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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 
  

31.12.2021 

Время радости и чудес // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 31 декабря (№ 

253). — С. 5. 

Участники проходящей под патронатом Президента республиканской 

благотворительной акции “Наши дети” поздравляют всех с наступающим Новым 

годом, так акция привела первого заместителя Премьер-министра Николая 

Снопкова в агрогодок Гричино, что в Дзержинском районе, с почетной миссиёй 

исполнить мечту многодетной семьи Сулковских, председатель Центральной 

комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко 

побывал в ГУО “Кривичское специальное лечебно-воспитательное 

профессионально-техническое училище закрытого типа”, министр информации 

Владимир Перцов посетил учреждение образования “SOS-детская деревня Марьина 

Горка”. 

 

29.12.2021 

В жизни есть место волшебству // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 29 

декабря (№ 251). — С. 5. 

В этом абсолютно убеждены участники проходящей под патронатом 

Президента республиканской благотворительной акции “Наши дети”, так 

Премьер-министр Роман Головченко посетил детский дом семейного типа 

Галиновских в Жодино.  

 

28.12.2021 

Как важно верить в чудеса // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 28 декабря 

(№ 250). — С. 6, 7. 

Республиканская благотворительная акція “Наши дети” дарит 

незабываемые впечатления тысячам детей и взрослых. Так с подарками к 

воспитанникам ГУО “Ждановичская специализированная общеобразовантельная 

школа-интернат” приехал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, а 

теплые, наполненные самыми светлыми эмоциями встречи воспитанников ГУО 

“Руденская вспомогательная школа-интернат” в канун новогодних праздников с 

многочисленными друзьями и спонсорами стали доброй традицией. Вчера на огонек 

к ребятам заглянул управляющий делами Президента Валерий Иванов. 
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24.12.2021 

Волшебные вы наши! // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 24 декабря (№ 249). 

— С. 11. 

На днях, в рамках акции Республиканской благотворительной акции “Наши 

дети”, делегация издательского дома “Беларусь сегодня” посетила Городейскую 

вспомогательную школу-интернат в Несвижском районе. Так же атмосферно 

прошел детский утренник в Радошковичском учебно-педагогическом комплексе 

детский сад – средняя школа Молодечненского района, на котором побывал 

министр внутренних дел Иван Курбаков. 

 

18.12.2021 

В пуще желаний. Время чудес // СБ. Беларусь сегодня. — 2021. — 18 декабря 

(№ 245). — С. 12. 

Марафон добра, волшебства и заботы набирает обороты. Главная цель 

благотворительной акции “Наши дети”, которая проходит по инициативе 

Президента, - порадовать ребят перед Новым годом.  

Много подарков получили воспитанники детского дома семейного типа в 

поселке Чисть. Добрыми волшебниками выступили председатель Миноблисполкома 

Александр Турчин, глава Молодечненского района Юрий Горлов и бизнесмен Павел 

Топузидис. 

 

 

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 
 

30.12.2021 

Шычко, С. Падарункі на свежым паветры / С. Шычко // Звязда. – 2021. — 30 

снежня (№ 252). — С. 3. 

У самы пярэдадзень Новага года па традыцыі Міністр інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь Уладзімір ПЯРЦОЎ наведаў «SOS — Дзіцячая вёска Мар’іна Горка». 

Салодкія падарункі і кнігі ад дзяржаўных выдавецтваў краіны былі ўручаны дзецям, 

якія жывуць ў некалькіх сямейных дамах. 

 

Немагчымых цудаў няма // Звязда. – 2021. — 30 снежня (№ 252). — С. 3. 

У гэтым запэўніў дзяцей старшыня Мінаблвыканкама Аляксандр Турчын 

падчас галоўнага навагодняга свята Міншчыны. Ёлка ў рамках дабрачыннай акцыі 

http://zviazda.by/
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«Нашы дзеці» сабрала ў канцэртнай зале Палаца культуры ў Маладзечне больш як 

400 дзяцей. «Кожны спадзяецца, што ў гэтыя дні спраўдзяцца яго самыя 

запаветныя жаданні, і важна сказаць, што немагчымых цудаў на свеце няма. 

Змяняюцца пакаленні, ідуць гады, але пераднавагоднія традыцыі застаюцца 

нязменнымі», — сказаў кіраўнік цэнтральнага рэгіёна. 

 

Ануфрыева, В. Сімвал бескарыслівасці і яднання / В. Ануфрыева // Звязда. – 

2021. — 30 снежня (№ 252). — С. 8. 

Кнігі, канструктары, спартыўны інвентар, цёплыя коўдры, медыцынскае 

абсталяванне і, безумоўна, салодкія падарункі. Чым парадавалі дзяцей члены 

Савета Рэспублікі гэтымі днямі, наведваючы ўстановы аховы здароўя і адукацыі ў 

рамках акцыі «Нашы дзеці». Так, член Савета Рэспублікі Каліна Капуцкая завітала 

ў цэнтр карэкцыйна-развіццёвага навучання і рэабілітацыі ў Маладзечне. Гэта 

асаблівая ўстанова, дзе працуюць людзі, якія любіць дзяцей і адданыя сваёй прафесіі. 

Сёння тут праходзяць навучанне і рэабілітацыю 155 выхаванцаў з асаблівасцямі 

псіхафізічнага развіцця. Работнікі ўстановы сумесна з выхаванцамі падрыхтавалі 

святочную праграму «Навагодняя казка». 

Сенатар падарыла цэнтру развіццёвыя гульні і павіншавала ўсіх з 

надыходзячым Новым годам. 

 

29.12.2021 

“Хочам, каб кожнае дзіця адчула, што ў жыцці ёсць месца цудам”// Звязда. 

– 2021.  — 29 снежня (№ 251). — С. 2. 

Прэм’ер-міністр Раман Галоўчанка падчас дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” 

наведаў дзіцячы дом сямейнага тыпу Маргарыты і Ююрыя Галіноўскіх у Жодзіне. 

 

28.12.2021 

Дадалка, М. Задачы для дарослых – шчасливыя вочы дзяцей / М. Дадалка // 

Звязда. – 2021. — 28 снежня (№ 250). — С. 3. 

Кіраўнік спраў Прэзідэнта Валерый Іваноў у рамках акцыі “Нашы дзеці” 

наведаў Рудзенскую дапаможную школу-інтэрнат. 

 

Навагодняя атмасфера і ўспаміны пра дзяцінства // Звязда. – 2021. — 28 

снежня (№ 250). — С. 3. 

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Ігар Сергеенка далучыўся да акцыі 

“Нашы дзеці” ў “Ждановіцкай спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе-інтэрнаце 

для дзяцей з парушэннямі слыху”. 

 

24.12.2021 

Канюта, В. Спартыўны гарадок і салодкія пачастункі ад ратавальнікаў / В. 

Канюта // Звязда. – 2021. — 24 снежня (№ 249). — С. 19. 

Міністр па надзвычайных сітуацыях Вадзім Сіняўскі ў межах акцыі “Нашы 

дзеці” наведаў Маладзечанскую санаторную школу-інтэрнат. 
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09.12.2021 

Хмяльніцкі , Д. Ромін чаўнок / Д. Хмяльніцкі // Звязда. – 2020. — 09 снежня 

(№ 238). (“Чырвонка” № 23, 09 снежня. — С. 3.) 

У артыкуле расказваецца пра Рамана Волкава, вучня 8 класа Семежаўскага 

вучэбна-педагагічнага комплексу “дзіцячы садок – сярэдняя школа” імя М. С. 

Высоцкага, выдатніка вучобы, удзельніка і неаднаразовага пераможцу 

агульнашкольных і раённых творчых конкурсаў, які з задавальненнем займаецца 

Семежаўскім раённым цэнтры ткацтва. 

 

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз 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://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 
31.12.2021 

Яцкова, Е. Спешите делать добро / Е. Яцкова// Народная газета. — 2021. — 

31 снежня (№ 52). — С. 14. 

Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шествовать по 

стране. Так, премьер-министр Роман Головченко стал гостем детского дома 

семейного типа Маргариты и Юрия Галиновских в Жодино, а глава Администрации 

Президента Игорь Сергеенко побывал в Ждановичской специальной 

общеобразовательной школе-интернате. 

 

  

http://ng.sb.by/
mailto:infong@sb.by


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2021 ГОДЗЕ 

СНЕЖАНЬ 

6 
 

 

 

 

«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  
 
 

Лепетило, И. Окруженные любовью и семейным теплом / И. Лепетило // 

Домой!. – 2021. — № 12. — С. 6. 

В статье Инна Лепетило, педагог-психолог ГУО “Несвижский районный 

социально-педагогический центр”, рассказывает о приёмных родителях Татьяне 

Леонидовне и Юрие Антоновиче Грицкевичах. 

 

Шакун, И. Роль творчества в развитии ребенка / И. Шакун // Домой!. – 2021. 

— № 12. — С. 6. 

В статье Ирина Шакун, педагог-психолог УО “Воложинский 

государственный районный социально-педагогический центр”, рассказывает о роли 

творчества в развитии ребенка. 

 

«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 

 
31.12.2021 

Волшебство новогодних дней. Мядельский район: праздник к нам 

приходит // Рэспубліка. — 2021. — 31 снежня (№ 251). — С. 9. 

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению 

республиканских референдумов Игорь Карпенко побывал в ГУО “Кривичское 

специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище 

закрытого типа”. 
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30.12.2021 

Время чудес и добрых дел // Рэспубліка. — 2021. — 30 снежня (№ 250). — С. 

4. 

В плотном деловом графике первого заместителя Премьер-министра  

Николая Снопкова – приятная страничка. Республиканская благотворительная 

акция “Наши дети” привела его в агрогородок Гричино, что в Дзержинском районе, 

с почетной миссией – исполнить в предверии Нового года мечту многодетной семьи 

Сулковскпих. 

 

29.12.2021 

Сычевич, В. Волшебство этих дней / В. Сычевич // Рэспубліка. — 2021. — 29 

снежня (№ 249). — С. 1, 3. 

Премьер-министр Роман Головченко принял участие в республиканской 

благотворительной акции “Наши дети”. Руководитель Правительства вчера 

посетил детский дом семейного типа семьи Галиновских в Жодино.  

С подарками к воспитанникам ГУО «Ждановичская специализированная 

общеобразовательная школа-интернат» приехал Глава Администрации 

Президента Игорь Сергеенко. 

 

28.12.2021 

От улыбки стало всем теплей. Ждановичи: праздник ярких эмоций // 

Рэспубліка. — 2021. — 28 снежня (№ 248). — С. 10. 

С подарками к воспитанникам ГУО «Ждановичская специализированная 

общеобразовательная школа-интернат» приехал Глава Администрации 

Президента Игорь Сергеенко. 

 

24.12.2021 
Детские глаза должны светиться счастьем! // Рэспубліка. — 2021. — 24 

снежня (№ 247). — С. 8, 9. 

Издательский дом «Беларусь сегодня», министерства и ведомства: тысячи 

людей продолжают присоединяться к Республиканской благотворительной акции 

«Наши дети», так представители издательского дома «Беларусь сегодня» 

побывали в Городейской вспомогательной школе-интернате, министр внутренних 

дел Иван Курбаков приехал в Радошковичский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа Молодечненского района, делегацию министерства по 

чрезвычайным ситуациям встречали в Молодечненской санаторной школе-

интернате для детей с заболеваниями костно-мышечной системы, а руководитель 

Минтруда и соцзащиты Ирина Костевич приехала в Ивенецкий дом-интернат дом-

интернат для детей инвалидов с особенностями физического развития. 

 

18.12.2021 

Захаров, А. Эти волшебные дни. Чисть: подарки в дом / А. Захаров // 

Рэспубліка. — 2021. — 18 снежня (№ 243). — С. 9. 

Мимо детского дома семейного типа в поселке Чисть Молодечненского 

района пройти трудно. И действительно, марафон новогодних торжеств для 

жителей этого прекрасного дома начался. Его открыла республиканская акция 
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«Наши дети», и гостях здесь уже побывал председатель Миноблисполкома 

Александр Турчин. 

 

 

«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/ 
 

 

30.12.2021 

Ёсць кім і чым ганарыцца // Настаўніцкая газета. — 2021. — 30 снежня (№ 

144). — С. 4, 5.  

Артыкул прысвечаны сістэме адукацыі, так Мікалай Башко, начальнік 

галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, 

адзначыў, што сістэма адукацыі – тая сацыяльная сфера, якая знаходзіцца ў 

пастаянным развіцці. У адыходзячым годзе адукацыйны працэс працягваў  

удасканальвацца, але яго сутнасць нязменная: ц цэнтры увагі – чалавек, грамадзянін 

са сваімі здольнасцямі і талентамі, багатым духоўна-маральным багажом.  

 

Куняўская, М. Канікулы весела і карысна / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 30 снежня (№ 144). — С. 6.  

У перыяд зімовых канікул больш за 9600 хлопчыкаў і дзяўчынак цэнтральнага 

рэгіёна правядуць час карысцю ў аздараўленчых лагерах, так у аздараўленчым 

лагеры “Брыганціна” ў сярэдняй школе № 1 Вілейкі для школьнікаў будзе 

арганізавана прафарыентацыйная змена “ПрофіБУМ”. 

 

Церахава, Н. У чаканні навагодніх цудаў / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 30 снежня (№ 144). — С. 1, 6.  

Педагогі дзіцячага сада Копішча Мінскага раёна падрыхтавалі незвычайнае 

свята “Новы год у падводным царстве” з персанажамі Вадакрутам і Квакуняй, 

жабамі,  русалкамі, медузамі і, вядома ж, Дзедам Марозам і Снягуркай. 

Электронная версія артыкула: https://ng-press.by/2021/12/30/u-chakanni-

navagodnih-tsudau/  

 

28.12.2021 

Куняўская, М. Чарада добрых спраў / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2021. — 28 снежня (№ 143). — С. 4.  

Штогадовая рэспубліканская дабрачынная акцыя “Нашы дзеці” шырока 

крочыць па Міншчыне. На првцягу месяца ва ўсіх раёнах сталічнага рэгіёна 

праходзяць казачныя паказы, навагоднія ранішнікі, забаўляльна-гульнявыя і 

канцэртныя праграмы, чэленджы і фестывалі. 

http://nastgaz.by/
https://ng-press.by/2021/12/30/u-chakanni-navagodnih-tsudau/
https://ng-press.by/2021/12/30/u-chakanni-navagodnih-tsudau/
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Церахава, Н. У “тэатр на фартуху” / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 28 снежня (№ 143). — С. 12.  

Удзел у VI з’езде настаўнікаў і работнікаў адукацыі краін СНД, які праходзіў 

у Душанбэ, стаў галоўнай падзеяй прафісійнага жыцця ў гэтым годзе для Вікторыі 

Гяч – намесніка загадчыка ясляў-сада № 19 Слуцка, пераможцы конкурсу 

прафесійнага майстэрства “Настаўнік года - 2020” у намінацыі “Выхавальнік 

дашкольнай адукацыі”. Вікторыя Пятроўна правяла майстар-клас для замежных 

калег, дзе расказала пра адукацыйныя магчымасці “тэатра на фактуху” для 

малодшых школьнікаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-teatr-na-fartuhu/  

 

Церахава, Н. Журналістыка для маленькіх / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 28 снежня (№ 143). — С. 12.  

“Адукацыйныя магчымасці дзіцячай журналістыкі ў развіцці выхаванцаў” – 

так гучыць тяма яўчэ аднаго майстар-класа Вікторыі Пятроўны Гяч, які 

праводзіць для калег. У яслях-садзе № 19 Слуцка рэалізуецца абласны педагагічны 

праект “Развіццё звязнага маўлення выхаванцаў дашкольнага ўзросту сродкамі 

дзіцячай журналістыкі”. 

 

23.12.2021 

Куняўская, М. Новы статус / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

23 снежня (№ 142). — С. 5.  

Яшчэ дзве школы-лабараторыі для бесперапыннай педагагічнай адукацыі 

з’явіліся на Міншчыне. Сярэдняй школе № 13 Барысава і Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна прысвоены статус школ-лабараторый вучэбна-навукова-

інавацыйнага кластара  бесперапыннай педагагічнай адукацыі. 

 

Церахава, Н. На анлайн-платформе Edmodo / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 23 снежня (№ 142). — С. 13. 

Дыпломам І ступені V Міжнароднага фестывалю прафесійнага майстэрства 

педагогаў “Пазнанне ў супольнасці” ўзнагароджана настаўніца англійскай мовы 

сярэдняй школы № 4 Салігорска Вольга Мікалаеўна Круглова. Яна абараніла праект 

“Індывідуалізацыя навучання англійскай мове з дапамогай змешанага навучання на 

адукацыйнай анлайн-платформе Edmodo ў 9 – 11 класах”. 

 

Нікіфарава, С. Наш брэнд / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

23 снежня (№ 142). — С. 17.  

Як адрадзіць і зберагчы нацыянальныя традыцыі і рамёствы? Свае ідэі 

моладзь Беларусі прапанавала падчас конкурсу “Капітал месца”. Такі незвычайны 

конкурс ладзіўся ўпершыню, а яго мэта — знайсці рэгіянальныя славутасці, якія па 

праве можна назваць мясцовымі брэндамі, каб ніколі ўжо іх не згубіць. 

Шмат цікавага адкрылі для сябе і журы, і іншыя канкурсанты падчас 

знаёмства з праектамі ў намінацыі “Традыцыі/звычаі/гульні”. Напрыклад, 

навучэнка Кузьміцкага дзіцячага сада — сярэдняй школы Любанскага раёна 

расказала пра Русальны тыдзень, які жыве і сёння ў яе раёне.  

https://nastgaz.by/u-teatr-na-fartuhu/
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Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/nash-brend/  

 

18.12.2021 

Куняўская, М. Навасёлы ад 2 да 6 / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 18 снежня (№ 140). — С. 1, 3.  

Гэтымі днямі ў Мінскім раёне для 230 самых маленькіх жыхароў аграгарадка 

Калодзішчы гасцінна расчыніў свае дзверы каладзішчанскі яслі-сад № 4 

“Прыступкі дзяцінства”.  

Сярод гасцей, якія сабраліся павіншаваць мясцовых жыхароў з доўгачаканым 

адкрыццём, — намеснік старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Іван 

Маркевіч, начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама Мікалай 

Башко, начальнік упраўлення па адукацыі Мінскага раёна Людміла Лукша. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/navasyoly-ad-2-da-6/  

 

Несцяровіч, В. Мы беларусы / В. Несцяровіч // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 18 снежня (№ 140). — С. 9. (Дадатак “Шосты ждзень”). 

Дыплом ІІІ ступені заваявала Засульская сярэдняя школа Стаўбцоўскага 

раёна за распрацоўку праекта “Мы беларусы”. 

 

Нікіфарава, С. Зялёныя маршруты / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 18 снежня (№ 140). — С. 10. (Дадатак “Шосты ждзень”). 

Развіццё экалагічнага турызму на ахоўных прыродных тэрыторыях роднага 

краю прынесла педагогам Палачанскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна 

перамогу ў намінацыі “Шосты дзень заўсёды ў трэндзе”. 

 

Хатэнка, С. “Народная асвета” для слуцкіх настаўнікаў / С. Хатэнка // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 18 снежня (№ 140). — С. 11.  

У артыкуле Святлана Хатэнка, загадчык Слуцкага раённага вучэбна-

метадычнага кабінета, расказвае пра майстар-клас “Інфармацыйная культура 

педагога: падрыхтоўка матэрыялаў для публікацыі ў навукова-метадычным 

часопісе”, які быў арганізаваны для настаўнікаў Случчыны рэдакцыяй часопіса 

“Народная асвета”. 

 

Куняўская, М. Постчытанне і Canva магчымасцей / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 18 снежня (№ 140). — С. 13.  

На VIII фестываль педагагічнага майстэрства “Лепшае ад лепшых”, які 

прайшоў у фармаце вэбінараў, былі прадстаўлены ідэі і творчыя напрацоўкі для 

аптымізацыі адукацыйнага працэсу і павышэння яго эфектыктыўнасці. 

Так, на пачатку шэрага анлайн-сустрэч дырэктар Маладзечанскай сярэдняй 

школы № 1 імя Янкі Купалы настаўнік рускай мовы і літаратуры Васіль Маліноўскі 

закрануў тэму фарміравання інфармацыйных кампетэнцый навучэнцаў у працэссе 

літаратурнай адукацыі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/postchytanne-i-canva-

magchymastsej/  

  

https://nastgaz.by/nash-brend/
https://nastgaz.by/navasyoly-ad-2-da-6/
https://nastgaz.by/postchytanne-i-canva-magchymastsej/
https://nastgaz.by/postchytanne-i-canva-magchymastsej/
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11.12.2021 

Высоцкая, Л. Сохранить и приумножить лучшее / Л. Высоцкая // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 11 снежня (№ 137). — С. 4. 

Фестиваль педагогического мастерства “Лучшее от лучших” прошел в 

Минской области. Фестиваль состоялся в формате вебинаров. Его организаторами 

стали сотрудники Минского областного института развития образования 

совместно с советом областного клуба “Флагман”. 

 

Аляксеева, А. Чэк-ліст алімпіядніка / А. Аляксеева // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 11 снежня (№ 137). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Алена Аляксеева, настаўніца геаграфіі гімназіі № 1 Барысава, 

расказвае пра тое, на што трэба звярнуць увагу пры падрыхтоўцы да алімпіяды па 

геаграфіі. 

 

Калевіч, С. Свой край спазнавай / С. Калевіч // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 11 снежня (№ 137). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Святлана Калевіч, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй 

школы № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага, расказвае пра аб’яднанне па інтарэсах 

“Краязнаўства”, якое дзейнічае ў навучальнай установе. 

 

09.12.2021 

Куняўская, М. Гісторыя ў малюнках і відэа / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2021. — 09 снежня (№ 136). — С. 7. 

Лепш адзін раз убачыць, чым сто разоў пачуць, упэўнена настаўніца гісторыі 

і грамадазнаўства Рассветаўскай сярэдняй школы Клецкага раёна Вераніка 

Аляксандраўна Бабіч. Менавіта таму педагог актыўна выкарыстоўвае ў сваёй 

рабоце такі метад візуалізацыі, як скрайбінг. Так заняткі становяцца займальнымі 

аповедамі-падарожжамі, дапоўненымі малюнкамі, калажамі, фотаілюстрацыямі, 

элементамі анімацыі.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/gistoryya-u-malyunkah-i-

videa/  

 

Куняўская, М. Матэматычныя баі / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2021. — 09 снежня (№ 136). — С. 7. 

ХІІІ Рэспубліканскі турнір юных матэматыкаў праходзіць на гэтым тыдні ў 

Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі. 

 

07.12.2021 

Клюйко, А. Кулінарная гармонія / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2021. 

— 07 снежня (№ 135). — С. 4.  

У рамках падрыхтоўкі зборнай Беларусі да ўдзелу ў чэмпіянаце WorldSkills 

Shanghai 2022 па кампетэнцыі “Кулінарнае мастацтва” ў Слуцкім дзяржаўным 

каледжы прайшоў Міжнародны конкурс прафесійнага майстэрства сярод будучых 

кулінараў, пераможцы якога будуць выступаць у наступным годзе ў Кітаі.  

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

 

https://nastgaz.by/gistoryya-u-malyunkah-i-videa/
https://nastgaz.by/gistoryya-u-malyunkah-i-videa/
https://nastgaz.by/kulinarnaya-garmoniya/
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Іпацьева, В. Інвестыцыя ў доўгатэрміновае развіццё / В. Іпацьева // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 07 снежня (№ 135). — С. 10.  

У артыкуле Валянціна Іпацьева, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

сярэдняй школы № 3 Барысава, расказвае пра настаўніцтва – адну з форм 

метадычнай работы адукацыйнай установы. 

 

02.12.2021 

Фельдман, Т. Калі праблемы здаюцца невырашальнымі / Т. Фельдман // 

Настаўніцкая газета. — 2021. — 02 снежня (№ 133). — С. 8. (Дадатак “Псіхолаг у 

школе”). 

У артыкуле Таццяна Фельдман, магістр псіхалагічных навук, педагог-псіхолаг 

сацыяльна-педагагічнага цэнтра Барысаўскага раёна, расказвае пра канфлікты ў 

падлеткавым узросце. 

 

Рэва, Д. Салодкія гісторыі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2021. — 02 

снежня (№ 133). — С. 13. 

Міжнародная спецыялізаваная аптовая выстава-кірмаш “ПрадЭкспа-2021” 

прайшла ў Мінску ўжо 27 раз. Удзел у ім ужо шмат гадоў запар прымаюць 

установы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якія рыхтуюць 

спецыялістаў для гэтай галіны вытворчасці. 

Многія майстры і навучэнцы ўдзельнічаюць у конкурсе не першы год. Так, не 

раз здзіўляла наведвальнікаў выставы сваімі работамі Ірына Васільеўна 

Купрыянчык — майстар вытворчага навучання Слуцкага дзяржаўнага каледжа. 

Ацанілі работы Ірыны Купрыянчык і члены журы — майстар атрымала “золата” 

ў дзвюх намінацыях: “Работа з масцікі” і “Торт-скульптура 3D”. Дзве 

прадстаўніцы Слуцкага дзяржаўнага каледжа — Ганна Радзюк і Ангеліна 

Ляткоўская — таксама заваявалі “золата” ў намінацыі “Работа з масцікі”. 

Штогод у конкурсны рух уліваюцца новыя ўстановы. Так, напрыклад, у гэтым 

годзе ўпершыню паспрабавалі свае сілы ў конкурсе прадстаўнікі Уздзенскага 

дзяржаўнага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/salodkiya-gistoryi/  

 
Рэва, Д. Палёт да IT-краіны / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2021. — 02 

снежня (№ 133). — С. 13. 

Аляксей Бурлакоў, навучэнец Слуцкага дзяржаўнага каледжа, паспяхова 

выступіў на XIII Міжнароднай алімпіядзе ў сферы інфармацыйных тэхналогій “IT-

планета 2020/21”. Яго праект заняў 2 месца. 

 

Зубель, Т. У сэрцах назаўсёды / Т. Зубель // Настаўніцкая газета. — 2021. — 

02 снежня (№ 133). — С. 15. 

У артыкуле Таццяна Зубель, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

Даўгінаўскай сярэдняй школы Вілейскага раёна, расказвае пра гісторыю 

навучальнай установы. 
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31.12.2021 

Шибковская, Д. Дети – наша гордость / Д. Шибковская // Мінская праўда. — 

2021. — 28 снежня (№ 101). — С. 2. 

420 ребят в предверии Нового года побывали на областном празднике. 

Сказочную новогоднюю постановку показали в ходе благотворительной акции 

“Наши дети” в Молодечно 28 декабря. 

 

28.12.2021 

Наркевич, Г. “Я люблю шоколадные конфеты, хотя леденцы тоже вкусные” / 

Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2021. — 28 снежня (№ 100). — С. 2, 3. 

В День знаний у юных жителей Столбцов было как минимум два повода для 

радости. Во-первых, им подарили новую прекрасную школу № 4, во-вторых, 

учеников лично поздравил председатель Минского облисполкома Александр Турчин. 

Руководитель центрального региона тогда пообещал, что обязательно заглянет и 

на новогодний праздник. Своё слово сдержал: приехал к ребятам в гости.  

 
24.12.2021 

Наумова, С. Время творить добро / С. Наумова // Мінская праўда. — 2021. — 

24 снежня (№ 99). — С. 2. 

В центральном регионе проходит областная благотворительная акция 

«Единая Минщина – сердце Беларуси», в рамках которой журналисты 

информагенства «Минская правда» поздравили воспитанников школ-интернатов с 

Новым годом и Рождеством. 

 

21.12.2021 

Наркевич, Г. “Приятно быть Дедом Морозом, исполнять желания…” / Г. 

Наркевич // Мінская праўда. — 2021. — 21 снежня (№ 98). — С. 3. 

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин, в рамках 

новогодней благотворительной акции «Наши дети», привез подарки воспитанникам 

детского дома семейного типа в Молодечненском районе. 
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Грамузова, Н. Елочное настроение / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. 

— 21 снежня (№ 98). — С. 7. 

В пятый раз учащиеся Логойской школы № 1 провели в райцентре новогоднюю 

акцию “100 добрых елок”. 

 
17.12.2021 

Наркевич, Г. “Теперь пусть столица нам завидует” / Г. Наркевич // Мінская 

праўда. — 2021. — 17 снежня (№ 97). — С. 7. 

В период новогодней благотворительной акции “Наши дети” в Колодищах 

открыли современный ясли-сад “Ступеньки детства” на 230 мест. 

 

14.12.2021 

Наркевич, Г. “Хочу научиться постоять за себя, за Родину” / Г. Наркевич // 

Мінская праўда. — 2021. — 14 снежня (№ 96). — С. 3. 

На базе воинской части 3310 внутренних войск МВД открылся первый 

областной детский военно-патриотический клуб «Доблесть». В торжественной 

обстановке 40 учащихся Боровлянской средней школы № 2 и Острошицко-

Городокской средней школы были посвящены в члены «Доблести». 

 

Грамузова, Н. С красками по жизни / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. 

— 14 снежня (№ 96). — С. 11. 

В гимназии № 1 “Логос” прошла выставка творческих работ 

девятиклассницы Вероники Кузнецовой. 

 

Грамузова, Н. Накреативили / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. — 14 

снежня (№ 96). — С. 11. 

В предверии праздников в учреждениях образования Любанщины прошел 

районный этап республиканского конкурса игрушек. 

 

Грамузова, Н. Новый парламент / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. — 

14 снежня (№ 96). — С. 11. 

Павел Шайтанов избран председателем Молодежного парламента при 

Пуховичском районном Совете депутатов. 

 

Грамузова, Н. Молодежь озерного края / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 

2021. — 14 снежня (№ 96). — С. 11. 

Слет молодых специалистов прошел в Мяделе. В этом году большинство из 

них пришло работать в Национальный оздоровительный центр “Зубренок” – 49 

человек. 

 

10.12.2021 

Халдеева, А. “Наташа, давай по соточке!” / А. Халдеева // Мінская праўда. — 

2021. — 10 снежня (№ 95). — С. 10. 

В статье рассказывается о положении детей находящихся в социально 

опасном положении в Дзержинском районе. О состоянии дел рассказал Вацлав 

Макаревич, директор Дзержинского районного социально-педагогического центра. 


