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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 
  

27.07.2021 

Захаров, А. Атмосферный и по-семейному уютный / А. Захаров // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2021. — 27 июля (№ 141). — С. 12-13. 

Культурно-спортивный фестиваль “Вытокі. Крок да Алімпу” в Солигорске 

стал ярчайшим событием лета для одного из самых молодых городов Беларуси. 

 

«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 

 
27.07.2021 

Захаров, А. Праздник вышел на улицу / А. Захаров // Рэспубліка. — 2021. — 

27 июля (№ 139). — С. 7. 

Уникальный фестиваль “Вытокі. Крок да Алімпу”, объединивший в себе 

спорт, культуру, образование прошел в Солигорске. На три дня город стал местом 

притяжения спортивных, активных и талантливых людей со всей области. 
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«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  
 

Мафееня, О. Призвание – быть родителями / О. Мафееня // Домой!. – 2021. 

— № 7. — С. 4.  

В статье Оксана Мафееня, педагог-психолог ГУО “Любанский районный 

социально-педагогический центр”, рассказывает о родителе-воспитателе 

Ротновой Валентине Николаевне из деревни Отрадное Любанского 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/ 
 

 

29.07.2021 

Дубоўская, В. Перамогі міжнародных алімпіяд / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 29 ліпеня (№ 83). — С. 3. 

Канец ліпеня прынёс добрыя навіны з міжнародных алімпіяд для школьнікаў. 

51-я Міжнародная алімпіяда па фізіцы у 2021 праходзіла ў дыстанцыйным рэжыме 

ў перыяд з 17 па 24 ліпеня. Па выніх правядзення алімпіяды сярэбраным медалём 

узнагароджаны Дзяніс Дзядкоў, выпускнік гімназіі № 1 Барысава. 

 

Шымко, Т. Калектыўная стратэгія Заслаўскай гімназіі / Т. Шымко // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 29 ліпеня (№ 83). — С. 8. 

Артыкул прысвечаны Заслаўскай гімназіі Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/kalektyunaya-strategiya-razvitstsya-zaslauskaj-gimnazii/ 
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Нікіфарава, С. “Адкрыццё” ракі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 29 ліпеня (№ 83). — С. 12. 

Жыхарам аграгарадка Вясея, што ў Слуцкім раёне, не пашанцавала. Сваёй 

ракі, дзе можна было б пакупацца, тут няма. Дакладней, яна ёсць, але пра яе 

прыдатнасць для купання ніхто нават не ведаў, пакуль за справу ні ўзяўся настаўнік 

працоўнага навучання Вясейскай сярэдняй школы Генадзь Сак. Цяпер “адкрытая” 

ім рака стала мясцовай славутасцю. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/adkrytstsyo-raki/  

 

27.07.2021 

Калкоўскі, І. Хэштэг у вучэбным працэсе / І. Калкоўскі // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 27 ліпеня (№ 82). — С. 7. 

У артыкуле Іван Калкоўскі, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй 

школы № 2 Бараўлян, расказвае пра выкарыстанне хэштэга ў вучэбным працэсе. 

 

Собаль, Д. Праз церні да рускай мовы / Д. Собаль // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 27 ліпеня (№ 82). — С. 16. 

Артыкул прысвечаны Алене Мікалаеўне Драко, настаўніце рускай мовы і 

літаратуры Лешніцкай сярэдняй школы Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці. 

 

Петрусёва, Л. Родная настаўніца / Л. Петрусёва // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 27 ліпеня (№ 82). — С. 16. 

У артыкуле Лізавета Петрусёва, выпускніца Мінскага дзяржаўнага 

абласнога ліцэя, расказвае пра сваю бабулю Аліну Альдонаўну Жогаль, настаўніцу 

пачатковых класаў Суцінскага дзіцячага сада – базавай школы Пухавіцкага раёна 

Мінскай вобласці. 

 

24.07.2021 

Шымко, Т. Важны не правільны адказ, а актыўнасць і неабыякавасць / Т. 

Шымко // Настаўніцкая газета. — 2021. — 24 ліпеня (№ 81). — С. 7. 

У сярэдняй школе № 4 Салігорска Мінскай вобласці рэалізуецца інавацыйны 

праект “Укараненне мадэлі фарміравання іншамоўнай камунікатыўнай 

кампетэнтнасці ў вучняў 9-11 класаў на аснове сацыяльна-каштоўнасных адносін 

да вывучэння замежнай мовы”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/vazhny-ne-pravilny-adkaz-a-aktyunasts-i-neabyyakavasts/  

 

Рэва, Д. Сучасныя праблемы праз прызму кінакласікі / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 24 ліпеня (№ 81). — С. 9. 

Навучэнцы Барысаўскага дзяржаўнага каледжа паспрабавалі сябе ў якасці 

кінакрытыкаў і пісьменнікаў: яны ўзялі ўдзел у Міжнародным конкурсе эсэ і рэцэнзій 

на зададзены фільм “Па той бок экрана”. 
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Рэва, Д. Праца ў радасць / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2021. — 24 ліпеня 

(№ 81). — С. 9. 

У Слуцкім Дзяржаўным сельскагаспадарчым прафесійным ліцэі кіпіць 

работа. Некаторыя навучэнцы змянілі інтэлектуальную працу на фізічную і 

засталіся ў ліцэі, каб папрацаваць. Ужо 10 гадоў тут дзейнічаюць брыгады 

другаснай занятасці.   

 

22.07.2021 

Юркоўская, Г. Ідзе па веды разам с вучнямі / Г. Юркоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 22 ліпеня (№ 78). — С. 1. 

Артыкул пра настаўніцу геаграфіі і гісторыі Заастравецкай СШ Клецкага 

раёна Аксану Васільеўну Галубовіч. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/idze-pa-vedy-razam-z-vuchnyami/  

 

Антоненкава, В. НЮАНСы закулісся / В. Антоненкава // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 22 ліпеня (№ 78). — С. 16. 

Артыкуал пра дзенасць тэатра-студыі “Нюанс” пад кіраўніцтвам 

рэжысёра Зоі Міхалькевіч у СШ № 7 г. Барысава. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/nyuansy-zakulissya/ 

 

20.07.2021 

Ерёмкина, О. Пуговица – для креативного развития личности / О. Ерёмкина 

// Настаўніцкая газета. — 2021. — 20 ліпеня (№ 79). — С. 6-7. 

Опыт учителя русского языка и литературы СШ № 1 г. Крупки Минской 

области по креативному развитию и формированию личности через речь. 

 

17.07.2021 

Грэчка, І. Дзевяць дзён армейскага жыцця / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

– 2021. – 17 ліпеня (№ 77). – С. 13. 

Навучэнцы Бараўлянскай сярэдняй школы Мінскага раёну пабывалі ў ваенна-

патрыятычным лагеры “Доблесць” на базе вайсковай часці 3214. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/dzevyats-dzyon-armejskaga-zhytstsya/  

 

10.07.2021 

Міхневіч, І. Развіццё сродкамі тэатра / І. Міхневіч // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 10 ліпеня (№ 76). — С. 11. 

Развіццё творчых здольнасцей сродкамі тэатралізаванай дзейнасці у я/с п. 

Акцябрскі Смалявіцкага раёну. 

Электронная версія артыкула: 
https://prastora.ng-press.by/razvitstsyo-srodkami-teatra/  
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 Бурак, Т. Фарміраванне духоўна-маральных якасцей навучэнцаў праз 

арганізацыю валанцёрскай дзейнасці / Т. Буряк, В. Максіменя // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 10 ліпеня (№ 76). — С. 11. 

 У Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Капыльскага раёна рэалізаваны 

інавацыйны праект “Укараненне мадэлі фарміравання маральных каштоўных 

арыентацый навучэнцаў праз арганізацыю валанцёрскай дзейнасці ў сістэме 

ўзаемадзення ўстаноў адукацыі”. 

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

navuchentsau-praz-arganizatsyyu-valantsyorskaj-dzejnastsi/  

 

 Грэчка, І. Ні дня без пошуку / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2021. — 10 

ліпеня (№ 76). — С. 15. 

 Лепшыя пошукавыя атрады вызначаны ў рамках патрыятычнай акцыі “Іх 

подзвіг у памяці нашчадкаў захаваем”.  Як захаваць подзвіг у народнай памяці? Пра 

гэта раскажуць прызёры конкурса з гімназіі № 1 г. Любань і Старасельскага 

дзіцячага сада-сярэдняй школы Шклоўскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/ni-dnya-bez-poshuku/  

 

08.07.2021 

Калядзіч, Н. Да самаразвіцця і свядомага выбару прафесіі школьнікамі / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2021. — 08 ліпеня (№ 75). — С. 6-7. 

 У мінулым навучальным годзе ва ўстановах адукацыі Міншчыны завяршылася 

рэалізацыя 48 педагагічных праектаў у 61 установе. Артыкул прапануе азнаёміцца 

з некаторымі пректамі з Барысаўскага, Нясвіжскага і Клецкага раёнаў. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/da-samarazvitstsya-pedagogau-i-svyadomaga-vybaru-prafesii-

shkolnikami/  
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«Мінская праўда» – абласная грамадска-

палітычная газета.  

Заснавана 1 лістапада 1950 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень.  

 

Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет 

дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства 

«Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».  

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

Web-сайт: http://www.mpravda.by 

E-mail: info@minpraud.by 

 
30.07.2021 

Дроздовская, А. “Пришли к нам обратно проситься” / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2021. — 30 ліпеня (№ 57). — С. 9. 

Статья посящена Ирине Кирик, директору борисовской гимназии №3. 

Педагог рассказала, поменялось ли ее отношение к делу и как сегодня «идейные» 

родители смотрят ей в глаза. 

Электронная версия статьи:  

https://www.mlyn.by/novosti/2021/07/a-teper-prosyatsya-k-nam-obratno-direktor-

borisovskoj-gimnazii-o-posledstviyax-avgustovskix-sobyitij/  

 

27.07.2021 

Мартыненков, П. “По-настоящему добрый, семейный праздник” / П. 

Мартыненков // Мінская праўда. — 2021. — 27 ліпеня (№ 56). — С. 3. 

22-24 июля Солигорск принял эстафету масштабного культурно-

спортивного фестиваля “Вытокі. Крок да Алімпу”. Масштабный фестиваль 

истории, культуры, спорта и творчества впервые прошел в городе шахтеров. 

Спортивный праздник фестиваля “Вытокі” также посетил председатель 

Минского облисполкома Александр Турчин. Он ознакомился с представленными 

спортивными площадками и стендами региональных брендов и СМИ. 
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