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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. 
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10.01.2023 

Захаров, А. Время открытий / А. Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 2023. — 

10 студзеня (№ 4). — С. 14. 

В Крупках после реконструкции для 210 мальчишек и деченок распахнула свои 

двери обновленная средняя школа № 1 имени В.Н. Мартинкевича. 

 

Захаров, А. Как географ из Мяделя сделал сельских детей звездами КВН / А. 

Захаров // СБ. Беларусь сегодня. — 2023. — 10 студзеня (№ 4). — С. 14. 

В средней школе агрогородка Сватки Мядельского района всего 55 учеников 

— и это вместе с детьми из 11 окрестных деревень. Когда-то здесь свой путь 

начинал крестьянский мальчишка Женя Скурко, ставший великим литератором 

Максимом Танком. Однако известна школа не только классиком, чье имя с 

гордостью носит, но и достижениями юных современников. Половина учащихся с 5

‑го по 11‑й классы — в клубе веселых и находчивых. Детская команда КВН «С 

пропиской из сЯла» не раз признавалась лучшей в Минской области и становилась 

призером республиканских фестивалей. А популяризировал это движение в районе 

молодой педагог Григорий Хило. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/kak-geograf-iz-

myadelya-sdelal-selskikh-detey-zvezdami-kvn.html  

 

06.01.2023 

Осипов, М. Мечтайте – сбудется! / М. Осипов // СБ. Беларусь сегодня. — 2022. 

— 06 студзеня (№ 3). — С. 7. 

БРСМ и пионеры до 13 января проводят в стране традиционную акцию 

«Чудеса на Рождество». Один из ее элементов — «Елка желаний», увешанная 

шарами с пожеланиями детей. В конце декабря в акции решил поучаствовать 

Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко и снял один из шариков. На нем 

значилась рождественская мечта воспитанницы вилейского детского дома 

семейного типа Виктории Петровой — смарт-часы. 
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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 
 

13.01.2023 

Іванчыкаў, В. Выпрабавальны палёт / В. Іванчыкаў // Звязда. – 2022. — 13 

студзеня (№ 7). — С. 1. 

Днямі ў Нацыянальным дзіцяцым тэхнапарку адбылося ўрачыстае адкрыццё 

першай агульнаадукацыйнай змены ў 2023 годзе. Навучанне арганізавана па 15 

напрамках. Так дзесяцікласнік сярэдняй школы №3 горада Беразіно Раман Блізнюк 

абраў для вывучэння спецыялізацыю “Авіякасмічныя тэхналогіі”. 

 

 

«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/ 
 

 

27.01.2023 

Сахно, Н. Настаўнік назаўсёды / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 

27 студзеня (№ 8). — С. 8.  

100-гадовы юбілей адзначыў жыхар Крупак Феакціст Сяргеевіч Кукін, які ўсё 

жыццё выкладаў матэматыку і фізіку ў многіх школах горада і раёна. 

У дзень 100-годдзя павіншаваць юбіляра з круглай датай прыехалі начальнік 

упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Крупскага райвыканкама Уладзімір 

Рогаў, старшыня Мінскага абласнога камітэта прафсаюза работнікаўадукацыі і 

навукі Таццяна Апраніч, старшыня Крупскага раённага камітэта прафсаюза 

работнікаў адукацыі і навукі Алена Ліхалоп і нш. 
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Сахно, Н. Лепшы вынік – чыстыя талеркі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2023. — 27 студзеня (№ 8). — С. 8. 

Другі этап пілотнага праекта па арганізацыі харчавання навучэнцаў, якія 

атрымліваюць агульную сярэднюю, спецыяльную адукацыю на ўзроўні агульнай 

сярэдняй адукацыі, праходзіць у Мінскай вобласці. 

 

Сахно, Н. Урок выхавання / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 27 

студзеня (№ 8). — С. 8. 

У Слуцкім цэнтры дзіцячай творчасці адбыўся Рэспубліканскі семінар для 

кіраўнікоў і педагагічных работнікаўустаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

Мінскай вобласці “Выхаваўчы патэнцыял устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі”. 

 

Сахно, Н. Дыялогавая пляцоўка “Вакол уступнай кампаніі” па абмеркаванні 

асаблівасцей выніковай атэстацыі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 27 

студзеня (№ 8). — С. 8. 

Дыялогавая пляцоўка “Вакол уступнай кампаніі” па абмеркаванні 

асаблівасцей выніковай атэстацыі і ўступнай кампаніі бягучага года была 

арганізавана для навучэнцаў 10-11 класаў у Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна. 

 

Сахно, Н. Акцыя “Апрані дрэва” ў стылі ярнбомбінг праходзіць у сярэдняй 

школе № 8 Салігорска / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 27 студзеня (№ 

8). — С. 8. 

Акцыя “Апрані дрэва” ў стылі ярнбомбінг праходзіць у сярэдняй школе № 8 

Салігорска. Актывісты вучнёўскага самакіравання школы вырашылі спачатку 

пачаць з сябе і са сваёй навучальнай установы. 

 

Сахно, Н. У Занарацкай сярэдняй школе Мядзельскага раёна завяршаецца 

падрыхтоўчы этап школьнага праекта “Алея Славы” / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2023. — 27 студзеня (№ 8). — С. 8. 

У Занарацкай сярэдняй школе Мядзельскага раёна завяршаецца падрыхтоўчы 

этап школьнага праекта “Алея Славы”. 

Кожны клас разам з класным кіраўніком выбраў імя земляка, пра якога 

хацелася б расказаць іншым. 

 

24.01.2023 

Сахно, Н. Гордасць Міншчыны / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 

24 студзеня (№ 7). — С. 3.  

Святочнае мерапрыемства, прысвечанае 85-годдзю Мінскай воблаасці, 

прайшло ў Маладзечне. 

Падчас святочнага мерапрыемства Падзякай старшыні Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу ўзнагароджаны метадыст Клецкага раённага 

вучэбна-метадычнага кабінета Наталля Гардзейчык, настаўніца хіміі і біялогіі 

сярэдняй школы № 1 Любані Вольга Кулік. 

Ганаровую грамату Савета Міністраў атрымала настаўніца інфарматыкі і 

фізікі негарэльскай сярэдняй школы № 1 Ганна Цітова. 
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Падзякі Прэм’ер-міністра ўдастоена настаўніца біялогіі старадарожскай 

гімназіі №1 Валянціна Дубік. 

Узнагароды лепшым настаўнікам уручыла таксама Міністэрства адукацыі. 

 

Румянцава, К. Работа кожнага дня / К. Румянцава // Настаўніцкая газета. — 

2023. — 24 студзеня (№ 7). — С. 6.  

Пра творчасць у рабоце і пра уменне цаніць кадры у артыкуле расказвае 

начальнік упраўленняпа адукацыі, спорце і турызме Крупскага райвыканкама 

Уладзімір Рогаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/rabota-kozhnaga-dnya/  

 

Сахно, Н. Дакладны разлік / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 24 

студзеня (№ 7). — С. 11. 

З 9 па 13 студзеня ў Мінскай вобласці прайшоў трэці этап рэспубліканскай 

алімпіяды па 17 вучэбных прадметах. У трэцім этапе прынялі ўдзел 934 навучэнцы 

7-11 класаў. Пераможцамі абласнога этапу інтэлектуалных спаборніцтваў сталі 

417 удзельнікаў. Найбольшую колькасць дыпломаў заваявалі навучэнцы 

Барысаўскага, Мінскага, Маладзечанскага, Слуцкага, Салігорскага раёнаў і 

Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя. 

 

20.01.2023 

Сахно, Н. 10 запаведзей педагога / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. 

— 20 студзеня (№ 6). — С. 3.  

Дзеці павінны атрымліваць не тую прафесію, якая выпадае ім па рэшткавым 

прынцыпе, а тую, якая прынясе карысць і будзе запатрабавана ў грамадстве. 

Пра гэта ў Жодзінскай жаночай гімназіі падчас сустрэчы з педагагічнымі 

работнікамі ўстановы і кіраўнікамі ўстаноў адукацыі Жодзіна сказаў міністр 

адукацыі Андрэй Іванец. 

 

Сахно, Н. Лепшыя з лепшых / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 20 

студзеня (№ 6). — С. 5.  

Фінал конкурсу “Вучань года Мінскай вобласці - 2022”, які з’яўляецца 

традыцыйным заключным мерапрыемствам навагодняй дабрачыннай акцыі “Нашы 

дзеці”, адбыўся ў сярэдняй школе № 25 Барысава. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/lepshyya-z-lepshyh/  

 

Бузук, В. Займальны фармат / В. Бузук // Настаўніцкая газета. — 2023. — 20 

студзеня (№ 6). — С. 13.  

У артыкуле Вікторыя Бузук, настаўніца англійскай мовы каладзішчанскай 

сярэдняй школы № 2, расказвае пра выкарыстанне на ўроках аўтэнтычных тэкстаў 

і відэаматэрыялаў. 
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17.01.2023 

Грышкевіч, С. Атэстат сталасці педагогікі / С. Грышкевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2023. — 17 студзеня (№ 5). — С. 1,3.  

У гімназіі № 1 г. Слуцка напрыканцы мінулага тыдня быў адкрыты абласны 

музей “Адукацыя Міншчыны”. 

 

13.01.2023 

Сахно, Н. Школьныя хронікі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 13 

студзеня (№ 7). — С. 7.  

Сёння сярэдняя школа № 1 Крупак імя Уладзіміра Мікалаевіча Марцінкевіча – 

мадэрнізаваная ўстанова адукацыі. У першы вучэбны дзень трэцяй чвэрці яе 

навучэнцаў і педагогаў чакаў прыемны сюрпрыз: завяршылася рэканструкцыя 

ўстановы. 

 

Сахно, Н. Сёння ў сярэдняй школе № 25 Барысава праходзіць урачыстае 

ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу “Вучань года Мінскай вобласці – 2022” / Н. 

Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 13 студзеня (№ 7). — С. 7.  

Сёння ў сярэдняй школе № 25 Барысава праходзіць урачыстае 

ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу “Вучань года Мінскай вобласці – 2022”.  

Падвядзенне вынікаў конкурсу – гэта фінальны акорд рэспубліканскай 

дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” на Міншчыне. 

 

Сахно, Н. Падведзены вынікі абласнога агляды-конкурсу на лепшы музейны 

куток/стэнд, прысвечаны памяці ахвяр генацыду беларускага народа ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 13 студзеня (№ 7). — 

С. 7.  

Падведзены вынікі абласнога агляды-конкурсу на лепшы музейны 

куток/стэнд, прысвечаны памяці ахвяр генацыду беларускага народа ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. На агляд-конкурс было прадстаўлена 76 работ, 58 з якіх – ад 

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, а 18 работ прадэманстравалі ўстановы 

прафесійнай адукацыі. 

 

Сахно, Н. Трэці этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах 

стартаваў 9 студзеня ў Мінскай вобласці / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. 

— 13 студзеня (№ 7). — С. 7.  

Трэці этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах стартаваў 9 

студзеня ў Мінскай вобласці. Прадметныя алімпіяды будуць праводзіцца ва 

ўстановах адукацыі Барысаўскага, Вілейскага, Валожынскага, Дзяржынскага, 

Мінскага, Маладзечанскага, Слуцкага, Салігорскага, Уздзенскага, Чэрвеньскага 

раёнаў, а таксама ў Жодзіне і ў Мінскій абласным інстытуце развіцця адукацыі. 
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Сахно, Н. У дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці “Сонейка” Слуцка 

рэалізуецца праграмма аб’яднання па інтарэсах “Робаалгарытміка”// Настаўніцкая 

газета. — 2023. — 13 студзеня (№ 7). — С. 7.  

У дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці “Сонейка” Слуцка рэалізуецца 

праграмма аб’яднання па інтарэсах “Робаалгарытміка”. 

Працуючы з робатамі, дзеткі асвойваюць асновы прасторавай арыентацыі, 

знаёмяцца з алгарытмамі, вучацца кадзіраваць інфармацыю, складаць лагічныя 

адмаўленні, праходзіць лабірынты. 

 

Куняўская, М. Прафесія ў спадчыну / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. 

— 2023. — 13 студзеня (№ 7). — С. 18.  

Артыкул прысвечаны сямейнай дынастыі Леаніда Іванавіча і Таццяны 

Яраславаўны Нарановіч са Стаўбцоў за плячыма якіх па 25 гадоў педагагічнага 

стажу і 22 гады сямейнага жыцця.  

Сёння Таццяна Нарановіч працуе настаўніцай гісторыі і грамадазнаўства ў 

сярэдняй школе № 4, а Леанід Іванавіч на працягу апошніх 16 гадоў вучыць біялогіі і 

геаграфіі навучэнцаў гімназіі № 1 Стоўбцаў. 

 

10.01.2023 

Бондарава, Т. Выбор за абитуриентом / Т. Бондарава // Настаўніцкая газета. 

— 2023. — 10 студзеня (№ 3). — С. 5.  

Выпускникам школ предложили новые траектории для поступления в 

учреждения высшего образования своим видением этого вопроса в статье делится 

Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларуси по образованию, науке, 

культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно. 

 

06.01.2023 

Сахно, Н. Школьнае асяроддзе / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 

06 студзеня (№ 2 ). — С. 7. 

У артыкуле расказваецца, як у Любанскім раёне ствараюцца бяспечныя 

ўмовы для навучэнцаў у адпаведнасці з патрабаваннямі Кодэкса аб адукацыі. 

 

Сахно, Н. Работа з сем’ямі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2023. — 06 

студзеня (№ 2 ). — С. 7. 

У галоўным упраўленні па адукацыі Мінаблвыканкама прайшло планавае 

пасяджэнне калегіі. 

 

Сахно, Н. Напрыканцы снежня Мінскі абласны інтэрактыўны клуб для 

замяшчальных бацькоў “Дом там, любяць” падвёў вынікі сваёй работы / Н. Сахно // 

Настаўніцкая газета. — 2023. — 06 студзеня (№ 2 ). — С. 7. 

Напрыканцы снежня Мінскі абласны інтэрактыўны клуб для замяшчальных 

бацькоў “Дом там, любяць” падвёў вынікі сваёй работы. Мерапрыемства было 

арганізавана ў форме інтэрактыўнай пляцоўкі “Навагодняя сямейная гасцёўня”. 
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Сахно, Н. Дыстанцыйная алімпіяда для педагагічных работнікаў “Прыступкі 

прафесійнага росту” пройдзе ў Мінскай вобласці / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. 

— 2023. — 06 студзеня (№ 2 ). — С. 7. 

Дыстанцыйная алімпіяда для педагагічных работнікаў “Прыступкі 

прафесійнага росту” пройдзе ў Мінскай вобласці. Арганізатары мерапрыемства – 

галоўнае ўпраўленне па адукацыі Мінаблвыканкама і Мінскі абласны інстытут 

развіцця адукацыі. 

 

Сахно, Н. З 26 па 29 снежня 2022 года стартавалі вучэбныя зборы для вучняў 

7-8 класаў устаноў адукацыі Мінскай вобласці / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 

2023. — 06 студзеня (№ 2 ). — С. 7. 

З 26 па 29 снежня 2022 года стартавалі вучэбныя зборы для вучняў 7-8 класаў 

устаноў адукацыі Мінскай вобласці, якія зацікаўлены ў падрыхтоўцы да ўдзелу ў 

рэспубліканскай алімпіядзе па замежных мовах, а таксама па рускай мове і 

літаратуры. 

 

Пілікевіч, В. Вучні Мюнхгаўзена / В. Пілікевіч // Настаўніцкая газета. — 

2023. — 06 студзеня (№ 2 ). — С. 14. 

У артыкуле Вераніка Пілікевіч, педагог-псіхолаг Уздзенскай раённай гімназіі, 

прадстаўляе аўтарскую распрацоўку – заняткі з элементамі трэнінгу з навучэнцамі 

3-4 класаў. 

 

04.01.2023 

Куняўская, М. Радасць сустрэчы / М. Куняўская // Настаўніцкая газета. — 

2023. — 04 студзеня (№ 1). — С. 3.  

Вялікае свята падчас рэспубліканскай дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” 

адбылося ў Крывічах, што на Мядзельшчыне. Навагодняя ўрачыстастая сустрэча 

сабрала ў мясцовым Доме культуры навучэнцаў Крывіцкай сярэдняй школы і 

Крывіцкага спецыяльнага лячэбна-выхаваўчага прафесійна-тэхнічнага вучылішча 

закрытага тыпу і мясцовых жыхароў. 

 

Міцкевіч, Л. Цуд сваімі рукамі / Л. Міцкевіч // Настаўніцкая газета. — 2023. 

— 04 студзеня (№ 1). — С. 13. 

У бараўлянскім дзіцячым садзе №3 Мінскага раёна калядныя цуды робяць 

разам педагогі, бацькі і дзеці. Напрыклад, навагоднюю казку з Дзедам Марозам, 

кікімарай, Бабай Ягой, дзе дабро заўсёды перамагае зло, тут ствараюць кожны год 

на новы лад. 
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18.01.2023 

Шибковская, Д. Возможности развиваться здесь есть / Д. Шибковская // 

Мінская праўда. — 2023. — 18 студзеня (№ 4). — С. 7. 

В статье 15 летняя Анастасия Хиля, ученица 9 Б класса Боровлянской 

гимназии рассказывает о своих стремляниях и желании продолжить учительскую 

династию. 

 

Халдеева, А. “В них – поддержка и опора” / А. Халдеева // Мінская праўда. 

— 2023. — 18 студзеня (№ 4). — С. 9. 

Большая семья – большое счастье. Такую формулу для себя вывели Олеся и 

Михаил Филистовичи из Вилейского района. Супруги воспитывают девятерых 

детей, обустраивают свій дом, развивают фермерское хозяйство. 
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