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27.05.2022 

Невмержицкая, О. У них все только начинается / О. Невмержицкая // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2022. — 27 мая (№ 102). — С. 9. 

В статье рассказывавается о участниках Республиканского последнего 

звонка, среди них Павел Сахар, из агрогородка Шашки Столбцовского района, 

“Ученик года Минской области - 2022”, стипиндиат специального фонда 

Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, участник 

республиканских олимпиад по физике и географии и выпускница средней школы № 

23 Борисова Анна Тиханович. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/u-nikh-vsye-tolko-

nachinaetsya.html  

 

18.05.2022 

Захаров, А. Земля преданных делу / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 

2022. — 18 мая (№ 95). — С. 1, 12,13. 

В статье рассказывавается о людях, которые не променяют Крупский район 

ни на какое другое место в мире, среди них Татьяна Александровна Коновалёнок, 

заместитель директора по учебной работе средней школы № 3 г. Крупки и 

единственный в районе учитель-методист. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/zemlya-predannykh-

delu.html  

 

14.05.2022 

Азановіч, Т. Падрыхтоўка на ўсе сто / Т. Азановіч // СБ. Беларусь сегодня. — 

2021. — 14 марта (№ 93). — С. 11. 

У артыкуле Людміла Шавель, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Негарэльскай сярэдняй школы № 1, дае парады аб падрыхтоўцы да 

цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. 

Электронная версія артыкула: https://www.sb.by/articles/padrykhto-ka-na-se-

sto.html  
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«Домой!» – ежемесячная газета для замещающих родителей и 
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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  
 

Малиновская, Д. Мир финансов / Д. Малиновская // Домой!. – 2022. — № 5. 

— С. 3. 

В статье Даниела Малиновская, педагог социальный ГУО “Слуцкий 

социально-педагогический центр”, рассказывает о образовательном интернет-

конкурсе “Мир финансов” среди несовершеннолетних, находящихся на воспитании 

в приемных и опекунских семьях, детском доме семейного типа, который 

проводился в Слуцком районе на протяжении трех недель в формате веб-квеста. 

 

Шакун, И. Эмоциональное выгорание замещающих родителей / И. Шакун // 

Домой!. – 2022. — № 5. — С. 4. 

В статье Ирина Шакун, педагог-психолог УО “Воложинский 

государственный районный социально-педагогический центр”, рассказывает о 

работе с приемными семьями, эмоциональном выгорании приемных родителей. 

 

Молчанова, Н. Утечка ресурса: что делать / Н. Молчанова // Домой!. – 2022. 

— № 5. — С. 6. 

В статье Надежда Молчанова, педагог социальный ГУО “Смолевичский 

социально-педагогический центр”, рассказывает о как справляютя с 

эмоциональной усталостью родители-воспитатели района. 

 

Шакун, И. Профилактика профессионального выгорания / И. Шакун // 

Домой!. – 2022. — № 5. — С. 11. 

В статье Ирина Шакун, педагог-психолог УО “Воложинский 

государственный районный социально-педагогический центр”, рассказывает о 

профилактике профессионального выгорания. 
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28.05.2022 

Грэчка, І. Пашырыць межы даследванняў / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 7. 

Да сённяшняга часу юныя краязнаўцы разам з педагогамі ўстанаўліваюць 

імёны герояў, адкрываюць новыя факты пра падзеі вогненных 40-х. У гэтым 

чарговы раз пераканала рэспубліканская навукова-даследчая канферэнцыя 

навучэнцаў “Вялікая Айчынная вайна: гісторыя і памяць”. Яе ўдзельнікі даследавалі 

малавядомыя старонкі ваеннай гісторыі роднага краю, вывучалі подзвігі землякоў, 

знаёміліся з дзейнасцю партызанскіх атрадаў і падпольных груп. 

Сярод пераможцаў  Кацярына Раменчык, вучаніца гімназіі № 1 Любані 

(дыплом І ступені ў секцыі “Па старонках гісторыі маёй малой радзімы). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pashyrats-mezhy-

dasledavannyau/  

 

Куняўская, М. Свята творчасці і дабрыні / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

Фінал абласнога этапу XIII Рэспубліканскага фестывалю мастацкай 

творчасці “Вясёлкавы карагод” сабраў 190 удзельнікаў з усёй Міншчыны.  

Дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, сярод якіх выхаванцы дзіцячых 

дамоў, спецыяльных агульнаадукацыйных і дапаможных школ-інтэрнатаў, 

навучэнцы ЦКРНіР, прадэманстравалі свае таленты ў мастацкай самадзейнасці, 

выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/svyata-tvorchastsi-i-dabryni/  

 

Куняўская, М. На VI абласным фестывалі “Школа прадпрымальніцтва” юныя 

бізнесмены Міншчыны ў анлайн-фармаце прадставілі свае бізнес-кампаніі і 

стартапы / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. 

(Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

На VI абласным фестывалі “Школа прадпрымальніцтва” юныя бізнесмены 

Міншчыны ў анлайн-фармаце прадставілі свае бізнес-кампаніі і стартапы. 

Фестываль праходзіў у два этапы.  
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Куняўская, М. Навучэнец 11 класа сярэдняй школы № 1 Любані Ягор 

Русаковіч заваяваў сярэбраны медаль 56-й Міжнароднай Мендзялееўскай алімпіяды 

школьнікаў па хіміі / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). 

— С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

Навучэнец 11 класа сярэдняй школы № 1 Любані Ягор Русаковіч заваяваў 

сярэбраны медаль 56-й Міжнароднай Мендзялееўскай алімпіяды школьнікаў па хіміі. 

Беларусь на алімпіядзе прадстаўлялі 5 юнакоў, 4 з якіх атрымалі медалі. 

 

Куняўская, М. У абласных спаборніцтвах па лёгкаатлетычным мнагаборстве 

сярод навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі у 

Маладзечне прынялі ўдзел больш за 150 навучэнцаў Міншчыны / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”). 

У абласных спаборніцтвах па лёгкаатлетычным мнагаборстве сярод 

навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі у 

Маладзечне прынялі ўдзел больш за 150 навучэнцаў Міншчыны. У агульнакамандным 

першынстве сярод дзяўчат і юнаакоў  1 месца заняла каманда Салігорскага 

дзяржаўнага каледжа. 

 

Куняўская, М. Мінская вобласць прыняла актыўны ўдзел у Рэспубліканскім 

адукацыйным марафоне “Крокі насустрач”, прысвечаным Міжнароднаму дню сям’і 

Дню абароны дзяцей / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 

57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

Мінская вобласць прыняла актыўны ўдзел у Рэспубліканскім адукацыйным 

марафоне “Крокі насустрач”, прысвечаным Міжнароднаму дню сям’і Дню абароны 

дзяцей. На інтэрактыўнай экспрэс-пляцоўцы былі прадстаўлены трэнінгавыя 

заняткі для бацькоў, акцыі, карэкцыйна –развіццёвыя праграмы для выхаванцаў 

дзіцячага сацыяльнага прытулку. 

 

Куняўская, М. Статус “Школа міру” атрымалі тры ўстановы адукацыі 

Маладзечанскага раёна / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 

57). — С. 9. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

Статус “Школа міру” атрымалі тры ўстановы адукацыі Маладзечанскага 

раёна: гімназіі № 6, 10 і сярэдняя школа № 14. 

 

Куняўская, М. Абласныя спаборніцтвы “Турысцяня” па турыстычна-

прыкладным мнагаборстве ў тэхніцы пешаходнага турызму адбыліся ў Пухавіцкім 

раёне / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 9. 

(Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

Абласныя спаборніцтвы “Турысцяня” па турыстычна-прыкладным 

мнагаборстве ў тэхніцы пешаходнага турызму адбыліся ў Пухавіцкім раёне. У 

спаборніцтвах, якія прайшлі на спецыяльна абсталяванай паркавай тэрыторыі, 

прынялі ўдзел самыя юныя турысты вобласці ва ўзросце 10-12 гадоў. 
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Рэва, Д. Што дашкаляты робыць у каледжы? / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 28 мая (№ 57). — С. 11. 

У артыкуле расказваецца пра прафарыентацыю дашкалят у ўстановах 

прафісійнай адукацыі Міншчыны. Так, напрыклад, у Маладзечанскім каледжы 

сустрэчы з прафесіяй для малых ператвараюць у забаўляльнае свята і абавязкова 

даюць ім магчымасць адчуць сябе сапраўднымі работнікамі. 

 

Нікіфарава, С. Працоўныя планы / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 28 мая (№ 57). — С. 13. 

Апошні трэнд у прафарыентацыі — арыентаванне школьнікаў на выбар 

прафесій, неабходных для канкрэтнага прадпрыемства. Менавіта такі алгарытм 

быў выбраны сёлета і ў Міханавіцкай сярэдняй школе Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pratsounyya-plany/  

 

26.05.2022 

Церахава, Н. У гармоніі музыкі і вобразаў / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 26 мая (№ 56). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны настаўніце рускай мовы і літаратуры заслаўскай 

сярэдняй школы № 2 імя М. К. Пуцейкі Мінскага раёна Наталле Андрэеўне 

Кабанавай. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-garmonii-muzyki-i-

vobrazau/  

 

21.05.2022 

Куняўская, М. Банк адукацыйных рэсурсаў / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 21 мая (№ 54). — С. 5. 

На ІІІ фестывалі педагогаў дашкольнай адукацыі “Арыенціры дзяцінства” 

кіраўнікі і выхавальнікі дзіцячых садоў Міншчыны разам з навукоўцамі абмеркавалі, 

як лепш выхоўваць грамадзянскасць і патрыятызм у дзяцей. 

Электронная версія артыкула: https://ng-press.by/2022/05/21/bank-

adukatsyjnyh-resursau/  

 

Сахно, Н. Лета – для здароўя / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 21 

мая (№ 54). — С. 5. 

Прагназуецца, што сярэдні кошт пуцёўкі ў загарадны аздараўленчы лагер з 

кругласутачным знаходжаннем складзе 577.11 рубля. Пра падрыхтоўку да летняга 

аздараўленчага сезона у артыкуле расказала намеснік дырэктара па выхаваўчай 

рабоце НДЦ “Зубраня” Марына Шлык. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/leta-dlya-zdarouya/  
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19.05.2022 

Церахава, Н. Жывая гісторыя / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 19 мая (№ 53). — С. 27. 

Народны музей баявой славы заслаўскай сярэдняй школы №2 імя М.К.Пуцейкі 

Мінскага раёна штогод у красавіку – маі запрашае навучэнцаў і педагогаў наведаць 

выставу, прысвечаную памяці адважнага і таленавітага генерала і камдыва. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zhyvaya-gistoryya/  

 

17.05.2022 

Куняўская, М. Гэта наша Радзіма / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 17 мая (№ 52). — С. 3. 

Абласны семінар-нарада сабраў уіх начальнікаў упраўленняў адукацыі, спорту 

і турызму, кіраўнікоў устаноў адукацыі Міншчыны і кіраўнікоў па ваенна-

патрыятычным выхаванні. 

 

Мельнік, Н. Калі настаўнік - блогер / Н. Мельнік // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 17 мая (№ 52). — С. 14. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Ніна Мельнік, настаўніца пачатковых класаў Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна, расказвае пра персанальны блог настаўніка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kali-nastaunik-bloger/  

 

Шыла, А. Скарбонка краязнаўчых знаходак / А. Шыла // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 17 мая (№ 52). — С. 14. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Аляксандр Шыла, дырэктар Калачоўскага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы Лагойскага раёна, расказвае пра навучанне дзяцей гісторыі роднага 

краю. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/skarbonka-krayaznauchyh-

znahodak/  

 

14.05.2022 

Куняўская, М. Адказны выбар / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 14 мая (№ 51). — С. 6. 

Сістэма прафесійнай адукацыі цэнтральнага рэгіёна: што сабой уяўляе, як 

трансфармуецца і якія змяненні яе чакаюць, а гытым у артыкуле расказвае 

начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама Мікалай Башко. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/adkazny-vybar/  

 

Несцяровіч, В. Васільковая палітра / В. Несцяровіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 14 мая (№ 51). — С. 8. 

Юный мастак не павінен замыкацца ў цеснай студыі, калі яго чакаюць 

натоўпы прыхільнікаў мастацтва, - вырашылі ў Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі 

Чэрвеня і разгарнулі актыўную дзейнасць. Адна з самых любімых форм 

прэзентацыйнай работы тутэйшых педагогаў і навучэнцаў – майстэрства бодзі-

арту. 
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Архіпенка, Д. На адной хвалі / Д. Архіпенка // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 14 мая (№ 51). — С. 10. 

Галоўная фішка суботы ў сярэдняй школе № 9 Жодзіна – інтэрактыўнасць, 

якая прадугледжвае гульнявы фармат, абмен думкамі і зваротную сувязь з 

бацькамі. Ва ўстанове адукацыі распрацавана адмысловая сістэма работы, якая 

складаецца з тэматычных перыдаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-adnoj-hvali-2/  

 

12.05.2022 

Куняўская, М. Аматары робататэхнікі / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 12 мая (№ 50). — С. 4. 

У абласным конкурсе па робататэхніцы “Дарога ў будучыню”, які прайшоў у 

Мінскім абласным ІРА ўжо шосты раз, у розных узроставых катэгорыях 

спаборнічала каля 250 канкурсантаў з 1-11 класаў. 

 

Дубоўская, В. Навучанне хуткае і эфектыктыўнае / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 12 мая (№ 50). — С. 5. 

Артыкул прысвечаны школе Нацыянальнага дзіцячага адукацыйна-

аздараўленчага цэнтра “Зубраня”, у якой сёння працуюць 30 педагогаў. 

 

Асташкевіч, І. Больш, чым спорт / І. Асташкевіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 12 мая (№ 50). — С. 5. 

Фінальны этап спартакіяды Рэспубліканскага інстытута прафесійнай 

адукацыі выявіў самых хуткіх, спрытных і актыўных у спорце. Сярод удзельнікаў 

прадстаўнікі Маладзечанскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа. 

 

07.05.2022 

Чарканава, Н. Ад песні да дывана / Н. Чарканава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 07 мая (№ 49). — С. 5. 

Як выглядае паясковы дыван, што такое свабодная гладзь і колькі лорыкаў 

яна каштуе — аб гэтым і не толькі можна было даведацца, зазірнуўшы ў 

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Днямі тут фінішаваў II 

Рэспубліканскі фестываль-конкурс праектаў вучняў “Нашчадкі традыцый”, 

прысвечаны Году гістарычнай памяці. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі Цэнтра 

творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” Пухавіцкага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ad-pesni-da-dyvana/  

 

Кастэнка, Н. Не перарываецца сувязь пакаленняў / Н. Кастэнка // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8. 

У артыкуле пра гістарычную памяць разважае Ірына Міхайлаўна Садоўская, 

начальнік упраўлення па адукацыі Барысаўскага райвыканкама Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ne-peraryvaetstsa-suvyaz-

pakalennyau/  
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Агурцова, Н. Дыялог на аднолькавых правах / Н. Агурцова // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8. 

У артыкуле Настасся Агурцова, метадыст Маладзечанскага цэнтра 

творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік”, расказвае пра круглы стол “Дыялог на 

аднолькавых правах”, які адбыўся ў гімназіі № 6 Маладзечна. У ім прынялі удзел 

члены маладзёжнага парламента пры Маладзечанскім раённым Савеце дэпутатаў,  

намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, 

культуры і сацыяльным развіцці дырэктар сярэдняй школы № 14 Маладзечна Каліна 

Віктараўна Капуцкая, дырэктар гімназіі № 6 Анжаліка Аляксандраўна Хандзецкая 

і лідары гімназічнага самакіравання гэтай установы адукацыі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/dyyalog-na-adnolkavyh-

pravah/  

 

Куняўская, М. У ІІІ форуме педагогаў дашкольнай адукацыі “Арыенціры 

дзяцінства”, што адбыўся ў МАІРА, прынялі ўдзел больш за сто кіраўнікоў і 

спецыялістаў сістэмы дашкольнай адукацыі сталічнага рэгіёна / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8. 

У ІІІ форуме педагогаў дашкольнай адукацыі “Арыенціры дзяцінства”, што 

адбыўся ў МАІРА, прынялі ўдзел больш за сто кіраўнікоў і спецыялістаў сістэмы 

дашкольнай адукацыі сталічнага рэгіёна.  

 

Куняўская, М. Мінскі абласны злёт атрадаў ЮІР, што 50 раз прайшоў у НДЦ 

“Зубраня”, вызначыў лепшых знаўцаў правіл дарожнага руху / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8. 

Мінскі абласны злёт атрадаў ЮІР, што 50 раз прайшоў у НДЦ “Зубраня”, 

вызначыў лепшых знаўцаў правіл дарожнага руху. Пераможцам стала каманда 

Нясвіжскага раёна. 

 

Куняўская, М. Фіналістам і ўладальнікам спецыяльнага прыза Расійскага 

юніёрскага воднага конкурсу, які прайшоў у Маскве на базе Інстытута экалогіі 

Расійскага ўніверсітэта дружбы народаў, стаў Уладзіслаў Семяняка, навучэнец 10 

класа гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8. 

Фіналістам і ўладальнікам спецыяльнага прыза Расійскага юніёрскага 

воднага конкурсу, які прайшоў у Маскве на базе Інстытута экалогіі Расійскага 

ўніверсітэта дружбы народаў, стаў Уладзіслаў Семяняка, навучэнец 10 класа 

гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна. Юны даследчык вызначыў стан ракі 

Уша, якая працякае праз Маладзечна. 

 

Куняўская, М. Каманда Ільянскага дзяржаўнага аграрнага каледжа 

Вілейскага раёна заняла 1 месца ў XVI фестывалі калектываў устаноў сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі аграрнага профілю “Аграрная вясна - 2022” / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8. 

Каманда Ільянскага дзяржаўнага аграрнага каледжа Вілейскага раёна заняла 

1 месца ў XVI фестывалі калектываў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі 

https://nastgaz.by/dyyalog-na-adnolkavyh-pravah/
https://nastgaz.by/dyyalog-na-adnolkavyh-pravah/
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аграрнага профілю “Аграрная вясна - 2022”. Увогуле навучэнцы і педагогі заваявалі 

11 дыпломаў. 

 

Куняўская, М. У абласных спаборніцтвах па веласіпедным арыентаванні ў 

агульнакамандным заліку лепшыя веласіпедныя навыкі пры арыентаванні ў лясной 

мясцовасці прадэманствавалі хлопчыкі і дзяўчынкі са Старадарожскага раёна / М. 

Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 8. 

У абласных спаборніцтвах па веласіпедным арыентаванні ў 

агульнакамандным заліку лепшыя веласіпедныя навыкі пры арыентаванні ў лясной 

мясцовасці прадэманствавалі хлопчыкі і дзяўчынкі са Старадарожскага раёна. 

Другой стала каманда Слуцкага раёна. 3 месца ў прадстаўнікоў Бярэзіншчыны. 

 

Рак, Н. Гарыць за ўсіх, хвалявацца за кожнага / Н. Рак // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 07 мая (№ 49). — С. 14. 

У артыкуле Наталля Рак, настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі 

№ 6 Маладзечна, расказвае пра Сцяпана Цімафеевіча Дзямешка, ганаровага 

грамадзяніна Маладзечна, першага дырэктара тады яшчэ сярэдняй школы  № 6, 

якую ён узначальваў 32 гады. 

 

Архіпенка, Д. Фішка ў модальнасці / Д. Архіпенка // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 07 мая (№ 49). — С. 15. 

Адзінаццацікласнік гімназіі № 2 Салігорска Расціслаў Шчуроўскі стварыў 

унікальны вымяральны прыбор, які адзначаны пераможным дыпломам 

маладзёжнага інавацыйнага праекта “100 ідэй для Беларусі”. 

 

05.05.2022 

Кастэнка, Н. Жыць у сэрцах землякоў / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 05 мая (№ 48). — С. 12. 

У сярэдняй школе № 1 Клецка Мінскай вобласці дзейнічае рэсурсны цэнтр па 

вучэбным прадмеце “Дапрызыўная падрыхтоўка”. Шмат увагі ўдзяляецца ва 

ўстанове адукацыі патрыятычнаму выхаванню навучэнцаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zhyts-u-sertsah-zemlyakou/  

 

Нікіфарава, С. Уздзенскія рабінзоны / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 05 мая (№ 48). — С. 13. 

Каб паляўнічым быць, трэба прыроду любіць. Гэтую ісціну дванаццаты год 

засвойваюць навучэнцы уздзенскай сярэдняй школы №2 імя К. К. Крапівы, якія 

займаюцца ў аб’яднанні па інтарэсах “Юныя паляўнічыя і рыбаловы” пад 

кіраўніцтвам Андрэя Ярмольчыка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/uzdzenskiya-rabinzony/  

 

Смалонская, В. Любім Купалу / В. Смалонская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 05 мая (№ 48). — С. 15. 

У артыкуле Вольга Смалонская, кіраўнік музея маладзечанскай сярэдняй 

школы № 1 імя Янкі Купалы, расказвае пра музей навучальнай установы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/lyubim-kupalu/   

https://nastgaz.by/zhyts-u-sertsah-zemlyakou/
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25.05.2022 

Наумова, С. Я б в рабочие пошел – пусть меня научат! / С. Наумова // Мінская 

праўда. — 2022. —  25 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 16, 25 мая. — С. 15.) 

Статья посвящена Клецкому сельскохозяйственному профессиональному 

лицею, специальностям, которые там можно получить. 

 

Слиж, М. Молодечненский ТЭК – кузница современных кадров / М. Слиж // 

Мінская праўда. — 2022. —  25 мая (№ 38). — (“МП плюс” № 16, 25 мая. — С. 15.) 

Статья посвящена Молодечненскому торгово-экономическому колледжу 

Белкопсоюза, специальностям которые там можно получить. 

 

11.05.2022 

Сиводедова, Е. «Единство всех и уникальность каждого!» / Е. Содедова // 

Мінская праўда. — 2022. —  11 мая (№ 34). — (“МП плюс” № 15, 11 мая. — С. 10.) 

Статья посвящена средней школе № 4 г. Столбы. 

 

06.05.2022 

Царикевич, Н. Выбор дела жизни – важный шаг / Н. Царикевич // Мінская 

праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 9.) 

О самых значимых изменениях, что коснулись условий поступления в 

колледжи и лицеи, о востребованных специальностях в статье рассказывает 

начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Николай 

Башко. 

 

Пространство больших перспектив // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 

33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 9.) 

В статье рассказывается о Минском государственной областном лицее, о 

возможностях получения глубоких знаний по разным профилям обучения. 
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Шибковская, Д. Становись лицеистом, чтобы стать специалистом! / Д. 

Шибковская // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 

мая. — С. 10.) 

ГУО “Червенский профессиональный строительный лицей” – это 

многопрофильное учреждение, которое реализует программы профессионально-

технического образования. 

 

Халдеева, А. За будущим – в Воложин! / А. Халдеева // Мінская праўда. — 

2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 10.) 

Статья посвящена Воложинскому сельскохозяйственному 

профессиональному лицею. 

 

 

Лахвич, Ю. Все шансы стать профессионалом / Ю. Лахвич // Мінская праўда. 

— 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 11.) 

Статья посвящена Вилейскому государственному колледжу, профессии 

автомеханика одной из самых востребованных профессий, которую можно 

получить в учреждении образования. 

 

В содружестве учащихся и педагогов // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая 

(№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 11.) 

Статья посвящена Нопольскому государственному аграрно-экономическому 

колледжу. 

 

Наркевич, Г. Карьера делается здесь / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2022. 

— 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 12.) 

Статья посвящена Молодечненскому государственному колледжу, 

возможности получения образования в данном учреждении образования. 

 

Наркевич, Г. Крутые лаборатории, редкие специальности / Г. Наркевич // 

Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 12.) 

Филиал “Молодечненский государственный политехнический колледж” УО 

РИПО в этом году возобновляет обучение по специальности “технология хранения 

и переработки пищевого растительного сырья”. 

 

Дроздовская, А. Для больших возможностей / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 13.) 

Статья посвящена Борисовскому государственному строительному 

профессиональному лицею. 

 

Дроздовская, А. Наш диплом – гарантия качества / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 13.) 

Каждый шестой выпускник учреждений профессионального образования 

Минщины проходил обучение в Борисовском государственном колледже. Именно 

там юноши и девушки могут получить качественную подготовку по престижным 

и востребованным на рынке труда профессиям.  
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Халдеева, А. Наукам и ремеслам обучись! / А. Халдеева // Мінская праўда. — 

2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 14.) 

В статье рассказывается о профессиях, которые можно получить в 

Березинском аграрно-техническом профессиональном лицее. 

 

Наркевич, Г. Ильянский колледж: престиж, компетентность, успех / Г. 

Наркевич // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” № 14, 06 мая. 

— С. 14.) 

В статье рассказывается об учреждении образования где готовят 

специалистов аграрнопромышленного комплекса – Ильянском государственном 

аграрного колледже. 

 

Саевич, Д. Областной аграрно-технический лицей: востребованность и 

актуальность / Д. Саевич // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — (“МП плюс” 

№ 14, 06 мая. — С. 15.) 

Статья посвящена Областному аграрно-техническому профессиональному 

лицею, который более 40 лет предлагает широкие возможности для 

профессиональной самореализации. 

 

Наумова, С. Сквозь горы к звездам. Как в Солигорском колледже готовят 

будущих шахтеров / С. Наумова // Мінская праўда. — 2022. — 06 мая (№ 33). — 

(“МП плюс” № 14, 06 мая. — С. 15.) 

В статье рассказывается о филиале БНТУ “Солигорском государственном 

горно-химическом колледже”, о профессиях которые можно получить в 

учреждении образования. 

 

 


