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19.02.2022 

Лазоўская, Т. Жыллё як дадатковы стымул / Т. Лазоўская // Звязда. – 2022. — 

19 лютага (№ 34). — С. 9. 

У аграгарадку Ратамка пасля рэканструкцыі адкрылі інтэрнат. Тут будуць 

пражываць у асноўным работнікі сферы адукацыі, а таксама медыцынскія 

работнікі, у тым ліку маладыя спецыялісты. На ўрачыстай цырымоніі прысутнічал 

старшыня Мінаблвыканкама Аляксандр Турчын. Сярод навасёлаў Андрэй Савіч, які 

працуе ў Заслаўскай школе № 2, выкладае гісторыю і грамадазнаўства і Таццяна 

Нінард, якая працуе ў Заслаўскай сярэдняй школе № 1, выкладае працоўнае 

навучанне і мастацтва. 

 

 

«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  
 

Кузьменкова, С. Окруженные любовью и семейным теплом / С.. Кузьменкова 

// Домой!. – 2022. — № 1. — С. 5. 

В статье Светлана Кузьменкова, приемный родитель из Мяделя, 

рассказывает о своем опыте работы с приемными детьми. 
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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/ 
 

26.02.2022 

Церахава, Н. Застацца на клецкай зямлі / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 22 лютага (№ 22). — С. 4. 

У артыкуле начальнік упраўлення па адукацыі , спорце і турызме Клецкага 

райвыканкама Анатоль Клімовіч, расказаў пра эксперымент які адбыўся ў Клецкім 

раёне Мінскай вобласці, дзе ўсе гпдзіны дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі былі 

пераданы цэнтру дзіцячай творчасці, дзе акумуляваліся ідэі па развіцці творчых 

здольнасцей дзяцей раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zastatstsa-na-kletskaj-zyamli/  

 

24.02.2022 

Калядзіч, Н. “Ратацыя станцый” / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 24 лютага (№ 22). — С. 12. 

Тэхалогію змешанага навучання апрабуюць на занятках, а таксама класных 

гадзінах і гадзінах інфармавання педагогі Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна. 

 

Куняўская, М. На шляху да алімпу / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 24 лютага (№ 22). — С. 16. 

У артыкуле расказваецца пра сістэму трэнерства пры падрыхтоўцы 

адораных дзяцей да ўдзелу ў алімпіядзе педагогамі Салігоршчыны. 

 

Грэчка, І. Як жа беразна! / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2022. — 24 

лютага (№ 22). — С. 18, 19. 

У артыкуле расказваецца пра Бярэзінскі раён Мінскай вобласці, пра музей, які 

дзейнічае ў Бярэзінскай гімназіі, пра людзей, якія аддаюць сілы для папулярызацыі 

краязнаўства ў раёне, адным з такіх з’яўляецца настаўніца мастацтва сярэдняй 

школы № 2 Алена Якаўлеўна Ждановіч. 

 

Церахава, Н. Згуляем у гарадкі / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 24 лютага (№ 22). — С. 22. 

Яслі-сад № 7 “Сонейка” Жодзіна апрабуе і ўкараняе ў адукацыйны працэс 

новыя здароўезберагальныя тэхналогіі. Дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту 

тут вучаць асновам народнай гульні гарадкі. 
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22.02.2022 

Церахава, Н. Эфектыўны чалавек падобны на робата? / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 22 лютага (№ 21). — С. 5,6. (Дадатак “Партфоліа”). 

Артыкул прысвечаны Максіму Самалю, настаўніку гісторыі і 

грамадазнаўства сярэдняй школы № 5 Маладзечна, фінарісту конкурсу “Настаўнік 

года - 2020”. 

 

Калядзіч, Н. Мужчынская прафесія / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 22 лютага (№ 21). — С. 7. (Дадатак “Партфоліа”). 

На пярэдадні 23 лютага пра прафесію настаўніка у артыкуле разважаюць 

мужчыны-педагогі, так Валерый Станчык, настаўнік пачатковых класаў сярэдняй 

школы № 6 Жодзіна расказаў, что настаўнікам марыў стаць з пачатковай школы, 

Іван Калкоўскі, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце бараўлянскай школы № 2, 

расказаў, что падчас навучання ў школе ў дзень  самакіравання правеў урок 

матэматыкі ў пачатковай школе і гэта стала стымулам для выбара будучай 

прафессіі. 

 

19.02.2022 

Несцяровіч, В. Батарэйка не садзіцца / В. Несцяровіч // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 19 лютага (№ 20). — С. 9. (Дадатак “Шосты дзень”). 

У артыкуле пра сваю работу расказвае Кацярына Фёдараўна Апацкая, 

педагог-арганізатар з Лошніцкай сярэдняй школы Барысаўскага раёна. 

 

17.02.2022 

Скачкова, А., Бялоцкая, С. Відэаскарбонка для чытача / А. Скачкова, С. 

Бялоцкая // Настаўніцкая газета. — 2022. — 17 лютага (№ 19). — С. 6.  

У артыкуле Аляксандра Скачкова, Святлана Бялоцкая, настаўніцы 

пачатковых класаў сярэдняй школы № 20 Барысава, расказваюць пра ролю 

медыякультуры ў сучасным грамадстве. 

 

Куняўская, М. Літараратурная рэанімацыя / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 17 лютага (№ 19). — С. 6.  

Настаўніца англійскай мовы Тальскага дзіцячага сада – сярэдняй школы 

Любанскага раёна Надзея Скрыпнік – адзіны педагог у кампаніі літаратуразнаўцаў 

і журналістаў, прызёраў рэспубліканскага конкурсу біяграфічных твораў “Слаўная 

кампанія: рэANIMAцыя”. 

 

Куняўская, М. Гані! / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 17 

лютага (№ 19). — С. 6.  

Спаборніцтвы па трасавым мадэлізме ў рамках абласной спартакіады 

“Тэхнаспорт” прайшлі на трасе Цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі 

Салігорскага раёна. 
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Куняўская, М. Займальны час / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 17 лютага (№ 19). — С. 6.  

З 14 па 19 лютага самыя маленькія школьнікі Міншчыны, а гэта больш за 

1000 хлопчыкаў і дзяўчынак 1-2 класаў, праводзяць час весела і пазнавальна ў 

аздараўленчых лагерах з дзённым знаходжаннем. 

Напрыклад, у аздараўленчым лагеры “Краіна здароўя” ў сярэдняй школе № 3 

Вілейкі для малодшых школьнікаў арганізаваны гульні, майстар-класы, 

інтэлектуальныя конкурсы і віктарыны. 

 

Сахно, Н. Калі хобі становіцца прафесіяй / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 17 лютага (№ 19). — С. 9.  

У артыкуле аб падрыхтоўке высокакваліфікаваных спецыялістаў расказвае 

Тамара Эдуардаўна Лявоцкакая, намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай 

рабоце філіяла БНТУ Барысаўскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа. 

 

Сахно, Н. Па запытах эканомікі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

17 лютага (№ 19). — С. 9.  

У артыкуле пра новыя спецыяльнасці ў навучальнай установе расказвае 

Тамара Эдуардаўна Лявоцкакая, намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай 

рабоце філіяла БНТУ Барысаўскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа. 

 

Цыкунова, С. То, что нас объединяет / С. Цыкунова // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 17 лютага (№ 19). — (“Переходный возраст” № 6, 17 лютага. — С. 11.) 

В статье рассказывается о Роме Волкове, ученике Семежевского детского 

сада – средней школы имени М. С. Высоцкого Копыльского района, который 

создает уникальные аутентичные экземпляры ручников. 

 

Куняўская, М. Зімовыя забавы – карысна і цікава / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 17 лютага (№ 19). — С. 16.  

У Сноўскім яслях-садзе Нясвіжскага раёна з’явілася “Лабараторыя сезонных 

змяненняў”, дзе малыя з вялікай цікавасцю вывучаюць снег. 

 

15.02.2022 

Колковский, И. Конструирование разноуровневых заданий по русскому 

языку / И. Колковский // Настаўніцкая газета. — 2022. — 15 лютага (№ 18). — С. 14.  

В статье Иван Колковский, учитель начальных классов боровлянской средней 

школы №2, рассакзывает о применении дифференцированного подхода на уроках 

русского языка, который реализуется преимущественно путем использования 

разноуровневых обучающих и контрольных заданий. 
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12.02.2022 

Грэчка, І. Радавацца мірнаму дню / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 12 лютага (№ 17). — С. 1, 11. 

Артыкул прысвечаны Ігару Ігнацьевічу Арабею, воіну-інтэрнацыяналісту, 

удзельніку вайны ў Афганістане, кіраўніку музея памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, 

створанага ў сярэдняй школе № 14 Маладзечна ў 2003 годзе. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/radavatstsa-mirnamu-dnyu/  

 

Куняўская, М. Законы дарог / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 12 лютага (№ 17). — С. 4. 

17 алімпіяда па правілах дарожнага руху сярод школьнікаў Мінскай вобласці 

прайшла ў сярэдняй школе № 4 Стоўбцаў. 

 

Кастэнка, Н. Смак жыцця / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 

лютага (№ 17). — С. 5. 

Аснова паспяховага развіцця дзіцяці – правільнае і якаснае харчаванне. Гэта 

добра разумеюць у Нясвіжскім раёне, які лічыцца лепшым па арганізацыі 

харчавання ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці і, напэўна, уваходзіць у лік 

лепшых у Беларусі. Як атрымліваецца трымаць высокую планку ў такой складанай 

справе, у артыкуле расказвае начальнік упраўлення па адукацыі, спорце і турызме 

Нясвіжскага райвыканкама А. У. Клішэвіч. 

 

Рэва, Д. Талент набывае моц / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 

лютага (№ 17). — С. 8. 

Сталі вядомыя пераможцы конкурсу “Лепшы навучэнец установы 

прафесійнай адукацыі Мінскай вобласці”. Выдатна выступілі ў конкурсе навучэнцы 

Капыльскага дзяржаўнага каледжа: трое сталі пераможцамі. Напрыклад, Віктар 

Палавінкін вучыцца па спецыяльнасці “Аперацыйная дзейнасць у лагістыцы” і ў той 

жа час актыўна развівае свае ўменні ў кірунку сучасных тэхналогій. Ён робіць гэта 

так удала, што стаў лідарам конкурсу ў намінацыі “За дасягнутыя высокія 

паказчыкі ў галіне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій”.  

Прадстаўнікі Барысаўскага дзяржаўнага каледжа сталі лідарамі ў трох 

намінацыях. Так, лепшым у намінацыі “За дасягнутыя высокія паказчыкі ў 

тэхнічнай творчасці” стаў Станіслаў Бекер. 

Перамогу святкавалі і дзве дзяўчыны з Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа 

імя Якуба Коласа. Так, Вольга Шаўко сур’ёзна і мэтанакіравана займаецца фізічнай 

падрыхтоўкай. Менавіта яна стала лепшым навучэнцам у намінацыі “За дасягненні 

ў фізічнай культуры і спорце”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/talent-nabyvae-mots/  

 

Калядзіч, Н. У прафесійнае партфоліа / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 12 лютага (№ 17). — С. 9. 

Сучасныя інтэрнэт-рэсурсы і тэхналогіі прадастаўляюць іх карыстальнікам 

вялікія магчымасці арганізацыі ўласнай віртуальнай прасторы альбо прасторы 

ўзаемадзеяння з іншымі карыстальнікамі.  

https://nastgaz.by/radavatstsa-mirnamu-dnyu/
https://nastgaz.by/talent-nabyvae-mots/
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З дапамогай шматлікіх электронных сэрвісаў педагогі ствараюць сайты ці 

блогі, распрацоўваюць уласныя адукацыйныя рэсурсы, інтэрактыўныя 

практыкаванні, гульні, тэсты, віртуальныя пакоі, апытанні. Так, блог We Love 

English (https://iloveenglishiloveenglish.blogspot.com.by) распрацаваны настаўнікамі і 

навучэнцамі гімназіі № 1 Старых Дарог. Ён з’явіўся ў працэсе вучэбнай дзейнасці, 

ажыццяўлення інтэрнэт-праектаў, правядзення пазакласных мерапрыемстваў і 

акцый.  

А школьная сеткавая суполка настаўнікаў англійскай мовы English Teacher 

Association of School # 4 дзейнічае на базе сярэдняй школы № 4 Салігорска. Яна 

аб’ядноўвае 12 педагогаў і створана ў межах школьнага метадычнага аб’яднання 

педагогаў у сакавіку 2016 года на адукацыйнай анлайн-платформе Edmodo. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-prafesijnae-partfolia/  

 

Нікіфарава, С. Дзе расце здароўе? / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 12 лютага (№ 17). — С. 13. 

Артыкул прысвечаны музею зёлак, які знаходзіцца ў Вілейскім раёне Мінскай 

вобласці, у аграгарадку Сцешыцы на базе ДУА “Сцешыцкі навучальна-педагагічны 

комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/dze-rastse-zdaroue/  

 

10.02.2022 

Сахно, Н. Вучыцца новаму / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 10 

лютага (№ 16). — С. 3.  

Пра тое, як абноўлены кодэкс аб адукацыі будзе рэгуляваць вучэбную 

дзейнасць у сярэдніх спецыяльных навучальных установах, на прыкладзе каледжа 

расказала намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце філіяла БНТУ 

Барысаўскага дзяржаўнага політэхнічнага  каледжа Тамара Эдуардаўна Лявоцкая. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vuchytstsa-novamu/  

 

Куняўская, М. Шчырая размова / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 10 лютага (№ 16). — С. 6. 

Як аказаць псіхалагічную і сацыяльна-педагагічную падтрымку дзецям і 

падлеткам у крызіснай сітуацыі. Абмеркавалі педагогі і псіхолагі Мінскай вобласці. 

Дыстанцыйны семінар на актуальную тэму ў Мінскім абласным інстытуце 

развіцця адукацыі правёў Алеяксандр Галецкі, псіхолаг, дыялектыка-паводзінскі 

тэрапеўт, старшы выкладчык кафедры псіхолага-педагагічнага суправаджэння і 

кіравання МАІРА.  

 

Куняўская, М. Стоп наркотык! / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 10 лютага (№ 16). — С. 6. 

На Міншчыне прайшоў абласны экспрэс-конкурс малюнкаў “СТОП 

наркотык”. 
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Суша, В. Містар Мім дапамагае / В. Суша // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

10 лютага (№ 16). — С. 6. 

У артыкуле Вольга Суша, музычны кіраўнік ясляў-сада “ 17 “Залаты ключык” 

Жодзіна, кіраўнік праекта, расказвае пра рэалізацыю педагагічнага праекта 

“Узаемадзеянне ўстановы дашкольнай адукацыі і сям’і ў развіцці творчых 

здольнасцей дашкольнікаў сродкамі тэатралізаванай дзейнасці”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/mistar-mim-dapamagae/  

 

Церахава, Н. Пасябраваць з кітайскай мовай / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 10 лютага (№ 16). — С. 8. 

Сярэдняя школа № 25 Барысава пазіцыянуе сябе як полікультурная ўстанова. 

Тут функцыянуе абласны цэнтр беларуска-кітайскай дружбы, рэсурсны цэнтр па 

англійскай мове ў супрацоўніцтве з МДЛУ, а таксама выкладаецца нямецкая мова. 

З кожным годам усё большую папулярнасць набірае вывучэнне кітайскай мовы. 

Ва ўстанове праводзіцца мноства тэматычных мерапрыемстваў для 

настаўнікаў і вучняў, а таксама іх бацькоў, для студэнтаў. Кітайскую мову ў школе 

выкладае малады спецыяліст Лізавета Варанко, якая працуе тут другі год. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pasyabravats-z-kitajskaj-

movaj/  

 

08.02.2022 

Васількевіч, Г. Даследванні на ўроках матэматыкі / Г. Васількевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 08 лютага (№ 15). — С. 10.  

У артыкуле Ганна Васількевіч, настаўніца матэматыкі гімназіі Фаніпаля 

Мінскай вобласці, расказвае пра арганізацыю даследчай дзейнасці вучняў пры 

рэалізацыі вучэбнай праграмы па матэматыцы. 

 

05.02.2022 

Міхневіч, І. Ахіні нас крыламі, анёл! / І. Міхневіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 05 лютага (№ 14). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Ірына Міхневіч, выхавальнік дашкольнай адукацыі ясляў-сада п. 

Акцябрскі Смалявіцкага раёна, расказвае пра ўдзел установы адукацыі ў абласным 

дабрачынным фестывалі-марафоне “Крылы анёла”, які праводзіцца на Міншчыне з 

кастрычніка па май. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ahini-nas-krylami-anyol/  

 

Яромкіна, А. Роднасны тандэм / А. Яромкіна // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 05 лютага (№ 14). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Аксана Яромкіна, настаўніца рускай мовы і літаратуры сярэдняй 

школы № 1 Крупак, расказвае пра выкарыстанне магчымасцей білінгвізму ў 

навучанні. 
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01.02.2022 

Куняўская, М. Флагман адукацыі : інтэрв’ю із рэктарам Мінскага абласнога 

інстытута развіцця адукацыі Інгай Пятроўнай Кандрацьевай / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 01 лютага (№ 12). — С. 7.  

Аб сучасных трэндах у прафесійным развіцці педагогаў Міншчыны, 

актуальных вектарах развіцця сістэмы дадатковай адукацыі дарослых і планах 

работы на год Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі у артыкуле 

расказвае рэктар, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Інга Пятроўна 

Кандрацьева. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/flagman-adukatsyi/  

 

Куняўская, М. Педагог-вучоны будучыні / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 01 лютага (№ 12). — С. 7.  

Дзень беларускай навукі адзначылі правядзеннем навуковага капустніка ў 

Мінскім абластным інстытуце развіцця адукацыі. 

 

Чарканава, Н. Старт для творчасці з карысцю / Н. Чарканава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 01 лютага (№ 12). — С. 7. 

Экспрэс-конкурс прафілактычных малюнкаў “Стоп наркотык” праводзіцца 

ў Мінскай вобласці з 26 студзеня па 3 лютага. 

 

Нядзелька, Т. Падрыхтавацца да экскурсіі / Т. Нядзелька // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 01 лютага (№ 12). — С. 14. 

У артыкуле Таццяна Нядзелька, класны кіраўнік 6 “А” класа сярэдняй школы 

№ 3 Капыля, расказвае пра свій вопыт арганізацыі экскурсій. 
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18.02.2022 

Орехов, В. Сколько стоит “учиться”? / В. Орехов // Мінская праўда. — 2022. 

— 18 лютага (№ 13). — С. 5. 

В статье представлен материал о том сколько бы стоило обучение детей, 

будь образование в Беларуси только частным, данные представлены на примере 

Минской области. Так по словам начальника главного управления по образованию 

https://nastgaz.by/flagman-adukatsyi/
http://www.mpravda.by/
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Миноблисполкома Николая Башко, запланированный объем финансирования 

образования в Минской области в нынешнем году – 1 млрд. 198 млн. рублей. 

 

Лахвич, Ю. Достижения в учебе – успех в жизни / Ю. Лахвич // Мінская 

праўда. — 2022. — 18 лютага (№ 13). — (“МП плюс” № 4, 18 лютага. — С. 8.) 

В статье рассказывается о системе образования Вилейского района.  

 

16.02.2022 

Наркевич, Г. 17 копеек за “квадрат” и все условия / Г. Наркевич // Мінская 

праўда. — 2022. — 16 лютага (№ 12). — С. 2. 

В Ратамке открыли общежитие для медиков и педагогов. Оценить условия, 

в которых будут жить врачи и педагоги, а заодно поздравить новоселов приехал 

председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Среди новоселов Татьяна 

Нинард, учитель трудового обучения и искусства Заславской средней школы № 1 и 

Андрей Савич, учитель истории и обществоведения Заславской средней школы № 2. 

 

Лахвич, Ю. Площадка для практики / Ю. Лахвич // Мінская праўда. — 2022. 

— 16 лютага (№ 12). — (“МП плюс” № 3, 16 лютага. — С. 7.) 

В статье рассказывается о Вилейском государственном колледже, о 

профессиях которые можно получить в учреждении образования. 

 
11.02.2022 

Лахвич, Ю. Сад-школа 21 века / Ю. Лахвич // Мінская праўда. — 2022. — 11 

лютага (№ 11). — (“МП плюс” № 2, 11 лютага. — С. 3.) 

В статье рассказывается о учебно-педагогическом комплексе детский сад-

начальная школа № 15 г. Молодечно. 

04.02.2022 

Орехов, В. Садитесь. Кушать подано! / В. Орехов // Мінская праўда. — 2022. 

— 04 лютага (№ 9). — С. 10. 

В статье рассматриваются вопросы родительских платежей за питание в 

садике и школе, с которыми помогла разобраться инженер-технолог по питанию 

Минского областного центра по обеспечению деятельности бюджетных 

организаций Миноблисполкома Елена Сороговец. 

 
02.02.2022 

Наумова, С. Учеба под защитой / С. Наумова // Мінская праўда. — 2022. — 

02 лютага (№ 8). — С. 10. 

Школы Червеня оборудовали электронными пропускными системами. 

Директор средней школы № 4 Червеня Оксана Конопелько рассказала, что 

контрольно-пропускной пункт работает с начала января. 

 

Наумова, С. Определили направление развития / С. Наумова // Мінская 

праўда. — 2022. — 02 лютага (№ 8). — С. 10. 

На базе управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского 

райисполкома состоялось совещание по военно-патриотическому воспитанию с 

руководителями учреждений образований. 
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Дроздовская, А. Коробка с “тараканами в голове” и волшебная сила маминых 

обнимашек / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2022. — 02 лютага (№ 8). — С. 

14. 

Статья посвящена психологу Лошницкой гимназии Борисовского района 

Елене Дубновицкой. 


