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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 
 

30.04.2022 

Паўлюковіч, А. Урок мужнасці каля зямлянкі Варанянскага / А. Паўлюковіч 

// Звязда. – 2022. — 30 красавіка (№ 84). — С. 5. 

Вучні Астрошыцкай школы Лагойскага раёна разам з краязнаўцамі адшукалі 

месца дзе ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны базіраваўся отрад знакамітага маёра 

Варанянскага, кіраўніка партызанскага атрада “Мсцівец”, а потым брыгады 

“Народныя мсціўцы”. 

Электронная версія артыкула: https://zviazda.by/ru/node/244860  

 

«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 

 
30.04.2022 

Волчков, В. «Нам этот мир завещано беречь» / В. Волчков, В. Сычевич // 

Рэспубліка. — 2022. — 30 красавіка (№ 81). — С. 6. 

Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий 

Матусевич посетил урок памяти в средней школе № 9 Молодечно, посвященный 77-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 
14.04.2022 

Шимук, Т. Боль скорбящей матери / Т. Шимук // Рэспубліка. — 2022. — 14 

красавіка (№ 69). — С. 13. 

В ходе гитлеровской оккупации в годы Великой Отечественной войны 

Беларусь пережила масштабную трагедию. На карте страны немало населенных 

пунктов , которым сполна досталось от преступлений нацистов. В их числе 
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агрогородок Ляды Червенского района. Подробностями истории в статье делится 

учитель учебно-педагогического комплекса “Ляденский детский сад – средняя 

школа” Юрий Бабич. 

 

«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  
 

Ковтик, О. Строим мосты вместо стены / О. Ковтик // Домой!. – 2022. — № 

4. — С. 14, 15. 

В статье Оксана Ковтик, методист ГУО “Копыльский районный учебно-

методический кабинет”, представляет разработку практического занятия с 

элементами тренинга. 

 

 

«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/ 
 

 

28.04.2022 

Архіпенка, Д. Сямейны алімп / Д. Архіпенка // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 28 красавіка (№ 47). — С. 12. 

Пра знакамітую беларускую лёгкаатлетку Насстассю Мірончык-Іванову чулі 

ўсе. Яе сям’я ўяўляе сабой сапраўдную дынастыю педагогаў фізічнай культуры. Так, 

бацька спарсменкі Сяргей Алексеевіч Мірончык выкладае фізічную культуры і 

здароўе ў  сярэдняй школы № 13 Слуцка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/syamejny-alimp/  

 

26.04.2022 

Куняўская, М. Падтрымка маладых педагогаў / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 26 красавіка (№ 46). — С. 6. 

Калегія галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама сабрала 

кіраўнікоў раённых упраўленняў, устаноў адукацыі вобласці, членаў абкама 

галіновага прафсаюза, кіраўнікоў цэнтраў па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных 

mailto:domoy@nastgaz.by
http://nastgaz.by/
https://nastgaz.by/syamejny-alimp/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2022 ГОДЗЕ 

КРАСАВІК 

4 
 

арганізацый. Спецыялісты на чале з начальнікам галоўнага ўпраўлення па адукацыі 

Мінаблвыканкама Мікалаем Башко азнаёміліся з работай трох жодзінскіх устаноў 

адукацыі: Жодзінскім прафесійным ліцэем, яслямі-садам № 7 “Сонейка” і гімназіяй 

№ 1 Жодзіна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/padtrymka-maladyh-

pedagogau/  

 

Куняўская, М. Каскад ідэй / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

26 красавіка (№ 46). — С. 6. 

Як арганізаваць практную і даследчую дзейнасць? Гэтыя і іншыя пытанні 

абмеркавалі педагогі на навукова-практычнай канферэнцыі ў Мінскім абласным 

ІРА. Анлайн-удзельнікамі трохдзённай канферэнцыі “Арганізацыя праектнай і 

даследчай дзейнасці навучэнцаў” сталі каля 600 чалавек. 

 

Кастэнка, Н. Пазітыўная прафілактыка / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 26 красавіка (№ 46). — С. 8. (Дадатак “Псіхолаг у школе”). 

У артыле расказваецца, як у гімназіі № 1 Барысава Мінскай вобласці 

вырашылі падыйсці да пытанняў прафілактыкі праванарушэнняў.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pazityunaya-prafilaktyka/  

 

23.04.2022 

Кастэнка, Н. Гасцінная зямля / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 23 красавіка (№ 45). — С. 1, 4. 

У артыкуле загадчыца аддзялення экскурсійна-краязнаўчай  работы Цэнтра 

дзіцячай творчасці Нясвіжскага раёна Яўгенія Ігараўна Юхо, расказвае як 

маладому педагогу развіваць свае лідарскія здольнасці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/gastsinnaya-zyamlya/  

 

Дубоўская, В. Патрыятычная змена ў “Зубраняці” / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 23 красавіка (№ 45). — С. 3. 

У нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня” 

адбылося ўрачыстае адкрыццё рэспубліканскага  патрыятычнага злёту моладзі і 

пастаянна дзеючых дыялогавых пляцовак “Ад меркавання да светапогляду”. Ва 

ўрачыстасцях прыняў удзел міністр адукацыі Андрэй Іванец. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/patryyatychnaya-zmena-u-

zubranyatsi/  

 

Церахава, Н. Інтэлектуальныя надзеі Любаншчыны / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 23 красавіка (№ 45). — С. 4. 

У артыкуле аб сістэме адукацыі Любанскага раёна расказвае Таццяна 

Леанідаўна Каравацкая, начальнік упраўлення па адукацыі, спорце і турызме 

Любанскага райвыканкама Мінскай вобласці. 

Электронная версія атыкула: https://nastgaz.by/intelektualnyya-nadzei-

lyubanshchyny/  
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Калядзіч, Н. Інтэрактыў са зваротнай сувяззю / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 23 красавіка (№ 45). — С. 7. 

Вынікі юбілейнага XV Рэспубліканскага конкурсу “Камп’ютар. Адукацыя. 

Інтэрнет” падвялі ў Магілеве. Ва ўрачыстай цырымоніі ўзнагароджання 

пераможцаў прыняў удзел міністр адукацыі Андрэй Іванец. Сярод удзельнікаў былі і 

прадстаўнікі Мінскай вобласці. Так, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

ўздзенскага ясляў-сада №3 Мінскай вобласці Аксана Чарнавус прадставіла плакат 

“Слаўныя імёны Беларусі”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/interaktyu-sa-zvarotnaj-

suvyazzyu/  

 

21.04.2022 

Церахава, Н. У чым соль? / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 

красавіка (№ 44). — С. 5, 6. (Дадатак “Партфоліа”). 

Артыкул прысвечаны настаўніце хіміі кваліфікацыйнай катэгорыі 

“настаўнік-метадыст” фіналісту конкурсу “Настаўнік года - 2020” сярэдняй 

школы № 3 г. Нясвіжа Людміле Іваноўне Шыцька. 

 

Церахава, Н. Эксперымент і даследванне / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 21 красавіка (№ 44). — С. 6. (Дадатак “Партфоліа”). 

У артыкуле сваімі меркаваннямі пра найважнейшыя метады атрымання 

інфармацыі дзеліцца Людміла Іванаўна Шыцька, настаўніца хіміі кваліфікацыйнай 

катэгорыі “настаўнік-метадыст” фіналіст конкурсу “Настаўнік года - 2020” 

сярэдняй школы № 3 г. Нясвіжа. 

 

Чарканава, Н. Малыя справы – вялікі плён / Н. Чарканава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 21 красавіка (№ 44). — С. 15. 

У яслях-садзе – базавай школе вёскі Каралёў Стан Мінскага раёна адбылася 

сустрэча па прафарыентацыі для навучэнцаў 8-9 класаў. У рамках сустрэчы вучням 

расказалі пра запатрабаваныя прафесіі ў будаўніцтве. 

 

19.04.2022 

Сахно, Н. Каб мець будучыню / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

19 красавіка (№ 43). — С. 1, 3. 

Выхаванне будуецца на прыкладах герояў, якімі мы павінны ганарыцца. Такое 

меркаванне выказаў міністр адукацыі Андрэй Іванец падчас удзелу ў рэспубліканскім 

суботніку ў Станькаўскай сярэдняй школе імя Марата Казея, што Дзяржынскім 

раёне. 

 

Куняўская, М. Выратавальныя ўрокі / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 19 красавіка (№ 43). — С. 8. 

Артыкул прысвечаны Наталлі Мікалаеўне Мяцько, настаўніце гімназіі № 2 

Салігорска. Менавіта яе вучні паспяхова выступаюць у рэспубліканскім конкурсе 

“Школа бяспекі” (праект Універсітэта грамадзянскай абароны МНС). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyratavalnyya-uroki/  
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Куняўская, М. Вучаніца сярэдняй школы № 11 Слуцка Ганна Ліхтар 

заваявала бронзавы медаль на Міжнароднай канферэнцыі маладых навукоўцаў 

ICYS-the International Conference of Young Scientists 2022 у Бялградзе  / М. Куняўская 

// Настаўніцкая газета. — 2022. — 19 красавіка (№ 43). — С. 8. 

Вучаніца сярэдняй школы № 11 Слуцка Ганна Ліхтар заваявала бронзавы 

медаль на Міжнароднай канферэнцыі маладых навукоўцаў ICYS-the International 

Conference of Young Scientists 2022 у Бялградзе. Гэта сістэма, якая дапамагае 

працаваць за камп’ютарам без шкодв для здароўя. 

 

Куняўская, М. З 11 красавіка па 9 мая ва ўсіх установах агульнай сярэдняй 

адукацыі для навучэнцаў 5-6 класаў пройдуць урокі памяці / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 19 красавіка (№ 43). — С. 8. 

З 11 красавіка па 9 мая ва ўсіх установах агульнай сярэдняй адукацыі для 

навучэнцаў 5-6 класаў пройдуць урокі памяці, прысвечаныя 77-й гадавіне перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне “Нам гэты свет завешчана берагчы”. 

 

Куняўская, М. У Адкрытым чэмпіянаце Беларусі па ўшу вызначыліся 

навучэнцы Мар’інагорскага дзяржаўнага ордэна “Знак Пашаны” аграрна-тэхнічнага 

каледжа імя У. Я. Лабанка / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 19 

красавіка (№ 43). — С. 8. 

У Адкрытым чэмпіянаце Беларусі па ўшу вызначыліся навучэнцы 

Мар’інагорскага дзяржаўнага ордэна “Знак Пашаны” аграрна-тэхнічнага каледжа 

імя У. Я. Лабанка. Аляксандр Хаўстовіч заняў 2 месца, Валянцін Марковіч – 3! 

 

Куняўская, М. У красавіку праходзіць абласны этап рэспубліканскага 

творчага конкурсу  для дзяцей і падлеткаў “Выконваем законы дарог!” / М. 

Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 19 красавіка (№ 43). — С. 8. 

У красавіку праходзіць абласны этап рэспубліканскага творчага конкурсу  для 

дзяцей і падлеткаў “Выконваем законы дарог!” Мэта творчага спаборніцтва – 

далучыць дзяцей і падлеткаў да вывучэння і выканання правіл дарожнага руху, 

сфарміраваць у юных удзельнікаў дарожнага руху навыкі бяспечных паводзін на 

дарогах. 

 

Куняўская, М. Навучэнцы ўстаноў адукацыі Міншчыны прынялі актыўны 

ўдзел у добраахвотнай рэспубліканскай акцыі “Тыдзень лесу - 2022” / М. Куняўская 

// Настаўніцкая газета. — 2022. — 19 красавіка (№ 43). — С. 8. 

Навучэнцы ўстаноў адукацыі Міншчыны прынялі актыўны ўдзел у 

добраахвотнай рэспубліканскай акцыі “Тыдзень лесу - 2022”. Так у Клецкім раёне 

да мерапрыемстваў далучыліся 1628 навучэнцаўі 148 педагогаў. 
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Рэва, Д. Шчодра адораны дабрынёй / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 19 красавіка (№ 43). — С. 10. 

У артыкуле расказваецца пра Уладзіміра Елісеевіча Лабанка, чыё імя амаль 

40 гадоў з гонарам і пашанай носіць Мар’інагорскі дзяржаўны ордэна “Знак 

Пашаны” аграрна-тэхнічны каледж, а яго спадчына дапамагае выхоўваць добрых 

людзей. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/shchodra-adorany-

dabrynyoj/  

 

16.04.2022 

Чыбрыкаў, С. Майстар сваёй справы / С. Чыбрыкаў // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 16 красавіка (№ 42). — С. 1, 5. 

У артыкуле Сяргей Чыбрыкаў, настаўнік гісторыі Краснаслабадской 

сярэдняй школы Салігорскага раёна, расказвае пра свайго калегу таленавітага 

педагога настаўніка працоўнага навучання вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі 

Мікалая Дзмітрыевіча Бойка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/majstar-svayoj-spravy/  

 

Кастэнка, Н. Жыць і працаваць на роднай зямлі / Н. Кастэнка // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 16 красавіка (№ 42). — С. 4. 

У артыкуле Таццяна Леанідаўна Каравацкая, начальнік упраўлення па 

адукацыі, спорце і турызме Любанскага райвыканкама, расказвае пра гісторыю 

Любансквага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zhyts-i-pratsavats-na-rodnaj-

zyamli/  

 

Сахно, Н. Хто не пойдзе на экзамен? / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 16 красавіка (№ 42). — С. 5. 

Да школьных выпускных экзаменаў засталося не так многа часу. Сярод 

навучэнцаў штогод знаходзяцца тыя, каму ўдаецца пазбегнуць экзаменацыйнага 

стрэсу. “Экзамен – гэта працэдура выніковай атэстацыі, якая праводзіцца пасля 

завяршэння навучэння і выхавання на другой і трэцяй ступенях агульнай сярэдняй 

адукацыі. У адукацыйнай праграме ёсць устаноўлены парадак вызвалення 

навучэнцаў ад экзаменаў, які сёлета не быў зменены, - тлумачыць дырэктар 

сярэдняй школы № 17 Барысава Андрэй Валер’евіч Волкаў. – Штогод у нашай школе 

ёсць навучэнцы, якія вызваляюцца ад усіх ці ад некалькіх выпускных экзаменаў. Але 

толькі пры ўмове наяўнасці станоўчых адзнак за год. Так, прэтэндаваць на 

вызваленне ад іспытаў могуць навучэнцы, што з’яўляюцца кандыдатамі ў каманды 

нашай краіны для ўдзелу ў прадметных мпіжнародных алімпіядах і іншых 

інтэлектуальных спаборніцтвах”. 

 

Рэва, Д. Навучэнец на дзень – прафесія назаўжды / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 16 красавіка (№ 42). — С.6. 

Школьнікі Міншчыны на дзень могуць стаць навучэнцамі прафесійных 

каледжаў і ліцэяў. Такую магчымасць ім дае праект, які рэалізуецца ў вобласці.  

https://nastgaz.by/shchodra-adorany-dabrynyoj/
https://nastgaz.by/shchodra-adorany-dabrynyoj/
https://nastgaz.by/majstar-svayoj-spravy/
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Пілотны практ – прафесійная проба “Навучэнец на дзень. Навучэнец на 

тыдзень ” быў апрабаваны ў Мінскай вобласці на зімовых канікулах. Тады тры 

ўстановы адукацыі – Салігорскі дзяржаўны каледж, Смілавіцкі дзяржаўны аграрны 

каледж, Ільянскі дзяржаўны аграрны каледж – запрасілі школьнікаў стаць 

навучэнцамі на дзень.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/navuchenets-na-dzen-

prafesiya-nazauzhdy/  

 

Нікіфарава, С. Вялікая яркая палітра / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 16 красавіка (№ 42). — С. 7, 8. (Дадатак “Шосты дзень”). 

Якая яна – ідэальная школьная субота? У артыкуле сваімі меркаваннямі 

дзеляцца дзеці іх настаўнікі і бацькі. Так Вікторыя Фалей, дзевяціклассніца 

Палачанскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці лічыць, што 

шосты дзень павінен улічваць інтарэсы кожнага дзіцяці. У бараўлянскай сярэдняй 

школе № 3 Мінскага раёнапа суботах дзеці ідуць у школу не толькі з мамамі, але і з 

татамі. Тут паспяхова рэалізуецца рэспубліканскі праект “Тата-зала”. 

 

Несцяровіч, В. Здзівіць і утрымаць / В. Несцяровіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 16 красавіка (№ 42). — С. 9. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле бібліятэкар сярэдняй школы № 8 Салігорска Тамара Анатольеўна 

Цяпляк расказвае, як зацікавіць дзіця бібліятэкай нават ў шосты школьны дзень. 

 

14.04.2022 

Чарканава, Н. Знайсці альтэрнатыву / Н. Чарканава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 14 красавіка (№ 41). — С. 3. 

У Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі ўзнагародзілі 

пераможцаў рэспубліканскага смарт-мобу па прафілактыцы наркаманіі сярод 

непаўналетніх. Сярод пераможцаў Карына Шынкарэвіч і Мікіта Жук з Пагосцкага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы Салігорскага раёна. 

 

Куняўская, М. Да школы - камфортна / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 14 красавіка (№ 41). — С. 3. 

Шэсць новенькіх школьных аўтобусаў беларускай вытворчасціпапоўнілі 

аўтапарк устаноў адукацыі Міншчыны. Аўтобусы адправіліся ў Мінскі, Слуцкі, 

Дзяржынскі, Старадарожскі, Стаўбцоўскі і Крупскі раёны. 

 

12.04.2022 

Кастэнка, Н. Сакрэты поспеху / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 12 красавіка (№ 40). — С. 1, 9. 

Артыкул прысвечаны Рассветаўскай сярэдняй школе Клецкага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/sakrety-pospehu/  
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Куняўская, М. Індывідуальная траекторыя росту / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 красавіка (№ 40). — С. 5. 

Рэспубліканская алімпіяда па геаграфіі праходзіла ў Маладзечне. Сярод 

пераможцаў былі такія, хто паспяхова ўдзельнічае ў рэспубліканскай алімпіядзе не 

першы раз. У прыватнасці, уладальнік дыплома І ступені Раман Пенязь, навучэнец 

10 класа гімназіі № 1 Слуцка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/indyvidualnaya-traektoryya-

rostu/  

 

09.04.2022 

Сахно, Н. Духоўна-маральны вектар / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 09 красавіка (№ 39). — С. 3. 

На патрыятычным выхаванні грунтуецца не толькі будучыня – на ім 

пабудаваны сённяшні дзень. На гэтым зрабіў акцэнт міністр адукацыі Андрэй 

Іванец падчас наведвання Мінскага Абласнога кадэцкага вучылішча ў Слуцку. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/duhouna-maralny-vektar/  

 

Калядзіч, Н. На роўных з царыцай навук / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 09 красавіка (№ 39). — С. 5. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

Заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па матэматыцы сабраў сёлета 

168 юных інтэлектуалаў у Слоніме. Так па выніках спаборніцтваў спецыяльнага 

прыза міністэрства адукацыі быў удастоены дзевяцікласнік Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна Яўген Шашуноў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-rounyh-z-tsarytsaj-navuk/  

 

Лебедзева, Ю. Лячэнне мастацтвам / Ю. Лебедзева // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 9 красавіка (№ 39). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

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

Барысава, расказвае пра арт-тэрапію, універсальны від творчасці, які дапамагае 

перамагчы стрэс, унутраныя страхі і фобіі, а таксама развіць крэатыўнасць 

мыслення і раскрыць уласны патэнцыял. 

 

Рак, М. Што можа віртуальная дошка? / М. Рак, Н. Ганчарэвіч // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 9 красавіка (№ 39). — С. 11. (Дадатак “Аўдукацыйная прастора”). 

У артыкуле Марына Рак, Настасся Ганчарэвіч, настаўніцы пачатковых 

класаў сярэдняй школы № 8 Барысава, расказваюць пра стварэнне даведніка па 

рускай мове для 3 класа для развіцця вучэбна-пазнавальнай актыўнасці і навыкаў 

самастойнай работы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/shto-mozha-virtualnaya-

doshka/  

 

Дубаневіч, Д. Сэрвісы web-2.0 / Д. Дубаневіч // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 9 красавіка (№ 39). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Дар’я Дубаневіч, загадчык Смалявічкага раённага вучэбна-

метадычнага кабінета, расказвае пра адзіны раённы метадычны тыдзень 

https://nastgaz.by/indyvidualnaya-traektoryya-rostu/
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“Лічбавыя адукацыйныя тэхналогіі: візуалізацыя адукацыйнага кантэнту”, які 

прайшоў ва ўсіх установах адукацыі Смалявіцкага раёна. 

 

07.04.2022 

Сахно, Н. І Духоўна і з душой / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

07 красавіка (№ 38). — С. 1. 

У Мінскім абласным кадэцкім вучылішчы прайшоў Каардынацыйны савет па 

распрацоўцы і рэалізацыі сумесных праграм супрацоўніцтва паміж органамі 

дзяржаўнага кіравання і Беларускай Праваслаўнай царквой. 

 

Іпацьева, В. Адказная справа / В. Іпацьева // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

07 красавіка (№ 38). — С. 4. 

У артыкуле Валянціна Іпацьева, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

сярэдняй школы № 3 Барысава, расказвае пра рэспубліканскі семінар па тэме 

“Сучасныя падыходы да грамадзянскага і патрыятычнага выхавання вучняў ва 

ўстановах адукацыі ў Год гістарычнай памяці”, які адбыўся на базе навучальнай 

установы. 

 

Куняўская, М. Тры ўзроўні прафілактыкі / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 07 красавіка (№ 38). — С. 7. 

Пытанні прафілактыкі правапарушэнняў, злачынстваў і ўжывання 

псіхаактыўных рэчываў сярод непаўналетніх абмеркавалі педагогі-псіхолагі 

ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці на абласным семінары. 

Як расказала арганізатар семінара метадыст цэнтра сацыяльна-

педагагічнай і псіхалагічнай работы Мінскага абласнога інстытута развіцця 

адукацыі Алена Іванова, вопытныя спецыялісты завастрылі ўвагу на фактарах 

развіцця залежных паводзін у непаўналетніх, прафілактыцы залежнасці, а таксама 

спецыфіцы сузалежных паводзін сярод блізкіх і сваякоў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/try-uzrouni-prafilaktyki/  

 

Прылішч, К. Кніга - падказка / К. Прылішч // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 07 красавіка (№ 38). — С. 7.   

У артыкуле Кацярына Прылішч, бібліятэкар Ленінскага ясляў-сада — 

сярэдняй школы Слуцкага раёна, расказвае як прыцягнуць вучняў у школьную 

бібліятэку і прывучыць шукаць інфармацыю ў кнігах, а не ў інтэрнэце. 

 

Куняўская, М. Дзясяты абласны міні-турнір юных матэматыкаў “Праектуй. 

Даследуй. Рашай” прайшоў у анлайн-фармаце / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 07 красавіка (№ 38). — С. 7. 

Дзясяты абласны міні-турнір юных матэматыкаў “Праектуй. Даследуй. 

Рашай” прайшоў у анлайн-фармаце. У ім прынялі ўдзел 19 каманд, у склад якіх 

увайшлі 144 навучэнцы 5-7 класаў з 15 раёнаў Мінскай вобласці. 
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Куняўская, М. У сярэдняй школе № 1 Вілейкі прайшлі раённые інклюзіўныя 

спртыўныя спаборніцтвы “Пастаяць за сябе, падтрымаць іншага” / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 красавіка (№ 38). — С. 7. 

У мерапрыемтсве прынялі ўдзел дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, 

якія выхоўваюцца і вучацца ў пяці ўстановах адукацыі раёна, дзе рэалізуюцца 

адукацыйныя праграмы спецыяльнай адукацыі. 

 

Куняўская, М. Фінал раённага конкурсу педагагічнага майстэрства маладых 

спецыялістаў “Шлях у прафесію” адбыўся ў Клецкім раёне / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 красавіка (№ 38). — С. 7. 

Фінал раённага конкурсу педагагічнага майстэрства маладых спецыялістаў 

“Шлях у прафесію” адбыўся ў Клецкім раёне. Па выніках конкурсу дыплом І ступені 

дастаўся Антаніне Віктараўне Бохан, настаўніце англійскай мовы Заастравецкай  

сярэдняй школы, дыплом ІІ ступені заваявала Настасся Сяргееўна Балтрамюк, 

настаўніца пачатковых класаў клецкай сярэдняй школы № 1 , а дыплом ІІІ ступені 

атрымала Паліна Віктараўна Садкоўская, настаўніца біялогіі Грыцэвіцкай 

сярэдняй школы. 

 

Куняўская, М. У Клецкім цэнтры дзіцячай творчасцім 120 выпускнікоў 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі прынялі ўдзел у прафарыентацыйным  

мерапрыемстве “Мая прафейная будучыня” / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 07 красавіка (№ 38). — С. 7. 

У Клецкім цэнтры дзіцячай творчасцім 120 выпускнікоў устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі прынялі ўдзел у прафарыентацыйным  мерапрыемстве “Мая 

прафейная будучыня”. У госці да навучэнцаў прыехалі прадстаўнікі розных устаноў 

вышэйшай адукацыі, каледжаў, і ліцэяў, а таксама арганізацый раёна. 

 

Куняўская, М. Навучэнцы Міншчыны прывезлі ўзнагароды з XVIII 

Балтыйскага навукова-інжынернага конкурсу / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 07 красавіка (№ 38). — С. 7. 

Так, дыпломам ІІ ступені і спецыяльнай прэміяй у секцыі “Біялогія” 

ўзнагароджана навучэнка 9 класа Барысаўскага цэнтра экалогіі і турызма Ганна 

Левая за работу “Выкарыстанне дрона для ўліку птушак на гнездаванні і іх 

колькасці”. Дыплом ІІ ступені і спецыяльную прэмію ў секцыі “Фізіка” атрымала 

навучэнка 11 класа Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя Яніна Цяслёнак за работу 

“Сляды на вадзе”. 

 

Лукашэвіч, А. Помнім і ганарымся / А. Лукашэвіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 07 красавіка (№ 38). — С. 15. 

У артыкуле Ала Лукашэвіч, педагог-арганізатар Рубяжэвіцкай сярэдняй 

школы Стаўбцоўскага раёна, расказвае пра выставу “Помнім, ведаем, ганарымся”, 

прысвечаную ветэрану педагагічнай працы, былому настаўніку навучальнай 

установы Аляксандру Мікітавічу Турку. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pomnim-i-ganarymsya/  
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Сінькевіч, Г. Веды – трывалыя, перамогі - заслужаныя / Г. Сінькевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 05 красавіка (№ 37). — С. 1, 6. 

Пераможцамі апошняга этапу інтэлектуальных спаборніцтваў сталі 692 

удзельнікі. Так абсалютнымі пераможцамі і ўладальнікамі дыпломаў І ступені па 

хіміі сталі вучні гімназіі № 10 Маладзечна Павел Батура і Аляксандр Шарайчук. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vedy-tryvalyya-peramogi-

zasluzhanyya/  

 

Дубоўская, В. Шматузроўневая сістэма / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 05 красавіка (№ 37). — С. 3.  

Рэспубліканскі круглы стол “Аб стане развіцця бесперапыннай педагагічнай 

адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь”, які праходзіў на базе Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна, стаў вялікай пляцоўкай па абмеркаванні забеспячэння кадрамі 

адукацыйнай галіны. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/shmatuzrounevaya-sistema/  

 

Церахава, Н. На максімуме / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

05 красавіка (№ 37). — С. 5.  

У заключным этапе Рэспубліканскім этапе Рэспубліканскай алімпіяды па 

грамадазнаўстве прынялі ўдзел 42 вучні 11 класа і 38 вучняў 10 класа. 

Сярод пераможцаў (дыплом ІІ ступені) – вучань 9 класа гімназіі Нясвіжа 

Мікалай Урыцкі.  

 

Церахава, Н. Смеласць, рашучасць, адказнасць / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 05 красавіка (№ 37). — С. 12. 

У сярэдняй школе № 25 Барысава дзейнічае абласны рэсурсны цэнтр 

дапрызыўнай падрыхтоўкі і праходзяць факультатыўныя заняткі “Школа юных 

абаронцаў Айчыны”. 

 

Церахава, Н. Акадэмія прафесій / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 05 красавіка (№ 37). — С. 12. 

Пачынаць рыхтаваць дзяцей да выбару будучай прафесіі лепш у дашкольным 

узросце. У гэтым упэўнены педагогі ясляў-сада № 2 Смалявіч, якія праводзяць для 

выхаванцаў 5-6 гадоў зняткі “Акадэмія прафесій”. 

 

Ваньковіч, І. І вось прыйшла субота… / І. Ваньковіч // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 05 красавіка (№ 37). — С. 14. 

У артыкуле Ірына Ваньковіч, метадыст Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі 

Валожынскага раёна, расказвае пра магчымасці актыўнага адпачынку школьнікаў 

у шосты школьны дзень. 
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Дубоўская, В. Станоўчая прафарыентацыя / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 02 красавіка (№ 36). — С. 1.  

На базе Лошніцкай гімназіі ў Барысаўскім раёне эксперты абмяркоўвалі 

пытанні падрыхтоўкі педкадраў. На базе навучальнай установы прайшоў 

рэспубліканскі круглы стол “Аб стане і развіцці бесперапыннай педагагічнай 

адукацыі ў Рэспублікі Беларусь”. 

 

Сахно, Н. Думаць аб будучыні, берагчы гісторыю / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 02 красавіка (№ 36). — С. 3.  

Міністр адукацыі Андрэй Іванец сустрэўся з навучэнцамі школ Жодзіна і 

прадстаўнікамі савета маладых вучроных пры Міністэрстве адукацыі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/dumats-ab-buduchyni-

beragchy-gistoryyu/  

 

Куняўская, М. Старонкі пазнання / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 02 красавіка (№ 36). — С. 5.  

На працягу ўсяго тыдня, прысвечанага Дню дзіцячай кнігі, у школьных 

бібліятэках Мінскай вобласці прайшлі займальныя мерапрыемствы. Так, у сярэдняй 

школе № 18 Барысава адбылася сустрэча дзіцячым пісьменнікам Сяргеем 

Клімковічам. Начальнік аддзела медыярэсурсаў і бібліятэчнай работы Мінскага 

абласнога інстытута развіцця адукацыі Алёна Белая адзначыла, што ў Мінскай 

вобласці ўсе творчыя і прэзентацыйныя матэрыялы бібліятэчных работнікаў 

публікуюцца ў групах сацыяльных сетак. 

Электронная версія артыкула: https://ng-press.by/2022/04/18/z-dzitsyachym-

pismennikam-syargeem-klimkovicham-sustrelisya-barysauskiya-pyatsiklasniki/  

 

Кастэнка, Н. Як праваднік дзіцяці ў свеце яго праблем / Н. Кастэнка // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 02 красавіка (№ 36). — С. 13. 

Артыкул прысвечаны педагогу-псіхолагу Любанскага раённага СПЦ Таццяне 

Мікалаеўне Гарбуновіч. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ya-pravadnik-dzitsyatsi-u-

svetse-yago-prablem/  
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15.04.2022 

Сиводедова, Е. Хай-тек, а не хай так / Е. Сиводедова // Мінская праўда. — 

2022. — 15 красавіка (№ 28). — С. 10. 

Статья посвящена Елене Озеровой, учителю английского языка и 

информатики ГУО «Учебно-педагогический комплекс Ляденский детский сад-

средняя школа» Червенского района. 

 

06.04.2022 

Мелешко, К. Учителя со школьной скамьи / К. Мелешко // Мінская праўда. 

— 2022. — 06 красавіка (№ 25). — (“МП плюс” № 10, 06 красавіка. — С. 5.) 

В профильном педагогическом классе средней школы № 4 города Марьина 

Горка с начала учебного года готовят к поступлению на педагогические 

специальности в вузы воспитанников 10 класса.  
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