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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 
  

31.12.2022 

Праздник пришел в гости // СБ. Беларусь сегодня. — 2022. — 31 снежня (№ 

258). — С. 4. 

Председатель центрального совета РГОО «Президетский спортивный клуб» 

Дмитрий Лукашенко принял участие в акции «Наши дети» поздравил с новогодними 

праздниками воспитанников детского социального приюта в Борисове. 

 

27.12.2022 

Слиж, М. Навстречу маленьким сердцам / М. Слиж // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2022. — 27 снежня (№ 254). — С. 6. 

Одна из самых добрых акций – «Наши дети» – продолжает шагать по 

стране. Вчера Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко поздравил 

воспитанников Молодечненской специальной общеобразовательной школы-

интерната. 

 

23.12.2022 

Захаров, А. Тронули до глубины души / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2022. — 23 снежня (№ 252). — С. 5. 

Здоровья и веры в волшебство пожелали детям в санатории «Пралеска» 

Воложинского района Премьер-министр Роман Головченко и министр 

здравоохранения Дмитрий Пиневич в рамках акции «Наши дети». 

 

Невмержицкая, О. Такая добрая традиция / О. Невмержицкая // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2022. — 23 снежня (№ 252). — С. 5. 

Издательский дом «Беларусь сегодня» принял участие в акции «Наши дети», 

подарки получили 69 воспитанников Городейской специализированной школы-

интерната. 
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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 
 

 

27.12.2022 

Карповіч, А. Пераемнасць у добрых справах / А. Карповіч // Звязда. – 2022. 

— 27 снежня (№ 254). — С. 2. 

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Ігар Сергеенка прыняў удзел у акцыі 

«Нашы дзеці», наведаўшы Маладзечанскую спецыяльную агульнаадукацыйную 

школу-інтэрнат. 

 

23.12.2022 

Па добрай навагодняй традыцыі // Звязда. – 2022. — 23 снежня (№ 252). — 

С. 3. 

Акцыя «Нашы дзеці» – добрая навагодняя традыцыя, заявіў прэм’ер-міністр 

Беларусі Раман Галоўчанка ў час наведвання Гарадскога дзіцячага цэнтра 

медыцынскай рэабілітацыі «Пралеска» ў Валожынскім раёне. 
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«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 
 

27.12.2022 

Слиж, М. Забота – маленьким сердцам / М. Слиж // Рэспубліка. — 2022. — 27 

снежня (№ 248). — С. 7. 

Одна из самых добрых акций – «Наши дети» – продолжает шагать по 

стране. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко поздравил 

воспитанников Молодечненской специальной общеобразовательной школы-

интерната. 

 

24.12.2022 

Захаров, А. 23 загадки Минщины / А. Захаров // Рэспубліка. — 2022. — 24 

снежня (№ 247). — С. 5. 

Более тысячи юных гостей со всех районов Минской области активно и 

зажигательно отметили в Молодечно детский областной праздник, который 

традиционно проводится в рамках благотворительтной акции «Наши дети». 

 

23.12.2022 

Все наши дети // Рэспубліка. — 2022. — 23 снежня (№ 246). — С. 1. 

Начавшаяся в этом году 15 декабря благотворительная акція «Наши дети» 

продлится до 15 января. Вчера в санатории «Пралеска» Воложинского района 

состоялась праздничная программа с участием Премьер-министра Романа 

Головченко. 

 
Захаров, А. Традиции крепкой семьи / А. Захаров // Рэспубліка. — 2022. — 23 

снежня (№ 246). — С. 3. 

Атмосферный праздник с ребятами, которые проходят медицинскую 

реабилитацию в санатории «Пралеска» Воложинского района, вчера разделил 

Премьер-министр Роман Головченко. 

 
Невмержицкая, О. Такая добрая традиция / О. Невмержицкая // Рэспубліка. 

— 2022. — 23 снежня (№ 246). — С. 6. 

Издательский дом «Беларусь сегодня» принял участие в акции «Наши дети», 

подарки получили 69 воспитанников Городейской специализированной школы-

интерната. 
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17.12.2022 

Станкевич, Ю. Путешествие в цирк / Ю. Станкевич // Рэспубліка. — 2022. — 

17 снежня (№ 242). — С. 6. 

В рамках акции «Наши дети» представительницы этого общественного 

объединения пригласили 18 девочек и мальчиков из Ивенецкого и Червенского домов-

интернатов в страну волшебства – на «Новогодние путешествие» Белгосцирка. 

 

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз 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://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 
23.12.2022 

Яцкова, Е. Мечты сбываются / Е. Яцкова // Народная газета. — 2022. — 23 

снежня (№ 51). — С. 29. 

В статье рассказывается о мероприятиях, проходящих в рамках акции 

«Наши дети», так представители издательского дома «Беларусь сегодня» 

посетили воспитанников Городейской специализированной школы-интерната. 

 

«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  
 

Дайнеко, Г. Письмо-признание замещающим родителям / Г. Дайнеко // 

Домой!. – 2022. — № 12. — С. 3. 

В статье Галина Дайнеко, методист центра социально-педагогической и 

психологической работы ГУО «Минский областной институт развития 

образования», рассказывает о проведении в Минской области традиционного 

конкурса «Сердце отдаю детям» среди воспитанников приёмных семей  и детских  

домов семейного типа. 

  

http://ng.sb.by/
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Дайнеко, Г. Фестиваль новогодних красавиц / Г. Дайнеко // Домой!. – 2022. 

— № 12. — С. 13. 

В статье Галина Дайнеко, методист центра социально-педагогической и 

психологической работы ГУО «Минский областной институт развития 

образования», рассказывает о работе Минского областного интерактивного клуба 

для замещающих родителей «Дом там, где любят» и о проведении фестиваля 

новогодних елок. 

 

 

«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/ 
 

30.12.2022 

Чарканава, Н. Спаборніцтва інтэлектуалаў / Н. Чарканава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 30 снежня (№ 122). — С. 3.  

У рэспубліканскім конкурсе сярод школьнікаў «Адкрываючы свет 

інтэлектуальнай уласнасці» 1 месца заняў сямікласнік з сярэдняй школы № 3  

Барысава Мікіта Лабанаў са сваім бізнес-праектам. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/spabornitstva-intelektualau/  

 

27.12.2022 

Сахно, Н. Гульні розумаў / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 27 

снежня (№ 121). — С. 1, 6.  

Артыкул прысвечаны настаўніцам англійскай мовы гімназіі № 3 Барысава 

Юліі Волкавай, Ірыне Муштэнка і Надзее Галькевіч. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/gulni-rozumau/  

 

Сахно, Н. Каб дзеці ўсміхаліся / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

27 снежня (№ 121). — С. 3.  

У краіне створаны ўсе неабходныя ўмовы для рэалізацыі прынцыпу інклюзіі ў 

адукацыі. Пра гэта міністр адукацыі Андрэй Іванец сказаў падчас наведвання 

Ждановіцкай спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната, дзе 

паўдзельнічаў у музычна-тэатральным паказе «У гасцях у казкі». 

 

Сахно, Н. 23 загадкі Міншчыны / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

27 снежня (№ 121). — С. 3.  

Такую назву атрымала традыцыйнае навагодняе абласное свята ў межах 

рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці», якое прайшло ў Маладзечна. 

 

http://nastgaz.by/
https://nastgaz.by/spabornitstva-intelektualau/
https://nastgaz.by/gulni-rozumau/
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Саломка, Т. Школа дабрыні і міласэрднасці / Т. Саломка // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 27 снежня (№ 121). — С. 15.  

У артыкуле Тамара Саломка, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

Гародзькаўскай сярэдняй школы Валожынскага раёна, расказвае пра рэалізацыю ў 

навучальнай установе інавацыйнага праекта «Укараненне мадэлі этнічнай 

сацыялізацыі і фарміравання полікультурнай кампетэнтнасці асобы навучэнцаў у 

сучаснай адукацыйнай прасторы на праваслаўных традыцыях і каштоўнасцях 

беларускага народа». 

 

Сарокіна, А. Каменьчыкі Марблс / А. Сарокіна // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 27 снежня (№ 121). — С. 15.  

У артыкуле Алена Сарокіна, настаўнік-дэфектолаг дзіцячага сада № 5 

Любані Мінскай вобласці, расказвае пра карэкцыйную работу з дзецьмі з 

асаблівасцямі з развіццямі. 

 

23.12.2022 

Сахно, Н. Спартыўныя надзеі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 23 

снежня (№ 120). — С. 5.  

У Мінскай вобласці развіццю фізічнай культуры і спорту ўдзяляецца 

пашыраная ўвага.  

Пра гэта падчас рэспубліканскай нарады «Дадатковая адукацыя дзяцей і 

моладзі як неад’емная частка адукацыйнай прасторы ўстаноў адукацыі», якая 

праходзіла ў сярэдняй школе № 4 Стоўбцаў, сказаў начальнік галоўнага ўпраўлення 

па адукацыі Мінаблвыканкама Мікалай Башко. 

 

Сахно, Н. Духоўнасць. Гармонія. Прыгажосць / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 23 снежня (№ 120). — С. 15. (Дадатак «Адукацыйная прастора: 

Міншчына»). 

Створана сістэма духоўна-маральнага выхавання, якая мае дакладна 

вызначаныя мэты і задачы, добра апрабаваныя формы і метады работы з 

навучэнцамі і іх бацькамі. Аб гэтым падчас IV Калядных чытанняў Мінскай 

мітраполіі «Глабальныя вынікі сучаснасці і духоўны выбар чалавека», якія адбыліся 

ў Барысаве, сказаў начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама 

Мікалай Башко. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/duhounasts-garmoniya-

vyhavanne/  

 

Сахно, Н. Кадэцкі вальс / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 23 

снежня (№ 120). — С. 15. (Дадатак «Адукацыйная прастора: Міншчына»). 

У Мінскім абласным кадэцкім вучылішчы курсанты і іх педагогі сабраліся на 

навагодні баль. 

 

Сахно, Н. Гонар і «Доблесць» / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

23 снежня (№ 120). — С. 15. (Дадатак «Адукацыйная прастора: Міншчына»). 

У артыкуле расказваецца пра рэалізацыю праграмы ваенна-патрыятычнага 

выхавання моладзі ў Мінскай вобласці. 

https://nastgaz.by/duhounasts-garmoniya-vyhavanne/
https://nastgaz.by/duhounasts-garmoniya-vyhavanne/
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Сахно, Н. Ідэя. Інавацыя. Будучыня / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 23 снежня (№ 120). — С. 15. (Дадатак «Адукацыйная прастора: Міншчына»). 

«Ідэя. Інавацыя. Будучыня» такую назву атрымаў першы абласны фестываль 

праектных практык, які праводзяць галоўнае ўпраўленне па адукацыі 

Мінаблвыканкама  і Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі. 

 

Сахно, Н. Абласныя спаборніцтвы па спартыўным скалалажанні прайшлі ў 

сярэдняй школе № 4 Мар’інай Горкі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 23 

снежня (№ 120). — С. 15. (Дадатак «Адукацыйная прастора: Міншчына»). 

Абласныя спаборніцтвы па спартыўным скалалажанні прайшлі ў сярэдняй 

школе № 4 Мар’інай Горкі.  

У спаборніцтвах прынялі ўдзел 204 навучэнцы з 16 раёнаў вобласці і Жодзіна. 

 

20.12.2022 

Кастэнка, Н. Заўсёды на перадавой / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 20 снежня (№ 119). — С. 4, 5.  

Круглы стол з удзелам ветэранаў педагагічнай працы і прафсаюзнага руху 

Мінскай вобласці прайшоў у канферэнц-зале «Настаўніцкай газеты». 

 

Сахно, Н. Ветэрынар ці заатэхнік? / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 20 снежня (№ 119). — С. 11. (Дадатак «Абітурыент») 

Ільянскі дзяржаўны аграрны каледж славіцца якасцю падрыхтоўкі 

спецыялістаў ветэрынарнага і заатэхнічнага профіляў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/veterynar-tsi-zaatehnik/  

 

Сахно, Н. Кірмаш прафесій / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 20 

снежня (№ 119). — С. 11. (Дадатак «Абітурыент») 

Як не памыліцца, выбіраючы прафесію? Відавочна, самы ідэальны варыянт – 

паспрабаваць сябе ў ёй. На гэта накіраваны «кірмашы мэтавай падрыхтоўкі», якія 

праходзяць у каледжах краіны. 

Уздзенскі дзяржаўны каледж таксама далучыўся да такой 

прафарыентантанцыйнай работы са школьнікамі.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kirmash-prafesij/  

 

16.12.2022 

Сахно, Н. «Запалілі сваю зорку» / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

16 снежня (№ 118). — С. 23.  

Такую назву атрымаў інклюзіўны фестываль, з якога ў Мінскай вобласці 

пачалася акцыя «Нашы дзеці». 

 

Сахно, Н. Яркія справы / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 16 

снежня (№ 118). — С. 23.  

Абласны семінар-практыкум «Актуальныя формы арганізацыі спартыўна-

масавай і фізкультурна-аздараўленчай работы з навучэнцамі ў шосты школьны 

дзень» прайшоў у сярэдняй школе № 4 Стоўбцаў. 

https://nastgaz.by/veterynar-tsi-zaatehnik/
https://nastgaz.by/kirmash-prafesij/
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Сахно, Н. Эрудыцыя і творчасць / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

16 снежня (№ 118). — С. 23.  

Прававы турнір «Мы дзеці сваёй краіны» прайшоў у Мінскім кадэцкім 

вучылішчы. 

 

Сахно, Н. У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі адбылася 

прэзентацыя кніг і часопісаў выдавецтва «Адукацыя і выхаванне» / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 16 снежня (№ 118). — С. 23. 

У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі адбылася прэзентацыя 

кніг і часопісаў выдавецтва «Адукацыя і выхаванне». На мерапрыемства былі 

запрошаны намеснікі дырэктароў па вучэбнай і выхаваўчай рабоце, кіраўнікі 

раённых метадычных аб’яднанняў настаўнікаў пачатковых класаў і інш.  

 

Сахно, Н. Вучэбны тэматычны семінар «Эфектыўныя спосабы фарміравання 

чытацкай дасведчанасці вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры» для 

настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры прайшоў у дыстанцыйнам фармаце / Н. 

Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 16 снежня (№ 118). — С. 23. 

Вучэбны тэматычны семінар «Эфектыўныя спосабы фарміравання 

чытацкай дасведчанасці вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры» для 

настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры прайшоў у дыстанцыйнам фармаце на 

базе Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. 

 

Сахно, Н. Фестываль «Кадэцкае братэрства» прайшоў на Міншчыне / Н. 

Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 16 снежня (№ 118). — С. 23. 

Фестываль «Кадэцкае братэрства» прайшоў на Міншчыне. Яго ўдзельнікамі 

сталі навучэнцы Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча і Брэсцкага абласнога 

кадэцкага вучылішча. 

 

13.12.2022 

Сахно, Н. Фінансавая дасведчанасць – у выйгрышы / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 13 снежня (№ 117). — С. 5.  

Заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па фінансавай дасведчанасці 

прайшоў у Нацыянальным банку Рэспублікі Беларусь. Дыплом ІІ ступені і грашовы 

прыз у памеры 1250 беларускіх рублёў атрымаў Уладзіслаў Таразевіч, навучэнец 

Крупскай гімназіі . 

 

Церахава, Н. Згуляем у міні-гольф / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 13 снежня (№ 117). — С. 12.  

Поле для міні-гольфа змайстраваў настаўнік працоўнага навучання і 

фізкультуры Станькаўскай  сярэдняй школы імя Марата Казея Дзяржынскага 

раёна Дзмітрый Карповіч. У гэтым яму дапамаглі вучні, якія наведваюць гурток 

мастацкай апрацоўкі драўніны. 
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09.12.2022 

Міцкевіч, Л. Дэталёвы падыход / Л. Міцкевіч // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 09 снежня (№ 116). — С. 8.  

Прафесію аператара ЭВМ навучэнцы Замастоцкай сярэдняй школы Мінскага 

раёна могуць атрымаць ужо ў старшых класах. 

 

Волкаў, А. Сіла ў ведах / А. Волкаў // Настаўніцкая газета. — 2022. — 09 

снежня (№ 116). — С. 15. (Дадатак «Адукацыйная прастора»). 

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

расказвае пра юбілей навучальнай установы і пра яе першага дырэктара выдатніка 

адукацыі Івана Максімавіча Ермаловіча, з дня нараджэння якого прайшло 100 гадоў. 

 

Мітрафаненкава, І. Незвычайны фестываль / І. Мітрафаненкава // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 09 снежня (№ 116). — С. 15. (Дадатак 

«Адукацыйная прастора»). 

У артыкуле Ірына Мітрафаненкава, настаўніца музыкі Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна, расказвае пра праектную дзейнасць.  

 

06.12.2022 

Грэчка, І. Пошук працягваецца / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

06 снежня (№ 115). — С. 3.  

Артыкул прысвечаны пошукавым аб’яднанням, якія і сёння займаюцца 

узнаўленнем іменаў людзей подзвіг якіх у Вялікую айчынную вайну застаецца 

невядомым. Сярод пошукавых аб’яднанняў удзельнікі з Мінскай вобласці: багатыя 

традыцыі ў атрада «Пошук» гімназіі № 1 Любані, гісторыя якога пачалася ў 60 

гады 20 века. 

 

Сахно, Н. Культура адпачынку / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

06 снежня (№ 115). — С. 10.  

У дзяцей, якія жывуць у інтэрнатах падчас навучання, ёсць добрая 

магчымасць рэалізаваць сябе, праявіць лідарскія якасці.  

На гэтым падчас савета дырэктароў устаноў прафесійна-тэхнічнай і 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі Мінскай вобласці па тэме «Арганізацыя 

адпачынкавай занятасці навучэнцаў, якія жывуць у інтэрнаце», які адбыўся ў 

Капыльскім дзяржаўным каледжы, акцэнтаваў увагу начальнік галоўнага 

ўпраўлення па адукацыі Мінгарвыканкама Мікалай Башко. 

 

Сахно, Н. Далучыцца да рабочых / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 06 снежня (№ 115). — С. 10.  

Сёння ўсё больш выпускнікоў школ свядома аддаюць прыярытэт рабочым 

прафесііям. Сярод навучальных устаноў, якія карыстаюцца попытам Барысаўмкі 

дзяржаўны каледж, Вілейскі дзяржаўны каледж і інш. 
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Кастэнка, Н. Далучыцца да рабочых / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 06 снежня (№ 115). — С. 11. (Дадатак «Псіхолаг у школе»). 

Артыкул прысвечаны педагогу-псіхолагу Стаўбцоўскага раённага сацыяльна-

педагагічнага цэнтра Маргарыце Уласік. 

 

02.12.2022 

Кастэнка, Н. На радзіме Якуба Коласа / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 02 снежня (№ 114). — С. 4. 

Як праходзіць Год гістарычнай памяці на радзіме славутага беларкускага 

песняра, 140-годдзе якога мы адсвяткавалі надоечы? Якія пытанні хвалююць 

кіраўніка сістэмы адукацыі Стаўбцоўшчыны напрыканцы каляндарнага года? На 

гэтыя і іншыя пытанні ў артыкуле адказвае начальнік упраўлення па адкукацыі, 

спорце і турызме Стаўбцоўскага райвыканкама Людміла Стонька. 

 

Сахно, Н. Беларуская хатка / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 02 

снежня (№ 114). — С. 8. 

Тэматычны дзень беларускіх традыцый і культуры «Беларуская хатат на 

святы багата» прайшоў у дзіцячым садзе № 17 «Залаты ключык» Жодзіна. 

 

Сахно, Н. Зорны старт ці белая ладдзя? / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 02 снежня (№ 114). — С. 8. 

Раённы фестываль дзён творчасці «Ганаруся Стаўбцоўскім краем» 

праходзіць у пачатковых школах раёна. 

 

Сахно, Н. У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшоў семінар 

«Спецыфіка сацыяльна-педагагічнага суправаджэння падлеткаў, у дачыненні да якіх 

рэалізуюцца комплексныя рэабілітацыйныя праграмы» / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 02 снежня (№ 114). — С. 8. 

У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшоў семінар 

«Спецыфіка сацыяльна-педагагічнага суправаджэння падлеткаў, у дачыненні да 

якіх рэалізуюцца комплексныя рэабілітацыйныя праграмы». У мерапрыемстве 

прынялі ўдзел 38 педагогаў-псіхолагаў, а таксама педагогі-псіхолагі сацыяльна-

педагагічных цэнтраў і ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць праграмы прафесійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Мінскай вобласці. 

 

Сахно, Н. Навучэнка Слуцкага цэнтра дзіцячай творчасці Вераніка Стрэчка 

стала ўладальніцай гран-пры і спецыяльнага дыплома сімпатый журы па выніках VII 

Міўнароднага конкурсу мастацтваў «Крышталёвы васілёк» / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 02 снежня (№ 114). — С. 8. 

Навучэнка Слуцкага цэнтра дзіцячай творчасці Вераніка Стрэчка стала 

ўладальніцай гран-пры і спецыяльнага дыплома сімпатый журы па выніках VII 

Міўнароднага конкурсу мастацтваў «Крышталёвы васілёк». Дзяўчына займаецца ў 

народнай студыі выяўленчага мастацтва «Вытокі», якой кіруе Наталля 

Шуманская. 
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Сахно, Н. На фінальным этапе рэспубліканскіх спаборніцтваў па лёгкай 

атлетыцы «Шкаліяда» Мінскую вобласць прадстаўлялі 15 дзяўчынак і 15 хлопчыкаў 

5-6 класаў / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 02 снежня (№ 114). — С. 8. 

На фінальным этапе рэспубліканскіх спаборніцтваў па лёгкай атлетыцы 

«Шкаліяда» Мінскую вобласць прадстаўлялі 15 дзяўчынак і 15 хлопчыкаў 5-6 класаў. 

Так у бегу на 500 метраў 1 месца заваявала Вікторыя Пятровіч (Крупскі раён). 

 

«Мінская праўда» – абласная грамадска-

палітычная газета.  

Заснавана 1 лістапада 1950 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень.  

 

Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет 

дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства 

«Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».  

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.  

Web-сайт: http://www.mpravda.by 

E-mail: info@minpraud.by 

 
23.12.2022 

Ли, С. Автоколонна чудес / С. Ли, А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2022. 

— 23 снежня (№ 99). — С. 11. 

В центральном регионе продолжаетс марафон добрых дел «Единая Минщина 

– сердце Беларуси». 

Так гости приехали в детский дом семейного типа в Дзержинском районе к 

Юлии и Дмитрию Толстым, дальше коллона с подарками отправилась в Столбцы к 

семье Васильевых. Не обошли стороной гости и детский дом семейного типа 

Пахомовых в Несвижском районе, здесь воспитываестя шестеро ребят, радушно 

гостей встречали и в Клецком районном социально-педагогическом центре.  

 

21.12.2022 

Ли, С. «Подарок каждому в руки» / С. Ли, А. Дроздовская // Мінская праўда. 

— 2022. — 21 снежня (№ 98). — С. 9. 

Традиционно в центральном регионе стартовал марафон добрых дел «Единая 

Минщина – сердце Беларуси». Представители различных организаций и 

профсоюзов, журналисты отправились дарить подарки ребятам в дома-

интернаты, детские дома семейного типа и другие учреждения. 

Так в первый день гости посетили Смолевичский социально-педагогический 

центр, а в Жодино детский дом семейного типа. Особенный автопробег приехал в 

этот день и в Борисов, к воспитанникам детского социального приюта. 
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16.12.2022 

Дуденков, А. Яркие звезды «Наших детей» / А. Дуденков // Мінская праўда. 

— 2022. — 16 снежня (№ 97). — С. 7. 

На Мнщине прошел пятый, юбилейный областной инклюзивный фестиваль 

творчества «Зажги свою звезду» который дал старт благотворительной акции 

«Наши дети». 

 


