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«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю. 

Учредители: Администрация Президента Республики 

Беларусь и Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 
  

22.03.2022 

Нестерович, А. К открытиям готовы / А. Нестерович // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2021. — 22 марта (№ 55). — С. 1, 17. 

Статья посвящена Минскому государственному областному лицею, который 

без малого 20 лет дает старт во взрослую жизнь одаренным и мотивированным 

старшеклассникам. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/k-otkrytiyam-

gotovy.html  

 

Усачев, О. “Люди, не допустившие больше такого!” / О. Усачев // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2021. — 22 марта (№ 55). — С. 12, 13. 

В редакции “СБ. Беларусь сегодня” состоялся круглый стол “Трагедия 

Хатыни: вечная память и скорбь белорусского народа”. Участие в дискуссии принял 

учитель истории Рассветовской средней школы Клецкого района Владислав Бабич. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/lyudi-ne-dopustite-

bolshe-takogo-.html  
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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 
 

22.03.2022 

Кляшчук, А. Урок памяці / А. Кляшчук // Звязда. – 2022. — 22 сакавіка (№ 

55). — С. 1. 

Старшакласнікі Запольскай сярэдняй школы Чэрвеньскага раёна наведалі з 

экскурсіяй Дзяржаўны мемарыяльны комплекс Хатынь. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20220322/1647938564-urok-pamyaci  

 

«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 

 
16.03.2022 

Гордимся своей страной // Рэспубліка. — 2022. — 16 сакавіка (№ 48). — С. 

5. 

Паспорта лучшим школьникам центрального региона страны вручил вчера 

председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Церемония прошла в 

Молодечненской центральной районной библиотеке имени Максима Богдановича. 

Главный документ здесь получили 23 школьника, которые талантами и 

трудолюбием добились значительных успехов в учебе, творчестве, спорте, 

общественной деятельности. 
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«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  
 

Кунявская, М. Когда прирастаешь душой… / М. Кунявская // Домой!. – 2022. 

— № 3. — С. 2. 

25 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 70 о 

нагаждении орденом Матери. Среди награжденных – Мария Царёва-Одинцова, 

родитель-воспитатель управления по образованию, спорту и туризму Крупского 

райисполкома. 

 

Довнар-Слизская, Т. Цифровые аборигены / Т. Довнар-Слизская // Домой!. – 

2022. — № 3. — С. 4. 

В статье Татьяна Довнар-Слизская, директор УО “Воложинский 

государственный районный социально-педагогический центр”, рассказывает о 

восприятии современными детьми большого объёма информации. 

 

Савицкий, С. Случайности не случайны / С. Савицкий // Домой!. – 2022. — 

№ 3. — С. 7. 

В статье Сергей Савицкий, родитель-воспитатель детского дома семейного 

типа из Смолевичского района, рассказывает о том как стал приемным родителем. 

 

Случайности не случайны // Домой!. – 2022. — № 3. — С. 8. 

Статья посвящена детскому дому семейного типа Ирины и Анатолия Белых 

из Смолевичского района. 

 

Всё начинается с семьи… // Домой!. – 2022. — № 3. — С. 8. 

В статье рассказвается о Ирине Кондратьевне Высоких и Олеге 

Викторовиче Закревском, родителях-воспитателях из Смолевичского района. 

 

Любовь и забота творят чудеса // Домой!. – 2022. — № 3. — С. 8. 

В январе 2019 года в Смолевичском районе открылся четвертый по счету 

детский дом семейного типа, родителями-воспитателями которого стали Сергей 

Степанович и Марина Николаевна Яску. 

 

Служение детям // Домой!. – 2022. — № 3. — С. 8. 

Статья посвящена самой большой опекунской семье Смолевиччины – семье 

Марины Геннадьевны и Сергея Владимировича Беляковых.  

mailto:domoy@nastgaz.by
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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/ 
 

 

31.03.2022 

Куняўская, М. Доблеснае папаўненне / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 6.  

Першы на Міншчыне ваенна-патрыятычны клуб “Доблесць” прыняў маладое 

папаўненне ў Мінскім абласным кадэцкім вучылішчы на Случчыне. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/doblesnae-papaunenne/  

 

Куняўская, М. Пазнанне падчас даследавання / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 31 сакавіка (№ 35). — С. 6.  

Артыкул прысвечаны настаўніце французскай мовы гімназіі № 1 Салігорска 

Вользе Уладзіміраўне Статкевіч, якая займаецца далучэннем школьнікаў да 

даследчай дзейнасці з 2011 года. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/paznanne-padchas-

dasledavannya/  

 

29.03.2022 

Церахава, Н. Сцяжынкамі Бацькаўшчыны / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 29 сакавіка (№ 34). — С. 9.  

У верасні 2022 года, у Год гістарычнай памяці, у Любані плануюць адкрыць 

сквер. Яго праект распрацавала вучаніца соснаўскай сярэдняй школы № 1 Дар’я 

Ахрамовіч пад кіраўніцтвам настаўніцы пачатковых класаў, а таксама беларускай 

мовы і літаратуры Людмілы Варвашэвіч. 

 

26.03.2022 

Куняўская, М. У адказе за мір / М. Куняўская, Д. Рэва, В. Антоненкава // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 26 сакавіка (№ 33). — С. 3.  

Ва ўсіх установах адукацыі Беларусі для вучняў 1-11 класаў прайшла адзіная 

інфармацыйная гадзіна праекта “Школа актыўнага грамадзяніна”. Міністр 

адукацыі Андрэй Іванец прыняў удзел у інфармацыйнай гадзіне, якая праводзілася ў 

каладзішчанскай сярэдняй школе № 2. Сустрэча прайшла ў фармаце ток-шоу і 

сабрала школьны актыў 8-11 класаў – лідараў школьнага вучнёўскага самакіравання 

“Спадчыннікі”, таксама кіраўніцтва школы, раёна і Мінскай вобласці. 
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Архіпенка, Д. Штуршок – палова поспеху / Архіпенка, Д. // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 26 сакавіка (№ 33). — С. 4.  

На базе Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства адбыліся 

спаборніцтвы па спартыўным скалалажанні. Турнір праводзіцца ў рамках 

Рэспубліканскай спартакіяды сярод дзяцей і моладзі – 2022. Сярод падлеткаў 2005-

2006 гадоў нараджэння перамогу атрымаў калектыў з Мінскай вобласці. 

 

Архіпенка, Д. Інавацыі, заснаваныя на вопыце / Архіпенка, Д. // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 26 сакавіка (№ 33). — С. 11.  

На рэспубліканскі ўзровень алімпіяда па фізічнай культуры і здароўі выйшла 

ўсяго некалькі гадоў назад. І ўсё дзякуючы Валерыю Леанідавічу Варанцову – 

настаўніку-метадысту сярэдняй школы № 10 імя С.Ф. Рубанава Слуцка. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/inavatsyi-zasnavanyya-na-

vopytse/  

 

24.03.2022 

Рэва, Д. На прафесійным рынгу - дашкаляты / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 24 сакавіка (№ 32). — С. 15.  

Барысаўскі дзяржаўны каледж сумесна Дашкольным цэнтрам развіцця 

дзіцяці Барысава правялі першы этап міжнароднага чэмпіянату BabySkills па 

кампетэнцыі “Кухарская справа”. BabySkills – гэта гульнявы чэмпіянат для самых 

маленькіх з выкарыстаннем стандартаў WorldSkills. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-prafesijnym-ryngu-

dashkalyaty/  

 

22.03.2022 

Міхайлоўская, С. Жаданне з працавітасцю / С. Міхайлоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 22 сакавіка (№ 31). — С. 1, 6.  

Артыкул прысвечаны настаўніку працоўнага навучання ўздзенскай сярэдняй 

школы № 2 імя К. К. Крапівы Сяргею Уладзіміравічу Чаберкусу. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zhadanne-z-pratsavitastsyu/  

 

Куняўская, М. Тут нараждаюцца патрыёты / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 22 сакавіка (№ 31). — С. 7.  

У сярэдняй школе № 3 Чэрвеня адкрыўся раённы рэсурсны цэнтр па 

дапрызыўнай падрыхтоўцы. 

 

Куняўская, М. Фулстэк дывелапер з 11 “А” / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 22 сакавіка (№ 31). — С. 7.  

У рэспубліканскім праекце “100 ідэй для Беларусі” адзінаццацікласнік гімназіі 

№ 2 Салігорска Расціслаў Шчуроўскі заваяваў дыплом І ступені са сваім праектам 

“Evosol. Модульнасць у вымяральных прыборах”. 
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Церахава, Н. Go English / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 22 

сакавіка (№ 31). — С. 10.  

Сучасны цэнтр вывучэння англійскай мовы Go English другі год дзейнічае на 

базе сярэдняй школы № 25 Барысава. Яго адкрыццё стала магчымым дзякуючы 

трохгадоваму праекту Міністэрства адукацыі і Мінскага дзяржаўнага 

лінгвістычнага ўніверсітэта “Адукацыйныя пляцоўкі для ўдасканалення навучання і 

вывучэння англійскай мовы ў Мэтах устойлівага развіцця рэгіёнаў”. 

 

Нікіфарава, С. Аб’ёмныя перспектывы / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 22 сакавіка (№ 31). — С. 10.  

На базе Барысаўскага раёна адбыўся рэспубліканскі семінар-нарада 

“Развіццё здольнасцей адораных дзяцей у сістэме экалагічнай адукацыі: вопыт, 

праблемы, перспектывы”.  

Сустракалі ўдзельнікаў семінара сярэднія школы № 18 і № 25 Барысава. На іх 

базе разгарнуліся інтэрактыўныя пляцоўкі, дзе сваімі напрацоўкамі дзяліліся 

педагогі і настаўнікі з больш як 10 устаноў адукацыі горада і раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ab-yomnyya-perspektyvy/  

 

17.03.2022 

Церахава, Н. Колькі вобразаў у жанчыны? / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 17 сакавіка (№ 30). — С. 1, 13.  

Артыкул прысвечаны Жодзінскай жаночай гімназіі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kolki-vobrazau-u-zhanchyny/  

 

15.03.2022 

Церахава, Н. Утылізуем літый-іонныя акумулятары / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 15 сакавіка (№ 29). — С. 10.  

179 навучэнцаў з усіх рэгіёнаў Беларусі абаранілі свае навукова-даследчыя 

работы ў публічнай дыскусіі падчас заключнага этапу рэспубліканскіх конкурсаў 

работ даследчага характару (канферэнцый) навучэнцаў па вучэбных прадметах 

“Астраномія”, “Біялогія”, “Інфарматыка”, “Інфарматыка. Робататэхніка”, 

“Хімія”, “Фізіка”, “Матэматыка”. Конкурс праходзіў у Мінскім абласным 

інстытуце развіцця адукацыі з выкарыстаннем дыстанцыйных тэхналогій 

узаемадзеяння. 

 

Нікіфарава, С. Здзівілі Радзівілы / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 15 сакавіка (№ 29). — С. 13.  

Артыкул прысвечаны настаўніце геаграфіі Сейлавіцкага дзіцячагасада – 

сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Таццяне Халопіце і яе навучэнцам, якія знайшлі 

арыгінальныя радзівілаўскія рэцэпты. 

 

Архіпенка, Д. Запраграмаваць на поспех / Д. Архіпенка // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 15 сакавіка (№ 29). — С. 14.  

Артыкул прысвечаны камандзе гімназіі-інтэрната Мядзеля па адукацыйнай 

робататэхніцы і яе кіраўніку Вячаславу Станіслававічу Саўчыку. 

 

https://nastgaz.by/ab-yomnyya-perspektyvy/
https://nastgaz.by/kolki-vobrazau-u-zhanchyny/
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10.03.2022 

Клюйко, А. На нацыянальных традыцыях / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 10 сакавіка (№ 27). — С. 3.  

У артыкуле Лілія Чэча, дырэктар Барысаўскага дзяржаўнага каледжа, 

расказвае пра сваю установу адукацыі, пра развіццё адукацыйнай галіны, асаблівая 

ўвага нададзена змяненні Кодэкса аб адукацыі. 

 

Куняўская, М. Старт выхаваўчых ініцыятыў / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 10 сакавіка (№ 27). — С. 12.  

На пасяджэнні выніковай калегіі начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі 

Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалай Башко падвёў вынікі работы 

сістэмы адукацыі Цэнтральнага рэгіёна, а таксама вызначыў асноўныя напрамкі 

работы на гэты год. 

 

Куняўская, М. Шлях да адкрыццяў / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 10 сакавіка (№ 27). — С. 12.  

Важнасць арганізацыі даследчай дзейнасці ва ўстановах адукацыі 

абмеркавалі педагогі Мінскай вобласці. У Мінскім абласным інстытуце развіцця 

адукацыі ў дыстанцыйнай форме адбылася сесія навуковых таварыстваў 

навучэнцаў “Я вызначаю шлях да адкрыццяў”. 

 

05.03.2022 

Падзяка міністра адукацыі за шматгадовую плённую працу ў сістэме 

адукацыі, творчую ініцыятыву, высокае прафесійнае майстэрства і ў сувязі з 

Днём жанчын // Настаўніцкая газета. — 2022. — 05 сакавіка (№ 26). — С. 3.  

Падзяка міністра адукацыі за шматгадовую плённую працу ў сістэме 

адукацыі, творчую ініцыятыву, высокае прафесійнае майстэрства і ў сувязі з Днём 

жанчын: 

Лукша Людміле Канстанцінаўне – начальніку ўпраўлення па адукацыі 

Мінскага райвыканкама; 

Саўко Наталлі Віктараўне – дырэктару дзяржаўнай установы адукацыі 

“Чэрвеньскі прафесійны дудаўнічы ліцэй”; 

Гарбуновіч Таццяне Мікалаеўне – педагогу-псіхолагу дзяржаўнай устанвы 

адукацыі “Любанскі раённы сацыяльна-педагаггічны цэнтр”; 

Богдан Таццяне Аляксееўне – настаўніку-дэфектолагу дзяржаўнай установы 

адукацыі “Яслі-сад № 11 г. Вілейкі”; 

Ягоршынай Таццяне Сяргееўне – педагогу-арганізатару ўстановы адукацыі 

“Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Зубраня”; 

Марцінкевіч Алене Віктараўне – начальніку аддзела дашкольнай, агульнай 

сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі галоўнага 

ўпраўлення па адукацыі Мінскага аблвыканкама. 

 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2022. — 05 сакавіка (№ 26). — 

С. 5.  

Па выніках работы сістэмы адукацыі за 2021 год узнагародзіць за 

добрасумленную плённую працу, высокі зровень прафесійнага майстэрства, значны 
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асабісты ўклад у навучанне і выхаванне падрастаючага пакалення нагрудным 

знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі”: 

Жук Аксану Васільеўну – педагога дадатковай адукацыі “Слуцкі дзяржаўны 

каледж”; 

Шабусава Анатоля Канстанцінавіча – настаўніка фізікі і астраноміі 

дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 1 г.п. Смілавічы”. 

 

Бузун, Л. Лічбавыя тэхналогіі ў дзеянні / Л. Бузун// Настаўніцкая газета. — 

2022. — 05 сакавіка (№ 26). — С. 11.  

У артыкуле Людміла Бузун, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

Салігорскага дзяржаўнага каледжа, расказвае пра тое як будучыя педагогі ў 

Салігорскім дзяржаўным каледжы авалодваюць сучаснымі інфармацыйнымі 

тэхналогіямі. 
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16.03.2022 

Наркевич, Г. “Вы – молодая элита Минщины” / Г. Наркевич // Мінская 

праўда. — 2022. — 16 сакавіка (№ 19). — С. 2,3. 

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин вручил паспорта 

лучшим школьникам области. 

 
11.03.2022 

Сиводедова, Е. Большая стройка для маленьких / Е. Сиводедова // Мінская 

праўда. — 2022. — 11 сакавіка (№ 18). — С. 14. 

В статье рассказывается о том, сколько учреждений дошкольного 

образования построено в Минской области за последние шесть лет. 
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