
 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2022 ГОДЗЕ 

ЛІПЕНЬ 

2 
 

 

«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  
 

Молчанова, Н. В Смолевичском районе открылся новый детский дом 

семейного типа / Н. Молчанова // Домой!. – 2022. — № 7. — С. 2. 

В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО “Смолевичский 

СПЦ”, рассказывает о открытии в агрогодке Слобода Смолевичского района 

нового, шестого по счёту в регионе, детского дома семейного типа. 

 

Печень, Н. Значение службы медиации в управлении конфликтами в 

образовательной среде / Н. Печень // Домой!. – 2022. — № 7. — С. 11. 

В статье Наталья Печень, педагог-психолог ГУО “Жодинский 

профессиональный лицей”, рассказывает о значении службы медиации в управлении 

конфликтами в образовательной среде. 

 

 

 

«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/ 
 

29.07.2022 

Сушко, Н. Наканавана лёсам / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 29 

ліпеня (№ 79). — (“Раніца” № 7, 29 ліпеня. — С. 9.) 

В статье Екатерина Сушко, учащаяся объединения по интересам «Школа 

журналистики» Молодечненского центра творчества детей и молодежи 

«Маладзік», рассказывает о клубе ЮНЕСКО “Планета” Молодечненского центра 

творчества детей и молодежи «Маладзік». 

 

Куняўская, М. Мядовая заімка / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 29 ліпеня (№ 79). — (“Утульная хатка”, 29 ліпеня. — С. 10.) 

Развіваць экатурызм у гістарычным месцы ўзяліся педагогі і навучэнцы 

Капыльскага дзяржаўнага каледжа. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/myadovaya-zaimka/  
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Міхневіч, І. Каштоўнасці экалагічнай сцежкі / І. Міхневіч // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 29 ліпеня (№ 79). — С. 17. 

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

Акцябрскі Смалявіцкага раёна, расказвае пра экалагічнае выхаванне дашкольнікаў. 

 

Куняўская, М. Абласны праект “Памяць і боль беларускай зямлі” / М. 

Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 29 ліпеня (№ 79). — С. 17. 

Абласны праект “Памяць і боль беларускай зямлі”  праходзіць у дзіцячых 

лагерах Міншчыны па ініцыятыве галоўнага ўпраўлення па адукацыі 

Мінаблвыканкама. 

 

Куняўская, М. На XVIII Міжнароднай геаграфічнай алімпіядзе iGeo – 2022 

беларускія школьнікі заваявалі залаты і бронзавы медалі / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 29 ліпеня (№ 79). — С. 17. 

На XVIII Міжнароднай геаграфічнай алімпіядзе iGeo – 2022 беларускія 

школьнікі заваявалі залаты і бронзавы медалі. Уладальнікам “бронзы” стаў 

навучэнец гімназіі №1 Слуцка Раман Пенязь (настаўнік геаграфіі М. Ф. Цвірко). 

 

Куняўская, М. На злёт юных эколагаў Беларусі і Расіі “Экалогія без меж” ад 

Мінскай вобласці адправіліся 5 навучэнцаў з Барысава і Слуцка / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 29 ліпеня (№ 79). — С. 17. 

На злёт юных эколагаў Беларусі і Расіі “Экалогія без меж” ад Мінскай 

вобласці адправіліся 5 навучэнцаў з Барысава і Слуцка.  

 

Куняўская, М. З 20 ліпеня па 20 жніўня ва ўсіх летніх аздараўленчых лагерах 

Мінскай вобласці праходзіць прафілактычная акцыя “ІнфаБус – жыццё без 

наркотыкаў” / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 29 ліпеня (№ 79). — 

С. 17. 

З 20 ліпеня па 20 жніўня ва ўсіх летніх аздараўленчых лагерах Мінскай 

вобласці праходзіць прафілактычная акцыя “ІнфаБус – жыццё без наркотыкаў”. 

Разам з педагогамі ў ёй прымаюць удзел супрацоўнікі міліцыі і медыкі. 

 

26.07.2022 

Дубинская, Е. Зажечь идеями и делами / Е. Дубинская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 26 ліпеня (№ 78). — С. 5. 

В статье о состоянии системы образования в  районе рассказывает 

начальник  управления по образованию, спорту и туризму Стародорожского 

райисполкома Светлана Капоченя. 

Электронная версия статьи: https://nastgaz.by/zazhech-ideyami-i-

delami/amp/  

 

22.07.2022 

Сахно, Н. Наканавана лёсам / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 22 

ліпеня (№ 77). — С. 1, 6. 

Штогод у БДПУ імя Максіма Танка паступаюць больш чым 200 выпускнікоў 

педагагічных класаў. Пра гэта падчас субяседавання з імі расказаў рэктар 

https://nastgaz.by/zazhech-ideyami-i-delami/amp/
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універсітэта Аляксандр Жук. Так  Арцёму Чабоцьку, які скончыў сярэднюю школу 

№ 12 Слуцка, быць педагогам наканавана лёсам: ён – з дынастыі настаўнікаў і 

стане педагогам у чацвёртым пакаленні. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/nakanavana-lyosam/  

 

Рэва, Д. Зрабіць магчымае і немагчымае / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 22 ліпеня (№ 77). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

Артыкул прысвечаны Алене Міхайлаўне Хаміцэвіч, дырэктару Салігорскага 

дзяржаўнага калежда, якая была ўдастоена медаля “За працоўныя заслугі”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zrabits-magchymae-i-

nemagchymae/  

 

Цітова, Г. «Аўтаномная сістэма “Разумная школа”» / Г. Цітова // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 22 ліпеня (№ 77). — С. 17. 

У артыкуле Ганна Цітова, настаўніца фізікі і інфарматыкі негарэльскай 

сярэдняй школы №1 Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці, расказвае пра 

распрацоўку STEM-праекта «Аўтаномная сістэма “Разумная школа”» для 

навучэнцаў 8 класа, які быў распрацаваны ў навучальнай установе. 
 

19.07.2022 

Чарканава, Н. Маршрутамі Перамогі / Н. Чарканава // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 19 ліпеня (№ 76). — С. 9. 

У Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубрня” 

адбылася дыялагавая пляцоўка “Маршрутамі Памяці – маршрутамі Перамогі”. 

Зубраняты азнаёміліся з расійска-беларускім патрыятычным культурна-

адукацыйным праектам “Цягнік Памяці”. 
 

15.07.2022 

Калядзіч, Н. Дзённік вандроўніка / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 15 ліпеня (№ 75). — С. 6. 

У артыкуле расказваецца пра сеткавы рэсурс “Дзённік вандроўніка 

навучэнцаў Казловіцкай сярэдняй школы Слуцкага раёна” які быў адзначаны 

дыпломам ІІІ ступені на конкурсе “Камп’ютар. Адукацыя. Інтэрнет”.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/dzyonnik-vandrounika/  

 

Шарая, С. На прыкладзе гераізму / С. Шарая // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 15 ліпеня (№ 75). — С. 18, 19. 

У артыкуле Святлана Шарая, дырэктар дзіцячага сада – сярэдняй школы № 

1 імя П.І.Купрыянава Жодзіна, расказвае пра сваю навучальную ўстанову.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-prykladze-geraizmu/  
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12.07.2022 

Волкаў, А. Гутарка на роўных / А. Волкаў // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

12 ліпеня (№ 74). — С. 1. 

У артыкуле Андрэй Волкаў, дырэктар сярэдняй школы № 17 Барысава, 

расказвае пра свайго калегу, настаўніка іспанскай мовы гэтай жа навучальнай 

установы Ігара Васільевіча Целябука. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/gutarka-na-rounyh/  

 

Сахно, Н. Пазнавальная вандроўка / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 12 ліпеня (№ 74). — С. 4. 

Патрыятызм і любоў да радзімы можна выхоўваць у тым ліку праз развіццё 

адукацыйнага турызму. Сваім вопытам у гэтым кірунку, а таксама магчымасцямі 

выкарыстання гістарычна-культурнага кампанента ў развіцці адукацыйнага 

турызму падзяліліся ўстановы адукацыі Чэрвеньскага раёна падчас 

Рэспубліканскага савета па пытаннях дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

“Адукацыйны турызм як эфектыўны рэсурс выхавання грамадзянскасці і 

патрыятызму”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/paznavalnaya-vandrouka/  

 

Кастэнка, Н. Любоў і творчасць / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 12 ліпеня (№ 74). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны кіраўніку аб’яднання па інтарэсах “Цестапластыка” 

Клецкага цэнтра дзіцячай творчасці Любові Анатольеўне Зайцавай, якая 19 гадоў 

працуе ў названай установе адукацыі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/lyubou-i-tvorchasts/  

 

Гін, С. Актуальная тэхналогія / С. Гін // Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 

ліпеня (№ 74). — С. 10, 11. 

Амаль 120 педагогаў прынялі ўдзел у рэспубліканскім семінары для ўдзельнікаў 

інавацыйнага праекта “Укараненне тэхналогіімнагамернага чытання для 

фарміраванняфункцыянальнай пісьменнасці малодшых школьнікаў”, сярод 

удзельнікаў Алена Барташ, намеснік дырэктара ўздзенскай сярэдняй школы № 2 імя 

К.К.Крапівы. 

 

09.07.2022 

 

Дубоўская, В. Мэта – дасканалы падручнік / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 09 ліпеня (№ 73). — С. 3. 

У акадэміі паслядыпломнай адукацыі адбылася дыялогавая пляцоўка па 

абмеркаванні зместу вучэбных дапаможнікаў па замежных мовах і для пачатковай 

школы. Сярод удзельнікаў настаўнікі сталіцы і Мінскай вобласці, прадстаўнікі 

Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі,  удзельнікі доследнай праверкі 

вучэбных дапаможнікаў, аўтары вучэбных дапаможнікаў, рэцэнзенты, 

спецыялісты ўстаноў дадатковай адукацыі дарослых. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/meta-daskanaly-padruchnik/  
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Нікіфарава, С. Праца адпачынку не перашкода / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 11 ліпеня (№ 73). — С. 18. 

Па прыступках у прыроду прапаноўваюць школьнікам прайсціся ў Слуцкім 

эколага-біялагічным цэнтры. Для іх тут учё лета працуюць тэматычныя 

аб’яднанні па інтарэсах: для малодшых школьнікаў – “Экаляты”, для падлеткаў, 

для падлеткаў – “Экашкола”. 

 

05.07.2022 

Несцяровіч, В. Погляд маладых / В. Несцяровіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 05 ліпеня (№ 72). — С. 6. 

 У аздараўленчым лагеры “Нёман” Стаўбцоўскага раёна напярэдадні Дня 

Незалежнасці прайшло свята “Зямля бацькоў – зямля святая”. 

 

Грыгаровіч, Т. Тэхналогіі выхавання / Т. Грыгаровіч // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 05 ліпеня (№ 72). — С. 10. 

 У абласным конкурсе ІТ-мазаіка 2022 у намінацыі “Інтэрактыўны плакат” 

дыпломамі ІІ і ІІІ ступеней адзначаны аўтарскія электроныя дапаможнікі 

педагогаў я/с № 3 г. Дзяржынска Я. А. Кліменка і я/с № 5 Фаніпаля В. А. Кажанкова. 

 

Церахава, Н. “Кібітка часу” / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

05 ліпеня (№ 72). — С. 12. 

 Артыкул пра дзейнасць інклюзіўнага тэатральнага калектыву “Кібітка 

часу” заслаўскай сярэдняй школы № 2 пад кіраўніцтвам Ірыны Пастуховай. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kibitka-chasu/  

 

01.07.2022 

Сахно, Н. Бліскучы вынік / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 01 

ліпеня (№ 71). — С. 9. 

Артыкул пра настаўніцу сярэдняй школы № 1 Клецка Ганну Мацвееўну Бабко 

і яе поспехі ў падрыхтоўцы вучняў да ЦТ па беларускай мове. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/bliskuchy-vynik/  

 

Нядзелька, Т. Экскурсіі ў мінулае / Т. Нядзелька // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 01 ліпеня (№ 71). — С. 16. 

Артыкул пра летні лагер з дзённым знаходжаннем “Вясёлка” на базе 

сярэдняй школы  № 3 г. Капыля. 

 

Міхайлоўская, С. Яркія фарбы вясёлкі / С. Міхайлоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 01 ліпеня (№ 71). — С. 16. 

Артыкул пра летні аздараўленчы лагер на базе сярэдняй школы № 2 г. Узда. 

 

  

https://nastgaz.by/kibitka-chasu/
https://nastgaz.by/bliskuchy-vynik/
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Наркевич, Г. “Деревенские дети никогда не пропадут: их земля прокормит!” 

/ Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2022. — 13 ліпеня (№ 52). — С. 10, 11. 

Статья посвящена ГУО “Липский учебно-педагогический комплекс детский 

сад - средняя школа” Несвижского района.  

 

Жиманов, Я. По соточке / Я. Жиманов // Мінская праўда. — 2022. — 13 ліпеня 

(№ 52). — С. 11. 

В статье рассказывается о том, кто из выпускников учреждений 

образования Минской области смог прийти к максимальному успеху сдать ЦТ на 

100 баллов. 
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