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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 
  

13.08.2022 

Косякова, О. Лучший формат - неформальный / О. Косякова // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2022. — 13 жніўня (№ 158). — С. 2. 

Масштабная информационно-просветительская акция «Шаг к успеху» 

продолжается. На этот раз в оздоровительном лагере имени Гагарина, что в 

Минской области, с детьми встретилась бронзовый призер чемпионата мира, 

многократная чемпионка Беларуси по легкой атлетике Анастасия Мирончик‑
Иванова. 

Электронная электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/luchshiy-format-neformalnyy.html  

 

 

«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 

 
30.08.2022 

Под жарким солнцем Копыля // Рэспубліка. — 2022. —  30 жніўня (№ 164). 

— С. 16. 

Завершён второй сезон фестиваля “Вытокі”. В рамках фестиваля прошлы 

образовательные семинары в средней школе № 2 г. Копыля им. Т. Гартного. 

Президент НОК Виктор Лукашенко принял участие в открытии биатлонной 

трассы Копыльской СДЮШОР. 
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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 
 

30.08.2022 

Сцяцко, В. Біятлон, літаратура, незабыўныя эмоцыі / В. Сцяцко // Звязда. — 

2022. — 30 жніўня (№ 169). — С. 7. 

Завершаны другі сезон фестывалю "Вытокі". У рамках фестывалю прайшлі 

адукацыйныя семінары ў сярэдняй школе № 2 г. Капыля ім. Т. Гартнага. Прэзідэнт 

НАК Віктар Лукашэнка прыняў удзел у адкрыцці біятлоннай трасы Капыльскай 

СДЮШАР. 

Электронная версія артыкула: 
https://zviazda.by/be/news/20220829/1661781533-biyatlon-litaratura-

nezabyunyya-emocyi  

 

27.08.2022 

Карповіч, А. Калі класіка ажывае / А. Карповіч // Звязда. — 2022. — 27 жніўня 

(№ 70). — С. 12. 

Адбыўся фінал рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая 

класіка”. Сярод удзельнікаў – Максім Губанаў з сярэдняй школы № 2 г. Стоўбцы. 

Электронная версія артыкула: 
https://zviazda.by/be/news/20220826/1661512246-adbyusya-final-

respublikanskaga-konkursu-yunyh-chytalnikau  

 

04.08.2022 

Сушко, К. Усім сэрцам палюбіць выцінанку / К. Сушко // Звязда. – 2022. — 

04 жніўня (№ 151). (“Чырвонка” № 13, 4 жніўня. — С. 3.)  

У артыкуле Кацярына Сушко, выпускніца 8 класа сярэдняй школы № 1  

г. Маладзечна, расказва пра ўзорную студыю “Народныя крыніцы” 

Маладзечанскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік” і педагога Вольгу 

Маславу. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20220803/1659531987-u-centry-tvorchasci-maladzik-

zluchyli-belaruskuyu-vycinanku-z-teatram  
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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  
 

Лепетило, И. Сделать правильный выбор / И. Лепетило // Домой. — август 

(№ 8). — С. 5. 

Статья педагога психолога Несвижского районного социально-

педагогического центра о профориентационной работе с ребёнком.  

 

Дайнеко, Г. Практические рекомендации по формированию навыков 

общения в замещающих семьях / Г. Дайнеко, В. Гришукевич // Домой. — август (№ 

8). — С. 11. 

В статье приводятся практические рекомендации методистов Минского 

областного института развития образования. 

 

 

«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/ 
 

30.08.2022 

Сахно, Н. З акцэнтам на сучаснасці / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

—  30 жніўня (№ 88). — С. 4. 

На абласной канферэнцыі педагагічных работнікаў Мінскай вобласці “Час 

патрыётаў: ад традыцыі да сучаснасці” ў Маладзечне выступіў Міністр адукацыі 

Андрэй Іванец. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/z-aktsentam-na-suchasnastsi/  

 

26.08.2022 

Калядзіч, Н. У 1 клас – без хвалявання  / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 26 жніўня (№ 87). — С. 6. 

У сярэдняй школе № 2 Стоўбцаў сёлета адкрываюцца два 1 класы. Як зрабіць 

працэс адаптацыі дзіцяці да школы бяздольным і незаўважным, расказвае намеснік 

дырэктара па вучэбнай рабоце Людміла Старавойтава. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-1-klas-bez-hvalyavannya/  
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Лебедзева, Ю. Малюнкі, схемы, воблакі / Ю. Лебедзева // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 26 жніўня (№ 87). — С. 15. 

У артыкуле Юлія Лебедзева, настаўнік-дэфектолаг сярэдняй школы № 18 

Барысава, расказвае пра выкарыстанне у класе інтэграванага навучання  

і выхавання тэхналогіі візуалізацыі. 

 

Халопіца, Т. Геаграфічная платформа  / Т. Халопіца // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 26 жніўня (№ 87). — С. 15. 

У артыкуле Таццяна Халопіца, настаўніца геаграфіі Затур’янскага дзіцячага 

сада – сярэдняй школы Нясвіжскага раёна, расказвае пра тое, як настаўнікі 

Нясвіжскага раёна дзеляцца вопытам напаўнення адзінага інфармацыйна-

адукацыйнага рэсурсу, які дзейнічае з мінулага навучальнага года. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/geagrafichnaya-platforma/  

 

Нікіфарава, С. На ўлонні прыроды / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 26 жніўня (№ 87). — С. 23. 

Артыкул прысвечаны аздараўленчаму лагеру “Родник”, што на Вілейшчыне. 

Як расказалі васьмікласнікі з сярэдняй школы № 5 Вілейкі: “Да гэтага мы 

адпачывалі толькі ў “Зубраняці”, але тут нам падабаецца больш.” 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-ulonni-pryrody/  

 

23.08.2022 

Сахно, Н. Майстэрня для рабочых  / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 23 жніўня (№ 86). — С. 6. 

У сістэме адукацыі падрыхтоўка запатрабаваных спецыялістаў заўсёды 

была прыярытэтнай. Клецкі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй захаваў і 

пастаянна развівае як традыцыйныя, так і новыя, перспектыўныя напрамкі 

прафесійнатэхнічнага навучання. Што важна, яно пастаянна ўдасканальваецца з 

улікам патрэб эканомікі краіны. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/majsternya-dlya-rabochyh/  

 

Сахно, Н. З эстэтычным густам  / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

23 жніўня (№ 86). — С. 6. 

На працягу 10 гадоў у Барысаўскім дзяржаўным каледжы працуе рэсурсны 

цэнтр вытворчага навучання па спецыяльнасці “Швачка”, дзе прафесійныя навыкі 

атрымліваюць навучэнкі аднапрофільных устаноў адукацыі Мінскай вобласці.  

Менавіта Барысаўскі дзяржаўны каледж — адна з галоўных устаноў 

адукацыі, якая рыхтуе спецыялістаў для вядомых у краіне прадпрыемстваў па 

пашыве адзення. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/z-estetychnym-gustam/  
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19.08.2022 

Куняўская, М. Феерыя фарб / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 19 жніўня (№ 85). — С. 9. 

Традычыйны конкурс на лепшае добраўпарадкаванне і азеляненне 

прышкольнай тэрыторыі прайшоў на Міншчыне. Новаўвядзенне гэтага года – 

намінацыя “Лепшая альтанка на тэрыторыі”, у якой прынялі ўдзел 9 устаноў 

прафесійна-тэхнічнай адукацыі будаўнічага профілю. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/feeryya-farb/  

 

Куняўская, М. Вучнёўскія брыгады  / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 19 жніўня (№ 85). — С. 9. 

Гэтым летам у Нясвіжскам раёне ўпраўленне па адукацыі, спорце і турызме 

сумесна з упраўленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва 

арганізавалі работу 6 вучнёўскіх рамонтных брыгад, у якіх папрацавалі 140 

падлеткаў. 

 

17.08.2022 

Румянцава, К. Умацаваць каштоўнасці / К. Румянцава // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 17 жніўня (№ 84). — С. 2. 

У Нацыянальным дзіцячым адукацыйным цэнтры “Зубраня” праходзіць 

міжнародная грамадзянска-патрыятычная змена. 

 

12.08.2022 

Жданава, М. Да родных ніў, да роднай хаты… / М. Жданава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 12 жніўня (№ 83). — С. 1, 7. 

Шосты сезон прымае ўдзел ва ўборачнай кампаніі педагог-арганізатар 

сярэдняй школы № 4 Дзяржынска Паліна Сяргееўна Лепяшко. Свой адпачынак яна 

праводзіць разам з бацькам у кабіне камбайна на палях ААТ “Баравое-2003”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/da-rodnyh-niu-da-rodnaj-

haty-2/  

 

Сахно, Н. Без права на памылку / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

12 жніўня (№ 83). — С. 6. 

На прыкладзе старэйшага брата, які працуе геадэзістам, Яўген Папковіч, 

горнарабочы на маркшэйдарскіх работах, пасля заканчэння школы выбраў для сябе 

такую ж прафесію і паступіў у Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж 

(філіял БНТУ). 

 

Сахно, Н. Свядомы выбар / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 

жніўня (№ 83). — С. 6. 

Пра сваю вучобу ў Барысаўскім дзяржаўным політэхнічным каледжы і пра 

тое, што на завадзе залежыць ад работывадародна-кіслароднай станцыі, расказаў 

у артыкулет маладады спецыяліст газавага ўчастка Генадзь Сіняк. 
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Жукава, І. Праз люстэрка стагоддзяў  / І. Жукава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 12 жніўня (№ 83). — С. 15. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Іна Жукава, дырэктар вучэбна-метадычнага цэнтра 

Барысаўскага раёна, расказвае пра Антона Сяргеевіча Гульнева, дырэктара 

Вяляціцкай сярэдняй школы Барысаўскага раёна, настаўніка гісторыі і 

грамадазнаўства, удзельніка праекта “Сельскі настаўнік”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/patriotizm-kak-vysshee-

proyavlenie-nravstvennosti-i-duhovnosti/  

 

Радзівановіч, Н. Лісты да сяброў / Н. Радзівановіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 12 жніўня (№ 83). — С. 15. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Надзея Радзівановіч, выхавальніца дзіцячага сада № 8 Стоўбцаў, 

расказвае пра ўдзел у абласным сацыяльна-педагагічным праекце “Ліст да сябра”. 

 

08.08.2022 

Дубоўская, В. Матывуючая размова / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 08 жніўня (№ 82). — С. 1. 

У межах рэспубліканскай інфармацыйна-асветніцкай акцыі “Крок да 

поспеху” прайшла сустрэча Міністра адукацыі  Андрэя Іванца з падлеткамі, якія 

цяпер адпачываюць у НДЦ “Зубраня”. 

 

Румянцава, К. Працавітая краіна / К. Румянцава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 08 жніўня (№ 82). — С. 2. 

Прэм’ер-міністр Беларусі Раман Галоўчанка па даручэнні Прэзідэнта ўручыў 

дзяржаўныя ўзнагароды прадстаўнікам розных сфер. У ліку ўзнагароджаных 

медалём “За працоўныя заслугі” дырэктар Салігорскага дзяржаўнага каледжа 

Алена Хаміцэвіч. 

 

Куняўская, М. Творча і карысна / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 08 жніўня (№ 82). — С. 8. 

У Стаўбцоўскім раёне ў разгар уборачнай кампаніі ў трох лагерах працы і 

адпачынку – “Мара” (Вішнявецкая сярэдняя школа), “Зернейка” (Залужскі дзіцячы 

сад – сярэдняя школа) і “Аптыміст” (Старасвержанская сярэдняя школа) – 30 

навучэнцаў ва ўзросце ад 14 да 16 гадоў не толькі актыўна адпачываюць, але і 

працуюць, дапамагаючы мясцовым аграрыям з уборкай ураджаю. 

 

Куняўская, М. 24 на 7 разам / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 08 жніўня (№ 82). — С. 8. 

У аздараўленчым лагеры “Верас” Чэрвеньскага раёна, дзе на кожнай з 4 змен 

на працягу 18 дзён адпачываюць 75 дзяцей 6—17 гадоў, сёлета ўпершыню 

запрацавалі студатрады. У іх ліку 10 чалавек — маладыя педагогі і настаўнікі 

больш сталага веку. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/24-na-7-razam/  

 

https://nastgaz.by/patriotizm-kak-vysshee-proyavlenie-nravstvennosti-i-duhovnosti/
https://nastgaz.by/patriotizm-kak-vysshee-proyavlenie-nravstvennosti-i-duhovnosti/
https://nastgaz.by/24-na-7-razam/
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Куняўская, М. У Валожынскім раёне 62 навучэнцы з пяці ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі раёна ў складзе студэнцкіх атрадаў працуюць у пяці арганізацыях 

раёна / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 08 жніўня (№ 82). — С. 8. 

У Валожынскім раёне 62 навучэнцы з пяці ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі раёна ў складзе студэнцкіх атрадаў працуюць у пяці арганізацыях раёна, 

прымаючы ўдзел ва ўборцы ўраджаю. А настаўнік фізічнай культуры сяррэдняй 

школы № 2 Валожына Сяргей Міхайлавіч Шаўлюк дапамагае ва ўборцы ўраджаю, 

працуючы памочнікам камбайнера ў ААТ “Лоск”. 

 

Куняўская, М. У жодзінскім лагеры працы і адпачынку “Сорнячок” (сярэдняя 

школа № 5 Жодзіна) 25 дзяцей адчулі сябе паляводамі / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 08 жніўня (№ 82). — С. 8. 

У жодзінскім лагеры працы і адпачынку “Сорнячок” (сярэдняя школа № 5 

Жодзіна) 25 дзяцей адчулі сябе паляводамі, займаючыся сартаваннем бульбы і 

праполкай капусты ў сялянскай (фермерскай) гаспадарцы “Дружба і К”. 

 

Куняўская, М. У Мінскім  раёне 250 школьнікаў вырашылі правесці частку 

лета ў лагерах працы і адпачынку / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

08 жніўня (№ 82). — С. 8. 

У Мінскім раёне 250 школьнікаў вырашылі правесці частку лета ў лагерах 

працы і адпачынку, займаючыся праполкай кветнікаў, добраўпарадкаваннем і 

прыбіраннем тэрыторыі. 

 

Куняўская, М. У лагеры працы і адпачынку “Рытм” Горкаўскай сярэдняй 

школы Старадарожскага раёна 14 навучэнцаў 14-17 паспявалі ўсё / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 08 жніўня (№ 82). — С. 8. 

У лагеры працы і адпачынку “Рытм” Горкаўскай сярэдняй школы 

Старадарожскага раёна 14 навучэнцаў 14-17 паспявалі ўсё: гуляць на свежым 

паветры ў гульні. пералапачваць і буртаваць збожжа ў ААТ “Арэса-Агра”.  

 

02.08.2022 

Дубоўская, В. На перадавой педагагічнай практыкі / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 02 жніўня (№ 80). — С. 1,3. 

У горадзе Нур-Султан Рэспублікі Казахстан падвялі вынікі завочнага этапу 

ІІ Міжнароднага фестывалю педагагічнага майстэрства. Міжнароднае журы, у 

склад якога ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх краін-удзельніц, ацаніла матэрыялы і 

вызначыла ўдзельнікаў вочнага этапу фестывалю. Пераможцамі завочнага этапу і 

ўдзельнікамі фестывалю ад нашай краіны сталі 9 педагогаў. Сярод пераможцаў у 

намінацыі “настаўнік” Васіль Маліноўскі, дырэктар, настаўнік рускай мовы і 

літаратуры маладзечанскай сярэдняй школы № 1 імя Янкі Купалы Мінскай вобласці, 

які прадставіў вопыт “Стратэгія прасоўвання чытання як сродак развіцця 

метапрадметных кампетэнцый навучэнцаў”, намінацыі “Псіхолаг / сацыяльны 

педагог” Алена Дубнавіцкая, педагог-псіхолаг Лошніцкай гімназіі Барысаўскага 

раёна Мінскай вобласці, з вопытам “Кампетэнтнасна арыентаваная мадэль 

арганізацыі прафарыентацыйнай работы ва ўмовах профільнага навучання ва 

ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі”. 
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17.08.2022 

Галковская, А. 58 школьных лет: когда работа – синоним жизни / А. 

Галковская // Мінская праўда. — 2022. — 17 жніўня (№ 62). — С. 7. 

Статья посвящена Людмиле Кузьминой, учителю белорусского языка и 

литературы Зеленоборской школы Смолевичского района, участнику проекта 

“Вясковы настаўнік”. 

 

Дроздовская, А. В Крупках торжественно открыли площадку для стрит-

воркаута / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2022. — 17 жніўня (№ 62). — С. 14. 

Проект Президентского спортивного клуба “Спорт для всех” продолжает 

шагать по Минской области. Новая площадка по стрит-воркауту появилась в 

Крупках. Она находится на базе средней школы № 3. 

 

12.08.2022 

Дроздовская, А. Вид класса впечатляет! / А. Дроздовская // Мінская праўда. 

— 2022. — 12 жніўня (№ 61). — С. 6. 

Единая школьная форма сейчас одна из самых обсуждаемых тем в 

родительских чатах и социальных сетях подростков. С 1 сентября в каждой школе 

появится свій дресс-код. Интересенм опыт взаимодействия СШ № 8 города 

Жодино с ОАО “Свитанок”. Это учреждение еще пять лет тому назад обратилось 

на трикотажную фабрику со своим предложением. 

 

05.08.2022 

Наркевич, Г. “С учениками всегда на связи – даже в соцсетях 

переписываемся” / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2022. — 05 жніўня (№ 59). — 

С. 11. 

Статья посвящена ГУО “Новоселковский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Несвижского района” и руководителю учреждения 

Наталии Масловской. 
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