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22.10.2021 

Нестеров, А. Пришел, придумал, победил / А. Нестеров // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2021. — 22 октября (№ 204). — С. 12-13. 

Работа Национального детского технопарка сегодня организована в 

тестовом режиме по трем направлениям: «Зеленая химия», «Информационные и 

компьютерные технологии» и «Робототехника» — по десять человек в смену в 

каждой из групп. Сами смены продолжительностью 24 дня проводятся каждый 

месяц с использованием ресурсов БГУ, БНТУ и БГУИР. 

Образовательное направление «Зеленая химия» развивается в Национальном 

детском технопарке на базе Белгосуниверситета. В октябрьскую смену постигать 

тонкости безопасной химии приехали школьники из Молодечно, Борисова и других 

населенных пунктов страны. 

Девятиклассник гимназии № 10 Молодечно Павел Шаюк не случайный человек 

в Национальном детском технопарке. Прежде чем подать заявку на направление 

«Робототехника», он больше двух лет занимался в школьном кружке аналогичного 

профиля. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/prishel-pridumal-

pobedil.html  

 

Усачев, О. Крылья творчества / О. Усачев // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 

22 октября (№ 204). — С. 14. 

Резидент Парка высоких технологий компания «СК хайникс мемори солюшнс 

Восточная Европа» при поддержке Министерства образования в рамках 

благотворительного проекта «Крылья счастья» продолжает развивать 

инклюзивную среду для детей с особенностями развития. Так, 20 октября в Старых 

Дорогах неравнодушные взрослые, вложив душу и сердце, попытались сделать мир 

особенных малышей светлее, ярче и интереснее – на территории ГУО «Ясли-сад № 

1 г. Старые Дороги» появилась адаптивная детская площадка – вторая в истории 

проекта «Крылья счастья».  

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/schaste-eto-nashi-deti-

.html  
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15.10.2021 

Кузьмич, М. Пусть растет “алеся” / М. Кузьмич // СБ. Беларусь сегодня. — 

2021. — 15 октября (№ 199). — С. 6. 

Новый яблоневый сад заложили учащиеся Марьиногорского аграрно-

технического колледжа и заместитель председателя Совета Республики Анатолий 

Исаченко. 

 

 

«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 

 

 

08.10.2021 
Шимук, Т. “Василек” расцвел в октябре / Т. Шимук // Рэспубліка. — 2021. — 

08 кастрычніка (№ 192). — С. 8- 9. 

Порог современного учреждения образования «Ясли-сад «Василек» по улице 

Шамановского в Дружном распахнул свои двери для педагогов и маленьких жителей 

Пуховичского района. Их сердечно поздравили председатель Минского 

облисполкома Александр Турчин и представители местной власти.  

 

02.10.2021 
Азанович, Т. Учитель, о сколько в вас открытий! / Т. Азанович // Рэспубліка. 

— 2021. — 02 кастрычніка (№ 188). — С. 1, 12-13. 

В статье рассказывается о Рассветовской средней школе Клецкого района, 

где открыт уникальный STEM-кабинет. 
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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 

 
07.10.2021 

Лазоўская, Т. Што яшчэ прадугледжвае новая школа ў Стоўбцах. Сістэма 

«свой—чужы» і штучны інтэлект / Т. Лазоўская // Звязда. – 2021. — 07 кастрычніка 

(№ 193). — С. 1, 2. 

Артыкул прысвечаны Стаўбцоўскай сярэдняй школе № 4, якая расчыніла свае 

дзверы 1 верасня 2021 года. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20211006/1633532789-sistema-svoy-chuzhy-i-shtuchny-

intelekt-shto-yashche-pradugledzhvae-novaya  

 

02.10.2021 

Нікалаева, Н. “45 хвілін ужо прайшло?” / Н. Нікалаева // Звязда. – 2021. — 02 

кастрычніка (№ 190). — С. 1, 5. 

У сям’і Наталлі Катчанкі Дзень настаўніка — адно свята на траіх. Сама 

Наталля выкладае ў Нясвіжскай гімназіі англійскую мову. Яе муж Уладзімір працуе 

ў той жа навучальнай установе, але яго спецыялізацыя — нямецкая мова. Маці 

Наталлі — Ванда Уладзіміраўна Талай — выкладала французскую мову ў вясковай 

школе 32 гады, з іх пяць — ужо знаходзячыся на пенсіі. 

Электронная версія артыкула: 
https://zviazda.by/be/news/20211001/1633095542-nastaunica-zamezhnay-movy-pra-

kayf-na-uroku-impravizacyyu-i-matyvacyyu-da  
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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/ 
 

 

30.10.2021 

Куняўская, М. Быць здаровым – свядомы выбар / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 30 кастрычніка (№ 120). — С. 3. 

У школах і гімназіях Міншчыны ў рамках інфармацыйна-адукацыйнага 

праекта “Школа актыўнага грамадзяніна” старшакласнікі абмеркавалі пытанні 

здароўя і здаровага ладу жыцця, пагаварылі аб дасягненнях медыцыны, аховы 

здароўя і фармацэўтыкі. Так, у Смалявіцкай раённай гімназіі з вучнямі 10-11 класаў 

размову на тэму “Гордасць за Беларусь. Здароўе кожнага з нас – галоўная 

каштоўнасць” вялі ўрач-педыятр Смалявіцкай ЦРБ Сяргей Скокаў і намеснік 

дырэктара па выхаваўчай рабоце Алеся Дашук. 

 

28.10.2021 

Куняўская, М. Сэрца ў падарунак / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 28 кастрычніка (№ 119). — С. 13. 

На Міншчыне падвялі вынікі абласнога конкурсу замяшчальных сямей “Сэрца 

аддаю дзецям”, які прайшоў дыстанцыйна ў фармаце пяцідзённага web-марафону 

“Маміна сэрца”. 

У віртуальным спаборніцтве прынялі ўдзел 24 замяшчальныя сям’і Мінскай 

вобласці. На працягу пяці дзён 173 удзельнікі размяшчалі відэаматэрыялы на розныя 

тэмы ў сваіх акаўнтах у Instagram. Усяго было апублікавана 120 відэаролікаў. 

Пераможцай сярод трох лідараў стала сям’я Васіля і Алены Пацукевічаў з 

Барысава. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/sertsa-u-padarunak/  

 

Куняўская, М. На крылах шчасця / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 28 кастрычніка (№ 119). — С. 13. 

На тэрыторыі ясляў-сада № 1 Старых Дарог з’явілася адаптыўная гульнявая 

пляцоўка для асаблівых дзетак. Гэта стала магчымым дзякуючы кампаніі “СК 

хайнікс мемары салюшанс Усходняя Еўропа” пры падтрымцы Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь і рэалізацыі сацыяльна-дабрачыннага праекта 

“Крылы шчасця”. 

На ўрачыстым адкрыцці прысутнічалі спецыяліст галоўнага ўпраўлення 

агульнай сярэдняй, дашкольнай і спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі 

Святлана Сысой, першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па адукацыі 

http://nastgaz.by/
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Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Соф’я Філістовіч, прадстаўнікі 

мясцовай улады. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-krylah-shchastsya/  

 

Куняўская, М. Ведаем, разважаем, дзейнічаем / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 28 кастрычніка (№ 119). — С. 13. 

У школах Міншчыны прайшлі заняткі для дзевяцікласнікаў па рэалізацыі 

інфармацыйна-адукацыйнага праекта “Школа актыўнага грамадзяніна”. Падчас 

заняткаў разглядаліся тры інфармацыйныя блокі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vedaem-razvazhaem-

dzejnichaem/  

 

23.10.2021 

Куняўская, М. Аргументы супраць контраргументаў / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 23 кастрычніка (№ 117). — С. 4. 

У артыкуле расказваецца пра школьны клуб “Дэбаты”, які спрыяе развіццю 

педагагічнай эрудыцыі, інтуіцыі, імправізацыі, назіральнасці і знаходлівасці 

навучэнцаў педагагічных класаў і маладых педагогаў сярэдняй школы № 13 

Барысава. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/argumenty-suprats-

kontrargumentau/  

 

Куняўская, М. Каштоўнасці без меж / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 23 кастрычніка (№ 117). — С. 4. 

Тыдзень музеяў пад дэвізам “Музей для ўсіх” праходзіць ва ўстановах 

адукацыі Мінскай вобласці з 18 па 23 кастрычніка напярэдадні рэспубліканскага 

форуму музеяў “Памяць народа ў надзейных руках маладых”. 

На гэтым тыдні ўсе жадаючыя могуць наведаць школьныя экспазіцыі, 

выставы ў цэнтрах дзіцячай творчасці, установах сярэдняй спецыяльнай і 

прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Дарэчы, ва ўстановах адукацыі Міншчыны 

працуюць 317 музеяў краязнаўчай, літаратурнай, ваенна-патрыятычнай, 

этнаграфічнай і іншай накіраванасці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kashtounastsi-bez-mezh/  

 

21.10.2021 

Скачак, А. Працягваюць традыцыі сям’і і школы / А. Скачак, А. Алісіевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 21 кастрычніка (№ 116). — С. 1. 

У артыкуле Алена Скачак, Аксана Алісіевіч, настаўніцы гімназіі № 1 

Барысава, расказваюць пра сваіх калег, двух сясцёр, Вольгу Васільеўну і Іну 

Васільеўну Івоновых. Вольга Васільеўна вучыць дзяцей гісторыі і грамадазнаўству, 

Іна Васільеўна – інфарматыцы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pratsyagvayuts-tradytsyi-

syam-i-i-shkoly/  
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16.10.2021 

Хрышчановіч, Н. Героі на картках /Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 16 кастрычніка (№ 114). — С. 9. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле расказваецца пра Аляксандра Глінскага, педагога Цэнтра 

творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” Пухавіцкага раёна. У педагога ёсць гурток 

па кіберспорце, але прысвяціць яго Аляксандр Глінскі вырашыў канкрэтнай гульні – 

Hearthstone. 

Электронная версія артыкула: https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-

hvalya/geroi-na-kartkah/  

 

14.10.2021 

Куняўская, М. Сэрцы, адданыя дзецям / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 14 кастрычніка (№ 113). — С. 4. 

На Міншчыне з 5 па 12 кастрычніка дыстанцыйна праводзіўся обласны 

конкурс сярод дамоў сямейнага тыпу “Сэрца аддаю дзецям”. У ім удзельнічалі 23 

сям’і. 

 

Куняўская, М. Святкуем разам / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 14 кастрычніка (№ 113). — С. 4. 

На працягу ўсяго тыдня ва ўстановах адукацыі Міншчыны праходзяць 

мерапрыемствы, прысвечаныя Дню маці. 

 

Куняўская, М. XI Педагагічны марафон / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 14 кастрычніка (№ 113). — С. 10. 

Шасцідзённы педагагічны марафон у сталічным рэгіёне прайшоў пад назвай 

“Адзінства, грамадзянскасць, патрыятызм — ключавы рэсурс развіцця адукацыі 

Міншчыны”. Удзел у ім прынялі больш за восем тысяч педагогаў з розных куткоў 

вобласці. Сярод педмарафонцаў — спецыялісты адукацыі рознага профілю: 

педагогі-прадметнікі, выхавальнікі дзіцячых садоў, педагогі-псіхолагі, супрацоўнікі 

бібліятэк, метадысты, кіраўнікі сістэмы адукацыі і інш. Усе яны сабраліся, каб 

падзяліцца найлепшым вопытам, абмеркаваць хвалюючыя пытанні, намеціць новыя 

адукацыйныя мэты і задачы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/xi-pedagagichny-marafon/  

 

09.10.2021 

Каласкова, А. Родныя мясціны на ўроках матэматыкі / А. Каласкова // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 09 кастрычніка (№ 112). — С. 11. (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Алена Каласкова, настаўніца рускай мовы і літаратуры, класны 

кіраўнік 9 класа Яршэвіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Валожынскага раёна, 

расказвае пра ролю экскурсій у грамадзянска-патрыятычным выхаванні 

школьнікаў. 

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

myastsiny-na-urokah-matematyki/  

 

https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/geroi-na-kartkah/
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/geroi-na-kartkah/
https://nastgaz.by/xi-pedagagichny-marafon/
https://prastora.ng-press.by/rodnyya-myastsiny-na-urokah-matematyki/
https://prastora.ng-press.by/rodnyya-myastsiny-na-urokah-matematyki/
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Саломка, Т. Школьнікі на “Арбіце” / Т. Саломка // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 09 кастрычніка (№ 112). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Тамара Саломка, настаўніца беларускай мовы і літаратуры, 

кіраўнік аб’яднання па інтарэсах “Юны карэспандэнт” Гародзькаўскага дзіцячага 

сада-сярэдняй школы Валожынскага раёна, расказвае пра школьную газету 

“Арбіта”, якая выходзіць з 2013 года. 

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

arbitse/  

 

07.10.2021 

Фельдман, Т. Месца, дзе я магу быць самім сабой / Т. Фельдман // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 07 кастрычніка (№ 111). — С. 6. 

У артыкуле Таццяна Фельдман, педагог-псіхолаг сацыяльна-педагагічнага 

цэнтра Барысаўскага раёна, кіраўнік клуба для падлеткаў “Перспектыва” 

Барысава, расказвае пра клуб, які арганізаваны на базе сацыяльна-педагагічнага 

цэнтра Барысаўскага раёна. 

 

05.10.2021 

Санько, Н. Для развіцця канкурэнтаздольнай асобы – дыстанцыйнае 

навучанне / Н. Санько // Настаўніцкая газета. — 2021. — 05 кастрычніка (№ 110). — 

С. 10. 

У артыкуле Настасся Санько, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

гімназіі № 2 Салігорска Мінскай вобласці, расказвае пра платформу дыстанцыйнага 

навучання гімназіі № 2 Салігорска. 

 

02.10.2021 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2021. — 02 кастрычніка (№ 

109). — С. 3. 

Узнагародзіць за добрасумленную плённую працу ў сістэме адукацыі, высокі 

ўзровень прафісійнага майстэрства, значныя дасягненні ў працоўнай дзейнасці і ў 

сувязі з Днём настаўніка: 

нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі” 

Крыштафовіча Генадзія Віктаравіча – дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі 

“Нарацкая сярэдняя школа № 2” Мядзельскага раёна. Ганаровай граматай 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Гняўчынскую Ларысу Мікалаеўну – кіраўніку 

народнай студыі “Мар’інка” дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі “Цэнтр 

творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” Пухавіцкага раёна”; Мініч Святлану 

Георгіевну – выкладчыцу беларускай мовы і літаратуры ўстановы адукацыі 

“Капыльскі дзяржаўны каледж”. Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь Бяцян Марыю Уладзіміраўну – настаўніцу фізікі дзяржаўнай устеановы 

адукацыі “Уздзенская сярэдняя школа № 2 імя К.К.Крапівы”; Мазепіну Марыну 

Аляксандраўну – настаўніцу беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы 

адукацыі “Сеніцкая сярэдняя школа імя Янкі Купалы” Мінскага раёна; Шчурок 

Вераніку Генадзьеўну – настаўніцу біялогіі дзяржаўнай установы адукацыі 

“Сярэдняя школа № 4 г. Чэрвеня” 

 

https://prastora.ng-press.by/shkolniki-na-arbitse/
https://prastora.ng-press.by/shkolniki-na-arbitse/
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26.10.2021 

Наркевич, Г. Владеют “детским языком” и на “ты” с IT-технологиями / Г. 

Наркевич // Мінская праўда. — 2021. — 19 кастрычніка (№ 82). — С. 8-9. 

Статья посвящена яслям-саду “Василёк” поселка Дружный Пуховичского 

района, который был открыт чуть больше двух недель назад. В учреждение пришло 

работать сразу 15 молодых специалистов. 

 

Грамузова, Н. Поиграем на “Крыльях счастья” / Н. Грамузова // Мінская 

праўда. — 2021. — 19 кастрычніка (№ 82). — С. 8-9. 

Открытие адаптивной игровой площадки, а также инклюзивной арт-студии 

для детей с особенностями развития состоялось на базе ГУО «Ясли-сад №1 г. 

Старые Дороги». 

 

19.10.2021 

Грамузова, Н. Я вакцинировался, а ты? / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 

2021. — 19 кастрычніка (№ 80). — С. 6. 

Педагоги Крупщины присоединились к флешмобу “Я вакцинировался, а ты?”, 

так коллектив Узнацкой средней школы принял участие в вакцинации одним из 

первых.  

 

08.10.2021 

Наркевич, Г. Как с картинки / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2021. — 08 

кастрычніка (№ 77). — С. 3. 

В Дружном открыли современные ясли-сад и благоустроили прилегающую 

территорию. Ясли-сад “Василёк” рассчитаны на 230 малышей. Для них 

укомплектованы 12 групп в зависимости от возраста. 

 

05.10.2021 

Слиж, М. От забитого гвоздя до полетов на МКС / М. Слиж // Мінская праўда. 

— 2021. — 05 кастрычніка (№ 76). — С. 12 - 13. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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В статье рассказывается о педагогах Минской области: Анастасии 

Трусевич, молодом специалисте, учителе физической культуры вилейской гимназии 

№ 1 “Логос”; молодом педагоге гимназии № 10 Молодечно Владиславе Войтеховиче. 

 

 


