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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 
  

29.05.2021 

Захаров, А. Перечитывая классику / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 

2021. — 29 мая (№ 100). — С. 20. 

Статья о Велятичской средней школе Борисовского района и её директоре 

Антоне Сергеевиче Гульнёве. 

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

klassiku.html  

 

 

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 

 
13.05.2021 

Посах , Т. “Мы там, дзе патрэбныя” / Т. Посах // Звязда. – 2021. — 13 мая (№ 

88). (“Чырвонка” № 9, 13 мая. — С. 2.) 

У артыкуле Таццяна Посах, вучаніца 11 класа сярэдняй школы №1 імя Янкі 

Купалы г. Маладзечна, расказвае пра прапановы маладзечанскага Маладзёжнага 

парламента. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20210512/1620829880-my-tam-dze-patrebnyya  
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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 

 

26.05.2021 
Сычевич, В. У путёвки всё путём / В.  Сычевич // Рэспубліка. — 2021. — 26 

мая (№ 96). — С. 5. 

 В правительстве под председательством заместителя Премьер-министра 

Игоря Петришенко прошло совещание о готовности к проведению детской 

оздоровительной кампании 2021. В заседании участвовали представители 

областных исполнительных комитетов. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/u-putevki-vse-putem-deti-

lager.html  

 

 

«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/ 
 

29.05.2021 

Рэва, Д. Памятаць і быць удзячнымі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 29 мая (№ 59). — С. 3. 

Навучэнцы Барысаўскага дзяржаўнага будаўнічага прафесійнага ліцея 

наведалі помнікі і мемарыялы Барысаўскага раёна звязаныя з Вялікай Айчыннай 

вайной. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pamyatats-i-byts-

udzyachnymi/  
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27.05.2021 

Хідджаз, М. Першае – “Сузор’е” / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 27 мая (№ 58). — С. 8. 

Артыкул пра педатрад “Сузор’е” Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры 

“Зубраня”. 

Электронная версія артыкула: https://rakurs.ng-press.by/z-mestsa-

padzej/pershae-suzor-e/  

 

Хідджаз, М. Попыт, прапанова, канкурэнцыя / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 27 мая (№ 58). — С. 10. 

Другі этап Мінскага абласнога фестывалю “Школа прадпрымальніцтва”, які 

прайшоў на базе МАІРА ў анлайн-фармаце. 

Электронная версія артыкула: https://rakurs.ng-press.by/aktualna/popyt-

prapanova-kankurentsyya/  

 

Хідджаз, М. Лепшы старт – толькі пачатак / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 27 мая (№ 58). — С. 12. 

Пяты год у Навасёлкаўскім дзіцячым садзе-сярэдняй школе Нясвіжскага 

раёна працуе Маргарыта Сяргееўна Груша, якая летась стала пераможцай 

Мінскага абласнога конкурсу “Педагог сацыяльны – 2020” у намінацыі “Лепшы 

старт”. 

Электронная версія артыкула: https://rakurs.ng-press.by/aktualna/lepshy-

start-tolki-pachatak/  

 

Хідджаз, М. Ад літаратурнага чытання – да творчасці / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 27 мая (№ 58). — С. 15. 

Артыкул пра авалоданне малодшымі школьнікамі навыкамі выразнага 

чытання і развіцця літаратурнай творчасці ў установах адукацыі. Пра дзенасць па 

развіццю гэтых творчых навыкаў расказве намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

СШ № 10 г. Барысава Вольга Угляніца. 

 

25.05.2021 

Рэва, Д. Аздараўленне – 2021: кірункі і задачы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 25 мая (№ 57). — С. 4. 

На базе дзіцячага аздараўленчага цэнтра “Зубраня” прайшоў рэспубліканскі 

семінар-нарада для арганізатараў летняга адпачынку і аздараўлення. 

 

Шымко, Т. Настаўнік – прафесія далёкага дзеяння / Т. Шымко // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 25 мая (№ 57). — С. 10. 

Артыкул пра Настассю Аляксандраўну Сталярчук – намесніка дырэктара па 

выхаваўчай рабоце і настаўніка працоўнага навучання Ліпскага дзіцячага сада – 

сярэднай школы Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/nastaunik-prafesiya-

dalyokaga-dzeyannya/  
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Шымко, Т. У вучня варта верыць / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 25 мая (№ 57). — С. 10. 

Артыкул пра настаўніка гісторыі і грамадазнаўства СШ № 2 Гарадзеі 

Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці Яўгена Аляксандравіча Жука. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-vuchnya-varta-veryts/  

 

22.05.2021 

Нікіфарава, С. Любіць дзяцей, а не проста выхоўваць / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 22 мая (№ 56). — С. 7. 

Артыкул пра працоўную дзейнасць Таццяны Пастэрнак – кіраўніка раённага 

метадычнага аб’яднання выхавальнікаў групы прадоўжанага дня гімназіі Фаніпаля 

Дзяржынскага раёна. 

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

hvalya/lyubits-dzyatsej-a-ne-prosta-vyhouvats/  

 

20.05.2021 

Грэчка, І. Тыдзень турыстаў і краязнаўцаў / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 20 мая (№ 55). — С. 3. 

У канцы мая па традыцыі праводзіцца Рэспубліканскі тыдзень турызму і 

краязнаўства для дзяцй і моладзі. Своеасаблівы старт тыдню будзе дан  ў 

Барысаўскім раёне, дзе з 20 па 23 мая пройдуць рэспубліканскія спаборніцтвы па 

турысцка-прыкладным мнагабор’і ў тэхніцы пешаходнага турызму 

Рэспубліканскай спартакіяды сярод дзяцей і моладзі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/tydzen-turystau-i-

krayaznautsau/  

 

18.05.2021 

Грэчка, І. Грунтоўная праца / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2021. — 18 

мая (№ 54). — С. 4. 

Навучэнец 10 класа сярэдняй школы № 6 Жодзіна Ілья Дыбаль заваяваў 

дыплом І ступені ў намінацыі “Даследчыя і пошукавыя работы” конкурсу 

метадычных распрацовак з міжнародным удзелам “Война во мне не умолкает”, 

арганізаванага Інстытутам развіцця адукацыі і сацыяльных тэхналогій Курганскай 

вобласці (Расійская Федэрацыя). У намінацыі “Метадычныя распрацоўкі” дыплом 

ІІІ ступені атрымала кіраўнік даследчай работы Ільі настаўніца англійскай мовы 

Святлана Міхайлаўна Каляда за распрацоўку пазакласнага мерапрыемства “Ніколі 

не забудзем”, якое прысвечана памяці спаленых падчас Вялікай Айчыннай вайны 

беларускіх вёсак. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/gruntounaya-pratsa/  

 

Калядзіч, Н. Анлайн-навучанне для пакалення Z / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 18 мая (№ 54). — С. 6. 

Школьнікі пакалення Z: якія яны? Як правесці эфектыўны і цікавы анлайн-

урок? Якія інструменты і як выкарыстоўваць у навучанні? Як пазбегнуць 

прафесійнага выгарання пры арганізацыі навучання на адлегласці? Гэтыя і многія 

іншыя пытанні былі ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў навукова-практычнай анлайн-

https://nastgaz.by/u-vuchnya-varta-veryts/
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/lyubits-dzyatsej-a-ne-prosta-vyhouvats/
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/lyubits-dzyatsej-a-ne-prosta-vyhouvats/
https://nastgaz.by/tydzen-turystau-i-krayaznautsau/
https://nastgaz.by/tydzen-turystau-i-krayaznautsau/
https://nastgaz.by/gruntounaya-pratsa/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

МАЙ 

6 
 

канферэнцыі “Онлайн-PRO.движение”. У ёй прынялі ўдзел вядомыя педагогі з Расіі, 

Украіны, Казахстана, Эстоніі і Беларусі. 

Сярод удзельнікаў настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 5 

Салігорска Вольга Круглова, якая азнаёміла ўдзельнікаў канферэнцыі з мадэллю 

SAMR у навучанні. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/anlajn-navuchanne-dlya-

pakalennya-z/  

 

Булат, З. Мастацкія творы – у інсцэніроўках / З. Булат // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 18 мая (№ 54). — С. 10. 

У артыкуле Зоя Булат, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Галынкаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Клецкага раёна Мінскай вобласці, 

расказвае пра адзін з прыёмаў павышэння цікавасці вучняў да вывучаемага 

матэрыялу, пра інсцэніраванне мастацкага твора, якое сумяшчае ў сабе розныя 

віды мастацтва, развівае акцёрскія здольнасці, дае магчымасць глыбока 

пранікнуцца зместам твора, прааналізаваць яго. 

 

15.05.2021 

Клюйко, А. Актуальна, мэтазгодна і з вялікім патэнцыялам: інтэрв’ю з 

рэктарам Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі Інгай Пятроўнай 

Кандрацьевай / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2021. — 15 мая (№ 53). — С. 4. 

Разам з Нацыянальным інстытутам адукацыі, Акадэміяй паслядыпломнай 

адукацыі па стварэнні адзінага інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу плённа 

працуюць рэгіянальныя інтытуты развіцця адукацыі. Пра тое, у якім рэчышчы 

вядзецца гэтая работа ў Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі, якая яго 

ключавая роля ў артыкуле расказвае рэктар інстытута, кандыдат рпедагагічных 

навук, дацэнт Інга Пятроўна Кандрацьева. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/aktualna-metazgodna-i-z-

vyalikim-patentsyyalam/  

 

Лемеш, А. Чудо-шарик / А. Лемеш // Настаўніцкая газета. — 2021. — 15 мая 

(№ 53). — С. 4. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

В статье Анастасия Лемеш, учитель-дефектолог Мажского детского сада 

– начальной школы Копыльского района, рассказывает об успешной апробации 

метода использования Су-джок-терапии в коррекционно-педагогической работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

08.05.2021 

Грэчка, І. Станоўчыя ўражанні ад экскурсіі / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 08 мая (№ 51). — С. 5. 

Турыстычна-экскурсійную дзейнасць як адзін з эфектыўных рэсурсаў 

патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі абмяркоўвалі ўдзельнікі 

рэспубліканскага семінара, які Міністэрства адукацыі правяло сумесна з 

Міністэрствам спорту і турызму. 

Сярод удзельнікаў прадстаўнікі Мінскай вобласці. Па словах намесніка 

дырэктара па выхаваўчай рабоце Радашковіцкай сярэдняй школы Маладзечанскага 

https://nastgaz.by/anlajn-navuchanne-dlya-pakalennya-z/
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раёна Алены Карлаўны Рудаковай, найбольш вядомым і запатрабаваным аб’ектам 

на “маршрутах памяці” для беларускіх навучэнцаў і педагогаў з’яўляецца 

гісторыка-культурны комплекс “Лінія Сталіна”. Гісторыка-культурны комплекс 

дапамагае навучэнцам зразумець важнасць захавання гістарычнай памяці, асабліва 

памяці пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны, гераізм суайчыннікаў, усвядоміць 

адказнасць за лёс краіны. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/stanouchyya-urazhanni-ad-ekskursii/  

 

06.05.2021 

Бусаў, К. Млыны інтэлекту / К. Бусаў // Настаўніцкая газета. — 2021. — 06 

мая (№ 50). — С. 3. 

24-25 красавіка ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і 

моладзі адбыўся фінал ХХVІІІ Рэспубліканскага чэмпіянату па інтэлектуальных 

гульнях сярод школьнікаў. Чэмпіянат праходзіў у трох камандных дысцыплінах – 

“Што? Дзе? Калі?”, “Брэйн-рынг” і “Свая гульня”. Сярод удзельнікаў: каманда 

“Рачк1” (Нясвіжская гімназія), каманда “Nopasaran!”, каманда “Тыльтонскі 

ордэн” (зборная Цэнтра дзіцячай творчасці Лагойскага раёна, гімназіі №1 імя У. А. 

Караля Чэрвеня і сярэдняй школы № 4 Чэрвеня). 

 

  

https://nastgaz.by/stanouchyya-urazhanni-ad-ekskursii/
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15.05.2021 

Халдеева, А. “Не верили, что такое могло произойти” / А. Халдеева // Мінская 

праўда. — 2021. — 15 мая (№ 35). — С. 5. 

На днях общественность всколыхнула новость: в Казани парень открыл 

стрельбу из ружья в школе №175. И это не единственный случай, когда в учебных 

заведениях происходят массовые убийства. В 2019 году 15-летний подросток 

пришел с ножом в школу №2 в Столбцах. В статье рассказывается о том, как 

живет школа сегодня и какие уроки вынесла из той страшной трагедии. 

 

07.05.2021 

Наркевич, Г. Успешный старт карьеры / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 

2021. — 07 мая (№ 34). — (“МП плюс” № 15, 07 мая. — С. 11.) 

В статье рассказывается о работе Несвижского государственного 

колледжа имени Якуба Коласа. 

 

04.05.2021 

Сівадзедава, К. Да вас прыйшоў элітны спорт / К. Сівадзедава // Мінская 

праўда. — 2021. — 06 мая (№ 33). — С. 3. 

Наборы для гульні ў гольф атрымалі навучэнцы сярэдняй школы № 1 Старых 

Дарог. 
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