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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 
 

05.01.2022 

Лазоўская, Т. З улікам патрэб прадпрыемстваў / Т. Лазоўская // Звязда. – 2022. 

— 05 студзеня (№ 2). — С. 7. 

У Беларусі адчуваецца дэфіцыт рабочых кадраў. Не выключэнне і Міншчына. 

Таму старшыня Мінаблвыканкама Аляксандр Турчын паставіў задачу забяспечыць 

прадпрыемствы, арганізацыі цэнтральнага рэгіёна добра падрыхтаванымі, 

канкурэнтаздольнымі кадрамі. 

Барысаўскі дзяржаўны каледж — адна з прэстыжных устаноў Мінскай 

вобласці, дзе атрымліваюць прафесіі, у тым ліку і рабочыя, маладыя людзі. Больш 

як 70 % выпускнікоў застаецца ў Барысаўскім раёне. А мясцовыя прадпрыемствы з 

задавальненнем бяруць іх на работу. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20220104/1641299783-chamu-abituryenty-vybirayuc-

barysauski-dzyarzhauny-kaledzh  

 

«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 

 
06.01.2022 

Время добрых слов и дел // Народная газета. — 2022. — 06 студзеня (№ 1). 

— С. 8, 9. 

Уже 26 лет республиканская акция «Наши дети» проходит под патронатом 

Президента. За это время она выросла из скромной инициативы в масштабную и 

добрую традицию. Так, председатель Центральной комиссии по выборам и 

проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко проведал 

воспитанников Кривичского лечебно-воспитательного профессионально-
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технического училища, что на Мядельщине. Министр финансов Юрий Селиверстов 

посетил Детскую деревню «Истоки» в Минском районе.  

 

«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. 

 

«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 

 
20.01.2022 

Целюк, А. “Эмоции зашкаливают” / А. Целюк // Рэспубліка. — 2022. — 20 

студзеня (№ 11). — С. 3. 

Во Дворце Независимости побывали слушатели Академии управления и 

профсоюзный актив Минской области. Среди гостей молодой учитель-дефектолог 

ГУО “Ясли-сад № 1 города Слуцка” Марина Доманская, учитель истории 

Острошицко-Городокской средней школы Полина Бондаренко. 
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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/ 
 

 

27.01.2022 

Куняўская, М. Разабраць аўтамат / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 27 студзеня (№ 10). — С. 7.  

Семінар-нарада з кіраўнікамі па ваенна-патрыятычным выхаванні моладзі 

Смалявіцкага раёна і юных жыхароў Жодзіна адбыўся ў жодзінскім Цэнтры 

патрыятычнага выхавання “Вектар”. 

 

Слінка, С. STEAM-ключ да дзелавой гульні / С. Слінка // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 27 студзеня (№ 10). — С. 7.  

У артыкуле Святлана Слінка, настаўніца біялогіі вышэйшай 

кваліфікацыйнай катэгорыі гімназіі Дзяржынска расказвае пра STEAM-падыход , 

адзін з самых практыка-арыентаваных метадаў навучання. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/steam-klyuch-da-dzelavoj-

gulni/  

25.01.2022 

Куняўская, М. Дыпломы здольным / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 25 студзеня (№ 9). — С. 9.  

Больш за 900 навучэнцаў 8-11 класаў устаноў агульнай сярэдняй, прафесійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міншчыны прынялі ўдзел у трэцім 

этапе рэспубліканскай алімпіяды па 18 вучэбных прадметах. 

 

20.01.2022 

Клюйко, А. Шчодры на перамогі / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 18 студзеня (№ 7). — С. 1, 4.  

Слуцкі дзяржаўны каледж атрымаў статус лепшай установы прафісійнай 

адукацыі сярод краін СНД на XIII Міжнароднай алімпіядзе ў сферы інфармацыйных 

тэхналогій «IT-Планета 2020/21», якая праходзіла ў Краснадары (Расія). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/shchodry-na-peramogi/  

 

Куняўская, М. Лепшыя ў вучобе, спорце, творчасці / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 18 студзеня (№ 7). — С. 7.  

У Стоўбцах адбыўся фінал конкурсу “Вучань года Мінскай вобласці - 2021”. 

На ўрачыстай цырымоніі былі названы 25 імёнаў пераможцаў і ўручаны памятныя 

прызы. 
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Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/lepshyya-u-vuchobe-sportse-

tvorchastsi/  

 

Куняўская, М. Выхаваць патрыётаў / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 18 студзеня (№ 7). — С. 7.  

Збор з кіраўнікамі па ваенна-патрыятычным выхаванні  ўстаноў адукацыі 

Мінскай вобласці прайшоў на ваенна-тэхнічным факультэце Беларускага 

нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта. 

 

Куняўская, М. Школа педагога-журналіста / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 18 студзеня (№ 7). — С. 7.  

Дыстанцыйны семінар для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі прайшоў 

у Мінскім раёне. Пра сучасныя падыходы пры асвятленні дзейнасці ўстаноў 

дашкольнай адукацыі ў СМІ рассказала калегам намеснік загадчыка па асноўнай 

дзейнасці дзіцячага сада аграгарадка Сеніца, кіраўнік раённага метадычнага 

аб’яднання “Школа педагога-журналіста” Юлія Кандратовіч. 

 

18.01.2022 

Нікіфарава, С. Стаўка на камфорт і стыль / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 18 студзеня (№ 6). — С. 15.  

Артыкул прысвечаны школьнай бізнес-кампаніі “СТАРТ” сярэдняй школы № 

14 Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/stauka-na-kamfort-i-styl/  

 

04.01.2022 

Грэчка, І. Вучыць і вычыцца / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2022. — 04 

студзеня (№ 1). — С. 4.  

У артыкуле Аксана Віктараўна Селятыцкая, загадчыца аддзялення 

“Тэхнічная эксплуатацыя абсталявання” Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа, 

расказвае пра сваі дасягненні ў 2021 годзе. 

 

Новак, А. Выбар прафесіі: аднойчы і назаўсёды / А. Новак // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 04 студзеня (№ 1). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Алена Новак, бібліятэкар сярэдняй школы № 1 імя У. М. 

Марцінкевіча, расказвае пра прафесію бібліятэкара. 

 

Сцяпура, Н. Казкі кніжнай феі / Н. Сцяпура // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 04 студзеня (№ 1). — С. 11. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Наталля Сцяпура, намеснік дырэктара сярэдняй школы № 13 

Барысава, настаўніца беларускай мовы і літаратуры, расказвае пра 

мерапрыемства з удзелам беларускай пісьменніцы лаўрэата нацыянальнай 

літаратурнай прэміі (пераможцы ў намінацыі “Лепшы твор для дзяцей і юнацтва”) 

Кацярыны Хадасевіч-Лісавай. 
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Куняўская, М. Жыццёва неабходныя сустрэчы / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 04 студзеня (№ 1). — С. 13.  

Прымаючы актыўны ўдзел у акцыі “Нашы дзеці”, Ігар Карпенка, старшыня 

Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх 

рэферэндумаў, павіншаваў з навагоднімі святамі выхаванцаў Крывіцкага 

спецыяльнага лячыбна-выхаваўчага прафесійна-тэхнічнага вучылішча закрытага 

тыпу, што на Мядзельшчыне. 

 

 

«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 

 
26.01.2022 

Наумова, С. Праздники продолжаются / С. Наумова // Мінская праўда. — 

2021. — 26 студзеня (№ 6). — С. 13. 

В Клецком районе подвели итоги смотра-конкурса на лучшее праздничное 

новогоднее оформление усадеб, фасадов зданий и территорий. Победитем среди 

учреждений общего среднего образования признана Рассветовская средняя школа, 

а среди учреждений дошкольного образования – Клецкий ясли-сад № 2. 

 

Наумова, С. Не заблудятся / С. Наумова // Мінская праўда. — 2021. — 26 

студзеня (№ 6). — С. 13. 

В центре туризма и краеведения прошли соревнования по спортивному 

ориентированию.  

 

Наумова, С. Чествуем представителей МЧС / С. Наумова // Мінская праўда. 

— 2021. — 26 студзеня (№ 6). — С. 13. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, прошло в 

Минском областном кадетском училище. 

 

19.01.2022 

Грамузова, Н. Ученик года - 2021 / Н. Грамузова // Мінская праўда. — 2021. 

— 19 студзеня (№ 4). — С. 16. 

В Столбцах наградили победителей конкурса «Ученик года Минской области 

- 2021». В этом году он собрал в общей сложности более двух тысяч ребят со всех 

уголков Минщины. Всего из 109 участников областного этапа в финал конкурса 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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вышло 25 человек. Все победители были отмечены дипломами и памятными 

призами. 

 

13.01.2022 

Куняўская, М. Падзяліцца эмоцыямі / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 13 студзеня (№ 4). — С. 10.  

З верасня 2020 года яслі-сад № 19 Слуцка стаў удзельнікам рэспубліканскага 

эксперыментальнага праекта па апрабацыі зместу карэкцыйных заняткаў па 

фарміраванні навыкаў сацыяльных паводзін, камунікацыі і ўзаемадзеяння ў дзяцей 

дашкольнага ўзросту з растройствамі аўтыстычнага спектра. 

 

11.01.2022 

Куняўская, М. Трывалы падмурак для развіцця краіны / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 11 студзеня (№ 3). — С. 3.  

На гэтым тыдні ва ўстановах адукацыі Барысава, Дзяржынска і Стаўбцоў 

пройдуць першыя дыялогавыя пляцоўкі па абмеркаванні праекта змяненняў і 

дапаўненняў  Канстытуцыі  Беларусі, які быў апублікаваны ў канцы снежня мінулага 

года. 

Напярэдадні сустрэч з працоўнымі калектывамі педагогаў сваімі 

разважаннямі аб прапанаваных новаўвядзеннях у Асноўны закон краіны краіны ў 

артыкуле падзяліўся Мікалай Мікалаевіч Башко, начальнік галоўнага ўпраўлення па 

адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта. 

 

Буйко, С. Паляўнічыя на душу / С. Буйко // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

11 студзеня (№ 3). — С. 8. (Дадатак “Псіхолаг у школе”). 

У артыкуле Святлана Буйко, настаўніца гісторыі, педагог-псіхолаг 

Багданаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Валожынскага раёна Мінскай 

вобласці, расказвае аб неабходнасці прадастаўлення маладому пакаленню 

патрэбнай інфармацыі па пытаннях сектанства. 

 

Куняўская, М. На карысць краіне / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 11 студзеня (№ 3). — С. 12.  

На абласным этапе рэспубліканскага маладзёжнага праекта БРСМ “100 ідэй 

для Беларусі” моладзь Міншчыны ў індустрыяльным парку “Вялікі камень” 

прэзентавала свае лепшыя праекты ў робататэхніцы, медыцыне, інфармацыйных 

тэхналогіях і іншых сферах. 

 

Куняўская, М. Малады і актыўны / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 11 студзеня (№ 3). — С. 12. 

Лепшага маладога дырэктара выбралі ў Барысаўскім раёне. Пераможцай 

стала Ларыса Цітова, дырэктар Лошніцкай сярэдняй школы Барысаўскага раёна з 

трохгадовым вопытам кіравання. 
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Угляніца, В. Педагагічны МІКС / В. Угляніца // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 11 студзеня (№ 3). — С. 12. 

У артыкуле Вольга Угляніца, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

сярэдняй школы № 10 Барысава, кіраўнік РМА кіраўнікоў школьных метадычных 

аб’яднанняў настаўнікаў пачатковых класаў, расказвае пра першы фестываль 

сярод настаўнікаў пачатковых класаў па стварэнні  метадычных інфармацыйна-

камунікацыйных сродкаў (МІКС). 


