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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 
  

17.09.2021 

Глушко, Х. “У меня замирает сердце от красоты Беларуси” / Х. Глушко // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2021. — 17 сентября (№ 179). — С. 14. 

Группа детей из Донецкой области будет отдыхать и оздоравливаться на 

базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра 

«Зубренок» с 15 сентября по 5 октября 2021 года. Соответствующее 

распоряжение подписал Президент нашей страны. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/u-menya-zamiraet-

serdtse-ot-krasoty-belarusi.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 

 

 
17.09.2021 

Глушко, Х. “Хочется хотя бы на время забыть о войне” / Х. Глушко // 

Рэспубліка. — 2021. — 17 верасня (№ 177). — С. 14-15. 

Группа детей из Донецкой области будет отдыхать и оздоравливаться на 

базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра 

«Зубренок» с 15 сентября по 5 октября 2021 года. Соответствующее 

распоряжение подписал Президент нашей страны. 

 

01.09.2021 

Захаров, А. “Мы формируем личность не безразличную к судьбе страны” / А. 

Захаров // Рэспубліка. — 2021. — 01 верасня (№ 165). — С. 3. 

Беседа с членом Совета Республики и директором СШ № 14 г. Молодечно 

Калиной Капуцкой о роли школы и учителя. 
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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 

 
22.09.2021 

Сцяцко, В. “Вы – вельмі моцныя душы!” / В. Сцяцко // Звязда. – 2021. — 22 

верасня (№ 182). — С. 4. 

На мінулым тыдні 150 дзяцей з Данецкай Народнай Рэспублікі прыехалі ў 

Беларусь на адпачынак і аздараўленне. Адлегласць больш чым у тысячу кіламетраў 

яны пераадолелі, каб трапіць у сапраўдную краіну дзяцінства — Нацыянальны 

дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня». Правадніком у гэту краіну для 

хлопчыкаў і дзяўчынак стаў чалавек, які ведае, што такое боль, — параалімпіец і 

матывацыйны спікер Аляксей Талай. 

Электронная версія артыкула: 
https://zviazda.by/be/news/20210921/1632234100-alyaksey-talay-sustreusya-z-dzecmi-z-

danbasa  

 

17.09.2021 

Сцяцко, В. “Усе дзеці планеты – нашы дзеці” / В. Сцяцко // Звязда. – 2021. — 

17 верасня (№ 179). — С. 6. 

Дзеці з Данецкай вобласці прыехалі ў Беларусь на адпачынак і аздараўленне. 

Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня» прыме 150 дзяцей 

з гэтага рэгіёна амаль на месяц — з 15 верасня па 5 кастрычніка. 

 

Канюта, В. У адказе за бяспечную будучыню / В. Канюта // Звязда. – 2021. — 

17 верасня (№ 179). — С. 6. 

ХХІV Рэспубліканскі злёт юных ратавальнікаў-пажарных сабраў каля 300 

юнакоў і дзяўчат з усёй краіны. У Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы 

цэнтр “Зубраня” з’ехаліся пераможцы абласных і Мінскага гарадскога злётаў юных 

ратавальнікаў-пажарных, а таксама каманда спецыялізавананга ліцэя пры 

Універсітэце грамадзянскай абароны. 
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11.09.2021 

Нікалаева, Н. Тэхнічная эліта / Н. Нікалаева // Звязда. — 2021. — 11 верасня 

(№ 175 ). — С. 10. 

Размова з начальнікам упраўленяя прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Аляксандрам Пятровым пра развіццё 

і дзейнасць прафесійнай адукацыі. Прыводзіць прыклад Маладзечанскага 

політэхнічнага каледжа у яком адкрылая новая спецыяльнасць “Вытворчасць 

біятэхналагічнай прадукцыі” за прысваеннем кваліфікацыі “Тэхнік-біятэхнолаг”. 

 

 

«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 

 

 

03.09.2021 

Знания в подарок // Народная газета. — 2021. — 03 верасня (№ 35). — С. 3. 

Первый в новом учебном году звонок позвал за парты более миллиона ребят 

по всей стране. В день знаний в г. Столбцы Минской области распахнула двери новая 

школа № 4. 

 

 

«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  
 

Жидович, В. Первый трудовой опыт / В. Жидович // Домой!. – 2021. — № 9. 

— С. 2. 

В статье Виктор Жидович, педагог социальный отдела поддержки семьи и 

ребенка “SOS-Детская деревня Марьина Горка”, рассказывает о трудовых буднях 

20 подростков 14 лет и старше из“SOS-Детская деревня Марьина Горка”, которые 

летом работали на предприятиях Пуховичского района. 
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Молчанова, Н. До свиданья, лето! / Н. Молчанова // Домой!. – 2021. — № 9. 

— С. 4. 

В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО “Смолевичский 

СПЦ”, рассказывает о интересном досуге воспитанников детского дома семейного 

типа Смолевичского района Людмилы и Олега Бастраковых, три дня ребята 

провели в лесу на берегу водохранилища в Логойском районе. 

 

Дайнеко, Г. На волне взаимопонимания и сотрудничества / Г. Дайнеко // 

Домой!. – 2021. — № 8. — С. 2. 

В Логойске с целью повышения психологической компетенции замещающих 

родителей состоялось совместное заседание клубов “Надежда” и “Тепло сердец” 

в г. Жодино в форме видеотренинга “Мы одна команда, крепкая семья”. 

 

Шакун, И. Тепло семьи, наполненное смыслом / И. Шакун // Домой!. – 2021. 

— № 8. — С. 6. 

Статья о семье Волковых Воложинского района, д. Брильки, которые 

усыновили пятерых детей. 

 

Сахарова, Н. Патронатное воспитание на одном примере / Н. Сахарова // 

Домой!. – 2021. — № 8. — С. 10. 

Статья о семье Цегалко, которая взяла на попечение четырёх воспитанников 

ГУО “Руденская вспомогательная школа-интернат” Пуховичского 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/ 
 

 

30.09.2021 

Шымко, Т. Крылы мацнеюць у палёце, ці Як навучыць школьнікаў тварыць / 

Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 2021. — 28 верасня (№ 108). — С. 14. 

Артыкул прысвечаны Ірыне Іванаўне Мятліцкай, настаўніце рускай мовы і 

літаратуры Азярцоўскай сярэдняй школы Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kryly-matsneyuts-u-palyotse-

tsi-yak-navuchyts-shkolnikau-tvaryts/  
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28.09.2021 

Церахава, Н. Розныя, асаблівыя і таленавітыя / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 28 верасня (№ 107). — С. 12. 

У артыкуле расказваецца пра сярэднюю школу № 4 Дзяржынска, якая 

з’яўляецца апорнай у раёне па навучанні і выхаванні дзяцей з АПФР. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/roznyya-asablivyya-i-

talenavityya/  

 

Рэва, Д. Сіла ва ўзаемадзеянні / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2021. — 28 

верасня (№ 107). — С. 13. 

Артыкул прысвечаны Маладзечанскаму дзяржаўнаму каледжу. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/sila-va-uzaemadzeyanni/  

 

25.09.2021 

Гермянчук, Я. За гонар Айчыны / Я. Гермянчук // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 25 верасня (№ 106). — С. 4. 

Урачыстай лінейкай, марш-парадам, святочным канцэртам сустрэлі 22 

верасня Дзень Саюзнай дзяржавы ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-

аздараўленчым цэнтры “Зубраня” з 14 верасня па 4 кастрычніка тут праводзіцца 

грамадзянска-патрыятычная кадэцкая змена навучэнцаў Беларусі і Расіі “За гонар 

Айчыны”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/urachysty-pryyom-i-bal-dlya-

pedagogau/  

 

Калядзіч, Н. Працаваць на апяраджванне / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 25 верасня (№ 106). — С. 4. 

У артыкуле начальнік упраўлення па  адукацыі, спорце і турызме Капыльскага 

райвыканкама Алена Карповіч, расказвае пра сістэтму адукацыі ў раёне. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pratsavats-na-

apyaredzhvanne/  

 

Шымко, Т. Сакрэтны ключ да дзіцячых сэрцаў / Т. Шымко // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 25 верасня (№ 106). — С. 17. 

Артыкул прысвечаны настаўніце рускай мовы і літаратуры гімназіі №1 

Дзяржынска Мінскай вобласці Настассе Аляксандраўне Трафімавай. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/sakretny-klyuch-da-

dzitsyachyh-sertsau/  

 

Шымко, Т. Нясумныя ўрокі гісторыі / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 25 верасня (№ 106). — С. 17. 

Артыкул прысвечаны Паўлу Дзмітрыевічу Паршыну, настаўніку гісторыі ў 

гімназіі Дзяржынска, што ў Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/nyasumnyya-uroki-gistoryi/  
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23.09.2021 

Грэчка, І. Дождж на дыстанцыі, усмешкі на фінішы / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 23 верасня (№ 105). — С. 3. 

На выхадных у ваколіцах Купалаўскага мемарыяльнага запаведніка 

“Вязынка”, што ў Маладзечанскім раёне, прайшлі спаборніцтвы па спартыўным 

арыентаванні Рэспубліканскай спартакіяды сярод дзяцей і моладзі. 

Арганізатары спаборніцтваў (Міністэрства адукацыі, Рэспубліканскі цэнтр 

экалогіі і краязнаўства) кожны раз стараюцца выбіраць новыя мясціны для іх 

правядзення.  

У агульнакамандным заліку лепшымі сталі прадстаўнікі Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/dozhdzh-na-dystantsyi-

usmeshki-na-finishy/  

 

21.09.2021 

Заяц, К. Будучыя інжынерна-тэхнічныя спецыялісты / К. Заяц // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 21 верасня (№ 104). — С. 15. 

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце СШ № 20 г. Барысава распавядае 

пра сістэму дадатковай STEM-адукацыі дзяцей і моладзі ва ўстановах адукацыі. 

 

16.09.2021 

Іванюшына, С. АрыГІНальныя настаўніцкія выхадныя / С. Іванюшына // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 16 верасня (№ 102 ). — С. 13. 

У артыкуле Святлана Іванюшына, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй 

школы № 1 Лагойска Мінскай вобласці, расказвае пра семінар, аб асаблівасцях ТРВЗ 

- педагогікі, які адбыўся ў першыя выходныя верасня. 

 

14.09.2021 

Ігнатовіч, Т. Пачуць крык аб дапамозе / Т. Ігнатовіч // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 14 верасня (№ 101 ). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна Ігнатовіч, педагог-псіхолаг Маладзечанскай санаторнай 

школы-інтэрната, расказвае пра  выпадкі суіцыду сярод школьнікаў. 

 

11.09.2021 

Хрышчановіч, Н. Наперад за мячом / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 11 верасня (№ 100 ). — С. 4. 

З 6 па 9 верасня ішлі фінальныя матчы сярод дзяцей па футболе “Скураны 

мяч” на палях футбольнага клуба “Мінск”. Удзел прынімалі прадстаўнікі Мінскай 

вобласці з Барысаўскага, Салігорскага, Вілейскага, Смалявічскага раёнаў. 
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Калядзіч, Н. Стартаваў трэці сезон праграмы “Настаўнік для Беларусі” / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2021. — 11 верасня (№ 100 ). — С. 15. 

Стартаваў трэці сезон праграмы “Настаўнік для Беларусі”. Па гэтай 

праграме маладыя настаўнікі едуць працаваць у вёскі і маленькія гарады нашай 

краіны. Ім аказваецца ўсялякая дапамога ў тым ліку і фінансавая. Сёлета праграма 

праходзіць ў 17 школах краіны сярод каторых школы Фаніпаль, Дзяржынск, 

Беразіно. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/startavau-tretsi-sezon-

pragramy-nastaunik-dlya-belarusi/  

 

08.09.2021 

Церахава, Н. Жыццё на роўных / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 08 верасня (№ 99 ). — С. 11. 

Размова пра інклюзіўную адукацыю прайшла падчас прэс-канферэнцыі 

“Жыццё на роўных. Актуальныя пытанні стварэння безбарьернага асароддзя ў 

Беларусі” ў прэс-цэнтры Дома Прэсы. У Мінскай вобласці ў наступныя 5 гадоў 

плануецца абсталявать 454 аб’ектаў сацыяльнай інфраструктуры, 64 новыя 

сацыяльныя аб’екты: дзіцячыя садкі і школы і г.д. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zhytstsyo-na-rounyh/  

 

04.09.2021 

Рэва, Д. Новая школа ў Стоўбцах: STEM-цэнтр, басейн и цір / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 04 верасня (№ 98 ). — С. 2. 

Артыкул пра навучальны працэс у новай сярэдняй школы № 4 г. Стаўбцы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/novaya-shkola-u-stoubtsah-

stem-tsentr-basejn-i-tsir/  

 

Ларчык, Л. Веру ў тое, чаму вучу / Л. Ларчык // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 04 верасня (№ 98 ). — С. 11. 

У артыкуле настаўніца гісторыі і грамадазнаўства гімназіі № 2 г. Салігорска  

Людміла Ларчык расказвае пра практыку выкарыстання віртуальных сэрвісаў у 

навучальным працэсе.  

Электронная версія артыкула: https://prastora.ng-press.by/veru-u-toe-chamu-

vuchu/  

 

Перагуд, Н. У краіну прафесій праз гульню / Н. Перагуд // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 04 верасня (№ 98 ). — С. 11. 

Артыкул выхавальніка дашкольнай адукацыі я/с № 5 г. Любані пра ўласны 

дыдактычны дапаможнік “Дзівосны свет прафесій” з дапамогай якога магчыма 

развіваць у дзяцей станоўчае стаўленне да чалавека працы. 

Электронная версія артыкула: https://prastora.ng-press.by/u-krainu-prafesij-

praz-gulnyu/  
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Калядзіч, Н. Як пандэмія ўплывае на геаграфічную абалонку? / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 04 верасня (№ 98 ). — С. 14. 

Артыкул пра XIV Міжнародную алімпіаду па навуках аб зямлі IESO-2021. 

Навучэнец 11 класа гімназіі № 1 г. Слуцка Раман Пенязь – адзін с прадстаўнікоў 

нашай краіны на гэта алімпіадзе. 

 

02.09.2021 

Рэва, Д. Супрацоўніцтва мацнее / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

02 верасня (№ 97 ). — С. 4. 

У артыкуле рассказваецца аб супрацоўніцтве Барысаўскага дзяржаўнага 

каледжа с прадпрыемствамі Беларусі. 
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14.09.2021 

Наркевіч, Г. Мы – брэндавы аграгарадок / Г. Наркевіч // Мінская праўда. — 

2021. — 14 верасня (№ 70). — С. 4. 

Кожная краіна мае свой гастранамічны брэнд, які бясконца піярыць. 

Харчовая «візітная картка» нашай краіны — бульба. На Міншчыне ёсць месца, дзе 

яе любяць асабліва — аграгарадок Дзешчанка Уздзенскага раёна. Кожную восень 

тут ладзяць бульбяныя ярмаркі, кірмашы, фэсты. Не стаў выключэннем і гэты год: 

сёння ўсіх, хто не можа жыць без «другога хлеба» запрашаюць на рэгіянальны 

фестываль-ярмарку «Бульбяны фэст”. Фішка свята — адкрыццё сімвалічнага знака 

Бульбе. Дарэчы, пасадзейнічаў гэтаму непасрэдна старшыня Мінаблвыканкама 

Аляксандр Турчын. 

Яшчэ 11 год таму (15 верасня 2010 года) на базе мясцовага вучэбна-

педагагічнага комплекса «Дзешчанскі дзіцячы сад-сярэдняя школа» з’явіўся першы 

на Беларусі музей бульбы. 
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