49). — (“МП плюс” № 16, 26 чэрвеня. — 

С. 3.) 

В статье рассказывается о работе оборонно-спортивного лагеря 

“Патриот” в средней школе №3 города Старые Дороги. 

 

23.06.2020 

Гавриленко, Ю. Не игрушки / Ю. Гавриленко // Мінская праўда. — 2020. — 

23 чэвеня (№ 48). — С. 10. 

Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей стал первым в 

стране учреждением профтехобразования, где используется технология 

виртуальной реальности. Будущие аграрии отрабатывают навыки управления 

тракторами и комбайнами на специальных динамических тренажерах. Уникальный 

ресурсный центр посетил министр образования Игорь Карпенко. 

 

19.06.2020 

Дроздовская, А. Фитнес и экскурсии онлайн / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2020. — 19 чэрвеня (№ 47). — С. 10. 

Статья о работе кружков и клубов ТЦСОН Жодино в режиме онлайн  

в условиях пандемии. 
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12.06.2020 

Лобатый, С. Яркое трио / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2020. — 12 чэрвеня 

(№ 45). — С. 7. 

Статья о выпускниках Вишневецкой средней школы Столбцовского района – 

Алине Радченко, Артуре Бете, Веронике Калаткевич. 

 

 Елисеева, Е. В стиле COVID-19 / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 2020. — 

12 чэрвеня (№ 45). — С. 7. 

Статья о праздновании выпускного вечера в Слуцкой гимназии № 2 в условиях 

коронавируса. 

 

 Новохрост, А. Без формализма / А. Новохрост // Мінская праўда. — 2020. — 

12 чэрвеня (№ 45). — С. 14. 

Специалист инспекции надзора и профилактики Минского РОЧС Александр 

Назаренко проводит проверку в детском лагере “Зелёный бор”. 

 

05.06.2020 

Брожина, Ю. На экзамен – в маске и перчатках / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2020. — 05 чэрвеня (№ 43). — С. 7. 

В статье рассказывается о противоэпидемиологических мерах во время 

проведения выпускных экзаменов в средней школе № 1 г. Фаниполя. 

 

 Максимова, К. Утро начинается с зарядки / К. Максимова // Мінская праўда. 

— 2020. — 05 чэрвеня (№ 43). — С. 7. 

В статье описывается работа оздоровительного школьного лагеря 

“Калейдоскоп” при фанипольской средней школе. 

 

02.06.2020 

 Скакун, Т. Концептуальный, в морском стиле / Т. Скакун // Мінская праўда. 

— 2020. — 02 чэрвеня (№ 42). — С. 3. 

В агрогородке Ратомка открыли современный детский сад для 230 малышей. 

 

 


