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Виршич, О. Тренинг с элементами арт-терапии “Помоги себе сам” / О. 

Виршич // Домой!. – 2023. — № 2. — С. 14. 

В статье Оксана Виршич, педагог-психолог ГУО “Средняя школа №2 г. 

Воложина”, представляет разработку тренинга с элементами арт-терапии “Помоги 

себе сам”. 
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28.02.2023 

Сахно, Н. Талент быць настаўнікам / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. 

— 28 лютага (№ 17). — С. 14. 

У  Лошніцкай гімназіі прайшоў семінар для ўдзельнікаў рэспубліканскага 

эксперыментальнага праекта “Апрабацыя мадэлі навукова-метадычнага 

суправаджэння дзейнасці педагогаў па па педагагічнай прафілізацыі ва установах 

агульнай сярэдняй адукацыі (2022-2024)”. 

 

Сахно, Н. Смак роднага слова / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 

28 лютага (№ 17). — С. 14. 

У артыкуле расказваецца пра мерапрыемствы, якія прайшлі ў гімназіі № 1 

Старых Дарог у Дзень роднай мовы. 

 

Хасеневич, О. Раскрасить мир / О. Хасеневич // Настаўніцкая газета. — 2023. 

— 28 лютага (№ 17). — С. 14. 

В статье Ольга Хасеневич, методист Центра творчества детей и 

молодежи имени Хаима Сутина Червенского района, расказывает о праздновании 

15-летия со дня основания музея имени Хаима Сутина. 
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24.02.2023 

Сахно, Н. У кансалідацыі сям’і і школы / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2023. — 24 лютага (№ 16). — С. 4. 

Пасяджэнне выніковай калегіі галонага ўпраўлення па адукацыі 

Мінаблвыканкама адбылося ў каладзішчанскай сярэдняй школе № 2. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-minskaj-voblastsi-za-

aposhniya-3-gady-pabudavana-26-navuchalnyh-ustanou-i-prave-dzeny-kapramont-

shkoly-u-krupkah/  

 

21.02.2023 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2023. — 21 лютага (№ 15). — С. 

4.  

Па выніках работы сістэмы адукацыі за 2022 год узнагародзіць Граматай 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і пераходзячым сімвалам якасці 

“Лепшы ў адукацыі” ў намінацыі “Лепшае структурнае падраздзяленне абласнога 

(Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта, якое ажыццяўляе дзяржаўна-

ўласныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі” галоўнае ўпраўленне па адукацыі Мінскага 

аблвыканкама. 

Нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі” за 

добрасумленную плённую працу, высокі ўзровень прафесійнага майстэрства, значны 

асабісты ўклад у навучанне і выхаванне падрастаючага пакалення Яцыновіч 

Таццяну Тадэвушаўну – настаўніка матэматыкі дзяржаўнай установы адукацыі 

“Маладзечанская спецыяльная агульнаадукацыйная школа-інтэрнат”. 

 

Лебедзева, Ю. Вучымся балансуючы / Ю. Лебедзева // Настаўніцкая газета. 

— 2023. — 21 лютага (№ 15). — С. 11.  

У артыкуле Юлія Лебедзева, настаўнік-дэфектолаг сярэдняй школы № 18 

Барысава, расказвае пра выкарыстанне нестандартнага абсталявання для 

карэкцыі розных парушэнняў маўленчага і інтэлектуальнага развіцця. 

 

Краўчук, А. Пра грошы для маленькіх / А. Краўчук // Настаўніцкая газета. — 

2023. — 21 лютага (№ 15). — С. 11. 

У артыкуле Ала Краўчук, выхавальніца Заастравецкага дзіцячага сада 

Клецкага раёна, расказвае пра фарміраванне ў дзяцей дашкольнага ўзросту уяўлення 

аб эканоміі і беражлівасці праз спецыяльна арганізаваную і нерэгламентаваную 

дзейнасць. 

 

17.02.2023 

Сахно, Н. Наступная станцыя – “Фаніпальская” / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2023. — 17 лютага (№ 14). — С. 17. (Дадатак “Адукацыйная прастора: 

Міншчына”). 

Дзень кнігі і сямейнага чытання прайшоў у гімназіі Фаніпаля. Літаратурна-

адукацыйны праект, у якім прынялі ўдзел больш чым 200 гасцей, даў старт 

адпаведнай ініцыятыве, якой паступова будзе ахоплены ўвесь Дзяржынскі раён. 

 

https://nastgaz.by/u-minskaj-voblastsi-za-aposhniya-3-gady-pabudavana-26-navuchalnyh-ustanou-i-prave-dzeny-kapramont-shkoly-u-krupkah/
https://nastgaz.by/u-minskaj-voblastsi-za-aposhniya-3-gady-pabudavana-26-navuchalnyh-ustanou-i-prave-dzeny-kapramont-shkoly-u-krupkah/
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Сахно, Н. Усе на лыжню! / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 17 

лютага (№ 14). — С. 17. (Дадатак “Адукацыйная прастора: Міншчына”). 

Барысаўскі цэнтр экалогіі і турызму правёў раённыя спаборніцтвы па 

турыстычна-прыкладным мнагаборстве ў тэхніцы лыжнага турызму. 

Спаборніцтвы прайшлі на тэрыторыі помніка гісторыі ваенна-інжынернага 

мастацтва “Батарэі”. 

 

Сахно, Н. Артэфакты памяці / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 17 

лютага (№ 14). — С. 17. (Дадатак “Адукацыйная прастора: Міншчына”). 

У каладзішчанскай сярэдняй школе № 2 быў святочна адкрыты Мінскі раённы 

музей камсамола, дзіцячых і маладзёжных грамадскіх аб’яднанняў, які не мае 

аналагаў у краіне. 

 

Сахно, Н. Творчы “Вулей” / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 17 

лютага (№ 14). — С. 17. (Дадатак “Адукацыйная прастора: Міншчына”). 

Адзінаму ў свеце музею “Прастора Хаіма Суціна” які заснаваны па 

ініцыятыве Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА, 12 

лютага споўнілася 15 гадоў. 

“За час плённай работы экспазіцыя, прысвечаная ўраджэнцам Смілавіч 

выбітным мастакам Парыжскай школы Хаіму Сутіну і Файбіш-Шраге Царфіну, 

ператварылася ў культурна-адукацыйную прастору, якая прыцягвае турыстаў і 

прыхільнікаў мастацтва з усяго свету”, – адзначыла начальнік упраўлення па 

адукацыі, спорце і турызме Чэрвеньскага райвыканкама Ірына Змачынская. 

 

10.02.2023 

Сахно, Н. У госці да Фані і Полі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 

10 лютага (№ 12). — С. 1, 5.  

У артыкуле расказваецца пра дзіцячы сад № 6 Фаніпаля. 

 

Апановіч, Т. Мова ў спадчыну / Т. Апановіч, А. Кізіцкая // Настаўніцкая 

газета. — 2023. — 10 лютага (№ 12). — С. 15. (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 

У артыкуле Таццяна Апановіч, намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 

дзіцячага сада № 21 Маладзечна, Алена Кізіцкая, метадыст Цэнтра навукова-

метадычнага забеспячэння адукацыі Маладзечанскага райёна, расказваюць пра 

папулярызацыю беларускай мовы на ўзроўні дашкольнай адукацыі Маладзечанскага 

раёна. 

 

07.02.2023 

Баронава, А. Хлопчыкі – налева, дзяўчынкі – направа / А. Баронава // 

Настаўніцкая газета. — 2023. — 07 лютага (№ 11). — С. 10. (Дадатак “Псіхолаг у 

школе”). 

У артыкуле Аксана Баронава, педагог-псіхолаг вышэйшай катэгорыі 

Мар’інагорскай гімназіі, рассказвае пра перадінтымныя адносіны паміж поламі ў 

перыяд падлеткавага ўзросту. 
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Чарканава, Н. Бягучы год абвешчаны Годам міру і стварэння / Н. Чарканава 

// Настаўніцкая газета. — 2023. — 07 лютага (№ 11). — С. 16. 

Бягучы год абвешчаны Годам міру і стварэння. Сваімі думкамі пра тое на 

чым сёлета трэба зрабіць упор у выхаваўчай рабоце з дзецьмі і моладзю ў артыкуле 

дзеліцца Вячаслаў Саўчык, настаўнік інфарматыкі гімназіі Мядзела. 

 

03.02.2023 

Сахно, Н. Слуцкі знак якасці / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 03 

лютага (№ 10). — С. 9.  

Слуцкі дзяржаўны індустрыяльны каледж больш чым 70 гадоў рыхтуе 

высокакваліфікаваныя кадры для прамысловасці, будаўніцтва, грамадскага 

харчавання і гандлю. Пра дасягненні і планы ўстановы ў артыкуле расказвае 

дырэктар Сяргей Шыловіч. 

 

«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.  
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10.02.2023 

Царикевич, Н. Сотни возможностей “Юности” / Д. Шибковская // Мінская 

праўда. — 2023. — 10 лютага (№ 11). — С. 10. 

В статье рассказывается о туристическом центре “Юность” Березинского 

района. 
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