
 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

ЛІСТАПАД 

2 
 

«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 
  

30.11.2021 

Тышкевіч, Н. Людміла Шавель: “Мова продкаў павінна гучаць!” / Н. 

Тышкевіч // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 30 ноября (№ 231). — С. 11. 

Артыкул прысвечаны настаўніце беларускай мовы і літаратуры 

Негарэльскай сярэдняй школы № 1 Людміле Шавель. 

Электронная версія артыкула: https://www.sb.by/articles/lyudmila-shavel-

mova-prodka-pavinna-guchats.html  

 

27.11.2021 

Нестеров, А. Уверенный старт / А. Нестеров // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. 

— 27 ноября (№ 230). — С. 21. 

В статье рассказывается о Алине Родионове, десятикласснице Вилейской 

гимназии № 2, которая в прошлом году была удостоена диплома 2-й степени на 

заключительном этапе республиканской олимпиады по физкультуре. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/uverennyy-start.html  

 

Нестеров, А. Сила слова / А. Нестеров // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 27 

ноября (№ 230). — С. 21. 

Статья посвящена одиннадцатикласнице средней школы № 3 города 

Столбцы Диане Шутько, обладательнице диплома 3-й степени заключительного 

этапа республиканской олимпиады по русскому языку и литературе сезона – 

2020/21. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/sila-slova54654.html  

 

09.11.2021 

Захаров, А. Всё – для развития детей / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 

2021. — 09 ноября (№ 216). — С. 11. 

Настоящим праздником для жителей Молодечно стало открытие 

уникального для города учреждения образования – Учебно-педагогического 

комплекса детский сад – начальная школа № 15. 

  

http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/lyudmila-shavel-mova-prodka-pavinna-guchats.html
https://www.sb.by/articles/lyudmila-shavel-mova-prodka-pavinna-guchats.html
https://www.sb.by/articles/uverennyy-start.html
https://www.sb.by/articles/sila-slova54654.html


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

ЛІСТАПАД 

3 
 

 

 

«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  
 
 

Молчанова, Н. “Вектор” на патриотизм / Н. Молчанова // Домой!. – 2021. — 

№ 11. — С. 3. 

В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО “Смолевичский 

СПЦ”, рассказывает о том, что в рамках областного педагогического марафона 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совместно с 

педагогами ГУО “Смолевичский социально-педагогический центр” посетили Центр 

патриотического воспитания молодежи “Вектор” в городе Жодино. 

 

Дайнеко, Г. Сердца, преданные детям / Г. Дайнеко, М. Кунявская // Домой!. 

– 2021. — № 11. — С. 4. 

В Минской области прошёл традиционный конкурс замещающих семей 

“Сердце отдаю детям”. В этот раз конкурс был приурочен ко Дню матери и 

проходил в формате веб-марафона “Мамино сердце”. На протяжении пяти дней 

24 замещающие семьи (170 воспитанников и родителей детских домов семейного 

типа и приёмных семей) записывали видеоролики на определённую тематику и 

выкладывали их в своих аккауунтах в Instagram. 

 

Сахно, Н. Дом, где всегда открыта дверь в детство / Н. Сахно // Домой!. – 

2021. — № 11. — С. 5. 

Статья посвящена детскому дому семейного типа Екатерины и Александра 

Васильевых из Столбцовского района. 
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27.11.2021 

Дубоўская В. Лічбавыя тэхналогіі на службе чалавека / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 27 лістапада (№ 131). — С. 1, 3.  

25 лістапада ў школах краіны традыцыйна праводзіліся інфармацыйныя 

гадзіны ў межах праекта “Школа актыўнага грамадзяніна”. У сярэдняй школе № 1 

Смілавіч Чэрвеньскага раёна Мінскай вобласці такую гадзіныу наведаў міністр 

адукацыі Ігар Карпенка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/lichbavyya-tehnalogii-na-

sluzhbe-chalaveka/  

 

Івашка, І. “Інарэгіён” інжынернай творчасці / І. Івашка // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 27 лістапада (№ 131). — С. 7.  

Завяршыўся трэці форум “Інарэгіён”, што праходзіў на базе філіялаў 

Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта ў Барысаве, Жодзіне і 

Салігорску на працягу некалькіх дзён.  

Сёлета гасцямі форуму сталі больш як 30 прадпрыемстваў Мінскай вобласці, 

установы адукацыі, прадстаўнікі дзелавых і прафесійных асацыяцый, школьнікі. 

Так, Жодзінскі дзяржаўны політэхнічны каледж рыхтуе кадры па 5 

спецыяльнасцях: “Мантаж і эксплуатацыя электроннага абсталявання”, 

“Тэхналогія машынабудавання”, “Тэхналагічная падрыхтоўка і наладка станкоў і 

маніпулятараў з праграмным кіраваннем”, “Аперацыйная дзейнасць у лагістыцы” і 

“Эксплуатацыя мехатронных сістэм прамысловага абсталявання”. Апошні 

напрамак новы для ўстановы, навучэнцаў сюды набралі толькі сёлета. 

Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж прапануе сваім абітурыентам 

10 спецыяльнасцей: “Вытворчасць і тэхнічная эксплуатацыя прыбораў і 

апаратаў”, “Эканоміка і арганізацыя вытворчасці”, “Бухгалтарскі ўлік, аналіз і 

кантроль”, “Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў”, “Аўтамабілебудаванне”, 

“Гэадэзія”, “Прамысловая цеплаэнергетыка” і новыя — “Прамысловыя робаты і 

робататэхнічныя комплексы”, “Прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва”, а 

таксама “Тэхналогія машынабудавання”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/inaregiyon-inzhynernaj-

tvorchastsi/  
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25.11.2021 

Куняўская, М. Эпісталярны жанр ад дашкольнікаў / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 25 лістапада (№ 130). — С. 13.  

Сацыяльна-педагагічны праект “Ліст сябру” набірае абароты ў дашкольных 

установах адукацыі Міншчыны. Эфектыўная форма работы — лісты для 

аднагодкаў з апісаннем прыгожых мясцін і славутасцей сваёй малой радзімы. 

Удзельнікі праекта — педагогі дашкольнай адукацыі, іх маленькія выхаванцы, 

а таксама бацькі дзяцей. 

—  Мэта праекта, які працягнецца да жніўня наступнага года, — выхаванне 

асноў грамадзянскасці і патрыятызму ў дзяцей дашкольнага ўзросту, развіццё 

звязнага маўлення і культуры зносін у працэсе напісання калектыўных лістоў аб 

сваёй малой радзіме аднагодкам з іншых раёнаў Міншчыны, — адзначыла начальнік 

вучэбна-метадычнага аддзела дашкольнай і пачатковай адукацыі Мінскага 

абласнога інстытута развіцця адукацыі Наталля Болбат. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/epistalyarny-zhanr-ad-

dashkolnikau/  

 

20.11.2021 

Нікіфарава, С. Карціна… прасам / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 20 лістапада (№ 129). — С. 8. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле расказваецца пра энкаўстыку – адну з самых старажытных 

тэхнік жывапісу, у якой выкарыстоўваюцца фарбы на аснове разагрэтага воску. 

Аднаўленню гэтай тэхнікі ў значнай ступені спрыяе Ірына Эдуардаўна Дуброўская, 

педагог дадатковай адукацыі Капыльскага раёна. 

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

pedagogika/kartsina-prasam/  

 

Архіпенка, Д. І пажарны, і праграміст / Д. Архіпенка // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 20 лістапада (№ 129). — С. 10.  

Абласны этап конкурсу “Ратавальнік будучыні” знайшоў сваіх пераможцаў. 

У ім прынялі ўдзел навучэнцы ўстаноў агульнай сярэдняй, дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі Міншчыны ва ўзросце ад 6 да 17 гадоў. 

 

16.11.2021 

Дубоўская, В. Адзін дзень з міністрам / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 16 лістапада (№ 127). — С. 3.  

“Адзін дзень з міністрам” — новы праект Міністэрства адукацыі. У мінулую 

пятніцу свой працоўны дзень Ігар Карпенка правёў разам з навучэнцамі першай 

фаніпальскай школы Ганнай Хадаркевіч і Уладзіславам Жураўскім. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/adzin-dzen-z-ministram/  

 

Куняўская, М. Узорны “Вулей” / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 16 лістапада (№ 127). — С. 7.  

Творчаму аб’яднанню па інтарэсах “Вулей” Цэнтра творчасці дзяцей і 

моладзі імя Хаіма Суціна, дзе вось ужо пяць гадоў школьнікі Чэрвеньскага краю 

https://nastgaz.by/epistalyarny-zhanr-ad-dashkolnikau/
https://nastgaz.by/epistalyarny-zhanr-ad-dashkolnikau/
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спасцігаюць сакрэты жывапісу, прысвоена ганаровае званне “Узорная студыя”. 

Заслужаную высокую ацэнку педагагічны калектыў атрымаў за значны ўклад у 

развіццё аматарскай мастацкай творчасці і папулярызацыю нацыянальных 

культурных традыцый. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/uzorny-vulej/  

 

Куняўская, М. Скарбы малой радзімы / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 16 лістапада (№ 127). — С. 7.  

На Міншчыне прайшлі абласныя краязнаўчыя чытанні педагогаў на тэму 

“Выхаванне грамадзянскасці і патрыятызму: сучасны кантэкст”, прысвечаныя 

Году народнага адзінства. У конкурсе прынялі ўдзел 54 работы з усіх раёнаў 

Мінскай вобласці. 

 

Куняўская, М. Экалагічная падзарадка / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 16 лістапада (№ 127). — С. 7.  

Школьнікі Грыцкевіцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Нясвіжскага 

раёна Павел Драчэнка і Яўген Цімашэнка сталі прызёрамі XVIII Міжнароднай 

канферэнцыі маладых навукоўцаў “Моладзь у навуцы - 2021”. 

 

13.11.2021 

Высоцкая, Т. Чароўны свет фарбаў / Т. Высоцкая // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 13 лістапада (№ 126). — С. 5. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Таццяна Высоцкая, педагог дадатковай адукацыі вышэйшай 

кваліфікацыйнай катэгорыі Цэнтра дзіцячай творчасці Нясвіжскага раёна, 

расказвае пра заняткі ў аб’яднанні па інтарэсах “Цуда-дызайн”.  

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

farbau/  

 

Шаруба, Л. Маленькія “праграмісты” / Л. Шаруба // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 13 лістапада (№ 126). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Людміла Шаруба, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

Дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці “Казка” Любані, расказвае пра ўдзел 

выхаванцаў і педагогаў навучальнай установы ў абласным праекце “Развіццё 

інтэлектуальных здолнасцей дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту сродкамі 

алгарытмікі”.  

 

Русаковіч, А. Свет прыгод / А. Русаковіч // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

13 лістапада (№ 126). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Алена Русаковіч, выхавальніца дашкольнай адукацыі ясляў-сада 

№ 3 Капыля, расказвае пра выкарыстанне адной з сучасных тэхналогій дашкольнай 

адукацыі – геакешынг. 
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11.11.2021 

Куняўская, М. Наваселлі на Міншчыне / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 11 лістапада (№ 125). — С. 1.  

У Маладзечне адчыніў свае дзверы для маленькіх жыхароў горада і раёна новы 

дзіцячы сад – пачатковая школа № 15. 

 

Рэва, Д. Усяму пачатак – плуг і баразна / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 11 лістапада (№ 125). — С. 10. 

Абласны конкурс прафесійнага майстэрства па кампетэнцыі “Эксплуатацыя 

сельскагаспадарчых машын” прайшоў у Смілавіцкім сельскагаспадарчым 

прафесійным ліцэі. Удзел у ім узялі навучэнцы і майстры вытворчага навучання з 13 

устаноў прафесійнай адукацыі Міншчыны, якія рыхтуюць спецыялістаў для 

аграпрамысловага комплексу. Спаборніцтвы праводзіліся па стандартах 

WorldSkills. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/usyamu-pachatak-plug-i-

barazna/  

 

06.11.2021 

Куняўская, М. Не чарсцвець душой / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 06 лістапада (№ 123). — С. 8.  

Артыкул прысвечаны настаўніце рускай мовы і літаратуры Крупскай 

сярэдняй школы № 1 імя У. М. Марцінкевіча Аксане Яромкінай. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ne-charstsvets-dushoj/  

 

Куняўская, М. Ліцэіст апярэдзіў студэнтаў / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 06 лістапада (№ 123). — С. 8.  

Адным з пераможцаў міжнароднага конкурсу навуковых работ студэнтаў, 

магістрантаў і навучэнцаў у галіне прынттэхналогій і медыякамунікацый 

“Кніжная культура і СМІ ў сучасным свеце” стаў навучэнец Мінскага дзяржаўнага 

абласнога ліцэя Антон Луцкі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/litseist-apyaredziu-studentau/  

 

Куняўская, М. Нясумны тыдзень / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 06 лістапада (№ 123). — С. 8.  

З 1 лістапада для 9600 навучэнцаў Міншчыны расчынілі свае дзверы дзіцячыя 

аздараўленчыя лагеры з дзённым знаходжаннем. 

 

Сідаровіч, Г. Майстар-класы для Садружнасці / Г. Сідаровіч // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 06 лістапада (№ 123). — С. 8.  

У рамках VI з’езда настаўнікаў і работнікаў адукацыі краін СНД прайшоў І 

Міжнародны фестываль педагагічнага майстэрства. Удзел у фестывалі прынялі і 

шэсць беларускіх педагогаў. У намінацыі “Выхавальнік” нашу краіну прадстаўляла 

Вікторыя Гяч з дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці “Сонейка” Слуцка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/majstar-klasy-dlya-

sadruzhnastsi/  
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04.11.2021 

Калядзіч, Н. Адкрыты да канструктыўнага дыялогу і пошуку / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 04 лістапада (№ 122). — С. 6.  

Лошніцкая гімназія Барысаўскага раёна — адзіная сельская гімназія ў Мінскай 

вобласці. Тут вучацца не толькі юныя жыхары аграгарадка Лошніца, але і дзеці з 

суседніх вёсак. Аднак унікальнасць гімназіі не толькі ў гэтым. Па-першае, тут 

рэалізуецца шматузроўневая мадэль метадычнай работы, працуе 5 настаўнікаў-

метадыстаў, апрабуюцца інавацыйныя і эксперыментальныя праекты. 

Па-другое, на базе гімназіі дзейнічае аўтарскі праект электроннай школы. І 

яшчэ адна адметнасць установы — STEM-цэнтр і бізнес-адукацыя. 

Пра сакрэты кіравання педагагічным калектывам, нацэленым на поспех і 

вынік, адметнасці вірлівага гімназічнага жыцця, дзе і вучань, і настаўнік  могуць 

сябе рэалізаваць і раскрыцца, — у артыкуле расказвае дырэктар Лошніцкая гімназія 

Юлія Саматыга. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/adkryty-da-kanstruktyunaga-

dyyalogu-i-poshuku/  

 

02.11.2021 

Ігнатовіч, Т. Дарогай дабра / Т. Ігнатовіч // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

02 лістапада (№ 121). — С. 6. (Дадатак “Псіхолаг у школе”). 

У артыкуле Таццяна Ігнатовіч, педагог-псіхолаг Маладзечанскай санаторнай 

школы-інтэрната, расказвае аб праблеме фарміравання талерантнага 

станаўлення да людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. 

  

https://nastgaz.by/adkryty-da-kanstruktyunaga-dyyalogu-i-poshuku/
https://nastgaz.by/adkryty-da-kanstruktyunaga-dyyalogu-i-poshuku/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

ЛІСТАПАД 

9 
 

 

«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 

 
30.11.2021 

Грамузова, Н. Дело мастера боится / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. 

— 30 лістапада (№ 92). — С. 14. 

Вилейский государственный колледж стал площадкой для областного 

конкурса профессионального мастерства по компетенции “Автомобильные 

технологии”. 

 

Грамузова, Н. Урок памяти / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. — 30 

лістапада (№ 92). — С. 14. 

В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения уроженца Крупского 

района, Героя Советского Союза Владимира Марцинкевича. 

Сотрудники историко-краеведческого музея провели для восьмиклассников 

городской средней школы № 1 урок памяти “Герои живы, пока жива память о них”, 

посвященный юбилейной дате. 

 

Грамузова, Н. Кушать подано: печатная машинка и брусчатка! / Н. Грамузова 

// Мінская праўда. — 2021. — 30 лістапада (№ 92). — С. 14. 

По одной золотой и бронзовой медали, три серебрянные и дипломы привезли 

учащиеся Молодечненского государственного колледжа с  международного 

чемпионата кондитерского искусства, который проходил в Минске в рамках 27-й 

международной специализированной оптовой выставки-ярмарки “ПРОДЭКСПО-

2021”. 

26.11.2021 

Грамузова, Н. Под “Каляднай зоркай” и “ТехноЁлкой” / Н. Грамузова // 

Мінская праўда. — 2021. — 26 лістапада (№ 91). — С. 18. 

В Крупках завершился районный этап конкурсов “Калядная зорка” и 

“ТехноЁлка”. 24 работы учащихся средней школы №3 г. Крупки, Холопеничской, 

Худовецкой школ Крупского района и центра детского творчества будут 

отправлены на областной смотр-конкурс. 
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Грамузова, Н. Малыши-спасатели / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. 

— 26 лістапада (№ 91). — С. 18. 

В дошкольном учреждении “Василёк” поселка Дружный Пуховичского района 

в тематической комнате в стиле МЧС через игровую деятельность ребят обучают 

навыкам безопасного поведения. 

 

16.11.2021 

Грамузова, Н. Олимпийские надежды / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 

2021. — 16 лістапада (№ 88). — С. 6 

Мини-футбольное поле с искусственным травяным покрытием было 

открыто на территории филиала учреждения образования “Плещеницкая 

государственная областная средняя школа-училище олимпийского резерва” в 

Борисове. 

 

Грамузова, Н. Полторы тонны соли в одной комнате / Н. Грамузова // Мінская 

праўда. — 2021. — 16 лістапада (№ 88). — С. 6 

На финишной прямой работы по оборудыванию спелеокомнаты в детском 

саду № 10 г. Вилейки. 

 

Грамузова, Н. Награды за игры / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. — 

16 лістапада (№ 88). — С. 6 

Воспитанники Клецкого центра детского творчества получили награды 

международного конкурса по разработке компьютерных игр GameDev Junior – 

2021. 

 

12.11.2021 

Почти готов // Мінская праўда. — 2021. — 12 лістапада (№ 87). — С. 8. 

Скоро в Колодищах откроется новый детский сад. К концу 2021-го 

строители сдадут четвертый по счету детский садик. 

 

Квиткевич, С. Я бы в токари пошел / С. Квиткевич // Мінская праўда. — 2021. 

— 12 лістапада (№ 87). — С. 8 

В статье рассказывается о новых профессиях, которые можно получить в 

Любанском сельскохозяйственном профессиональном лицеи. 

 

02.11.2021 

Грамузова, Н. Переходящий Кубок победы / Н. Грамузова // Мінская праўда. 

— 2021. — 02 лістапада (№ 84). — С. 11. 

Ежегодно в районе проходит турнир по футболу среди команд школ города 

и района на приз Вилейского райисполкома. В этот раз победу в турниреодержала 

команда гимназии №1 “Логос”. 

 


