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29.04.2021 

Ішчанка, С. “Зялёным школам” – зялёнае святло” / С. Ішчанка // Звязда. – 

2021. — 29 красавіка (№ 80). — С. 9. 

Дыстанцыйную гульню пад такой назвай правёў Барысаўскі цэнтр экалогіі і 

турызму пры падтрымцы Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі.  

Гульня-чэлендж доўжылася з 15 лютага да 15 сакавіка. У ёй бралі ўдзел 

навучэнцы ўстаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі Мінскай 

вобласці (27 камандаў, кожная з чатырох чалавек). Гэты конкурс меў у якасці 

галоўнай мэты пашырэнне сеткі «Зялёных школ». Так, дзякуючы ўдзелу ў гульні 

прадстаўнікі 24 устаноў адукацыі даведаліся пра «Зялёныя школы» і паспрабавалі 

працаваць па кірунках дадзенага праекта. Па выніках адбылося ўрачыстае 

ўзнагароджанне пераможцаў і прызёраў. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20210428/1619624809-zyalyonym-shkolam-zyalyonae-

svyatlo  

 

28.04.2021 

Лазоўская, Т. Над ракой Арэсай. «Мураўінай сцяжынкай» / Т. Лазоўская // 

Звязда. – 2021. — 28 красавіка (№ 79). — С. 1, 4. 

Шосты год на Любаншчыне праводзіцца раённы дзіцячы конкурс 

літаратурнай творчасці «Мураўіная сцяжынка» імя Івана Андрэевіча Муравейкі. 

Арганізатар — упраўленне па адукацыі, спорце і турызме Любанскага 

райвыканкама. Ужо стала тадыцыяй, што фінальнае святочнае мерапрыемства 

праходзіць у Сароцкай сярэдняй школе, куды запрашаюцца ўсе зацікаўленыя: 

настаўнікі-філолагі і вучні, якія вырашылі паспрабаваць свае сілы ў конкурсе. 

Электронная версія артыкула: 
https://zviazda.by/be/news/20210427/1619539562-murauinaya-scyazhynka-spryyae-

padtrymcy-i-adkryccyu-yunyh-talentau  
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22.04.2021 

Радзько, С. “Галоўнае – працаваць для іншых” / С. Радзько // Звязда. – 2021. 

— 22 красавіка (№ 75). — С. 8. 

Артыкул прысвечаны Галіне Уладзіміраўне Аляхновіч, настаўніце рускага 

языка і літаратуры Вялічкавіцкай сярэдняй школы Салігорскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 
https://zviazda.by/be/news/20210421/1619020346-z-redakcyynay-poshty 

 

03.04.2021 

Шлапакова, Д. Пра чалавечыя каштоўнасці – простай мовай / Д. Шлапакова 

// Звязда. – 2021. — 03 красавіка (№ 62). — С. 4. 

Прадстаўнікі прыходаў Беларускай праваслаўнай царквы, кіраўнікі і педагогі 

ўстаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міншчыны 

сустрэліся ў Барысаўскім дзяржаўным каледжы на навукова-практычным 

семінары па выхаванні духоўнасці на праваслаўных традыцыях. У мерапрыемстве 

прынялі ўдзел старшыня Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Аляксандр 

Турчын і Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Веніямін.  

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20210402/1617386329-yak-vyhavac-duhounasc-na-

pravaslaunyh-tradycyyah  
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23.04.2021 

Курак, А. Крылатые освободительницы / А. Курак // Народная газета. — 2020. 

— 23 красавіка (№ 16). — С. 16. 

Статья посвящена одному из лучших музеев воинской славы Беларуси, 

который находится в средней школе № 17 города Борисова. 

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/krylatye-osvoboditelnitsy-.html  
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Коношонок, Т. Секрет семейного счастья / Т. Коношонок // Домой!. – 2021. 

— № 4. — С. 8-9.  

В статье Татьяна Коношонок, педагог-психолог ГУО «Жодинский 

социально-педагогический центр» рассказывает о роли приёмных матерей. 
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29.04.2021 

Нікіфарава, С. Гартаючы старонкі вайны / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 29 красавіка (№ 48). — С. 2. 

Напярэдадні самага шчырага майскага свята, Дня Перамогі, у школах 

Беларусі прайшлі тэматычныя сустрэчы ў межах праекта “Школа актыўнага 

грамадзяніна”. Тэма “Ёсць у кожнай перамозе, тваёй і маёй, вясна сорак пятага 

года” прагучала ў панядзелак 26 красавіка, і ў Бараўлянскай сярэдняй школе № 3  

Мінскага раёна. Сярод гасцей быў намеснік міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Аляксандр Уладзіміравіч Кадлубай. 

 

Ерамінок, В. Творчы палілог аб рабочых прафесіях / В. Ерамінок // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 29 красавіка (№ 48). — С. 3. 

Абласны этап рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці 

навучэнскай і студэнцкай моладзі “АРТ-вакацыі” завяршыўся ў Мінскай вобласці 

гала-канцэртам, у якім прынялі ўдзел мастацкія калектывы і 

індывідуальныявыканаўцы з устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі. 

 

Сахно, Н. Галоўнае – пачуць чаллавека / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 29 красавіка (№ 48). — С. 3. (Дадатак “Сацыяльны ракурс”). 

Пра тое, якое значэнне ў маленькіх вёсках і аграгарадках надаецца развіццю 

ўстаноў адукацыі, як адбываецца падвоз дзяцей у школы ў артыкуле расказвае 

старшыня Глівінскага сельскага Савета Барысаўскага раёна Дзмітрый Пятровіч 

Ліпніцкі. 

 

24.04.2021 

Антоненка, В. Кожны ўрок - загадка / В. Антоненка // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 24 красавіка (№ 46). — С. 1. 

Артыкул прысвечвны Галіне Міхайлаўне Галуза, настаўніце гісторыі і 

грамадазнаўства Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kozhny-urok-zagadka/  
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Раманоўская, М. Экапрадукт на школьнай градцы / М. Раманоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 24 красавіка (№ 46). — С. 7. 

Лядзенскі дзіцячы сад – сярэдняя школа Чэрвеньскага раёна даўно вядомы 

сваёй прадпрымальніцкай дзейнасцю.Зарабляць грошы школьная бізнес-кампанія 

пачала сем гадоў назад, вырабляючы і прадаючы венікі для лазні, сувенірных лялек, 

драўляныя дошкі і лапаткі для кухні. У мінулым годзе стаўка была зроблена  на ноу-

хау ў школьнай сельскай гаспадарцы – эказемляробства. У планах юных гаспадароў 

– не толькі сябе накарміць, але і грошы зарабіць на здаровай і карыснай 

экасельгаспадукцыі.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ekapradukt-na-shkolnaj-

gradtsy/  

 

Церахава, Н. З дабром у сэрцах / Н. Церахава  // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 24 красавіка (№ 46). — С. 8. 

У бараўлянскай сярэдняй школе № 3  завяршыўся праект Беларускага 

Чырвонага Крыжа “Пашырэнне ўдзелу грамадзянскай супольнасці ў прыняцці 

рашэнняў па пытаннях сацыяльнай інтэграцыі ў Беларусі”, які рэалізоўваўся ва 

ўстанове на працягу двух гадоў. Пра гэта ў артыкуле расказала дырэктар школы 

Ганна Пятроўна Каралевіч. 

 

Халопіца, Т. Вялікдзень па-радзівілаўску / Т. Халопіца  // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 24 красавіка (№ 46). — С. 14. (Дадатак “Утульная хатка”). 

У артыкуле Таццяна Халопіца, настаўніца геаграфіі Сейлавіцкага дзіцячага 

сада – сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці, расказвае, як з’явілася 

ідэя напісання даследчай работы “Другое жыццё кухні Радзівілаў”. 

 

22.04.2021 

Мойса, Т. Лінгвістычныя хвілінкі / Т. Мойса // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 22 красавіка (№ 45). — С. 7. (Дадатак “Партфоліо”). 

У артыкуле Таццяна Мойса, метадыст Дзяржаўнага раённага вучэбна-

метадычнага кабінета, прадстаўляе метадычную распрацоўку , якая мае на мэце 

дапамагчы настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў правядзенні 

мерапрыемстваў, прымеркаваных да Міжнароднага дня роднай мовы, прадметных 

тыдняў, вучэбных і факультатыўных заняткаў, алімпіяд, павысіць матывацыю 

вучняў да беларускай лінгвістыкі. Заданні разлічаны на вучняў 5-11 класаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі. 

 

Васількевіч, Г. Даследчая дзейнасць на ўроках матэматыкі / Г. Васількевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 22 красавіка (№ 45). — С. 12. (Дадатак 

“Партфоліо”). 

У артыкуле Галіна Васількевіч, настаўніца матэматыкі гімназіі Фаніпаля, 

расказвае пра даследчую дзейнасць і даследчыя здольнасці на уроках матэматыкі. 

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

skarbonka/dasledchaya-dzejnasts-na-urokah-matematyki/  
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Гармак, А. Экалайф: модны клопат пра экалогію / А. Гармак // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 22 красавіка (№ 45). — С. 15. 

У артыкуле Алена Гармак, настаўніца англійскай мовы гімназіі № 3 

Барысава, кіраўнік школьнай бізнес-кампаніі “Экалайф”, расказвае пра экалагічную 

дзейнасць, ідэю развіцця бізнес-кампаніі па вытворчасці экасумак. 

 

20.04.2021 

Грэчка, І. Палітра роднага краю / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

20 красавіка (№ 44). — С. 4. 

Сярод праектаў, прадстаўленых на ХІХ Рэспубліканскай выставе навукова-

метадычнай літаратуры, педагагічнага вопыту і творчасці навучэнскай моладзі, 

значную частку складалі праекты грамадзянска-патрыятычнай тэматыкі, якая 

з’яўляецца асновай выхаваўчай работы. Кожны такі праект нібы яркая карціна, 

створаная педагогамі з мноства колераў багатай палітры свайго вопыту. 

На вывучэнне малой радзімы праз падарожжы накіраваны трэвел-праект 

“Сямейны дыліжанс” Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. Праект 

ахоплівае ўстановы рознага ўзроўню адукацыі. Сем’і, якія вырашылі ўдзельнічаць у 

праекце, ствараюць сваю канцэпцыю падарожжаў па Беларусі. Некаторыя з гэтых 

канцэпцый і былі прадстаўлены падчас выставы. 

Акцэнт у праекце мы, канечне, робім на жамчужынах Мінскай вобласці. 

Асаблівым поспехам карыстаецца Цэнтр экалагічнага турызму “Станькава”, 

Нясвіжскі палацава-замкавы комплекс, парк-музей інтэрактыўнай гісторыі “Сула” 

Стаўбцоўскага раёна, музейныя комплексы “Дукорскі маёнтак” і “Дудуткі” ў 

Пухавіцкім раёне, мемарыяльныя комплексы “Курган Славы” і “Хатынь” і інш. 

Гэтыя аб’екты прасякнуты сямейнымі каштоўнасцямі, гордасцю за сваю малую 

радзіму, фарміруюць тое, што сёння асабліва актуальна і запатрабавана 

соцыумам, — пачуццё грамадзянскасці і патрыятызму, якое пачынаецца з сям’і”, — 

паведаміла рэктар МАІРА Інга Пятроўна Кандрацьева. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/palitra-rodnaga-krayu/  

 

17.04.2021 

Нікіфарава, С. Усё будзе ў ажуры / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 17 красавіка (№ 43). — С. 6. (Дадатак “Шосты дзень”). 

Артыкул прысвечаны Вольге Маславай, члену Беларускага саюза майстроў 

народнай творчасці, педагогу Маладзечанскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі 

“Маладзік”. 

Электронная версія артыкула:  

https://6day.ng-press.by/aktualna/usyo-budze-u-azhury/  

 

15.04.2021 

Бондарава, Т. Першыя сярод роўных / Т. Бондарава // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 15 красавіка (№ 42). — С. 2. 

Заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбным прадмеце “Фізічная 

культура і здароўе” прайшоў на базе Віцебскага кадэцкага вучылішча. 

Сярод пераможцаў (дыплом І ступені) Яна Уладыка (сярэдняя школа № 3 

Вілейкі). 

https://nastgaz.by/palitra-rodnaga-krayu/
https://6day.ng-press.by/aktualna/usyo-budze-u-azhury/
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Бондарава, Т. Сімбіёз тэорыі і практыкі / Т. Бондарава // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 15 красавіка (№ 42). — С. 3. 

Пераможцы заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных 

прадметах “Хімія” і “Біялогія” былі вызначаны ў Віцебску. 

З ліку фіналістаў, якія прадэманстравалі самыя высокія вынікі, будуць 

вызначаны ўдзельнікі міжнародных алімпіяд. Так, дыпломам І ступені заключнага 

этапу рэспубліканскай алімпіяды ўзнагароджаны: па хіміі — Аляксей Бобрык 

(гімназія-каледж мастацтваў Маладзечна). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/simbiyoz-teoryi-i-praktyki/  

 

13.04.2021 

Нікіфарава, С. Выханаўчыя знаходкі - і сабе, і людзям / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 13 красавіка (№ 41). — С. 8. 

Выхаваўчыя методыкі не могуць стаяць на месцы, яны павінны пастаянна 

развівацца, удасканальвацца. Каб выявіць і папулярызаваць самыя эфектыўныя 

методыкі і практыкі, у Мінскім раёне прайшла фарсайт-экспертыза педагагічных 

распрацовак. Сярод 43 прадуктаў была вызначна сямёрка пераможцаў. Яны былі 

прадстаўлены ў рамках калегіі ўпраўлення па адукацыі Мінскага райвыканкама ў 

бараўлянскай сярэдняй школе № 3. 

 

10.04.2021 

Ляцкая, Н. Валанцёр – гэта гучыць модна! / Н. Ляцкая // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 10 красавіка (№ 40). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Наталля Ляцкая, намесник дырэктара па вучэбнай рабце 

сярэдняй школы № 1 Старых Дарог імя Героя Савецкага Саюза Ф. Ф. Кулікова, 

расказвае пра рэализацыю ў навучальнай установе рэспубліканскага праекта 

“Укараненне мадэлі фарміравання маральных каштоўнастных арыентацый 

навучэнцаўпры дапамозе арганізацыі валанцёрскай дзейнасці ў сістэме 

ўзаемадзеяння ўстаноў адукацыі, дзіцячых і маладзёжных аб’яднанняў”. 

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

guchyts-modna/  

 

Мароз, Т. У свеце паэтычнага зачаравання / Т. Мароз // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 10 красавіка (№ 40). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Таццяна Мароз, класны кіраўнік 9 “А” класа сярэдняй школы № 2 

Капыля  імя Цішкі Гартнага, расказвае пра удзел разам з навучэнцамі ў 

літаратурнай гасцёўні “Чароўны палон вершаў”. 

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

paetychnaga-zacharavannya/  

  

https://nastgaz.by/simbiyoz-teoryi-i-praktyki/
https://prastora.ng-press.by/valantsyor-geta-guchyts-modna/
https://prastora.ng-press.by/valantsyor-geta-guchyts-modna/
https://prastora.ng-press.by/u-svetse-paetychnaga-zacharavannya/
https://prastora.ng-press.by/u-svetse-paetychnaga-zacharavannya/
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Крывіцкая, Н. Патрыятычнае выхаванне праз фальклор / Н. Крывіцкая // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 10 красавіка (№ 40). — С. 11. (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Настасся Крывіцкая, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

ясляў-сада № 12 “Бярозка” Жодзіна, расказвае пра далучэнне дзіцяці да культуры ў 

установе дашкольнай адукацыі. 

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

vyhavanne-praz-falklor/  

 

Анікевіч, І. Геаграфія з прывязкай да мясцовасці / І. Анікевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 10 красавіка (№ 40). — С. 13. 

Заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбным прадмеце 

“Геаграфія” праходзіў у Гродне на базе Тэхналагічнага каледжа ГрДУ імя Янкі 

Купалы. 

У Гродна прыехалі 116 старшакласнікаў, пераможцы трэцяга этапу 

алімпіяды, якія прадстаўлялі ўсе шэсць абласцей краіны і Мінск. 

Так сярод пераможцаў дыпломам I ступені ў 9 класе ўзнагароджаны Раман 

Пенязь (гімназія № 1 Слуцка). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/geagrafiya-z-pryvyazkaj-da-

myastsovastsi/  

 

Калядзіч, Н. На прафесійным старце / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 10 красавіка (№ 40). — С. 16. 

Пытанням падрыхтоўкі і адаптацыі маладых спецыялістаў на першых 

рабочых месцах на Барысаўшчыне ўдзяляецца павышаная ўвага. Пра гэта расказала 

ў артыкуле  начальнік упраўлення па адукацыі Барысаўскага райвыканкама Ірына 

Міхайлаўна Садоўская. 

Электронная версія актыкула: https://nastgaz.by/na-prafesijnym-startse/  

 

08.04.2021 

Анікевіч, І. Да роднай мовы — з павагай і глыбокімі ведамі / І. Анікевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 08 красавіка (№ 39). — С. 3. 

Заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах 

“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура” прайшоў у Лідзе.  

Па выніках алімпіяды 57 пераможцаў узнагароджаны дыпломамі, з іх 11 — 

дыпломамі І ступені, 18 — ІІ ступені і 28 — ІІІ ступені. 

Сярод тых, хто ўзнагароджаны дыпломамі І ступені заключнага этапу 

Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і 

“Беларуская літаратура” навучэнка 9 класа Любава Юркевіч (гімназія № 1 

Барысава Мінскай вобласці); вучаніцы 10 класа Рэната Ганчар (гімназія № 2 Слуцка 

Мінскай вобласці), Вікторыя Бурак (Бараўлянская гімназія Мінскага раёна Мінскай 

вобласці). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/da-rodnaj-movy-z-pavagaj-i-

glybokimi-vedami/  

 

https://prastora.ng-press.by/patryyatychnae-vyhavanne-praz-falklor/
https://prastora.ng-press.by/patryyatychnae-vyhavanne-praz-falklor/
https://nastgaz.by/geagrafiya-z-pryvyazkaj-da-myastsovastsi/
https://nastgaz.by/geagrafiya-z-pryvyazkaj-da-myastsovastsi/
https://nastgaz.by/na-prafesijnym-startse/
https://nastgaz.by/da-rodnaj-movy-z-pavagaj-i-glybokimi-vedami/
https://nastgaz.by/da-rodnaj-movy-z-pavagaj-i-glybokimi-vedami/
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Бондарава, Т. Эрудыцыя, аналіз, творчасць / Т. Бондарава // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 08 красавіка (№ 39). — С. 3. 

Заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па рускай мове і літаратуры 

адбыўся на базе Аршанскага дзяржаўнага каледжа харчавання. За перамогу 

спаборнічалі 124 удзельнікі. 

Дыпломамі І ступені заключнага этапу алімпіяды ўзнагароджана Кацярына 

Сяржаніна (гімназія № 1 Салігорска). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/erudytsyya-analiz-tvorchasts/  

 

Бондарава, Т. Жыццёвыя перспектывы адкрываюць замежныя мовы / Т. 

Бондарава // Настаўніцкая газета. — 2021. — 08 красавіка (№ 39). — С. 4. 

Знаўцы замежных моў у Гомелі прадэманстравалі валоданне англійскай, 

нямецкай, французскай, іспанскай і кітайскай мовамі. Спаборніцтвы, галоўны прыз 

якіх — паступленне ў профільныя УВА без дадатковых перашкод, праходзілі на базе 

Гомельскага абласнога інстытута развіцця адукацыі і дзяржаўнага абласнога 

ліцэя. 

Дзесяцікласніца Соф’я Амбражэйчык, навучэнка дзіцячага сада — сярэдняй 

школы вёскі Старое Сяло Мінскага раёна, атрымала дыплом І ступені па 

английскаму языку. А Міхаіл Абрагімовіч (бараўлянская сярэдняя школа № 2 

Мінскага раёна) атрымаў спецыяльны прыз Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zhytstsyovyya-perspektyvy-

adkryvayuts-zamezhnyya-movy/  

 

Шымко, Т. Стымул для далейшага развіцця / Т. Шымко // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 08 красавіка (№ 39). — С. 5. 

Сёлета заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па сусветнай гісторыі і 

гісторыі Беларусі праходзіў у Жлобіне Гомельскай вобласці. Інтэлектуальныя 

спаборніцтвы былі арганізаваны ў сярэдняй школе № 10. 

У заключным этапе алімпіяды па гісторыі свае веды праверылі 82 навучэнцы. 

Сярод іх былі не толькі прадстаўнікі 11 і 10 класаў, але і дзявятага і нават восьмага. 

Дыпломам І ступені заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды па 

вучэбных прадметах “Сусветная гісторыя” і “Гісторыя Беларусі” за 10 клас быў 

ўзнагароджаны Аляксей Топаль (гімназія № 6 Маладзечна Мінскай вобласці, 

настаўніца А.І.Мацкевіч).  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/stymul-dlya-dalejshaga-

razvitstsya/  

 

Хідджаз, М. Правільная эканомія, чыстая энергія / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 08 красавіка (№ 39). — С. 6. 

Рэспубліканскі конкурс “Энергамарафон” даўно стаў часткай выхавання 

беларускіх навучэнцаў. Штогод у ім удзельнічаюць некалькі тысяч дзяцей і 

падлеткаў. Сёлета фінал ХІV Рэспубліканскага конкурсу “Энергамарафон” 

прайшоў на базе Барысаўскага дзяржаўнага каледжа ў анлайн-фармаце з-за 

складанай эпідэмічнай сітуацыі. Кожны ўдзельнік прадстаўляў сваю работу, на 

https://nastgaz.by/erudytsyya-analiz-tvorchasts/
https://nastgaz.by/zhytstsyovyya-perspektyvy-adkryvayuts-zamezhnyya-movy/
https://nastgaz.by/zhytstsyovyya-perspektyvy-adkryvayuts-zamezhnyya-movy/
https://nastgaz.by/stymul-dlya-dalejshaga-razvitstsya/
https://nastgaz.by/stymul-dlya-dalejshaga-razvitstsya/
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сувязі былі колішнія ўдзельнікі конкурсу, якія дзяліліся вопытам, расказвалі пра тое, 

што ім даў “Энергамарафон”. 

Пераможцай ХІV Рэспубліканскага конкурсу “Энергамарафон” у намінацыі 

“Сістэма адукацыйнага працэсу і інфармацыйна-прапагандысцкай работы ў сферы 

энергазберажэння ва ўстановах адукацыі” стала сярэдняя школа № 4 Дзяржынска. 

Таксама сярод пераможцаў каманда і вучні з сярэдняй школы № 9 Жодзіна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pravilnaya-ekanomiya-

chystaya-energiya/  

 

Рэва, Д. Духоўнасць. Гармонія. Выхаванне / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 08 красавіка (№ 39). — С. 7. 

Вопытам работы па духоўна-маральным выхаванні навучэнцаў супрацоўнікі 

прафесійных каледжаў і ліцэяў дзяліліся нядаўна ў Барысаве, дзе прайшоў навукова-

практычны семінар “Выхаванне духоўнасці на праваслаўных традыцыях ва 

ўстановах прафесійнай адукацыі Мінскай вобласці”. Да работы семінара 

падключыліся каля 100 прадстаўнікоў устаноў прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі прысталічнага рэгіёна, а таксама прадстаўнікі Беларускай 

Праваслаўнай Царквы. 

Удзел у мерапрыемстве ўзялі старшыня Мінскага абласнога выканаўчага 

камітэта Аляксандр Генрыхавіч Турчын, Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, 

Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Веньямін. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/duhounasts-garmoniya-

vyhavanne/  

 

06.04.2021 

Хрышчановіч, Н. Чэмпіёнскі дубль / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 06 красавіка (№ 38). — С. 4. 

Прайшоў апошні фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў  сярод дзяцей і 

падлеткаў па хакеі “Залатая шайба”. З 1 па 3 красавіка спартсмены старэйшай 

узроставай катэгорыі (2005 – 2006 г.н.) дывізіёна Б правялі дзесыць сустрэч на 

“Чыжоўцы-Арэне”. 

Сярод удзельнікаў фінала каманда “Унікум” (Барысаўскі раён Мінскай 

вобласці). 

 

Сінькевіч, Г. Трывалыя веды і высокія дасягненні / Г. Сінькевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 06 красавіка (№ 38). — С. 5. 

Звыш 360 юных талентаў — такая колькасць адораных навучэнцаў з усёй 

краіны сабралася на мінулым тыдні ў Магілёве. Нагодай стаў заключны этап 

рэспубліканскай алімпіяды. У горадзе на Дняпры ён праходзіў адразу па трох 

вучэбных прадметах: матэматыцы, фізіцы і астраноміі. 

Пераможцам і ўладальнікам дыплому І ступені па фізікі стаў вучань гімназіі 

№ 1 Барысава Дзяніс Дзядкоў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/tryvalyya-vedy-i-vysokiya-

dasyagnenni/  
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Церахава, Н. Навучанне – па здольнасцях / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 06 красавіка (№ 38). — С. 13. 

Многія дарослыя перакананы, што калі іх дзіця ў дашкольным узросце будзе 

шмат ведаць, калі будзе атрымліваць высокія адзнакі ў школе і ўніверсітэце, то 

гэта забяспечыць яму дабрабыт і поспех у будучыні. Дарослыя прыкладаюць 

максімум намаганняў для ранняга пазнавальнага развіцця малых, імкнуцца хутчэй 

падрыхтаваць іх да дарослага жыцця. Рынак рэагуе на гэтыя запыты, актыўна 

прапаноўваючы адпаведныя паслугі пад лозунгамі “чытанне з пялёнак”, 

“матэматыка з пялёнак”, “геній у калясцы”. Аб гэтым падчас II Форуму педагогаў 

дашкольнай адукацыі Мінскай вобласці “Арыенціры дзяцінства” расказала Алеся 

Валянцінаўна Елупахіна, старшы выкладчык кафедры дашкольнай і пачатковай 

адукацыі Мінскага абласнога ІРА. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/navuchanne-pa-

zdolnastsyah/  

 

Нікіфарава, С. Здаровая прырода без лекаў / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 06 красавіка (№ 38). — С. 15. 

Праблему шкоды для прыроды ад выкінутых лекавых і ветэрынарных 

прэпаратаў складана перабольшыць, таму ў большасці еўрапейскіх краін дзейнічае 

сістэма іх збору ад насельніцтва і перапрацоўкі. Падышла да вырашэння гэтай 

праблемы і Беларусь. У многім гэтаму спрыяе Цэнтр экалагічных рашэнняў пры 

падтрымцы Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. 

Асветніцкую місію ўзялі на сябе і школы Беларусі. Значным крокам наперад стала 

іх сумесная інфармацыйная кампанія “Лекам не месца ў вадзе і ежы”, якая 

праходзіла ў Беларусі ў лютым і сакавіку. Яна стала часткай міжнароднага 

праекта “Прадухіленне забруджвання прыродных вадаёмаў праз асвету 

грамадскасці і садзейнічанне развіццю арганічнай сельскай гаспадаркі ў Беларусі” 

для педагогаў устаноў адукацыі нашай краіны. Вынікі кампаніі былі падзведзены 1 

красавіка на фестывалі вады ў Мінску. 

Так, з 15 лютага па 15 сакавіка сярод устаноў адукацыі Барысаўскага раёна 

быў праведзен экалагічны чэлендж “ТаблеТочка: паставь точку на просрочке”. У 

ім прынялі ўдзел 18 школ, 20 дзіцячых садкоў і наш экалагічны цэнтр — усяго 7421 

чалавек. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zdarovaya-pryroda-bez-

lekau/  

 

01.04.2021 

Салата, І. Шлях у прафесію / І. Салата // Настаўніцкая газета. — 2021. — 01 

красавіка (№ 36). — С. 1. 

У артыкуле Ірына Салата, настаўніца беларускай мовы і літаратуры, 

старшыня ППА Даматканавіцкай сярэдняй школы Клецкага раёна, расказвае пра 

свайго калегу Уладзіміра Уладзіміравіча Ковача, настаўніка фізічнай культуры і 

здароўя і працоўнага навучання гэтай жа навучальнай установы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/shlyah-u-prafesiyu/  
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30.04.2021 

Шибковская, Д. О Вилейский колледж – территория успеха! / Д. Шибковская 

// Мінская праўда. — 2021. — 30 красавіка (№ 32). — (“МП плюс” № 14, 30 красавіка. 

— С. 18.) 

В статье рассказывается о работе Вилейского государственного колледжа. 

 

Шибковская, Д. О Выбери ветеринарию – и стань успешным! / Д. 

Шибковская // Мінская праўда. — 2021. — 30 красавіка (№ 32). — (“МП плюс” № 

14, 30 красавіка. — С. 18.) 

В статье рассказывается о специальностях, которые можно получить в УО 

“Ильянский государственный аграрный колледж”. 

 

27.04.2021 

Наркевіч, Г. Интеллект высшей пробы / Г. Наркевіч // Мінская праўда. — 

2021. — 27 красавіка (№ 31). — С. 12. 

Мядельская команда завоевала 9 дипломов на шестом этапе Кубка по 

образовательной робототехнике в Витебске. 

 
23.04.2021 

Сиводедова, Е. О Остров детства в океане жизни / Е. Сиводедова // Мінская 

праўда. — 2021. — 23 красавіка (№ 30). — (“МП плюс” № 13, 23 красавіка. — С. 11.) 

В статье рассказывается о работе ГУО «Детский сад № 8 г. Столбцы». 

 

09.04.2021 

Царикевич, Н. О Дети – наше все на свете! / Н. Царикевич // Мінская праўда. 

— 2021. — 09 красавіка (№ 26). — (“МП плюс” № 12, 09 красавіка. — С. 10.) 

О работе рассказывается о работе ГУО “Дошкольный центр развития 

ребенка г. п. Ивенец”. 

 

Наркевич, Г. Зеленый свет инициативам / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 

2021. — 30 сакавіка (№ 23). — С. 10. 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Проект клецких гимназистов “Плетенка с родной сторонки” получил путевку 

в финал международной бизнес-игры “Начинающий фермер”. 

 

02.04.2021  

Слиж, М. О Мястро и Баторино, богатом прошлом и патриотическом 

настоящем / М. Слиж // Мінская праўда. — 2021. — 02 красавіка (№ 24). — (“МП 

плюс” № 11, 02 красавіка. — С. 10.) 

В статье рассказывается о патриотическом воспитании воспитанников, 

знакомстве с историей родных мест в ГУО «Ясли-сад № 4 города Мяделя». 

 

Дроздовская, А. Все по-взрослому / А. Дроздовская // Мінская праўда. —

2021. — 02 красавіка (№ 24). 

В Борисове запустили необычный челлендж, который подхватили все 

учреждения образования региона. Проект назвали “Борисов – город профессий”. 

Таким вот образом педагоги региона решили провести профориентационную 

работу. 

 

 


