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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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05.10.2022 

Невмержицкая, О. Здесь богатство – люди. Рецепт счастья / О. 

Невмержицкая // СБ. Беларусь сегодня. — 2022. — 05 кастрычніка (№ 195). — С. 1, 

8-9. 

В статье рассказывается о многодетной семье  Александра и Ольги Родевич 

из Березино. В семье пятеро детей. Ольга Родевич является обладателем ордена 

Матери. Работает учителем музыки в средней школе № 2 г. Березино. 

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

lyudi.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 
 

 

01.10.2022 

Нікалаева, Н. Што агульнага ў космасу з патэльняй? / Н. Нікалаева // Звязда. 

– 2022. — 01 кастрычніка (№ 193). — С. 5. 

У сям’і Якубоўскіх з Жодзіна з фізікай сябруюць усе. Эла Мікалаеўна выкладае 

гэты вучэбны прадмет у гарадской гімназіі № 1. Яе муж Аляксандр Уладзіміравіч 

— у жодзінскай сярэдняй школе № 9. Старэйшы сын Захар скончыў факультэт 

радыёфізікі БДУ, а малодшы Яраслаў зараз навучаецца на трэцім курсе таго ж 

факультэта. Сям’я Якубоўскіх — адзіная ў краіне, дзе і муж, і жонка маюць 

катэгорыю «настаўнік-метадыст». 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20220930/1664543702-shto-agulnaga-u-kosmasu-z-

patelnyay-yak-syameynaya-para-nastaunikau-fiziki  
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«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/ 
 

28.10.2022 

Сахно, Н. Сімваламі Scratch і Robbo / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 21 кастрычніка (№ 105). — С. 6. 

Падчас удзелу ў VI Міжнароднай Scratch-алімпіядзе па крэатыўным 

праграмаванні навучэнцы ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці паказалі выдатны 

вынік і занялі 1-е месца ў рэйтынгу сярод рэгіёнаў краіны.  

Фінал мерапрыемства прайшоў у фармаце завочнага конкурсу, у якім 

змагаліся 277 удзельнікаў, 57 з іх — з нашай краіны. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/simvalami-scratch-i-robbo/  

 

Сахно, Н. Ад даследванняў да адкрыццяў / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 21 кастрычніка (№ 105). — С. 6. 

Ад даследванняў да адкрыццяў, пад такой назвай у Мінскай вобласці сярод 

навучэнцаў устаноў адукацыі праходзіць конкурс работ даследчага характара. 

Сёлета на конкурс паступіла 588 работ навучэнцаў устаноў агульнай 

сярэдняй прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з усіх раёнаў 

Мінскай вобласці. 

 

Сахно, Н. У каладзішчанскай сярэдняй школе №2 адбылося адкрыццё 

сямейнага спартыўнага клуба KolSportFam / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 21 кастрычніка (№ 105). — С. 6. 

У каладзішчанскай сярэдняй школе №2 адбылося адкрыццё сямейнага 

спартыўнага клуба KolSportFam. Яго работа дапаможа зблізіць дарослых і дзяцей 

– у гэтым упэўнены дырэктар установы адукацыі Андрэй Баравікоў. 

 

Сахно, Н. У сярэдняй школе №14 Салігорска прайшоў Тыдзень адукацыйных 

экскурсій па маршруце памяці і гісторыі Беларусі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 21 кастрычніка (№ 105). — С. 6. 

У сярэдняй школе №14 Салігорска прайшоў Тыдзень адукацыйных экскурсій 

па маршруце памяці і гісторыі Беларусі. Ён быў арганізаваны з мэтай фарміравання 

павагі да культурна-гістарычнай спадчыны і традыцый беларускага народа. 
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Сахно, Н. У клецкай сярэдняй школе №3 прайшла ўрачыстая лінейка, 

прысвечаная адкрыццю ваенна-патрыятычнага клуба “Патрыёт” / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 кастрычніка (№ 105). — С. 6. 

У клецкай сярэдняй школе №3 прайшла ўрачыстая лінейка, прысвечаная 

адкрыццю ваенна-патрыятычнага клуба “Патрыёт”. На мерапрыемстве 

прысутнічаў начальнік упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Клецкага 

райвыканкама Анатоль Мікалаевіч Клімовіч. 

 

Сахно, Н. З 19 па 24 кастрычніка ў Пяцігорску праходзіў заключны этап 

алімпіяды школьнікаў Саюзнай дзяржавы “Расія і Беларусь: гістарычная і духоўная 

памяць” / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 кастрычніка (№ 105). — С. 

6. 

З 19 па 24 кастрычніка ў Пяцігорску праходзіў заключны этап алімпіяды 

школьнікаў Саюзнай дзяржавы “Расія і Беларусь: гістарычная і духоўная памяць”.  

Па выніках спаборніцтв дыпломамі ІІ ступені ўзнагароджаны навучэнка 11 

класа Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна Ульяна Гурская і навучэнка 11 класа 

гімназіі № 1 Дзяржынска Ульяна Шыманская. 

 

Сахно, Н. Каб дзеці маглі марыць / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 21 кастрычніка (№ 105). — С. 16. 

У дзіцячым лагеры “Дубрава” Салігорскага раёна праходзяць аздараўленне 

дзеці з Данбаса. Ідэя арганізацыі дабрачыннай акцыі належыць Аляксею Талаю і яго 

фонду. 

 

25.10.2022 

Церахава, Н. У воблаку слоў / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

25 кастрычніка (№ 104). — С. 9. (Дадатак “Партфоліа”) 

Артыкул прысвечаны Вользе Макеенка, педагогу Станькаўскай сярэдняй 

школы імя Марата Казея. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-voblaku-slou/  

 

21.10.2022 

Церахава, Н. Зорка Марата / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

21 кастрычніка (№ 103). — С. 9. 

У Станькаўскай сярэдняй школе імя Марата Казея Дзяржынскага раёна 

ушаноўваюць памяць аб героі-земляку. На тэрыторыі ўстановы ўсталяваны яго 

бюст, а ў гісторыка-краязнаўчым музеі створана адпаведная экспазіцыя. 

 

Сахно, Н. Урокі для педагогаў / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

21 кастрычніка (№ 103). — С. 15. 

Пасяджэнне школы маладога педагога “У прафесію – з упэўненасцю і 

аптымізмам” прайшло ва Уздзенскай раённай гімназіі. 
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Сахно, Н. Са сваім ураджаем / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 

кастрычніка (№ 103). — С. 15. 

На прышкольным участку Грабёнскага дзіцячага сада – сярэдняй школы 

Чэрвеньскага раёна сёлета сабралі 2 тоны бульбы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/sa-svaim-uradzhaem/  

 

Сахно, Н. Школа маладога блогера School.blog.team створана ў цэнтры 

творчасці дзяцей і моладзі Чэрвеня / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 

кастрычніка (№ 103). — С. 15. 

Школа маладога блогера School.blog.team створана ў цэнтры творчасці 

дзяцей і моладзі Чэрвеня. Са слоў начальніка ўпраўлення па адукацыі, спорце і 

турызме Чэрвеньскага райвыканкама Ірыны Змачынскай, кожны дзень сюды 

прыходзяць дзеці, якія хочуць далучыцца да каманды блогераў. 

 

Сахно, Н. У Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна ўпершыню арганізавалі 

раённы фестываль “Музычны LegoScratch” / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 21 кастрычніка (№ 103). — С. 15. 

У Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна ўпершыню арганізавалі раённы 

фестываль “Музычны LegoScratch”. Навучэнцам прапанавалі чатыры кірункі. 

Школьнікі таксама прынялі ўдзел у квест-гульні і прэзентавалі свае творчыя ідэі. 

 

Сахно, Н. Навучэнцы гімназіі Клецка прынялі ўдзел у прэзентацыі 

міжрэгіянальнага паэтычнага зборніка “Браслаўскі прыстанак” / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 кастрычніка (№ 103). — С. 15. 

Навучэнцы гімназіі Клецка прынялі ўдзел у прэзентацыі міжрэгіянальнага 

паэтычнага зборніка “Браслаўскі прыстанак”. Мерапрыемства праходзіла ў 

Клецкай цэнтральнай раённай бібліятэцы. 

 

Сахно, Н. Абласны семінар “Інавацыйныя методыкі ў рабоце з адоранымі 

навучэнцамі” прайшоў у анлайн-фармаце / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 21 кастрычніка (№ 103). — С. 15. 

Абласны семінар “Інавацыйныя методыкі ў рабоце з адоранымі навучэнцамі” 

прайшоў у анлайн-фармаце. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі прафісійнай адукацыі 

вобласці.  

 

18.10.2022 

Куняўская, М. Падмурак поспеху / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 18 кастрычніка (№ 102). — С. 5. 

Па выніках абласнога конкурсу “За дасягненне высокіх паказальнікаў у 

развіцці адукацыі” Дзяржынскі раён прызнаны лепшым у стварэнні аптымальнага 

адукацыйнага асяроддзя і ў арганізацыі адукацыйнага працэсу. Што з’яўляецца 

падмуркам порспеху, ў артыкуле расказвае начальнік ўпраўлення па адукацыі, 

спорце і турызме Дзяржынскага райвыканкама Галіна Гапанькова. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/padmurak-pospehu/  
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14.10.2022 

Сахно, Н. Сіла маладосці / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 14 

кастрычніка (№ 101). — С. 13, 20. (Дадатак “Школа кіравання”) 

Артыкул прысвечаны Андрэю Баравікову, дырэктару каладзішчанскай 

сярэдняй школы № 2, аднаму з самых маладых кіраўнікоў школ у Мінскім раёне. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/sila-maladostsi/  

 

11.10.2022 

Дубоўская, В. Міжнароднае прызванне / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 11 кастрычніка (№ 100). — С. 1, 3. 

Трыумфальным для беларускіх педагогаў стаў II Міжнародны фестываль 

педагагічнага майстэрства, які праводзіўся ў межах VІІ з’езда настаўнікаў і 

работнікаў адукацыі дзяржаў — удзельніц СНД, так па рашэнні міжнароднага 

журы ў намінацыі “Настаўнік” лепшым быў прызнаны дырэктар настаўнік рускай 

мовы і літаратуры маладзечанскай сярэдняй школы № 1 імя Янкі Купалы Васіль 

Маліноўскі. 

 

Калядзіч, Н. Не падштурхоўваць, а быць побач / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 11 кастрычніка (№ 100). — С. 5. 

Пра ролю настаўніка ў жыцці дзіцяці і шляхі фарміравання ўсебакова 

развітой асобы навучэнца ішла гаворка падчас круглага стала, які аб’яднаў 

кіраўнікоў і педагогаў-практыкаў. Сярод удзельнікаў мерапрыемства Андрэй 

Баравікоў. Дырэктар каладзішчанскай сярэдняй школы № 2 Мінскага раёна. 

 

Графутка, Г. Смалявічкія краязнаўцы / Г. Графутка // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 11 кастрычніка (№ 100). — С. 14. 

У артыкуле Галіна Графутка, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы № 2 Смавявіч, расказвае пра гурток “Юны краязнавец”, які працуе 

ў навучальнай установе. 

 

Мойса, Т. У слове родным – важкі сэнс! / Т. Мойса // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 11 кастрычніка (№ 100). — С. 14. 

У артыкуле Таццяна Мойса, метадыст Дзяржынскага раённага вучэбна-

метадычнага кабінета, прапануе інтэрактыўны дыктант, разлічаны на вучняў 5-

11 класаў. 

 

07.10.2022 

Дубоўская, В. Метадычная мабільнасць / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 07 кастрычніка (№ 99). — С. 3. 

Тэма “Адукацыя Садружнасці Незалежных Дзяржаў у новай рэальнасці і 

трансфармацыя адукацыйнага працэсу ў постпандэмійны перыяд” стала ключавой 

на VII з’ездзе настаўнікаў СНД, які праходзіў з 4 па 6 кастрычніка ў Астане. Яго 

ўдзельнікамі сталі прадстаўнікі педагагічнай грамадскасці Беларусі, Расіі, Арменіі, 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекістана. 

https://nastgaz.by/sila-maladostsi/
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Падчас перапрыемства нагрудным знакам “Выдатнік адукацыі СНД” былі 

адзначаны два беларускія педагогі. Сярод узнагароджаных педагог цэнтра дзіцячай 

творчасці Лагойскага раёна Ірына Войцік. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/metadychnaya-mabilnasts/  

 

Сахно, Н. Дакладны разлік / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 

кастрычніка (№ 99). — С. 12. (Дадатак “Абітурыент”) 

Улічваючы патрэбы эканомікі краіны, будаўніцтва лагістычных цэнтраў, у 

2019 годзе ў Жодзінскім дзяржаўным політэхнічным каледжы (філіял БНТУ) 

з’явілася новая спецыяльнасць – “Аперацыйная дзейнасць у лагістыцы”. 

 

Сахно, Н. Жывапісныя ўрокі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 

кастрычніка (№ 99). — С. 13. (Дадатак “Абітурыент”) 

Развіты эстэтычны і мастацкі густ, імкненне да дасканаласці – гэта толькі 

малая частка таго, чым павінен валодаць спецыяліст па жывапісе. 

Ужо амаль 10 гадоў у гімназіі-каледжы мастацтваў Маладзечна рыхтуюць 

спецыялістаў па гэтым кірунку – адным з самых запатрабаваных у краіне сярод 

творчых спецыяльнасцей. 

 

Каўгарэня, Л. Вылічваем карысць вітамінаў / Л. Каўгарэня // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 07 кастрычніка (№ 99). — С. 17.  

У артыкуле Любоў Каўгарэня, настаўніца матэматыкі гімназіі Дзяржынска. 

Расказвае пра прымяненне ўласцівасцей арыфметычных дзеянняў для рацыянальных 

вылічэнняў з натуральнымі і дробавымі лікамі. 

 

Сахно, Н. На крок бліжэй да прафесіі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 07 кастрычніка (№ 99). — С. 18.  

У артыкуле разглядаецца пытанне а тым, ці гатовы навучэнцы педагічных 

каледжаў вобласці да сваёй прафесійнай дзейнасці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-krok-blizhej-da-prafesii/  

 

Сахно, Н. Што я ведаю пра Кітай / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 07 кастрычніка (№ 99). — С. 18.  

У сярэдняй школе № 2 Смалявіч завяршыўся Тыдзень кітайскай мовы і 

культуры. 

 

Сахно, Н. У Салігорскім дзяржаўным каледжы прайшоў абласны этап 5 

Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства навучэнцаў устаноў  

прафесійнай адукацыі па кампетэнцыях “Цагляны мур” і “Абліцоўка пліткай” / Н. 

Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 кастрычніка (№ 99). — С. 18.  

У Салігорскім дзяржаўным каледжы прайшоў абласны этап 5 

Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства навучэнцаў устаноў  

прафесійнай адукацыі па кампетэнцыях “Цагляны мур” і “Абліцоўка пліткай”. У 

кампетэнцыі “Абліцоўка пліткай” дыплом І ступені ў навучэнца Салігорскага 

дзяржаўнага каледжа Уладзіслава Цуба. 

https://nastgaz.by/metadychnaya-mabilnasts/
https://nastgaz.by/na-krok-blizhej-da-prafesii/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2022 ГОДЗЕ 

КАСТРЫЧНІК 

8 
 

У кампетэнцыі “Цагляны мур” дыпломам І ступені ўзнагароджаны 

навучэнец Салігорскага каледжа Максім Хіжанок. 

 

Сахно, Н. Педагогі Ільянскага дзяржаўнага аграрнага  каледжа прынялі ўдзел 

у падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемства “Дажынкі-2022 у Людвінове: свята 

вілейскіх хлебаробаў” / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 кастрычніка 

(№ 99). — С. 18.  

Педагогі Ільянскага дзяржаўнага аграрнага  каледжа прынялі ўдзел у 

падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемства “Дажынкі-2022 у Людвінове: свята 

вілейскіх хлебаробаў”. Наведвальнікі пляцоўкі ўстановы адукацыі азнаёміліся са 

спецыяльнасцямі, па якіх здзяйсняецца падрыхтоўка. 

 

Сахно, Н. Дыстанцыйны семінар “Выяўленне фактараў рызыкі суіцыдальных 

дзеянняў непаўналетніх” прайшоў у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі 

/ Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 кастрычніка (№ 99). — С. 18.  

Дыстанцыйны семінар “Выяўленне фактараў рызыкі суіцыдальных дзеянняў 

непаўналетніх” прайшоў у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі. У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел педагогі-псіхолагі , сацыяльныя педагогі, класныя 

кіраўнікі і настаўнікі абмеркавалі шэраг актуальных тэм. 

 

Жданава, М. Моцны арэшак / М. Жданава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

07 кастрычніка (№ 99). — С. 22.  

Артыкул прысвечаны Таццяне Пехцеравай, кіраўніку фізічнга выхавання 

каладзішчанскага ясляў-сада №4, удзельніце экстрэмальных гонак. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/motsny-areshak/  

 

04.10.2022 

Сасноўская, А. Ледзяная прыгажосць / А. Сасноўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 04 кастрычніка (№ 98). — С. 12. 

У артыкуле Алена Сасноўская, настаўніца фізічнай культуры і здароўя 

сярэдняй школы № 11 Слуцка, расказвае прадзейнасць клуба арыентавання “Случ”. 

 

Салата, І. Прафесія павінна быць даспадобы / І. Салата // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 04 кастрычніка (№ 98). — С. 13. 

У артыкуле Ірына Салата, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай 

рабоце Даматканавіцкай сярэдняй школы Клецкага раёна, расказвае пра 

профільныя класы аграрнай накіраванасці. 

 

Карповіч, Г. Настаўнік, у якога хочацца вучыцца / Г. Карповіч // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 04 кастрычніка (№ 98). — С. 14. (Дадатак “Раніца”) 

У артыкуле Ганна Карповіч, навучэнка 7 класа сярэдняй школы № 3 Капыля, 

расказвае пра адказы на пытанні якія атрымала ў свайго класнага кіраўніка 

Таццяны Нядзелькі. Пытанні датычыліся патрыятызма і як стаць сатраўдным 

патрыётам. 

 

https://nastgaz.by/motsny-areshak/
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Калодзіч, Д. Яна дапамагае рабіць свет лепшым / Д. Калодзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 04 кастрычніка (№ 98). — С. 14. (Дадатак “Раніца”) 

У артыкуле Дар’я Калодзіч, навучэнка 9 класа сярэдняй школы № 3 Капыля, 

расказвае пра сваю настаўніцу Аксану Леанідаўну Мельнічэнка, педагога харавога 

аддзялення Капыльскай дзіцячай школы мастацтваў. 
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19.10.2022 

Харевич, Е. Спасительный дом / Е. Харевич // Мінская праўда. — 2022. — 19 

кастрычніка (№ 80). — С. 10. 

Статья посвящена родителям-воспитателям детского дома семейного типа 

из Логойского района Марине и Вячеславу Литвяковым.  

 

12.10.2022 

Царикевич, Н. Спорт для всех и каждого / Н. Царикевич // Мінская праўда. 

— 2022. — 12 кастрычніка (№ 78). — С. 17. 

Копыль претендуют на звание самого спортивного райцентра Минщины. Как 

рассказала начальник управления по образованию, спорту и туризму Копыльского 

райисполкома Елена Карпович, сегодня в районе функционируют 86 физкультурно-

спортивных сооружений.  

 

05.10.2022 

Наркевич, Г. “Не знала, как вести себя с детьми, которые привыкли 

недоедать…” / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2022. — 05 кастрычніка (№ 76). — 

С. 6-7. 

Статья посвящена Оксане Климовой, родителю-воспитателю из 

Солигорского района. 

 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by

