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25.11.2022 

Сахно, Н. Веды ў лічбах / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 

лістапада (№ 112). — С. 6.  

Завершыўся абласны этап Рэспубліканскай алімпіяды па фінанасавай 

дасведчанасці. У эканамічных ведах спаборнічалі 69 навучэнцаў з усіх раёнаў 

вобласці. Работу школьнікаў ацэньвала журы, у склад якога ўвайшлі прадстаўнікі 

Нацыянальнага банка, Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі, а 

таксама выкладчыкі з устаноў адукацыі Мінска. 

 

Сахно, Н. Пошукі прызвання / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 

лістапада (№ 112). — С. 6.  

Абласны семінар “Тэхналогія арганізацыі праектнай дзейнасці вучняў у 

шосты школьны дзень” прайшоў у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі. 
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Сахно, Н. У Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна падчас 

правядзення абласнога фестывалю метадычных ідэй “Крокі да майстэрства” 

прайшла панарама педагагічнага вопыту / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 25 лістапада (№ 112). — С. 6.  

У Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна падчас правядзення 

абласнога фестывалю метадычных ідэй “Крокі да майстэрства” прайшла 

панарама педагагічнага вопыту “Роля дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ў 

грамадскім і патрыятычным выхаванні навучэнцаў”. У мерапрыемстве прынялі 

ўдзел 28 спецыялістаў устаноў дадатковай  адукацыі дзяцей і моладзі з 

Барысаўскага, Вілейскага, Валожынскага, Мядзельскага, Мінскага, Капыльскага. 

Смалявіцкага, Пухавіцкага. Нясвіжскага, Крупскага, Чэрвеньскага, Смілавіцкага, 

Салігорскага раёнаў і Жодзіна. 

 

Сахно, Н. Учора адбыўся абласны дыстанцыйны семінар / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 лістапада (№ 112). — С. 6.  

Учора адбыўся абласны дыстанцыйны семінар “Супервізія складаных 

выпадкаў у рабоце з дзецьмі і падлеткамі” для псіхолагаў і сацыяльных педагогаў 

устаноў адукацыі Мінскай вобласці. 

 

Сахно, Н. У сярэдняй школе № 3 Мар’інай Горкі ў межах абласной 

спартакіады школьнікаў прайшлі спаборніцтвы па шашках / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 лістапада (№ 112). — С. 6.  

У сярэдняй школе № 3 Мар’інай Горкі ў межах абласной спартакіады 

школьнікаў прайшлі спаборніцтвы па шашках. Удзельнікамі спаборніцтваў сталі 92 

юныя спарцмены з 21 раёна вобласці і Жодзіна. 

 

Радзько, С. Адказнасць за будучыню / С. Радзько // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 25 лістапада (№ 112). — С. 22.  

У артыкуле Святлана Радзько, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце 

Новалескай сярэдняй школы Салігорскага раёна, расказвае пра выхаванне 

патрыятызма ў установе адукацыі. 

 

22.11.2022 

Несцяровіч, В. …хай мяне навучаць / В. Несцяровіч // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 22 лістапада (№ 111). — С. 9.  

У артыкуле расказваецца пра аб’ядненне па інтарэсах “Клуб юнага 

ратавальніка Асвод” пры Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Бярэзінскага раёна. 

 

18.11.2022 

Сахно, Н. У госці да калег / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 18 

лістапада (№ 110). — С. 22.  

У мэтах пашырэння супрацоўніцтва ў адукацыйнай сферы ўстановы 

адукацыі Мінскай вобласці наведала дэлегацыя Гродзенскага рэгіёна, якую ўзначаліў 

начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Гродзенскага аблвыканкама Руслан 

Абрамчык. 
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Сахно, Н. Энергаэфектыўная краіна / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 18 лістапада (№ 110). — С. 22. 

У Міжнародны дзень энергазберажэння ва ўстановах адукацыі Мінскай 

вобласці ў рамках інфармацыйна-адукацыійнай акцыі “Беларусь – 

энергаэфектыўная краіна” прайшлі мерапрыемствы, накіраваныя на фарміраванне 

асноў эканамічнай культуры і выпрацоўку звычкі рацыянальнага выкарыстання 

электраэнергіі ў побыце, якую важна прывіваць пачынаючы з ранняга дзяцінства. 

 

15.11.2022 

Сахно, Н. Матывацыя праз адукацыю / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 15 лістапада (№ 109). — С. 4.  

У сярэдняй школе № 4 Стоўбцаў адбылося пасяджэнне калегіі галоўнага 

ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама. Перад пасяджэннем удзельнікі 

мерапрыемства згодна з маршрутамі наведалі ўстановы адукацыі Стоўбцаў, у 

прыватнасці, азнаёміліся з арганізацыяй адукацыйнага працэсу гімназіі № 1, дзе 

паглядзелі, як праводзяцца ўрокі рускай мовы, хіміі, матэматыкі і фізікі. У 

маршруце педагогаў, якія былі запрошаны на пасяджэнне калегіі, таксама значыліся 

сярэдняя школа № 2, дзіцячы сад № 8, аздараўленчы лагер “Нёман” і інш. 

 

11.11.2022 

Сахно, Н. Пасеяць зерне цікавасці / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 11 лістапада (№ 108). — С. 3.  

Стаўкі педагогаў-арганізатараў павінны займаць тыя настаўнікі, якія будуць 

задавальняць патрэбы і дзяцей, і бацькоў. На гэтым падчас сустрэчы з 

настаўнікамі Дзяржынскага раёна, якая была арганізавана ў сярэдняй школе № 1 

Фаніпаля, зрабіў акцэнт міністр  адукацыі Андрэй Іванец. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/paseyats-zerne-tsikavastsi/  

 

Чарканава, Н. Прызванне чакае / Н. Чарканава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 11 лістапада (№ 108). — С. 4. 

Штогод Нацыянальны дзяцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Зубраня” 

праводзіць профільную змену педагагічнай напраўленнасці. Сёлета 150 навучэнцаў 

10-11 класаў сталі ўдзельнікамі змены “На шляху да прызнання, або Першыя 

педагагічныя пробы”. 

 

Садоўская, Г. На прыкладзе подзвігу / Г. Садоўская  // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 11 лістапада (№ 108). — С. 4. 

У артыкуле Галіна Садоўская, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

ясляў-сада №5 Смалявіч, расказвае  пра міні-праект “Фарміраванне грамадзянскаці 

і патрыятызму ў дашкольнікаў сродкамі музейнай педагогікі “Музей у чамадане”. 

 

Кулагіна, Н. Сцежкамі Багдановіча / Н. Кулагіна // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 11 лістапада (№ 108). — С. 15. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Наталля Кулагіна, настаўніца гісторыі Халопеніцкай сярэдняй 

школы імя М.Багдановіча Крупскага раёна, расказвае пра працу праведзеную ў  

https://nastgaz.by/paseyats-zerne-tsikavastsi/
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рамках святкавання 160 годдзя з дня нараджэння Адама Ягоравіча Багдановіча – 

вучонага, фалькларыста, этнографа. 

 

Змачынская, Ю. Салодкія канікулы / Ю. Змачынская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 11 лістапада (№ 108). — С. 15. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Юлія Змачынская, настаўнік-дэфектолаг сярэдняй школы № 4 

Дзяржынска, расказвае як зрабіць адпачынак дзяцей пад час восеньскіх канікул 

запамінальным. 

 

Сцяпко, Г. Заняткі з катом Алесікам  / Г. Сцяпко // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 11 лістапада (№ 108). — С. 15. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Ганна Сцяпко, выхавальніца дашкольнай адукацыі Дашкольнага 

цэнтра развіцця дзіцяці Івянца, расказвае пра рэалізацыю ў навучальнай уставе 

адукацыйнага праекта “Інфарматыка без разеткі”. 

 

04.11.2022 

Сахно, Н. Па слядах дзядзькі Коласа / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 04 лістапада (№ 107). — С. 5.  

У Нясвіжскім дзяржаўным каледжы імя Якуба Коласа прайшлі 

“Каласавіны”. Традыцыйнае свята з нагоды дня нараджэння класіка беларускай 

літаратуры , чыё імя носіць установа адукацыі, у Год гістарычнай памяці мае 

асаблівы змест і адзначаецца ў кантэксце 140-годдзя песняроў беларускай зямлі – 

Якуба Коласа і Янкі Купалы. 

 

Сахно, Н. Дзеці і грошы / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 04 

лістапада (№ 107). — С. 5.  

У краіне прайшоў другі этап Рэспубліканскай алімпіяды па фінансавай 

даследчанасці сярод навучэнцаў, якія асвойваюць змест адукацыйных праграм 

базавай, сярэдняй, спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі.  

Актыўны ўдзел ў алімпіядзе прынялі школьнікі з навучальных устаноў Мінскай 

вобласці. Так, у першым этапе эканамічных спаборніцтваў свае веды праверылі 3996 

вучняў. 

 

Сахно, Н. Рэспубліканскі цэнтр па аздараўленні і санаторна-курортным  

лячэнні насельніцтва падвёў вынікі рэспубліканскага агляду-конкурсу на лепшы 

аздараўленчы лагер 2022 года / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 04 

лістапада (№ 107). — С. 5.  

Рэспубліканскі цэнтр па аздараўленні і санаторна-курортным  лячэнні 

насельніцтва падвёў вынікі рэспубліканскага агляду-конкурсу на лепшы аздараўлнчы 

лагер 2022 года. У намінацыі “Лепшы загарадны аздараўленчы лагер” перамог 

летнік “Арляня” Нясвіжскага раёна. “Лепшым аздараўленчым лагерам у 

арганізвцыі харчавання “Здаровае харчаванне – здаровае дзіця” прызнаны 

аздараўленчы лагер “Арэса” Любанскага раёна. 
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Сахно, Н. Па запрашэнні Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі 

Нацыянальнай акадэміі навук настаўніца фізікі гімназіі Слуцка Таццяна Максіменка 

і яе навучэнцы прынялі ўдзел у адкрыцці 8 Беларускага касмічнага кангрэса / Н. 

Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 04 лістапада (№ 107). — С. 5.  

Па запрашэнні Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі Нацыянальнай 

акадэміі навук настаўніца фізікі гімназіі Слуцка Таццяна Максіменкаі яе навучэнцы 

прынялі ўдзел у адкрыцці 8 Беларускага касмічнага кангрэса і ў рабоце  яго 

чацвёртай  тэматычнай секцыі “Тэхналогія навучання і падрыхтоўкі кадраў для 

навуковай галіны”. 

 

Сахно, Н. 25 конкурс работ даследчага характару (канферэнцыя) навучэнцаў 

устаноў адукацыі Мінскай вобласці “Ад даследванняў да адкрыццяў” прайшоў з 24 

па 28 кастрычніка 2022 года / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 04 

лістапада (№ 107). — С. 5.  

25 конкурс работ даследчага характару (канферэнцыя) навучэнцаў устаноў 

адукацыі Мінскай вобласці “Ад даследванняў да адкрыццяў” прайшоў з 24 па 28 

кастрычніка 2022 года. Усе навучэнцы, якія прайшлі ў другі (заключны) тур 

конкурсу, адзначаны пасведчаннямі ўдзельніка конкурсу. 

 

Кастэнка, Н. Ад хаосу – да гармоніі / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 04 лістапада (№ 107). — С. 11, 12. — (Дадатак “Псіхолаг у школе”) 

Артыкул прысвечаны педагогу-псіхолагу вышэйшай катэгорыі 

Мар’інагорскай гімназіі Аксане Канстанцінаўне Баронавай. 

 

01.11.2022 

Сахно, Н. Сіла прыцягнення / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 01 

лістапада (№ 106). — С. 1, 4.  

Артыкул прысвечаны Валянціне Іванаўне Шулікоўскай, настаўніце фізікі 

сярэдняй школы № 2 Старых Дарог. 

 

Куняўская, М. Кузня талентаў / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 01 лістапада (№ 106). — С. 14.  

Са жніўня Пухавіцкая сярэдняя школа носіць імя свайго выпускніка, 

ганаровага грамадзяніна Пухавіцкага раёна, акадэміка НАН Беларусі, доктара 

медыцынскіх навук, прафесара, заслужанага дзеяча навукі, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі, нейрахірурга з сусветным імем Арнольда Фёдаравіча Смеяновіча. 
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Статья посвящена вопросам питания в школьных столовых в учреждениях 

образования Минской области.  
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