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27.08.2021 

Готовко, Д. В салоне – дети! / Д. Готовко // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 

28 августа (№ 164). — С. 10. 

В Логойске прошел первый в стране конкурс на звание лучшего водителя 

школьного автобуса. В числе победителей оказалась Елена Коробейко, 

представительница Узденского района. Она показала лучший результат на 

автодроме, быстро ответила на вопросы по ПДД и нашла выход из критической 

ситуации, предложенной сотрудниками ГАИ. Женщина-водитель заняла первое 

место и в качестве подарка получила от организаторов автомобильный 

холодильник. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/v-salone-deti.html  

 

11.08.2021 

Захаров, А. Новый образ старого города / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2021. — 11 августа (№ 152). — С. 9. 

В статье рассказывается о подготовке города Копыля ко Дню белорусской 

письменности и областным “Дажынкам”. О подготовке к празднику в статье 

рассказали директор гимназии № 1 имени Н. В. Ромашко Томара Мисько, директор 

средней школы № 2 имени Тишки Гартного Ирина Абас и коллектив детских яслей-

сада № 6. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/novyy-obraz-starogo-

goroda.html  
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«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 

 
28.08.2021 

Мисник, Е. Школа настоящего / Е. Мисник // Рэспубліка. — 2021. — 28 

жніўня (№ 163). — С. 7. 

В городе Столбцы Минской области открылась новая школа № 4 на 700 

учащихся. 

 

18.08.2021 

Грудницкий, С. Домашнее задание к сентябрю / С. Захаров // Рэспубліка. — 

2021. — 18 жніўня (№ 155). — С. 1,4. 

Чуть меньше двух недель остается до самого долгожданного момента в 

жизни любого первоклашки — Дня знаний и первого звонка. О том, как школы и 

гимназии Минска и Минской области подготовились к новому учебному году, 

рассказывается в статье. Так, в учреждениях образования Минской области в 

новом учебном году будут обучаться более 163 тысяч учащихся. Впервые школьный 

звонок в регионе прозвенит для 17 987 мальчиков и девочек. В дошкольные 

учреждения области придут более 63 тысяч воспитанников.  

— В области немало делается для создания дополнительных мест в 

учреждениях образования, — заявила первый заместитель начальника главного 

управления по образованию Минского облисполкома Софья Филистович. — С 1 

сентября будут введены в эксплуатацию два учреждения общего среднего 

образования: школы в Столбцах и Колодищах. До конца 2021 года планируется ввод 

двух учреждений дошкольного образования: детские сады в поселке Дружный 

Пуховичского района и агрогородке Колодищи Минского района. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/domashnee-zadanie-k-

sentyabryu.html  

 

  

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/domashnee-zadanie-k-sentyabryu.html
https://www.sb.by/articles/domashnee-zadanie-k-sentyabryu.html


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

ЖНІВЕНЬ 

4 
 

 

 

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 

 
25.08.2021 

Каб свята запомнілася ўсім // Звязда. – 2021. — 25 жніўня (№ 162). — С. 5. 

Мінскае абласное аб’яднанне прафсаюзаў удзельнічае ў акцыі «Збяры 

партфель у школу». Яго прадстаўнікі наведваюць шматдзетныя і 

малазабяспечаныя сем’і, аказваюць падтрымку непаўналетнім, якія засталіся без 

апекі бацькоў або якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. 

Так, Барысаўскае раённае аб’яднанне прафсаюзаў уручыла падарункі 

выхаванцам мясцовага сацыяльнага прытулку. А Лагойскае раённае аб’яднанне 

прафсаюзаў падарыла будучым першакласнікам Гайненской СШ вялікія 

тэматычныя партфелі. 

У некаторых раёнах Мінскай вобласці праводзяць святочныя 

мерапрыемствы, на якіх школьнікаў віншуюць з надыходзячым новым навучальным 

годам. 

 

21.08.2021 

Нікалаева, Н. На Міншчыне плюс дзве новыя школы / Н. Нікалаева // Звязда. 

– 2021. — 21 жніўня (№ 160). — С. 3. 

Ва ўстановы адукацыі Мінскай вобласці ў новым навучальным годзе прыйдуць 

больш як 163 тысячы навучэнцаў: 55,6 тысячы дзяцей у сельскіх школах і 108 тысяч 

— у гарадскіх. Упершыню школьны званок празвініць 1 верасня для 18 тысяч 

хлопчыкаў і дзяўчынак. А ў дашкольныя ўстановы вобласці прыйдуць больш за 63 

тысячы выхаванцаў.  

— Зараз школы і дзіцячыя садкі актыўна рыхтуюць да новага навучальнага 

года, — расказала журналістам першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення 

па адукацыі Мінаблвыканкама Соф’я Філістовіч. — На правядзенне іх рамонту з 

бюджэту вобласці было выдзелена больш як 17 мільёнаў рублёў. 

Усяго ў Мінскай вобласці функцыянуе больш за 1110 школ і дзіцячых садкаў. 

У бягучым годзе ў рэгіёне плануюць увесці ў эксплуатацыю сярэднюю школу 

магутнасцю 720 месцаў у Стоўбцах, дзіцячы сад на 230 месцаў у пасёлку Дружны 

Пухавіцкага раёна, а таксама сярэднюю школу на 720 месцаў і дзіцячы сад на 230 

месцаў у пасёлку Калодзішчы-2 Мінскага раёна. 
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18.08.2021 

Нікалаева, Н. На парадку дня - бяспека / Н. Нікалаева // Звязда. – 2021. — 18 

жніўня (№ 157). — С. 1,4. 

Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя пачатку новага навучальнага 

года, пройдуць 1 верасня. Сёння яшчэ не завяршылася работа па падборы кадраў на 

новую пасаду — кіраўніка па ваенна-патрыятычным выхаванні, што з'явіцца ва 

ўстановах адукацыі з 1 верасня. «Складзеныя штатныя расклады, стаўкі ўведзены 

ў залежнасці ад колькасці вучняў у школах. Гэта можа быць палова стаўкі ці 

стаўка, — патлумачыла першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па 

адукацыі Мінаблвыканкама Соф'я Філістовіч. — Кандыдатуры на гэтую пасаду 

прапрацоўваюцца кіраўнікамі ўстаноў адукацыі сумесна з мясцовымі ваенкамамі і 

прадстаўнікамі МУС. У першую чаргу, разглядаюцца ваенныя з педагагічнай 

адукацыяй. Гэта павінен быць не проста спецыяліст, які будзе праводзіць урокі 

дапрызыўнай падрыхтоўкі, а асоба з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй...» 

Электронная версія артыкула: 
https://zviazda.by/be/news/20210817/1629215832-urachystyya-merapryemstvy-

prysvechanyya-pachatku-novaga-navuchalnaga-goda  

 

 

«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  
 

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. 
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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/ 
 

 

31.08.2021 

Церахава, Н. Выхоўваць патрыётаў / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 31 жніўня (№ 96 ). — С. 9. 

 27 жніўня ў Нясвіжы прайшла канферэнцыя педагагічных работнікаў 

Мінскай вобласці “Адзінства, грамадзянскасць, патрыятызм – ключавы рэсурс 

развіцця адукацыі Міншчыны”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyhouvats-patryyotau-belarusi/  

 

30.08.2021 

Церахава, Н. Стварыць уласны адукацыйны брэнд / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 28 жніўня (№ 95). — С. 4. 

Начальнік упраўлення адукацыі Вілейскага райвыканкама Аляксандр 

Часлававіч Пуцэйка расказвае аб дасягненнях сістэмы адукацыі раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/stvaryts-ulasny-adukatsyjny-

brend/  

 

21.08.2021 

Калядзіч, Н. Падрыхтоўка блізіцца да завяршэння / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 21 жніўня (№ 92). — С. 3. 

Ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці ў новым навучальным годзе будуць 

вучыцца больш за 163 тысячы навучэнцаў. У сельскіх школах — 55,6 тысячы дзяцей, 

у гарадскіх — 108 тысяч. Упершыню школьны званок празвініць для 17 987 

хлопчыкаў і дзяўчынак са сталічнага рэгіёна. У дашкольныя ўстановы вобласці 

прыйдуць больш за 63 тысячы выхаванцаў. 

Усяго на Міншчыне больш за 1110 школ і дзіцячых садоў. У бягучым годзе ў 

рэгіёне таксама плануюць увесці ў эксплуатацыю сярэднюю школу на 720 месцаў у 

Стоўбцах, дзіцячы сад на 230 месцаў у пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна, а 

таксама сярэднюю школу на 720 месцаў і дзіцячы сад на 230 месцаў у пасёлку 

Калодзішчы-2 Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/padryhtouka-blizitstsa-da-

zavyarshennya/  
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19.08.2021 

Сахно, Н. Дзеці — гэта безумоўная любоў / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 19 жніўня (№ 91). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны намесніку загадчыку ясляў-сада № 44 Барысава 

Вераніке Алегаўне Няўзоравай. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/dzetsi-geta-bezumounaya-

lyubou/  

 

17.08.2021 

Дубоўская, В. Дом экалагічнай асветы запрашае / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 17 жніўня (№ 90). — С. 3. 

У канцы мінулага тыдня ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-

аздараўленчым цэнтры “Зубраня” адбылося адкрыццё Дома экалагічнай асветы. Ва 

ўрачыстасцях прынялі ўдзел міністр адукацыі Ігар Карпенка, міністр прыродных 

рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй Худык, старшыня Мядзельскага 

райвыканкама Аляксандр Прановіч, прадстаўнік ЮНІСЕФ у Рэспубліцы Беларусь 

Таня Радачай. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/dom-ekalagichnaj-asvety-

zaprashae/  

 

12.08.2021 

Шымко, Т. Прафесіяналізм і ўзаемная падтрымка – шлях да поспеху / Т. 

Шымко // Народная газета. — 2020. — 12 жніўня (№ 88). — С. 1. 

Артыкул прысвечаны Генадзю Віктаравічу Крыштафовічу, дырэктару 

Нарацкай сярэдняй школы № 2 Мядзельскага раёна Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/prafesiyanalizm-i-

uzaemnaya-padtrymka-shlyah-da-pospehu/  

 

05.08.21 

Шакун, С. З цярпеннем, павагай і бязмежнай любоўю да дзяцей / С. Шакун // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 5 жніўня (№ 86). — С. 1. 

У артыкуле Святлана Шакун, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага, расказвае пра сваю калегу, 

настаўніцу геаграфіі гэтай жа ўстановы адукацыі Тамару Міхайлаўну Рашкевіч. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/z-tsyarpennem-pavagaj-i-

byazmezhnaj-lyubouyu-da-dzyatsej/  

 

Клюйко, А. Россып творчасці і таленту. Пра настаўнікаў, якія рыхтуюць 

настаўнікаў / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2021. — 5 жніўня (№ 86). — С. 4. 

У Нясвіжскім дзяржаўным каледжы імя Якуба Коласа прыёмная кампанія 

выходзіць на фінішную прамую. Аб сёлетнім прыёме і аб тым, якія адметнасці будзе 

мець для установы новы навучальны год, у артыкуле расказвае дырэктар каледжа 

А. В. Жураўлёва. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/rossyp-tvorchastsi-i-talentu/  
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Харытон, А. Родныя мясціны на ўроках матэматыкі / А. Харытон // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 5 жніўня (№ 86). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”). 

У артыкуле Алена Харытон, настаўніца матэматыкі Гародзькаўскага 

дзіцячага сада - сярэдняй школы Валожынскага раёна, расказвае пра выкарыстанне 

на ўроках матэматыкі тэставых задач, складзеных на аснове мясцова-лікавага 

матэрыялу. 

Электронная версія артыкула: https://prastora.ng-press.by/rodnyya-

myastsiny-na-urokah-matematyki/  

 

Мышкавец, І. Фарміраванне грамадзянска-патрыятычных каштоўнасцей 

дзяцей у пазакласнай рабоце / І. Мышкавец // Настаўніцкая газета. — 2021. — 5 

жніўня (№ 86). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Ірына Мышкавец, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Лысіцкага дзіцячага сада - сярэдняй школы Нясвіжскага раёна, расказвае 

грамадзянскае выхаванне школьнікаў. 

Электронная версія артыкула: https://prastora.ng-press.by/farmiravanne-

gramadzyanska-patryyatychnyh-kashtounastsej-dzyatsej-u-pazaklasnaj-rabotse/  
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31.08.2021 

Наркевич, Г. “В комнатах даже телики будут” / Г. Наркевич // Мінская 

праўда. — 2021. — 31 жніўня (№ 66). — С. 4. 

 Учащиеся Несвижского колледжа показали губернатору новое общежитие. 

Электронная версия статьи: https://www.mlyn.by/novosti/2021/08/v-

komnatax-dazhe-teliki-budut!-uchashhiesya-nesvizhskogo-kolledzha-pokazali-turchinu-

novoe-obshhezhitie/  

 

Харевич, Е. Не забыли, но простили / Е. Харевич // Мінская праўда. — 2021. 

— 31 жніўня (№ 66). — С. 5. 

 Учителя Боровлянской средней школы № 2 рассказывают как чувствуют себя 

после прошлогодних протестов и короновирусных ограничений.  

 
03.08.2021 

Харевич, Е. Осталось меньше месяца / Е. Харевич // Мінская праўда. — 2021. 

— 03 жніўня (№ 58). — С. 14. 

Новая школа в Колодищах готовится к открытию. Директор школы Андрей 

Боровиков рассказал, что процент готовности объекта 93 процента, рассчитана 

новая школа 720 мест, работать с детьми здесь будут 80 педагогов. 
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