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«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю. 
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30.08.2019 

“Беларусбанк” поздравил с Днем знаний своих воспитанников в 

Логойске // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 30 августа (№ 164). — С. 9. 

Накануне Дня знаний ежегодно банк посещает приемные семьи, которые 

живут в 16 домах семейного типа, построенных в рамкахблаготворительного 

проекта “Родительский дом”. 28 августа Председатель Правления Виктор Ананич 

лично навестил семью Литвяковых в Логойске. 

 

16.08.2019 

Декола, Н. Страна детства / Н. Декола // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. 

— 16 августа (№ 154). — С. 1, 8-9. 

Статья посвящена Национальному детскому образовательно-

оздоровительному центру «Зубренок», который в эти дни отмечает свой юбилей. 

50 лет со дня открытия. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/strana-detstva-zubrenok.html  

 
15.08.2019 

Осокина, А. Профессия больших надежд / А. Осокина // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 15 августа (№ 153). — С. 8. 

Статья посвящена молодым специалистам которые в скором времени 

придут  на работу в учреждения образования, в том числе в статье 

рассказывается о Владимире Васьковском и Ольге Забродской, двух начинающих 

педагогах, которые 1 сентября станут учительствовать в Боровлянской средней 

школе №2 Минского района. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/professiya-bolshikh-nadezhd.html  
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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 

 
17.08.2019 

“Зубраняці – 50!” // Звязда. – 2019. — 17 жніўня (№ 155). — С. 3.  

У славутым дзіцячым лагеры пачаліся ўрачыстыя мерапрыемствы 

прысвечаныя 50 годдзю установы. 

 
14.08.2019 

Нікалаева, Н. Сярэбраны і бронзавы акорды / Н. Нікалаева // Звязда. – 2019. 

— 14 жніўня (№ 152). — С. 10.  

Напярэдадні стала вядома, што на Міжнароднай алімпіядзе па астраноміі і 

астрафізіцы што праходзіла ў гэтым годзе ў Венгрыі Сяргей Гамельскі, выпускнік 

жодзінскай гімназіі № 1, атрымаў пахвальны водгук. Акрамя таго Сяргей Гамельскі 

заваяваў бронзавы медаль у камандных спаборніцтвах, для ўдзелу ў якіх 

аб’ядноўвацца прадстаўнікі розных краін.  

 
10.08.2019 

Якубоўская, Э. Адкуль настаўнікі чэрпаюць натхненне? / Э. Якубоўская // 

Звязда. – 2019. — 10 жніўня (№ 150). — С. 4.  

У артыкуле Эла Якубоўская настаўнік фізікі гімназіі №1 г. Жодзіна, 

расказвае пра метадычны летнік педагогаў, які прайшоў у веске Альхоўка 

Астравецкага раёна Гродзенскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20190809/1565365719-prychyny-sakretu-samaga-

pracyaglaga-u-belaruskay-adukacyi-praekta 

 
07.08.2019 

Нікалаева, Н. Змяніць школу і … сябе / Н. Нікалаева // Звязда. – 2019. — 07 

жніўня (№ 147). — С. 5.  

Артыкул прысвечаны праекту «Настаўнік для Беларусі». Гэта сумесны 

праект БПС-Ашчадбанка і Міністэрства адукацыі нацэлены на прыцягненне ў 

школы ў невялікіх гарадах і населеных пунктах крэатыўных і неабыякавых 

настаўнікаў, якія могуць і хочуць прыўнесці ў прафесію педагога новыя цікавыя ідэі, 

http://zviazda.by/
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умеюць спраўляцца з цяжкасцямі, захоўваючы аптымізм, імкнуцца да самаразвіцця, 

гатовы да змен (у тым ліку і да пераезду на новае месца) і вераць у свае сілы. 

Афіцыйны старт быў дадзены праекту ў чэрвені, але падрыхтоўка да яго 

вялася цэлы год. Да ўдзелу ў праекце «Настаўнік для Беларусі» запрашаліся як 

сёлетнія выпускнікі педагагічных спецыяльнасцяў, так і вопытныя настаўнікі. 

Увогуле далучыцца да праекта пажадала каля 20 школ, іх геаграфія ахоплівае ўсе 

рэгіёны Беларусі, але прыняць апантаных настаўнікаў пашчасціла з іх толькі пяці: 

Лядзенскаму дзіцячаму саду — сярэдняй школе, Негарэльскай сярэдняй школе № 1, 

Дзяржынскай гімназіі № 1, Паплаўскаму дзіцячаму саду — сярэдняй школе (усе яны 

размешчаны на тэрыторыі Мінскай вобласці) і школе ў аграгарадку Павіцце на 

Брэстчыне. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20190806/1565101083-chamu-u-praekta-nastaunik-

dlya-belarusi-dobraya-buduchynya 

 

 

«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 

 

 
09.08.2019 

Конопелько, Л. Шантажисты поневоле / Л. Конопелько // Народная газета. — 

2018. — 09 жніўня (№ 32). — С. 16, 17. 

В статье рассматриваются вопросы, почему пожилые родители порой 

манипулируют своими детьми. Своим мнением по этому вопросу делится старший 

преподаватель кафедры психологии и управления Минского областного института 

развития образования психолог Ирина Ботяновская. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/shantazhisty-ponevole.html 
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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 

 
19.08.2019 

Клыжевич, И. Неповторимый мир детства / И. Клыжевич // Рэспублика. – 

2019. – 17 августа (№ 153). – С. 5. 

Свой полувековой юбилей отметил Национальный детский оздоровительный 

центр “Зубренок”. Сотни человек приехали в Мядельский район, чтобы принять 

участие в праздничных мероприятиях. 

 

«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/ 

 
31.08.2019 

Церахава, Н. Дашкольная адукацыя – перспектыўныя кірункі / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 31 жніўня (№ 98). — С. 13. 

У артыкуле апісваюцца вынікі прэс-канферэнцыі з удзелам прадстаўнікоў 

Міністэрства адукацыі на якой абмяркоўваліся перспектыўныя накірункі развіцця 

дашкольнай адукацыі. Атрыманне дашкольнай адукацыі ў Мінскай вобласці будуць 

забяспечваць 662 установы адукацыі, у якія залічаны 63 тысячы дзяцей. 

Арганізваны падвоз 2 тысяч выхаванцаў ва ўстановы сельскай мясцовасці – 

падкрэсліла намеснік начальніка аддзела дашкольнай, агульнай сярэдняй, 

прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Мінаблвыканкама Антаніна 

Лявонаўна Абалевіч. 

 

27.08.2019 

Рэва, Д. Кампетэнцыі будучыні — падмурак прагрэсу / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 27 жніўня (№ 96). — С. 3.  

Традыцыйная жнівеньская сустрэча педагагічнай грамадскасці Мінскай 

вобласці адбылася ў Дзяржынску. Тэма канферэнцыі — “Кампетэнцыі будучыні для 

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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эфектыўнага развіцця Міншчыны”. Удзел у мерапрыемстве ўзялі кіраўнік вобласці 

А.М.Ісачанка і намеснік міністра адукацыі С.В.Руды. 

Мерапрыемствы ў рамках канферэнцыі праходзілі на працягу трох дзён. 

Асноўныя падзеі разгарнуліся ў Дзяржынску. Паўдзельнічаць у мерапрыемстве 

змаглі не толькі тыя, хто прыехаў у райцэнтр. Упершыню вялася інтэрнэт-

трансляцыя ўрачыстай цырымоніі, якую ўбачылі спецыялісты ў кожным раёне 

вобласці. Дзякуючы сучасным тэхналогіям, удзел у канферэнцыі ўзялі каля 3 тысяч 

чалавек. 

 

Адамовіч, І. Летнік “Настаўнікі для настаўнікаў”: ад ідэі да рэалізацыі / І. 

Адамовіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 жніўня (№ 96). — С. 8.  

У артыкуле Ірына Адамовіч, настаўніца матэматыкі сярэдняй школы № 20 

Бырысава, расказвае пра летнік “Настаўнікі для настаўнікаў”, які праводзіўся з 5 

па 10 жніўня для 30 творчых і актыўных педагогаў з розных рэгіёнаў Беларусі. 

Тэмай летніка стаў “STEM-падыход у адукацыйным працэсе”. 

 

Малашэвіч, Т. У атмасферы захаплення / Т. Малашэвіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 27 жніўня (№ 96). — С. 11.  

У артыкуле Таццяна Малашэвіч, настаўніца пачатковых класаў Суткаўскага 

дзіцячага сада-базавай школы Уздзенскага раёна Мінскай вобласці, расказвае пра 

значэнні гульні пры выкладанні вучэбных прадметаў, а таксама пры правядзенні 

факультатыўных заняткаў, заняткаў па інтарэсах, але і ў час экскурсіі на прыроду, 

у паходзе. 

 

Клюйко, А. Капітанскі мосцік / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

27 жніўня (№ 96). — С. 13.  

У артыкуле расказваецца пра удзел прадстаўнікоў філіял БНТУ “Барысаўскі 

дзяржаўны політэхнічны каледж” Александра Філіпава і Дзмітрыя Грука у 

міжнародным чэмпіянаце WorldSkills. 

 

Клюйко, А. Адкрыць свет акватронікі / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 29 жніўня (№ 97). — С. 3.  

У артыкуле расказваецца пра удзел навучэнца Маладзечанскага дзяржаўнага 

політэхнічнага каледжа, філіяла РІПА Уладзіслава Савіцкага у міжнародным 

чэмпіянаце WorldSkills. 

 

24.08.2019 

Рэва, Д. Умацаванне партнёрскіх адносін / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 24 жніўня (№ 95). — С. 8.  

Міншчына гасцінна сустрэла дэлегацыі з дзвюх усходніх краін. Прадстаўнікі 

Кітайскай Народнай Рэспублікі і Японіі наведалі прысталічную вобласць, так 

дэлегацыя Камітэта адукацыі муніцыпалітэта Чжучжоу Кітайскай Народнай 

Рэспублікі наведала ўстановы адукацыі ў Маладзечне і Слуцку, а дэлегацыя з Японіі, 

у склад якой увайшлі прадстаўнікі Сендайскага ўніверсітэта, размешчанага ў 

горадзе Сендай прэфектуры Міягі, наведалі установы адукацыі ў трох раёнах 

Міншчыны – Мінскім, Маладзечанскім і Нясвіжскім. 
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Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/umacavanne-partnyorskih-adnosin 

 

Рэва, Д. Важнейшае за ўсё – надвор’е ў летніку / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 24 жніўня (№ 95). — С. 8.  

Вынікі абласнога этапу Рэспубліканскага конкурсу педагагічных каманд 

выхаваўча-аздараўленчых устаноў адукацыі падвялі ў МАІРА.  

Пераможцам і ўладальнікам дыплома І ступені галоўнага ўпраўлення па 

адукацыі Мінаблвыканкама стала каманда стацыянарнага дзіцячага 

аздараўленчага лагера “Нача” Клецкага раёна. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/vazhnejshae-za-usyo-nadvore-u-letniku 

 

Рэва, Д. Першы раз – у новы STEM-клас / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 24 жніўня (№ 95). — С. 8.  

Новы STEM-клас з’явіцца на Міншчыне – ён пачне сваю работуі ў сярэдняй 

школе №3 Вілейкі. 

 

Вазюля, Н., Букіна А. Маршрутны ліст будучага праграміста / Н. Вазюля, А. 

Букіна // Настаўніцкая газета. — 2019. — 24 жніўня (№ 95). — С. 18.  

У артыкуле прадстаўлены матэрыял падрыхтаваны для заняткаў па 

інтарэсах па праграмаванні. Адзін з аўтараў артыкула Аксана Букіна, педагог 

дадатковай адукацыі гімназіі Дзяржынска. 

 

Янковіч М. Госці з “Планеты навуковых цудаў” / М. Янковіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 24 жніўня (№ 95). — С. 19.  

Артыкул прысвечаны Вілейскаму цэнтру дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі, дзе ўжо два гады працуе праект “Планета навуковых цудаў”. Што з 

гэтага атрымалася, у артыкуле расказалі метадыст цэнтра Вольга Вячаславаўна 

Шостак і яго выхаванец вучань 11 класа сярэдняй школы №3 Вілейкі Мікіта 

Абрамчук. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/gostsi-z-planety-navukovyh-tsudau/  

 
22.08.2019 

Рэва, Д. ІТ-канікулы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 22 жніўня (№ 

94). — С. 4.  

Летнікі насычаюць дзяцей эмоцыямі і ўражаннямі. А некаторыя яшчэ і новым 

вопытам і ведамі. Як, напрыклад, дзіцячы сацыяльны лагер Junior Ignite Camp, дзе 

хлопцы і дзяўчаты адпачываюць і адначасова паглыбляюцца ў свет сучасных 

тэхналогій, засвойваюць актуальныя навыкі, запатрабаваныя ў працадаўцаў.  

Junior Ignite Camp арганізаваны кампаніяй EPAM і асацыяцыяй “Адукацыя 

для будучыні”. Галоўная місія лагера — азнаёміць са светам інфармацыйных 

тэхналогій, праграмавання, робататэхнікі і паспрыяць развіццю стартапаў дзяцей, 

у якіх абмежаваны доступ да дадатковай адукацыі ў гэтым кірунку. Сюды 

https://ng-press.by/minshchyna/umacavanne-partnyorskih-adnosin
https://ng-press.by/minshchyna/vazhnejshae-za-usyo-nadvore-u-letniku
https://nastgaz.by/gostsi-z-planety-navukovyh-tsudau/
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прыязджаюць юныя жыхары маленькіх гарадкоў і вёсак, дзеці з інваліднасцю, 

падапечныя UNHCR і “SOS-Дзіцячай вёскі Бараўляны”. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/it-kanikuly/ 

 

20.08.2019 

Фалалееў, У. Свята некалькіх пакаленняў / У. Фалалееў // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 20 жніўня (№ 93). — С. 1.  

17 жніўня Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Зубраня” 

прымаў віншаванні з 50-гадовым юбілеем ад шматлікіх гасцей. У гэты дзень сюды 

з’ехаліся выхаванцы цэнтра, важатыя розных пакаленняў, былыя супрацоўнікі і 

высокія госці. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/svyata-nekalkih-pakalennyau/  

 
17.08.2019 

Фалалееў, У. “Зубраня” збірае сяброў / У. Фалалееў // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 17 жніўня (№ 92). — С. 1. 

Сёння Нацыянальнаму дзіцячаму адукацыйна-аздараўленчаму цэнтру 

“Зубраня” споўнілася 50 гадоў. Урачыстасці пачаліся яшчэ ўчора са святочнай 

лінейкі, у якой узялі ўдзел намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Бедарусь Ігар 

Віктаравіч Петрушэнка і міністр адукацыі Ігар Васільевіч Карпенка. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zubranya-zbirae-syabrou/ 

 

Рэва, Д. Рухавік устойлівага развіцця / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 17 жніўня (№ 92). — С. 4. 

Форум “Інавацыі падлеткаў і моладзі для дасягнення Мэт устойлівага 

развіцця” прайшоў у НДЦ “Зубраня”. 

У рамках форуму адбыўся круглы стол “Далучэнне моладзі да дасягнення 

Мэт устойлівага развіцця”, сярод удзельнікаў прадстаўнікі Мінаблвыканкама, НДЦ 

“Зубраня”. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/ruhavik-ustojlivaga-razvitstsya/ 

 

Фалалееў, У. Паўстагоддзя ў галіне адукацыі і аздараўлення / У. Фалалееў // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 17 жніўня (№ 92). — С. 7. 

Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўненчы цэнтр “Зубраня” святкуе 

50-годдзе. Пра тое, з якімі вынікамі цэнтр прыйшоў да юбілейнай даты і якія мэты 

ставіць перад сабой калектыў установы, у артыкуле расказвае дырэктар цэнтра 

Надзея Геннадзьеўна Ануфрыева. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/paustagoddzya-u-galine-adukatsyi-i-azdaraulennya/  

 
 

 

https://nastgaz.by/it-kanikuly/
https://nastgaz.by/svyata-nekalkih-pakalennyau/
https://nastgaz.by/zubranya-zbirae-syabrou/
https://nastgaz.by/ruhavik-ustojlivaga-razvitstsya/
https://nastgaz.by/paustagoddzya-u-galine-adukatsyi-i-azdaraulennya/
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15.08.2019 

Церахава, Н. Зорныя мары і поспехі юных астраномаў / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 15 жніўня (№ 91). — С. 3.  

З 2 па 10 жніўня ў Кестхеі і Хевізе (Венгрыя) праходзіла XIII Міжнародная 

алімпіяда па астраноміі і астрафізіцы (ІОАА). Каманду Рэспублікі Беларусь 

прадстаўлялі 5 удзельнікаў – пераможцаў заключнага этапу Рэспубліканскай 

алімпіяды па вучэбным прадмеце “Астраномія” ў 2018/2019 навучальным годзе. 

Удзельнік беларускай каманды Сяргей Гамельскі, выпускнік гімназіі № 1 

Жодзіна, быў адзначаны пахвальным водзывам. Таксама Сяргей Гамельскі заваяваў 

бронзавы медаль у камандных спаборніцтвах, якія праходзілі напрыканцы 

алімпіяды. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zornyya-mary-i-pospehi-yunyh-astranomau/ 

 
13.08.2019 

Серадзінская, А. Гуляем на роднай мове / А. Серадзінская // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 13 жніўня (№ 90). — С. 4.  

У артыкуле Алена Серадзінская, метадыст раённага вучэбна-метадычнага 

кабінета ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме Капыльскага райвыканкама, 

расказвае пра конкурс вучэбных наглядных дапаможнікаў і дыдактычных гульняў 

для дзяцей дашкольнага ўзросту, які праводзіўся ў Капыльскім раёне. Раённы агляд-

конкурс праводзіўся з мэтай папулярызацыі беларускай мовы, удасканалення 

работы па развіцці ў дзяцей дашкольнага ўзросту беларускага маўлення і далучэння 

іх да нацыянальных традыцый. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/gulyaem-na-rodnaj-move  

 

Рэва, Д. У вялікае плаванне — па “золата” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 13 жніўня (№ 90). — С. 4.  

Случчанка Валерыя Махлай заняла 1-е месца на чэмпіянаце свету па 

суднамадэльным спорце. Любімай справай дзяўчына займаецца ў Слуцкім цэнтры 

тэхнічнай і прыкладной творчасці навучэнскай моладзі. 

Медальных вышынь Валерыя Махлай дасягнула пад кіраўніцтвам і з 

дапамогай таленавітага і вопытнага педагога Віктара Васільевіча Патоцкага. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/u-vyalikae-plavanne-pa-zolata 

 

Рэва, Д. Больш чым адпачынак / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 13 

жніўня (№ 90). — С. 4.  

У артыкуле расказваецца пра ўдзел юных жыхароў Дзяржынска і Нясвіжа ў 

міжнародных мерапрыемствах прысвечаных сустрэчам з равеснікамі з іншых краін.  

Так горад Аўцэ, што на поўдні Латвіі, звязваюць пабрацімскія сувязі адразу з 

некалькімі гарадамі ў розных краінах. Ужо 9 гадоў тут ладзіцца міжнародны 

маладзёжны праект, які збірае юнакоў і дзяўчат з гарадоў-пабрацімаў. “Аўцэ-2019” 

сустракаў гасцей з Беларусі, Літвы, Малдовы, Польшчы і Украіны. Несвіжане 

https://nastgaz.by/zornyya-mary-i-pospehi-yunyh-astranomau/
https://ng-press.by/minshchyna/gulyaem-na-rodnaj-move
https://ng-press.by/minshchyna/u-vyalikae-plavanne-pa-zolata
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ўдзельнічаюць у праекце пяты год, прадстаўляюць рэгіён на мерапрыемстве вучні 

сярэдняй школы № 3 Нясвіжа. У Латвію адправіліся 6 школьнікаў і два педагогі. 

Цікавае падарожжа чакала і школьнікаў з Дзяржынска. Іх шлях быў 

накіраваны ў Ціхвін. Рэгіёны ўжо шмат гадоў звязвае цеснае ўзаемадзеянне ў розных 

сферах. Супрацоўніцтва ў галіне адукацыі паміж Ціхвінскім муніцыпальным раёнам 

Ленінградскай вобласці і Дзяржынскім раёнам Мінскай вобласці ладзіцца на працягу 

10 гадоў. У яго ўключаны ўстановы дашкольнай, агульнай сярэдняй і дадатковай 

адукацыі. Летам рэалізуецца праект “Дзеці славянскіх народаў”, у рамках якога 

беларускія дзеці адпачываюць у расійскім лагеры і наадварот. Гэтае лета не стала 

выключэннем — дэлегацыя дзяцей і педагогаў з Дзяржынскага раёна адправілася ў 

дзіцячы аздараўленчы лагер “Агеньчык”, што размешчаны пад Ціхвінам, на беразе 

Царыцына возера. 8 дзяўчат з гімназіі № 1 Дзяржынска правялі тут адну змену. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/bolsh-chym-adpachynak 

 

Первая, Г. У атмасферы радасці / Г. Первая // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 13 жніўня (№ 90). — С. 7.  

У артыкуле Ганна Первая, настаўніца рускай мовы і літаратуры гімназіі №1 

Дзяржынска, расказвае пра пра аздараўленчую кампанію ў установе адукацыі. 

 

08.08.2019 

Дубоўская, В. Да працы гатовы! / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 08 жніўня (№ 88). — С. 4.  

У БПС-Ашчадбанку падвялі вынікі летняга інтэнсіву для ўдзельнікаў праекта 

“Настаўнік для Беларусі”, які сёлета быў запушчаны сумесна з Міністэрствам 

адукацыі нашай краіны. Сертыфікаты ўдзельнікаў атрымалі 10 настаўнікаў і 5 

школ, дзе яны будуць працаваць. Так удзельнікаў праграмы “Настаўнік для 

Беларусі” чакаюць у трох школах Мінскай вобласці — у пасёлку Негарэлае, 

аграгарадках Ляды і Паплавы. Педагогаў таксама працаўладкуюць у гімназіі 

Дзяржынска.  

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/da-pratsy-gatovy/ 

 
06.08.2019 

Янковіч, М. Беларускія канікулы школьнікаў з Японіі / М. Янковіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 06 жніўня (№ 87). — С. 3.  

Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь Ігар Карпенка сустрэўся з японскімі 

дзецьмі, якія праходзяць аздараўленне ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-

азжараўленчым цэнтры “Зубраня”. Падчас сустрэчы японскія школьнікі і іх 

выкладчыкі падзяліліся ўраджаннямі пра адпачынак у Беларусі і даведаліся больш 

пра сістэму адукацыі і выхавання ў нашай краіне. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/belaruskiya-kanikuly-shkolnikau-z-yaponii/ 

 
03.08.2019 

https://ng-press.by/minshchyna/bolsh-chym-adpachynak
https://nastgaz.by/da-pratsy-gatovy/
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Дуброўская, В. Амбасадар сучаснай адукацыі / В. Дуброўская // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 03 жніўня (№ 86). — С. 7.  

Артыкул прысвечаны настаўніку-метадысту, настаўніце матэматыкі 

сярэдняй школы № 20 Барысава Ірыне Віктараўне Адамовіч. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/ambasadar-suchasnaj-adukatsyi/ 

 
Дубоўская, В. На вяршыні – юныя хімікі / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 03 жніўня (№ 86). — С. 1.  

Па выніках 51-й Міжнароднай хімічнай алімпіяды ўсе беларускія удзельнікі 

заваявалі медалі. У гэтым годзе Міжнародная хімічная алімпіяда праходзіла з 21 па 

29 ліпеня ў Парыжы (Францыя). У інтэлектуальным спаборніцтве прянялі ўдзел 309 

навучэнцаў старшых класаў сярэдніх школ з 80 краін  свету. 

Па выніках алімпіяды беларуская каманда заваявала чатыры медалі, так 

бронзавы медаль на рахунку Івана Мамчыца, выпускніка гімназіі № 10 Маладзечна. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/na-vyarshyni-yunyya-himiki/ 

 

Хадакова, Н. Медыяцыя: сучасныя формы зносін падчас адпачынку / Н. 

Хадакова // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 жніўня (№ 86). — С. 6.  

У артыкуле Наталля Хадакова, дырэктар Пагарэльцаўскай сярэдняй школы 

Нясвіжскага раёна, расказвае пра рэалізацыю ў навучальнай установе педагагічнага 

праекта “Фарміраванне культуры зносін навучэнцаў праз арганіцацыю работы 

школьнай службы медыяцыі”, работа ў гэтым кірунку не спыняецца і летам, падчас 

працы аздараўленчага лагера “Купалінка”. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/medyyacyya-suchasnyya-formy-znosin-padchas-

adpachynku 

 

Летні маршрут // Настаўніцкая газета. — 2019. — 03 жніўня (№ 86). — С. 6.  

Абласны фестываль аздараўленчых лагераў “Летні маршрут - Міншчына” 

прайшоў на базе Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. 

Па выніках абласнога фестывалю дыпломамі І ступені ўзнагароджаны лаеры 

“Вясёлка” Вілейскага раёна і “Патрыёт” Клецкага раёна, якія прадставяць 

Міншчыну на рэспубліканскім фестывалі аздараўленчых лагераў у жніўні ў НДЦ 

“Зубраня”. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/letni-marshrut 

 

Парабковіч, Л. Дапоўненая рэальнасць на ўроках астраноміі // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 03 жніўня (№ 86). — С. 6.  

У артыкуле Людміла Парабковіч, настаўніца фізікі і астраноміі сярэдняй 

школы № 3 Барысава, расказвае пра выкарыстанне дапоўненай рэальнасці на ўроках 

астраноміі. 

Электронная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/dapounenaya-realnasc-na-urokah-astranomii 

https://nastgaz.by/ambasadar-suchasnaj-adukatsyi/
https://nastgaz.by/na-vyarshyni-yunyya-himiki/
https://ng-press.by/minshchyna/medyyacyya-suchasnyya-formy-znosin-padchas-adpachynku
https://ng-press.by/minshchyna/medyyacyya-suchasnyya-formy-znosin-padchas-adpachynku
https://ng-press.by/minshchyna/letni-marshrut
https://ng-press.by/minshchyna/dapounenaya-realnasc-na-urokah-astranomii
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01.08.2019 

Янковіч, М. Юныя экскурсаводы сабраліся ў Мінску / М. Янковіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 01 жніўня (№ 85). — С. 4.  

Рэспубліканскі злёт юных экскурсаводаў прайшоў з 22 па 30 ліпеня. Школьнікі, 

зацікаўленыя ў турызме, краязнаўстве і экскурсійнай справе, наведвалі славутыя 

мясціны Мінска, удзельнічалі ў тэматычных конкурсах і майстар-класах і вучыліся 

прэзентаваць сваю малую радзіму. 

Удзельнікамі злёту экскурсаводаў сталі 39 вучняў з Гомельскай, Магілёўскай 

і Мінскай абласцей, якія займаюцца ў адпаведных аб’яднаннях па інтарэсах або 

праявілі сябе ў тэматычных акцыях і конкурсах. 

Па выніках злёту каманда Мінскай вобласці заняла 1-е месца. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/yunyya-ekskursavody-sabralisya-u-minsku/ 

 

Рунец, Г. Што нам вецер, што нам дождж! / Г. Рунец // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 01 жніўня (№ 85). — С. 5.  

У Дзямідаўскім раёне Смаленскай вобласці завяршыўся турыстычны злёт 

навучэнцаў Саюзнай дзяржавы. Сярод актыўных удзельнікаў каманда з Мінскай 

вобласці. 

 

Душкевіч, Я. Таямніцы горкаўскай зямлі / Я. Душкевіч // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 01 жніўня (№ 85). — С. 7.  

У артыкуле Яніна Душкевіч, настаўніца Горкаўскай сярэдняй школы 

Стаўбцоўскага раёна, расказвае пра экалагічную сцяжынку, якая дзейнічае ў 

навучальнай установе. 

  

https://nastgaz.by/yunyya-ekskursavody-sabralisya-u-minsku/
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30.08.2019 

Халдеева, А. Татьяна Апранич: Важнейшая задача – совершенствование ІТ - 

образования / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2019. — 30 жніўня (№ 66). — С. 4. 

В статье о новом учебном годе, о новшествах которые ожидают учеников, 

внедрении ІТ – технологий и международном сотрудничестве рассказала начальник 

управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич. 

 

Драздоўская, А. З клопатам пра дзяцей / А. Драздоўская // Мінская праўда. — 

2019. — 30 жніўня (№ 66). — С. 4. 

Адразу некалькі адрасоў клопату пра дзяцей выбралі прадстаўнікі прэзідыума 

Беларускага саюза жанчын у Барысаўскам раёне: дзіцячы сацыяльны прытулак 

Барысаўскага раёна і Мсціжскі вучэбна-педагагічны комплекс “Дзіцячы сад – 

сярэдняя школа”. 

 

27.08.2019 

Солонкевич, С. Дело было не в портфеле / С. Солонкевич // Мінская праўда. 

— 2019. — 27 жніўня (№ 65). — С. 4. 

Депутат Палаты представителей Валентина Курсевич и председатель 

областной организации Белорусского общества Красного Креста Людмила 

Мусенкова накануне нового учебного года побывали в детском доме семейного типа 

семьи Литвинко в Заславле. Детский дом семейного типа Татьяны и Сергея 

Литвинко существует с 2007 года. Многие воспитанники выросли, живут 

самостоятельно. Стараются навещать своих приемных родителей, 

поддерживают с ними теплые отношения.  

 

Халдеева, А. Полное собрание достижений / А. Халдеева // Мінская праўда. 

— 2019. — 27 жніўня (№ 65). — С. 4. 

Около трех тысяч участников собрала конференция педагогических 

работников “Компетенции будущего для эффективного развития Минщины” в 

Дзержинске. На торжественное мероприятие съехались лучшие педагоги Минской 

области, молодые специалисты, ветераны педагогического труда. 

 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2019 ГОДЗЕ 

ЖНІВЕНЬ 

14 
 

20.08.2019 

Слиж, М. Китайский интерес / М. Слиж // Мінская праўда. — 2019. — 20 

жніўня (№ 63). — С. 3. 

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования подписали главного 

управления по образованию облисполкома и комитета образования 

муниципалитета китайского города Чжучжоу во время встречи в Молодечно. 

Встреча прошла в средней школе №14 города Молодечно. 

 

Гаўрыленка, Ю. З мясцовым каларытам / Ю. Гаўрыленка // Мінская праўда. 

— 2019. — 20 жніўня (№ 63). — С. 14. 

З мясцовым каларытам прайшоў каля вёскі Іванічы ў Чэрвенскім раёне 

чацвёрты абласны моладзевы фестываль “Васільковы вянок - 2019”. 

Мерапрыемства сабрала больш як 300 юнакоў і дзяўчат цэнтральнага рэгіёна. 

 

16.08.2019 

Дроздовская, А. Инструктаж всерьез / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 

2019. — 16 жніўня (№ 62). — С. 7. 

В статье рассказывается о том как работает борисовская молодежь в 

студотрядах. Так, например в ОАО “Борисовжилстрой” в нынешнем трудовом 

семестре работают 10 учащихся, большинство – ребята из Борисовского 

государственного строительного профессионального лицея. 

 

Космический успех // Мінская праўда. — 2019. — 16 жніўня (№ 62). — С. 19. 

В статье о своих успехах рассказывает обладатель двух наград 

Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, один из лучших молодых 

астрономов Беларуси, выпускник гимназии №1 г. Жодино Сергей Гамельский. 

 

Быстров, С. С пиццей нам не по пути / С. Быстров // Мінская праўда. — 2019. 

— 16 жніўня (№ 62). — С. 18. 

В новом учебном году обед для школьников Минской области будет стоить 

не более 1,5 рубля. Вопросы питания в детсадах и школах Минской области в 

статье освящает инженер-технолог по питанию главного управления по 

образованию облисполкома Елена Сороговец. 

 

Юный боец ММА: Одноклассники обходят меня стороной // Мінская 

праўда. — 2019. — 16 жніўня (№ 62). — С. 23. 

Ученик молодечненской средней школы № 4 Глеб Карытько стал 

обладателем золотой медали на молодежном чемпионате мира по смешанным 

единоборствам, который прошел в Риме в начале августа. В статье юный 

спортсмен рассказывает о своих достижениях. 

 

13.08.2019 

Для будучых першакласнікаў у Нарачскай сярэдняй школе №2 і 

Мядзельскай сярэдняй школе №1 арганізавалі летнікі з дзённым знаходжаннем 
// Мінская праўда. — 2019. — 13 жніўня (№ 61). — С. 3. 
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Для будучых першакласнікаў у Нарачскай сярэдняй школе №2 і Мядзельскай 

сярэдняй школе №1 арганізавалі летнікі з дзённым знаходжаннем. На думку 

арганізатараў, гэта дапаможа дзецям хутчэй адаптавацца ў школе. 

 

Дроздовская, А. Большая подготовка на большой перемене / А. Дроздовская 

// Мінская праўда. — 2019. — 13 жніўня (№ 61). — С. 7. 

В Борисове активно готовятся к областным «Дажынкам». Заметно 

преобразились и учреждения образования. Близится к завершению строительство 

еще одной школы. Всего в регионе 42 учреждения общего среднего образования и 49 

дошкольных. 

 

Станцыя “Вадаём” і квэст з Міньёнамі // Мінская праўда. — 2019. — 13 

жніўня (№ 61). — С. 8. 

Педагогі ясляў-сада №4 г. Стоўбцы вялікую ўвагу надаюць экалагічнаму 

выхаванню дашкольнікаў. Урокі пазнання роднай прыроды праводзяцца педагогамі 

на экалагічнай сцяжыне, што створана на тэрыторыі дашкольнай установы. А 

дапамагаюць ім у гэтым незвычайныя гаспадары  маршруту – героі мультфільма 

Міньёны. 

 

06.08.2019 

Брожина, Ю. Нахимичили / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 06 

жніўня (№ 59). — С. 7. 

В статье о своих успехах рассказыает обладатель треьего места 

Международной химической олимпиады, выпускник гимназии №10 Молодечно Иван 

Мамчиц. 

 

 


