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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. 
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16.03.2021 

Готовко, Д. Веское слово основного закона / Д. Готовко // Рэспубліка. — 2021. 

— 16 сакавіка (№ 48). — С. 5. 

15 марта в Конституционном Суде состоялось торжественное 

мероприятие Всебелорусской патриотической акции “Мы – граждане Беларуси”, 

посвященное Дню Конституции. Церемония прошла с участием судьи 

Конституционного Суда Сергея Чигринова и первого  секретаря ЦК ОО “БРСМ” 

Дмиртия Воронюка.  

Среди участников мероприятия Анастасия Филипович, учащаяся 

столбцовской гимназии № 1. 
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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 

 
23.03.2021 

Нікалаева, Н. Ёсць такія людзі – дзеці! / Н. Нікалаева // Звязда. – 2021. — 23 

сакавіка (№ 53). — С. 5. 

У артыкуле на актуальныя пытанні адказвае Святлана Локіс, настаўніца 

пачатковых класаў барысаўскай сярэдняй школы № 17, настаўнік-метадыст, 

аўтар “Ютуб”-канала для педагогаў. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20210322/1616421814-yosc-takiya-lyudzi-dzeci-kali-

zagubish-dzicyachuyu-nepasrednasc-atrymaesh  

 

«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 
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Готовко, Д. Веское слово основного закона / Д. Готовко // Рэспубліка. — 2021. 

— 16 сакавіка (№ 48). — С. 5. 

15 марта в Конституционном Суде состоялось торжественное 

мероприятие Всебелорусской патриотической акции “Мы – граждане Беларуси”, 

посвященное Дню Конституции. Церемония прошла с участием судьи 

Конституционного Суда Сергея Чигринова и первого  секретаря ЦК ОО “БРСМ” 

Дмиртия Воронюка.  

Среди участников мероприятия Анастасия Филипович, учащаяся 

столбцовской гимназии № 1. 
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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  
 

Молчанова, Н. Весенний мастер-класс от SushiGo / Н. Молчанова // Домой!. 

– 2021. — № 3. — С. 2.  

В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО «Смолевичский 

социально-педагогический центр» рассказывает о том, какой необычный подарок к 

Международному женскому дню получили приёмные мамы и опекуны Смолевичей. 

Они и их воспитанницы приняли участие в кулинарном мастер-классе по 

приготовлению роллов, организованном при поддержке кафе SushiGo. 

 

Ивахненко, Е. Самоопределение подростка в замещающей семье / Е. 

Ивахненко, Е. Корсак // Домой!. – 2021. — № 3. — С. 6,7.  

В статье Елена Ивахненко, Елена Корсак, педагоги-психологи ГУО “Минский 

районый социально-педагогический центр” рассказывают о системе работы в 

учреждении по сопровождению приёмных семей района. 

 

Сергиевич, Л. Роль приёмной семьи в ресоциализации биологических 

родителей воспитанников / Л. Сергиевич // Домой!. – 2021. — № 3. — С. 6,7.  

В статье Лариса Сергиевич, приемный родитель управления по образованию, 

спорту и туризму Столбцовского, рассказывает о  роли приёмной семьи в 

ресоциализации биологических родителей воспитанников.  

  

mailto:domoy@nastgaz.by


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

САКАВІК 

5 
 

 

«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/ 
 

30.03.2021 

Хрышчановіч, Н. Трэцяя перамога / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 30 сакавіка (№ 35). — С. 3. 

Завяршыўся фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па 

хакеі “Залатая шайба” ў малодшай узроставай катэгорыі (2007-2009г.н.) у 

дывізіёне Б., сярод удзельнікаў каманда “Вілейскія Шчупакі” (Вілейскі раён Мінскай 

вобласці). 

 

Сахно, Н. За межамі дазволенага: навучыць дзяцей верыць і давяраць / Н. 

Сахно // Настаўніцкая газета. — 2021. — 30 сакавіка (№ 35). — С. 9. (Дадатак 

“Сацыяльны ракурс”). 

У артыкуле пра асаблівасці рэалізацыі праекта “Дом разумення” і дзейнасць 

СПЦ у сістэме дапамогі дзецям расказвае псіхолаг Жодзінскага сацыяльна-

педагагічнага цэнтра Таццяна Леанідаўна Канашонак. 

 

25.03.2021 

Сахно, Н. Мары прыводзяць у “Зубраня” / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 25 сакавіка (№ 33). — С. 3. 

У Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня” 

завяршыліся тэматычныя змены “Настаўнік! Важна! Цікава!”, “Адданыя клятве 

Гіпакрата”, “Мастацтва сябраваць” і “Духоўна-маральныя вехі беларусаў”. 

 

Шляжко, Л. Медыяадукацыя на ўроках матэматыкі / Л. Шляжко // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 25 сакавіка (№ 33). — С. 11. 

У артыкуле Людміла Шляжко, настаўніца матэматыкі Бараўлянскай 

сярэдняй школы, студэнтка дыстанцыйнага курса “Медыяадукацыя ў школе” – 

2021, распавядае пра медыяадукацыю на ўроках матэматыкі. 

 

Церахава, Н. Выхаванне “пачуцця вады” ад вядомага трэнера-выкладчыка / 

Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2021. — 25 сакавіка (№ 33). — С. 12. 

Артыкул прысвечаны Ўладзіміру Іванавічу Зярнову, кіраўніку фізічнага 

выхавання дзіцячага сада Копішча Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyhavanne-pachutstsya-vady-

ad-vyadomaga-trenera-vykladchyka/  
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Рэва, Д. Спаборнічаць і вучыцца, перамагаць і самаўдасканальвацца / Д. Рэва 

// Настаўніцкая газета. — 2021. — 25 сакавіка (№ 33). — С. 14. 

У Маладзечанскім дзяржаўным каледжы прайшоў конкурс CollegeSkills. 

CollegeSkills для навучэнцаў – гэта першы крок па шляху пад назвай WorldSkills. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/spabornichats-i-vuchytstsa-

peramagats-i-samaudaskanalvatstsa/  

 

22.03.2021 

Дубінец, В. З метапрадметным падыходам да навучання / В. Дубінец // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 22 сакавіка (№ 32). — С. 6. 

У артыкуле Наталля Дубінец, настаўніца матэматыкі, кіраўнік 

метадычнага савета Астрашыцка-Гарадокскай сярэдняй школы, распавядае пра 

дэкаду “Метапрадметныя сувязі ў навучанні”, якая прайшла ў навучальнай 

установе. 

 

Лапаціна, Т. Сеніцкія “шчабятухі” і “пацешкі” / Т. Лапаціна // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 22 сакавіка (№ 32). — С. 8. 

У пачатку сакавіка на Міншчыне падвялі вынікі абласнога завочнага этапу VI 

Рэспубліканскага агляду-конкурсу дзіцячай творчасці “Прывітанне, свет!”. 

Сярод пераможцаў у намінацыі “Фальклорная творчасць” – два калектывы 

Сеніцкай сярэдняй школы імя Янкі Купалы Мінскага раёна: узорны ансамбль 

народнай музыкі “Шчабятуха” і ансамбль “Сеніцкая пацешкі”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/senitskiya-shchabyatuhi-i-

patseshki/  

 

Раманоўская, М. Паштоўка для вашага хлопчыка! / М. Раманоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 22 сакавіка (№ 32). — С. 8. 

У артыкуле распавядаецца пра рэалізацыю міжнароднага праекта 

“Посткросінг паміж установамі дашкольнай адукацыі” ў маладзечанскім яслі-

садзе № 25. 

 

Шымко, Т. Анлайн-заняткі па анлійскай мове / Т. Шымко // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 22 сакавіка (№ 32). — С. 9. 

У сярэдняй школе № 4 Салігорска Мінскай вобласці другі год рэалізуецца 

інавацыйны праект “Укараненне мадэлі фарміравання іншамоўнай камунікатыўнай 

кампетэнцыі ў навучэнцаў 9-11 класаў на аснове сацыяльна-каштоўнасных адносін 

да вывучэння замежнай мовы”. Сёлета адным з яркіх яго момантаў сталі анлайн-

заняткі па англійскай мове. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/anlajn-zanyatki-pa-

anglijskaj-move/  

 

Антоненкава, В. “Берагіня” Мядоцкага краю / В. Антоненкава // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 22 сакавіка (№ 32). — С. 12. 

У Мётчанскім дзіцячым садзе – сярэдняй школе Барысаўскага раёна 25 гадоў 

дзейнічае заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны гурт 

https://nastgaz.by/spabornichats-i-vuchytstsa-peramagats-i-samaudaskanalvatstsa/
https://nastgaz.by/spabornichats-i-vuchytstsa-peramagats-i-samaudaskanalvatstsa/
https://nastgaz.by/senitskiya-shchabyatuhi-i-patseshki/
https://nastgaz.by/senitskiya-shchabyatuhi-i-patseshki/
https://nastgaz.by/anlajn-zanyatki-pa-anglijskaj-move/
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“Берагіня”, які з’яўляецца першым у нашай краіне вопытам сістэмнага выхавання 

сельскіх школьнікаў сродкамі традыцыйнай культуры. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/beraginya-myadotskaga-

krayu/  

 

20.03.2021 

Хрышчановіч, Н. Гэта сапраўды прыдумала моладзь? / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 20 сакавіка (№ 31). — С. 8,9. (Дадатак “Шосты 

дзень”). 

16-18 сакавіка  ў БНТУ прайшоў ХІ Рэспубліканскі конкурс навукова-

тэхнічнай творчасці навуковай моладзі “ТэхнаІнтэлект”. Сёлета на ім прадставілі 

каля 170 праектаў.  

Сярод удзельнікаў прадстаўнікі Мінскай вобласці. Настаўнік інфарматыкі 

сярэдняй школы № 11 Слуцка Мінскай вобласці Уладзімір Жук прыехаў на конкурс 

адразу з трыма сваімі вучнямі. Дзве работы звязаны з адукацыяй, адна – з 

персаналізаванымі картамі. 

 

Церахава, Н. Бар’еры і рэсурсы сацыяльнай інтэграцыі / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 20 сакавіка (№ 31). — С. 14. 

У артыкуле на актуальныя пытанні адказвае дырэктар Слуцкага раённага 

ЦКРНіР Інеса Міхайлаўна Панамарова. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/bar-ery-i-resursy-

satsyyalnaj-integratsyi/  

 

16.03.2021 

Ерманок, В. Доўгачаканыя спаборніцтвы / В. Ерманок // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 16 сакавіка (№ 29). — С. 3. 

З 5 па 7 саавіка на тэрыторыі спартыўнага комплексу  Універсітэта 

грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь прайшлі спаборніцтвы па 

турысцка-прыкладным мнагаборстве ў тэхніцы пешаходнага турызмы ў закрытых 

памяшканнях Рэспубліканскай спартакіады сярод дзяцей і моладзі.  

Сярод удзельнікаў прадстаўнікі Мінскай вобласці. Так сярод дзяўчат  17-18 

гадоў пераможцай стала Дар’я Вярэніч (Мінская вобласць), а сярод юніёрак – Ірына 

Белая, майстар спорту з Мінскай вобласці. 

 

Калядзіч, Н. Чаму матылёк не ляціць на рамонак? / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 16 сакавіка (№ 29). — С. 5,6. (Дадатак “Партфоліа”). 

Артыкул прысвечаны Таццяне Аляксандраўне Новікавай, настаўніце 

пачатковых класаў сярэдняй школы № 6 Жодзіна, якая прадстаўляе распрацоўку 

ўрока рускай мовы для 3 класа па тэме “Род назоўнікаў”. 

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

majsternya/chamu-matylyok-ne-lyatsits-na-ramonak/  

 

Шымко, Т. Прыступкі на шляху да адкрыццяў, ці Як вырасціць неабыякавых 

даследчыкаў / Т. Шымко // Настаўніцкая газета. — 2021. — 16 сакавіка (№ 29). — С. 

7. (Дадатак “Партфоліа”). 

https://nastgaz.by/beraginya-myadotskaga-krayu/
https://nastgaz.by/beraginya-myadotskaga-krayu/
https://nastgaz.by/bar-ery-i-resursy-satsyyalnaj-integratsyi/
https://nastgaz.by/bar-ery-i-resursy-satsyyalnaj-integratsyi/
https://portfolio.ng-press.by/pedagagichnaya-majsternya/chamu-matylyok-ne-lyatsits-na-ramonak/
https://portfolio.ng-press.by/pedagagichnaya-majsternya/chamu-matylyok-ne-lyatsits-na-ramonak/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

САКАВІК 

8 
 

У артыкуле распавядаецца пра рэалізацыю ў Гурнаўшчынскім дзіцячым садзе 

– базавай школе Клецкага раёна Мінскай вобласці педагагічнага праекта “Развіццё 

даследчых уменняў навучэнцаў праз іх уключэнне ў дзейнасць па вывучэнні гісторыі 

малой радзімы”. 

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

majsternya/prystupki-na-shlyahu-da-adkrytstsyau-tsi-yak-vyrastsits-neabyyakavyh-

dasledchykau/  

 

Церахава, Н. Вучыцца – значыць задаваць пытанні / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 16 сакавіка (№ 29). — С. 11.  

На ІІ Форуме педагогаў дашкольнай адукацыі Мінскай вобласці “Арыенціры 

дзяцінства” ў рамках анлайн-майстэрні прайшлі майстар-класы лепшых педагогаў 

вобласці, падчас якіх яны прадставілі свій вопыт работы ў кірунках дзіцячай 

журналістыкі, даследчай дзейнасці выхаванцаў і тэхналогіі развіцця крытычнага 

мыслення. 

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

skarbonka/vuchytstsa-znachyts-zadavats-pytanni/  

 

13.03.2021 

Караткова, Л. Непаўторны почырк Святланы Танцурынай / Л. Караткова // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 13 сакавіка (№ 28). — С. 1. 

У артыкуле Людміла Караткова, настаўніца пачатковых класаў гімназіі № 3 

Барысава, распавядае пра намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце навучальнай 

установы Святлану Анатольеўну Танцурыну. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/nepautorny-pochyrk-

svyatlany-tantsurynaj/  

 

Дубоўская, Л. Профілі ў школе павінны адкрывацца пад патрэбы эканомікі / 

Л. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 13 сакавіка (№ 28). — С. 3. 

Міністр адукацыі Ігар Карпенка падчас рабочай паездкі ў Мінскую вобласць, 

наведаў установы адукацыі Мядзельскага раёна. 

Першай стала гімназія-інтэрнат Мядзела. Дырэктар установы Ірына Азарка 

расказала пра арганізацыю вучэбнага працэсу, пазнаёміла з матэрыяльна-тэхнічнай 

базай. Настаўнік інфарматыкі настаўнік-метадыст Вячаслаў Саўчык правёў 

невялікую экскурсію па гімназічным музеі айчыннай вылічальнай тэхнікі (дарэчы, 

адзіным у краіне па гэтай тэматыцы з такой колькасцю экзэмпляраў), які 

знаходзіцца ў кабінеце інфарматыкі і робататэхнікі. Другім міністр адукацыі Ігар 

Карпенка наведаў Старлыгскі дзіцячы сад — сярэднюю школу імя Івана Аніські. Тут 

кіраўнік ведамства таксама азнаёміўся з матэрыяльна-тэхнічнай базай установы, 

наведаў вучэбныя кабінеты і абмеркаваў з педагогамі школы арганізацыю 

адукацыйнага працэсу ў сельскай мясцовасці. Новы будынак Занарацкай сярэдняй 

школы адкрыўся для навучэнцаў з пачаткам ІІ чвэрці бягучага навучальнага года. 

Дырэктар навучальнай установы Вікторыя Кумішча расказала, што новая 

ўстанова разлічана на 108 месцаў (цяпер тут вучацца 100 дзяцей, працуюць 24 

настаўнікі), у школе 11 класаў-камплектаў. У аднапавярховым будынку размясціліся 

сучасныя вучэбныя кабінеты, харчаблок са сталовай, спартыўная зала, 

https://portfolio.ng-press.by/pedagagichnaya-majsternya/prystupki-na-shlyahu-da-adkrytstsyau-tsi-yak-vyrastsits-neabyyakavyh-dasledchykau/
https://portfolio.ng-press.by/pedagagichnaya-majsternya/prystupki-na-shlyahu-da-adkrytstsyau-tsi-yak-vyrastsits-neabyyakavyh-dasledchykau/
https://portfolio.ng-press.by/pedagagichnaya-majsternya/prystupki-na-shlyahu-da-adkrytstsyau-tsi-yak-vyrastsits-neabyyakavyh-dasledchykau/
https://portfolio.ng-press.by/metadychnaya-skarbonka/vuchytstsa-znachyts-zadavats-pytanni/
https://portfolio.ng-press.by/metadychnaya-skarbonka/vuchytstsa-znachyts-zadavats-pytanni/
https://nastgaz.by/nepautorny-pochyrk-svyatlany-tantsurynaj/
https://nastgaz.by/nepautorny-pochyrk-svyatlany-tantsurynaj/
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укамплектаваны лінгафонны кабінет, камп’ютарны клас, кабінеты тэхнічнай і 

абслугоўвай працы, бібліятэка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/profili-u-shkole-pavinny-

adkryvatstsa-pad-patreby-ekanomiki/  

 

Марозава, Т. З дабром у сэрдцы / Т. Марозава // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 13 сакавіка (№ 28). — С. 11. (Дадатак “Педагагічная прастора”). 

У артыкуле Таццяна Марозава, педагог дадатковай адукацыі сярэдняй ўколы 

№ 1 Салігорска, распавядае пра свята Дабра, прысвечанае спагадзе, дружбе і 

міласэрнасці, якое ў рамках праекта “Твори добро” правордзіцца ўжо сёмы год у 

сярэдняй школе № 1 Салігорска. 

Электронная версія артыкула: https://prastora.ng-press.by/z-dabrom-u-sertsy/  

 

Волкаў, А. З дабром у сэрдцы / А. Волкаў // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

13 сакавіка (№ 28). — С. 11. (Дадатак “Педагагічная прастора”). 

У артыкуле Андрэй Волкаў, дырэктар сярэдняй школы № 17 Барысава, 

распавядае пра сваю установу адукацыі, для якой 2020 год быў юбілейным. Першы 

школьны званок для 830 навучэнцаў празвінеў 1 верасня 1970 года. 

  

https://nastgaz.by/profili-u-shkole-pavinny-adkryvatstsa-pad-patreby-ekanomiki/
https://nastgaz.by/profili-u-shkole-pavinny-adkryvatstsa-pad-patreby-ekanomiki/
https://prastora.ng-press.by/z-dabrom-u-sertsy/
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11.03.2021 

Хрышчановіч, Н. Стаць чэмпіёнам за 18 секунд / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 11 сакавіка (№ 27). — С. 1. 

У Мінску прайшоў фінальны этап рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей 

і падлеткаў па хакеі “Залатая шайба” на прызы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

На “Чыжоўка-Арэне” сустрэліся спартсмены старэйшай узроставай групы 

(2006—2007 г.н.) з дывізіёна А. У ім выступаюць прадстаўнікі гарадоў і раёнаў, дзе 

ёсць крытыя лядовыя арэны. 

Сярод каманд, што прайшлі ў фінальны этап “Шахцёр” (Салігорскі раён 

Мінскай вобласці). 

 

06.03.2021 

Беларускія жанчыны — здабытак нацыі // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

06 сакавіка (№ 26). — С. 1. 

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды 

заслужаным дзеячам розных сфер, мнагадзетным маці, а таксама генеральскія 

пагоны прадстаўнікам вышэйшага афіцэрскага складу. Урачыстая цырымонія 

адбылася ў Палацы Незалежнасці. За выхаванне пяці і больш дзяцей Аляксандр 

Лукашэнка ўручыў ордэны Маці. Сярод узнагароджаных — музычны работнік 

Пясчанскага вучэбна-педагагічнага комплексу “дзіцячы сад — сярэдняя школа” 

Салігорскага раёна Ганна Бадрак. 

 

Падзяка міністра адукацыі за шматгадовую плённую працу ў сістэме 

адукацыі, творчую ініцыятыву, высокае прафесійнае майстэрства і ў сувязі з 

Днём жанчын // Настаўніцкая газета. — 2021. — 06 сакавіка (№ 26). — С. 3. 

Падзяка міністра адукацыі за шматгадовую плённую працу ў сістэме 

адукацыі, творчую ініцыятыву, высокае прафесійнае майстэрства і ў сувязі з Днём 

жанчын: 

Булко Таццяне Анатольеўне – метадысту дзяржаўнай установы адукацыі 

“Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі”; 

Коршук Таццяне Аляксандраўне – выхавальніку дзіцячага дома сямейнага 

тыпу Уздзенскага раёна; 

Паўлічэнка Галіне Уладзіміраўне – майстру вытворчага навучання ўстановы 

адукацыі “Барысаўскі дзяржаўны каледж”; 

Янцэвіч Алене Мікалаеўне – настаўніцы біялогіі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Сярэдняя школа № 10 г. Салігорска”; 

Ракецкай Марыі Францаўне – намесніку дырэктара па выхаваўчай рабоце 

дзяржаўнай установы адукацыі “Крывіцкае спецыяльнае лячэбна-выхаваўчае 

прафесійна-тэхнічнае вучылішча закрытага тыпу”. 

 

Церахава, Н. Дзіцячы сад сваёй мары / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 06 сакавіка (№ 26). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны Надзее Іванаўне Качко, выдатніку адукацыі , у якой за 

плячыма 40 гадоў педагагічнай работы, з іх 17 – на пасадзе загадчыка 

каладзішчанскага ясляў-сада № 1 Мінскага раёна. 
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Нікіфарава, С. Натхнёная творчасцю / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 06 сакавіка (№ 26). — С. 10. 

Артыкул прысвечаны Святлане Аленгаўне Караевай, педагогу дадатковай 

адукацыі НДЦ “Зубраня”. 
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30.03.2021 

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

2021. — 30 сакавіка (№ 23). — С. 10. 

Проект клецких гимназистов “Плетенка с родной сторонки” получил путевку 

в финал международной бизнес-игры “Начинающий фермер”. 

 

Наркевич, Г. Эта загадочная земля / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2021. 

— 30 сакавіка (№ 23). — С. 10. 

Учащийся Радошковичской средней школы Молодечненского района 

Александр Гребенько стал победителем 5 Всероссийского научно-

исследовательского конкурса для школьников “Арктика”. 

 

Наркевич, Г. Ярмарки игр и уроки Знайки / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 

2021. — 30 сакавіка (№ 23). — С. 11. 

В период весенних каникул школьники Крупского района смогут отдохнуть в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Которые будут работать на 

базе шести учреждений образования. 

 

Наркевич, Г. Уроки физкультуры не прошли даром / Г. Наркевич // Мінская 

праўда. — 2021. — 30 сакавіка (№ 23). — С. 11. 

В Воложинском районе порядка 150 учащихся из 10 сельских учреждений 

образования приняли участие в районных соревнованиях по летнему многоборью 

“Здоровье”.  

По итогам соревнований первое место заняла команда  Пугачевского учебно-

педагогического комплекса детский сад – средняя школа. 
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22.03.2021 

Сівадзедава, К. Найлепшы вынік за 10 гадоў / К. Сівадзедава // Мінская 

праўда. — 2021. — 22 сакавіка (№ 21). — С. 11. 

На конкурсе навуковых біёлага-экалагічных праектаў для школьнікаў 

найлепшымі былі прызнаны адразу чатыры работы навучэнцаў з Барысаўшчыны. 

 

16.03.2021 

Ильичева, Н. Александр Турчин вручил паспорта юным гражданам 

Минщины / Н. Ильичева // Мінская праўда. — 2021. — 16 сакавіка (№ 19). — С. 3. 

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин 15 марта в Национальной 

библиотеке вручил паспорта юным белорусам из разных районов Минщины, 

достигшим 14 летнего возраста. Традиционно эта торжественная церемония 

приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь. 

 

12.03.2020 

Ильичева, Н. Комплексный подход / Н. Ильичева // Мінская праўда. — 2021. 

— 12 сакавіка (№ 18). — С. 4. 

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель облисполкома 

Александр Турчин побывали в Смолевичах. Они посетили строящийся микрорайон 

Северо-Запад и расположенный там новый ясли-сад № 7. 

 

05.03.2021  

Васькова, Я. ІТ все возрасты покорны / Я. Васькова // Мінская праўда. — 

2021. — 05 сакавіка (№ 17). — (“МП плюс” № 6, 05 сакавіка. — С. 10.) 

В статье рассказывается о системе образования Пуховичского района. 

 

 


