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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 
  

08.06.2022 

Кузьмич, М. Наш народ нельзя победить / М. Кузьмич // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2022. — 08 чэрвеня (№ 110). — С. 12. 

Интерактивная выставка “Партизаны Беларуси” открылась вчера в 

Национальном детском образовательно-оздоровительном центре “Зубренок”. 

Важным событием в программе мероприятий первой смены для отдыхающих 

стало открытие интерактивной выставки "Партизаны Беларуси". Учащиеся и 

педагоги сегодня вместе перелистали страницы народного сопротивления в 

Мядельском крае в годы Великой Отечественной войны. 

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

vystavka-partizany-belarusi-otkrylas-segodnya-v-natsionalnom-detskom-tsentre-

zubrenok.html  

 

 

«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 

 
28.06.2022 

Вальченко, О. Живые уроки истории / О. Вальченко // Рэспубліка. — 2022. 

— 28 чэрвеня (№ 119). — С. 10. 

Школьники Беларуси и России в рамках проекта «Поезд памяти» посетили 

подмосковную «Кубинку», где углублялись в партизанский быт, впечатлились 

обилием военной техники. Среди участников – Егор Полищук из Борисова.  
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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 
 

22.06.2022 

Ушкевіч, М. “Для мяне гэта вялікі гонар і давер” / М. Ушкевіч // Звязда. — 

2022. — 22 чэрвеня (№ 120). — С. 8. 

Артыкул пра вучаніцу 10 класа Слуцкай сярэдняй школы № 8 Яну Сапоцкую – 

удзельніцу ансамбля “Папараць-кветка”. 

Электронная версія артыкула: https://zviazda.by/ru/node/249699  
 

09.06.2022 

Нікалаева, Н. Педкласы – праект з даказанай эфектыўнасцю / Н. Нікалаева // 

Звязда. – 2022. — 09 чэрвеня (№ 111). (“Чырвонка” № 9, 9 чэрвеня. — С. 7-8.)  

Стала ўжо добрай традыцыяй збірацца кожны год у сценах Беларускага 

дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта, каб падзяліцца адно з адным сваім 

досведам функцыянавання педкласаў і абмеркаваць перспектывы гэтай формы 

прафарыентацыйнай работы.  

Сярод удзельнікаў мератрыемства Вікторыя Бельцюкова, 

адзінаццацікласніца сярэдняй школы № 2 г. п. Смілавічы Чэрвенскага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://zviazda.by/be/news/20220608/1654691757-yakim-pavinen-byc-nastaunik-

pedklasy-praekt-z-dakazanay-efektyunascyu  
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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/ 
 

28.06.2022 

Краўцова, В. Разам зможам больш / В. Краўцова // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 28 чэрвеня (№ 70). — С. 10. 

У артыкуле Вікторыя Краўцова, настаўнік-дэфектолаг асавецкага дзіцячага 

сада-сярэдняй школы Любанскага раёна, расказвае пра  рэалізацыю педагагічнага 

праекта “Узаемадзеянне ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу ў групах інтэграванага 

навучання і выхавання як умова павышэння эфектыўнасці карэкцыйна-педагагічнай 

дзенасці”. 

 

Архіпенка, Дз. Жывая сталь / Дз. Архіпенка // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 28 чэрвеня (№ 70). — С. 15. 

Артыкул пра трэцякурсніка Слуцкага дзяржаўнага каледжа Аляксея 

Бурлакова – стваральніка механічнай рукі па работатэхніцы. 

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

 

25.06.2022 

Куняўская, М. Salute. Зроблена ў Беларусі / М. Куняўская // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 25 чэрвеня (№ 69). — С. 6. 

Навучэнец 2 курса Слуцкага дзяржаўнага каледжа Дзяніс Максімаў са сваім 

месенджерам Salute стаў пераможцам абласнога фестывалю “Школа 

прадпрымальніцтва” у намінацыі “Лепшы рэгіянальны стартап”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/salute-zroblena-u-belarusi/  

 

Куняўская, М. Удзельнікі калегіі галоўнага ўпраўлення па адукацыі 

Мінаблвыканкама азнаёміліся с арганізацыяй адукацыйнага працэсу ў Смалявіцкім 

раёне / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 чэрвеня (№ 69). — С. 6. 

Удзельнікі калегіі галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама 

азнаёміліся с арганізацыяй адукацыйнага працэсу у Азярыцкаслабодскай сярэдняй 

школе і яслях-садзе № 7 Смалявіч “Буслік”Удзельнікі калегіі галоўнага ўпраўлення 

па адукацыі Мінаблвыканкама азнаёміліся с арганізацыяй адукацыйнага працэсу 

Буслік”. На пленарным пасяджэнні кіраўнікі сістэмы адукацыі цэнтральнага 

рэгіёна абмеркавалі вынікі комплекснага вывучэння эфектыўнасці дзейнасці 

ўпраўлення адукацыі, спорту і турызму Смалявіцкага райвыканкама і Смалявіцкага 

аграрна-тэхнічнага прафесійнага ліцэя. 
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Куняўская, М. На Міншчыне дзейнічаюць 123 студэнцкія атрады / М. 

Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 чэрвеня (№ 69). — С. 6. 

На Міншчыне дзейнічаюць 123 студэнцкія атрады, у якіх больш за тысячу 

падлеткаў вырашылі правесці лета с карысцю. Самыя праавітыя падлеткі на 

Салігоршчыне. Там працуюць амаль паўсотні юнакоў і дзяўчат. 

 

Куняўская, М. Сёння ў Мінскай вобласці стартуе абласны велапрабег 

“Веладарогамі памяці” / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 чэрвеня 

(№ 69). — С. 6. 

Сёння ў Мінскай вобласці стартуе абласны велапрабег “Веладарогамі 

памяці”. Сімвалічна, што колькасць удзельнікаў мерапрыпрыемства – 77 

веласіпедыстаў – у знак памяці аб гадавіне заканчэння Вялікай Айчыннай вайны. 

 

Куняўская, М. У Вілейскім раёне сустрэліся ўдзельнікі XVIII Абласнога 

палявога лагера «Юны ратавальнік» і злёту Мінскага абласнога аддзялення 

Беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў пажарных / М. 

Куняўская // Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 чэрвеня (№ 69). — С. 6. 

У Вілейскім раёне сустрэліся ўдзельнікі XVIII Абласнога палявога лагера 

«Юны ратавальнік» і злёту Мінскага абласнога аддзялення Беларускай 

маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў пажарных. Перакананую 

перамогу, і не першы раз, атрымала каманда “Ястрабы” з Нясвіжскага раёна, якая 

прадставіць Мінскую вобласць на рэспубліканскім конкурсе “Юны ратавальнік”. 

 

Сахно, Н. Факты і аргументы / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 

чэрвеня (№ 69). — С. 8. 

Артыкул пра настаўніцу гісторыі сярэдняй школы № 17 г. Барысава Алёну 

Аляксандраўну Сароку. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/fakty-i-argumenty/  

 

Сахно, Н. Праз перашкоды да любімай справы / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 25 чэрвеня (№ 69). — С. 8. 

Артыкул пра настаўніцу пачатковых класаў сярэдняй школы № 17 г. 

Барысава Карыну Аляксееўну Мялько. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/praz-perashkody-da-

lyubimaj-spravy/  

 

Куняўская, М. Адпачынак у палатках / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 25 чэрвеня (№ 69). — С. 9. 

Тры дзясяткі хлопчыкаў і дзяўчынак з Астрашыца-Гарадоцкай сярэдняй 

школы Мінскага раёна праводзяць дзевяць чэрвенскіх дзён непадалёк вадасховішча 

Макаўза, дзе размясціўся турыстычна-палатачны лагер “Чэмпіён”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/adpachynak-u-palatkah/  
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23.06.2022 

Дубоўская, В. Цэнтр сацыяльна значных інавацый / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 23 чэрвеня (№ 68). — С. 5. 

Артыкул пра аздараўленчы цэнтр “Зубраня” і яго дзейнасць з адаронымі 

дзецьмі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/tsentr-satsyyalna-znachnyh-

inavatsyj/  

 

Рэва, Д. Поле віртуальнае, уменні рэальныя / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 23 чэрвеня (№ 68). — С. 11. 

Артыкул пра выкарыстанне віртуальнай рэальнасці ў Смілавіцкім 

сельскагаспадарчым ліцэі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pole-virtualnae-umenni-

realnyya/  

 

Церахава, Н. Магія формул / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

23 чэрвеня (№ 68). — С. 1,16. 

У чэрвені ў заслаўскай сярэдняй школе № 2 імя М. К. Пуцейкі праходзіць 

кругласутачаны лагер хіміка-біялагічнага кірунку “Мілекула”. Настаўніца хіміі 

Вольга Дземяшкевіч актыўны ўдзельнік яго мерапрыемстваў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/magiya-formul/  

 

21.06.2022 

Ерманок, В. На мяжы магчымасцей / В. Ерманок // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 21 чэрвеня (№ 67). — С. 5. 

У лясным масіве каля вёскі Бытча Барысаўскага раёна адбыліся 

спаборніцтвы па велаарыентаванні Рэспубліканскай спартакіяды сярод дзяцей і 

моладзі. 

 

Калядзіч, Н. На адной хвалі / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

21 чэрвеня (№ 67). — С. 10. 

Артыкул пра дзейнасць маладога спецыяліста, настаўніка біялогіі 

Негарэльскай сярэдняй школы № 1 Аліны Капліч. 

Электронная версія артыкула: https://ng-press.by/2022/06/24/na-adnoj-hvali/  

 

Калядзіч, Н. І спорт, і турызм / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2022. — 

21 чэрвеня (№ 67). — С. 10. 

Артыкул пра дзейнасць настаўніка фізічнай культуры і здароўя Негарэльскай 

сярэдняй школы № 1 Андрэя Апанасовіча. 

 

18.06.2022 

Маральныя арыенціры // Настаўніцкая газета. — 2022. — 18 чэрвеня (№ 66). 

— С. 3. 

Начальнік галоўнага ўпраўлення развіцця сацыяльнай сферы Адміністарцыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Наталля Уладзіміраўна Красачка сустрэлася з 
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супрацоўнікамі і выхаванцамі аздараўленчага лагера “Зубраня” у рамках адзінага 

дня інфармавання на тэму “Моладзь – сучаснасць і будучыня незалежнай Беларусі”. 

 

Нікіфарава, С. Мары нараджаюцца, каб здзяйсняцца / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 18 чэрвеня (№ 66). — С. 8. 

Артыкул пра прафарыентацыйную дзейнасць сярэдняй школы № 2 г. 

Дзяржынска. 

 

Ашуйка, А.  Моладзь супраць булінгу / А. Ашуйка // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 18 чэрвеня (№ 66). — С. 14. 

Артыкул педагога-псіхолага сярэдняй школы № 1 г. Любань пра розныя 

формы агрэсіўных паводзін у адукацыйнай прасторы. 

 

Куняўская, М. Інавацыйный вопыт адукацыйнага асяроддзя / М. Куняўская 

// Настаўніцкая газета. — 2022. — 18 чэрвеня (№ 66). — С. 14. 

У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшла навукова-

практычная канферэнцыя з міжнародным удзелам “Сучаснае адукацыйнае 

асяроддзе: напрамкі і шляхі развіцця”. 

 

 

16.06.2022 

Раманава, А. За здаровы лад жыцця / А. Раманава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 16 чэрвеня (№ 65). — С. 2. 

Намеснік Прэм’ер міністра Беларусі Ігар Петрашэнка наведаў дзіцячы-сад 

сярэднюю школу № 15 г. Маладзечна. 

 

Дубоўская, В. Прафсаюзныя лідары / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 16 чэрвеня (№ 65). — С. 3. 

Адным с пераможцаў рэспубліканскга конкурсу “Прафсаюзны лідар 

Беларускага прафсаюзнага саюза работнікаў адукацыі і навукі” стаў старшыня 

Жодзінскай гарадской арганізацыі галіновага прафсаюза Алена Ахрамовіч. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/prafsayuznyya-lidary/  

 

Нікановіч, А. Ты і я – беларусы / А. Нікановіч // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 16 чэрвеня (№ 65). — С. 9. 

Артыкул выхавальніцы Уздзенскага цэнтра развіцця дзіцяці “Вясёлка” пра 

праекты патрыятычнага выхавання дзяцей. 

 

Цыкунова, С. Галоўная ў камандзе / С. Цыкунова // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 16 чэрвеня (№ 65). — С. 10.  

Артыкул пра пераможцу раёнага конкурсу прафесійнага майстэрства 

“Самы класны класны” – Клёну Віктараўну Драздову, педагога СШ № 3 г. Крупкі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/galounaya-u-kamandze/  
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11.06.2022 

Церахава, Н. Пад ветразямі мары / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 11 чэрвеня (№ 63). — С. 5. 

Баль выпускнікоў Мінскага раёна “Пад пунсовым ветразем мары” прайшоў 

на базе каладзішчанскай сярэдняй школы № 2. На ўрачыстасць сабраліся лепшыя 

выпускнікі школ і гімназій прысталічча, іх бацькі, а таксама кіраўнікі ўстаноў 

адукацыі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pad-vetrazyami-mary/  

 

Куняўская, М. Мастацкая адукацыя і эстэтычнае выхаванне / М. Куняўская // 

Настаўніцкая газета. — 2022. — 11 чэрвеня (№ 63). — С. 7. (Дадатак “Адукацыйная 

прастора”). 

Гімназія-каледж мастацтваў Маладзечна  — адна з унікальных устаноў 

адукацыі Міншчыны. Аўра творчасці тут матэрыялізуецца ў выдатных творах 

музыкі, жывапісу, танца, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/mastatskaya-adukatsyya-i-

estetychnae-vyhavanne/  
 

09.06.2022 

Антоненкава, В. Адукацыйная алея TIBO / В. Антоненкава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 09 чэрвеня (№ 62). — С. 1, 3. 

На XXVIII Міжнародным форуме па інфармацыйна-камунікацыйных 

тэхналогіях ТІВО2022 значнае месца займае экспазіцыя “Адукацыя. Навука. 

Інавацыі”, на якой нацыянальная сістэма адукацыі прадстаўлена стэндамі 27 

устаноў. Экспазіцыя “Адукацыя. Навука. Інавацыі” ўмоўна падзелена на тры 

сектары: “Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь”, “Установы вышэйшай 

адукацыі” і “Рэгіёны”. Так, на стэндзе “Адукацыя Мінскай вобласці” 

дэманструюцца лічбавыя праекты Мінскага абласнога інстытута развіцця 

адукацыі, сярэдняй школы № 4 Дзяржынска і негарэльскай сярэдняй школы № 1 

Дзяржынскага раёна. Удзельнікі выставы знаёмяцца тут з праграмным 

комплексам, які аўтаматызуе працэс стварэння вучэбных праграм і раскладу 

заняткаў, мабільным дадаткам “Даведнік па Пухаўшчыне”, аўтарскімі 

электроннымі сродкамі навучання і анлайн-комплексамі, а таксама з разумным 

домам для хатніх гадаванцаў і аўтаномнай сістэмай адсочвання і перапрацоўкі 

сонечнай энергіі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/adukatsyjnaya-aleya-tibo/  

 

Нікіфарава, С. Урокі для жыцця / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 09 чэрвеня (№ 62). — С. 7. 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Адукацыя ў інтарэсах 

будучыні” прайшла днямі ў БДПУ імя Максіма Танка, сабраўшы разам педагогаў 

Беларусі з устаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай, 

вышэйшай, дадатковай адукацыі дарослых, маладзёжных паслоў МУР, 

супрацоўнікаў НАН Беларусі, а таксама іх калег з Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі 

Казахстан і Кітайскай Народнай Рэспублікі. 

https://nastgaz.by/pad-vetrazyami-mary/
https://nastgaz.by/mastatskaya-adukatsyya-i-estetychnae-vyhavanne/
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І. В. Адамовіч, педагог сярэдняй школы № 20 Барысава, прадставіла свае 

міждысцыплінарныя праекты ў інтарэсах устойлівага развіцця. Сярод іх быў 

праект “Адказнае спажыванне і вытворчасць”, рэалізаваны ў яе школе ў 2022 годзе. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/uroki-dlya-zhytstsya/  

 

Музычкіна, Н. У віхры танца / Н. Музычкіна // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 09 чэрвеня (№ 62). — С. 8. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

Конкурс беларускіх народных побытавых танцаў “Крыжачок” упершыню 

адбыўся на Міншчыне. У сярэдняй школе № 20 Барысава абласны конкурс сабраў 15 

танцавальных пар і 18 індывідуальных выканаўцаў ва ўзросце ад 10 да 31 года. 

 

Вінаградава, А. Нетрывіяльныя заняткі / А. Вінаградава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 09 чэрвеня (№ 62). — С. 14. 

У артыкуле Алена Вінаградава, настаўніца англійскай мовы гімназіі № 2 

Салігорска, расказвае пра выкарыстанне сродкаў дыстанцыйнага навучання пры 

вывучэнні англійскай мовы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/netryviyalnyya-zanyatki/  

 

Пракопчык, Н. Алгарытм ІТ-творчасці / Н. Пракопчык // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 09 чэрвеня (№ 62). — С. 14. 

У артыкуле Надзея Пракопчык, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй 

школы № 20 Барысава, расказвае пра выкарыстанне інтарактыўных заданняў-

трэнажораў на ўроках матэматыкі ў пачатковых класах. 

 

07.06.2022 

Кастэнка, Н. Руплівы гаспадар / Н. Кастэнка // Настаўніцкая газета. — 2022. 

— 07 чэрвеня (№ 61). — С. 1, 4. 

Напрыканцы мая намеснік Прэм’ерміністра Беларусі Леанід Заяц уручыў 

Падзяку Прэм’ерміністра Рэспублікі Беларусь дырэктару Слуцкага дзяржаўнага 

каледжа Барысу Блахіну за шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, 

важкі асабісты ўклад у развіццё сістэмы адукацыі Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ruplivy-gaspadar/  

 

Куняўская, М. Выдатны адпачынак / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 07 чэрвеня (№ 61). — С. 5. 

Весела і заўзята юныя жыхары і педагогі Міншчыны адзначылі ў Вілейцы 

пачатак летняй аздараўленчай кампаніі. На інтэрактыўных пляцоўках, якія 

размясціліся на цэнтральнай гарадской плошчы, кожны раён прэзентаваў напрамкі 

і формы работы з дзецьмі летам, дэманструючы традыцыі і асаблівасці сёлетняй 

аздараўленчай кампаніі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vydatny-adpachynak/  
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04.06.2022 

Калядзіч, Н. Канвертаваць веды ў адзнакі / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 04 чэрвеня (№ 60). — С. 5. 

Для выпускнікоў гарачая пара экзаменаў у самым разгары. У сераду 

адзінаццацікласнікі негарэльскай сярэдняй школы № 1 выконвалі кантрольную 

работу па матэматыцы. 

Перад пачаткам экзамену з пажаданнямі да выпускнікоў звярнулася 

старшыня экзаменацыйнай камісіі дырэктар школы Таццяна Пятроўна Кудзіна. 

Яна адзначыла важнасць моманту, дала вучням добрыя парады, усяліла ўпэўненасць 

у поспеху. Сёлета ў Негарэльскай школе выпускаецца адзін клас. На старшай 

ступені для навучэнцаў было арганізавана профільнае навучанне: на павышаным 

узроўні школьнікі вывучалі фізіку і рускую мову. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kanvertavats-vedy-u-adznaki/  

 

Антоненкава, В. Аксіёма сяброўства / В. Антоненкава // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 04 чэрвеня (№ 60). — С. 13. 

Артыкул прысвечаны Галіне Баброўскай, настаўніце матэматыкі сярэдняй 

школы № 2 Беразіна Мінскай вобласці, якая не толькі дае матэматычныя веды, але 

і сябруе са сваімі вучнямі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/aksiyoma-syabroustva/  

 

Антоненкава, В. Правіла чалавечнасці / В. Антоненкава // Настаўніцкая 

газета. — 2022. — 04 чэрвеня (№ 60). — С. 13. 

Артыкул прысвечаны Галіне Сіняк, настаўніце Лошніцкай гімназіі 

Барысаўскага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pravila-chalavechnastsi/  

 

Несцяровіч, В. Чыстае мастацтва / В. Несцяровіч // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 04 чэрвеня (№ 60). — С. 13. 

Спектакаль “Будзем жыць” расказвае гісторыю адкакласнікаў, якія 

скончылі школу напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. Перажыць іх эмоцыі і пачуцці 

паспрабавалі навучэнцы бараўлянскай сярэдняй школы № 2 Мінскага раёна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/chystae-mastatstva/  

 

Дудакова, М. Пад стрэхамі прадзедаў / М. Дудакова // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 04 чэрвеня (№ 60). — С. 13. 

У артыкуле Марына Дудакова, настаўніца музыкі, педагог-арганізатар 

сярэдняй школы № 17 Барысава, расказвае пра музей народнага побыту “Пад 

стрэхамі прадзедаў” навучальнай установы, які быў заснаваны ў сакавіку 1999 года. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pad-strehami-pradzedau/  
  

https://nastgaz.by/kanvertavats-vedy-u-adznaki/
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02.06.2022 

Куняўская, М. Пад ветразям канікул / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2022. — 02 чэрвеня (№ 59). — С. 3. 

Стартавала рэспубліканская летняя аздараўленчая кампанія ў НДЦ 

“Зубраня”. Урачыстая лінейка сабрала ўдзельнікаў першай аздараўленчай змены, 

важатых, валанцёраў, школьнікаў Мядзельскага раёна, педагогаў і паклала пачатак 

рэспубліканскай акцыі “Мары нараджаюцца – мары спраўджаюцца!”. 

 

Куняўская, М. Крыніцы духоўнасці / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 02 чэрвеня (№ 59). — С. 8. 

Абласны семінар “Сям’я – крыніца духоўнасці, веры і радасці” сабраў у 

сярэдняй школе № 24 Барысава спецыялістаў упраўленняў па адукацыі, спорце і 

турызме рай(гар)выканкамаў, кіраўнікоў раённых і абласных рэсурсных цэнтраў па 

духоўна-маральным выхаванні. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/krynitsy-duhounastsi/  

 

Куняўская, М. Стартавы капітал / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2022. — 02 чэрвеня (№ 59). — С. 8. 

VI абласны фестываль “Школа прадпрымальніцтва” на Міншчыне 

завяршыўся кірмашом-фестывалем вучнёўскіх бізнес-кампаній.  

 

 

  

https://nastgaz.by/krynitsy-duhounastsi/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2022 ГОДЗЕ 

ЧЭРВЕНЬ 

12 
 

 

«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 

 
22.06.2022 

З добрым настроем // Мінская праўда. — 2022. — 22 чэрвеня (№ 46). — С. 24. 

Выхаванцы аздараўленчага лагера “Эдельвейс”, які арганізаваны на базе ДУА 

“Сініяўская СШ Клецкага раёна” акунуліся ў святочную атмасферу выпускнога 

бала. Пакуль адзінаццацікласнікі наводзілі марафет, малышы паспрабавалі сябе ў 

ролі выпускнікоў. 

 

10.06.2022 

Наркевич, Г. “Если договорились – умри, но сделай!” / Г. Наркевич // Мінская 

праўда. — 2022. — 10 чэрвеня (№ 43). — С. 2. 

Многофункциональная силовая площадка открылась в Несвиже. На 

территории Несвижского государственного колледжа им. Я. Коласа открылась 

площадка для воркаута, на открытие приехали председатель центрального совета 

республиканского государственно-общественного объединения “Президентский 

спортивный клуб” Дмитрий Лукашенко и председатель Миноблисполкома 

Александр Турчин. 

 

08.06.2022 

Орлов, Г. Борьба за память / Г. Орлов // Мінская праўда. — 2022. — 08 чэрвеня 

(№ 42). — С. 12. 

Белорусы Владимир Касьянов и Владимир Бойко проводят огромную работу 

по увековечению памяти павших, рассказывая нынешнему поколению о судьбах 

героев Великой Отечественной войны. Выяснилось, что имя Героя Советского 

Союза Захара Лыщени исчезло из названия школы, которую он заканчивал. Сейчас 

это Яминский учебно-педагогический комплекс «детский сад-средняя школа» 

Любанского района. А случилось все в 90 годы, когда учебное учреждение было 

переименовано. В конце мая этому учреждению образования вернули почетное имя 

Героя Советского Союза Захара Лыщени. 
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