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30.10.2019 

Усачев, О. «Крылья счастья» над Вилейкой / О. Усачев // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 30 октября (№ 207). — С. 10. 

Статья посвящена открытию 29 октября 2019 г. инклюзивной площадки и 

творческих мастерских для игр на базе районного детского коррекционно-

развивающего центра, которое состоялось в рамках благотворительного проекта 

«Крылья счастья», организованного компанией «СК хайникс мемори Солюшнс 

Восточная Европа».  

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/krylya-schastya-nad-vileykoy.html  

 

05.10.2019 

Пасияк, О. Ни минуты покоя / О. Пасияк // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. 

— 05 октября (№ 190). — С. 6. 

Учителя — люди активные, творческие и изобретательные. И не 

удивительно, что педагоги из разных уголков страны часто становятся героями 

журналистских материалов, среди них учитель географии копыльской средней 

школы № 2 им. Тишки Гартного Анатолий Сикорский. 

Электронная версия статьи:   
https://www.sb.by/articles/ni-minuty-pokoya-uchitelya.html 

 

04.10.2019 

Пасияк, О. Педагогическая поэма / О. Пасияк // СБ. Советская Белоруссия. — 

2019. — 04 октября (№ 189). — С. 1, 4. 

Статья посвящена Татьяне Новицкой, учительнице начальных классов 

средней школы № 6 города Жодино.  

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/pedag5ogicheskaya-poema.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 

 
 

17.10.2019 

Нікалаева, Н. Вясковая робататэхніка / Н. Нікалаева // Звязда. – 2019. — 17 

кастрычніка (№ 198). (“Чырвонка” № 18, 17 кастрычніка. — С. 1, 2.) 

Артыкул прысвечаны Рассветаўскай сярэдняй школе Клецкага раёна Мінскай 

вобласці, у якой дзейнічае STEM-цэнтр, якому могуць пазайздросціць нават самыя 

крутыя гарадскія школы. 

Электронная версія артыкула:  

http://zviazda.by/be/news/20191016/1571234422-yak-u-vyaskovay-shkole-

zyaviusya-stem-centr  

 

16.10.2019 

Лазоўская, Т. Зрабі міншчыну прыгажый / Т. Лазоўская // Звязда. – 2019. — 

16 кастрычніка (№ 197). — С. 3.  

“Пасадзі дрэва: зрабі Міншчыну прыгажэй” – такую экалагічную 

валанцёрскую акцыю здадзілі ў цэнтральным рэгіёне краіны. Вучні і педагогі ў 

кожнай установе адукацыі пасадзілі алею, залажылі пладова-ягадны сад ці 

стварылі альпійскія горкі. У акцыі брала ўдзел амаль 17 тысяч чалавек, якія 

пазадзілі каля 26 тысяч дрэў і кустоў.  
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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 

 
22.10.2019 

Друк, М. Эцюд у зялёных тонах / М. Друк // Рэспубліка. – 2019. – 22 

кастрычніка (№ 199). – С. 4. 

Больш за 42,7 тысячы чалавек ударна папрацавалі ў мінулую суботу падчас 

рэспубліканскай акцыі «Чысты лес». Сярод удзельнікаў акцыі і вучанiца сярэдняй 

школы № 3 Смалявічаў Анастасія Таболiч. 

Электронная версія артыкула:  

https://www.sb.by/articles/etsyud-u-zyalyenykh-tonakh.html  

 

15.10.2019 

Козловская, Е. Радости большого дома / Е. Козловская // Рэспубліка. – 2019. 

– 04 кастрычніка (№ 187). – С. 2. 

Министр труда и социальной защиты Ирина Костеневич в День матери 

посетила многодетную семью Цукановых из Смолевичей, в которой воспитывают 

пятерых детей. 

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/radosti-bolshogo-doma.html  

 

04.10.2019 

Сычевич, В. Повышая престиж профессии / В. Сычевич // Рэспубліка. – 2019. 

– 04 кастрычніка (№ 187). – С. 2. 

Накануне Дня учителя курирующий в Правительстве вопросы образования 

заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко посетил Петковичский 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Дзержинского района. 

Тут он поделился планами по совершенствованию системы образования. 
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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/ 

 
31.10.2019 

Гарнастаеў, А. Матэматыкі, на старт! / А. Гарнастаеў // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 31 кастрычніка (№ 124). — С. 4. 

Артыкул паведамляе аб тым, як першага лістапада будзе праходзьць 

адкрыццё заняткаў матэматычнай вочна-завочнай школы для навучэнцаў з 

сельскай мясцовасці ў Нацыянальным дзіцячым адукацыяна-аздараўленчым цэнтры 

“Зубраня”. 

 

Сахно, Н. Азбука бяспекі / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. — 31 

кастрычніка (№ 124). — С. 5, 8. 

У артыкуле расказваецца пра абласны цэнтр бяспекі МНС, створаны ў 

студзене 2019 года ў Барысаве. Сення цэнтр з'яўляецца адной з самых буйных 

пляцовак у краіне, дзе дзяцей у рэжыме віртуальнай рэальнасці вучаць правілам 

паводзін у экстранных сітуацыях. 

Электронная версія артыкула: 
https://rakurs.ng-press.by/u-tsentry-uvagi/azbuka-byaspeki/ 

 

Сахно, Н. Спраба перавыхаваць / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

31 кастрычніка (№ 124). — С. 11. 

У артыкуле расказваецца пра дзейнасць Крывіцкага спецыяльнага лячэбна-

выхаваўчага вучалішча закрытага тыпу, у якое трапяць непаўналетнія, якія маюць 

патрэбу ў асаблівых умовах выхавання, ва узросце ад 11 да 18 гадоў па прыгаворы 

або рашэнні суда на тэрмін да 2 гадоў. Аб рабоце па сацыяльнай падтрымцы і 

дапамоге дарослых расказвае сацыяльны педагог Алена Міхайлаўна Пяцько.  

Электронная версія артыкула: 
https://rakurs.ng-press.by/autarytetna/sproba-peravyhavats/  

 

29.10.2019 

Дубоўская, В. Створаны клуб дырэктараў “Настаўнік для Беларусі” / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 29 кастрычніка (№ 123). — С. 7. 

Мясцовы адукацыйны фонд “Новая школа” правёў на базе гімназіі № 10  

г. Мінска мерапрыемства ў рамках праграмы “Настаўнік для Беларусі”. Яго 

ўдзельнікамі былі кіраўнікі устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія сталі 

партнёрамі праграмы, а таксама прадстаўнікі адміністрацый тых навучальных 

устаноў, якія плануюць далучыцца да праграмы ў наступным годзе. 9 удзельнікаў 

праграмы “Настаўнік для Беларусі” працуюць у трох школах Мінскай вобласці – у 

http://nastgaz.by/
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пасёлку Негарэлае, аграгарадках Ляды і Паплавы. Двух педагогаў працаўладкавалі ў 

гімназіі Дзяржынска. Кожны, хто стаў удзельнікам праграмы, павінен прыдумаць 

і рэалізаваць праект, які ўпішацца ў мясцовы каттэкст і зробіць школу цэнтрам 

лакальнай супольнасці. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/stvorany-klub-dyrektarau-nastaunik-dlya-belarusi/ 

 
26.10.2019 

Нікіфарава, С. Для нас і разам з намі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 26 кастрычніка (№ 122). — С. 4. 

17 лістапада пройдуць выбары ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь. Гэта падзея стала тэмай адзінага дня інфармавання, які 

прайшоў у чацверг у рамках праекта “Школа актыўнага грамадзяніна”. Міністр 

адукацыі Ігар Карпенка падчас адкрытага дыялогу з навучэнцамі гімназіі № 1 

Старых Дарог засяродзіў увагу на важнасці выбараў: такім чынам вырашаецца, 

якім будзе заўтрашні дзень роднай краіны. Ён расказаў, хто мае права быць 

абраным у Палату прадстаўнікоў, якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у 

дэпутаты і як праз яго прадстаўніцтва ў парламенце вырашаюцца актуальныя для 

рэгіёна праблемы. Засяродзіўся Ігар Васільевіч і на ролі моладзі, у прыватнасці, 

юных парламентарыяў.   

 

Дорына, Я. Скарбонка гісторыі / Я. Дорына // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 26 кастрычніка (№ 122). — С. 18. 

У артыкуле загадчык Зубкаўскага дзіцячага сада Клецкага района, Яна 

Дорына, расказвае пра міні-музей “Скарбонка гісторыі”, які быў створаны ва 

ўстанове з мэтай развіцця ў дашкольнікаў цікавасці да нацыянальнай культуры, 

пашырэння ўяўленняў пра побыт і звычаі беларусаў. 

 

Разганава, Ж. Артыкуляцыйная гімнастыка / Ж. Разганава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 26 кастрычніка (№ 122). — С. 19. 

У артыкуле настаўнік-дэфектолаг сярэдняй школы № 1 Смілавіч, Жанна 

Разганава, расказвае аб рабоце пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі сярэдняй 

школы № 1 Смілавіч. 

 

Нікіфарава, С. Для дзяцей і з дзецьмі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 26 кастрычніка (№ 122). — С. 21. 

У артыкуле расказваецца пра пляцоўку для адпачынку для дзяцей і дарослых, 

, якая была створана ў аграгарадку Гатава. Пляцоўка стала пераможцай конкурса 

міні-праектаў “TANDEM IV: устойлівае супрацоўніцтва паміж арганізацыямі і 

мясцовымі органамі ўлады для актывізацыі ўдзелу грамадзян у мясцовым 

самакіраванні і развіцця мясцовых супольнасцей у Рэспубліцы Беларусь”.  

Электронная версия статьи: 
https://nastgaz.by/dlya-dzyatsej-i-z-dzetsmi/  
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24.10.2019 

Радивилова, Л. Средства музыкальной выразительности в игре / Л. 

Радивилова // Настаўніцкая газета. — 2019. — 24 кастрычніка (№ 121). — С. 8. 

В статье Лариса Радивилова, учитель музыки средней школы № 18 Борисова, 

рассказывает о уроке музыки в школе, который направлен на усвоение учащимися 

комплекса музыкальных знаний, умений, навыков, формирование у них ценностного 

отношения к музыке и жизни, приобщению к разнообразным способам музыкальной 

деятельности, раскрытию творческого потенциала личности. 

Электронная версия статьи:  

https://portfolio.ng-press.by/metadychnaya-skarbonka/sredstva-muzykalnoj-

vyrazitelnosti-v-igre/  

 

Сельванович, Т. В экспедицию открытий – с активной оценкой / Т. 

Сельванович // Настаўніцкая газета. — 2019. — 24 кастрычніка (№ 121). — С. 9. 

В статье Татьяна Сельванович, учитель русского языка и литературы 

средней школы № 13 Слуцка, рассказывает о лекциях профессора кафедры 

педагогики и менеджмента в образовании, кандидата педагогических наукЮ 

доцента Николая Ивановича Запрудского на тему “Проетирование урока с 

использованием стратегий активной оценки”, которые проходили в АПО. 

Электронная версия статьи:  

https://portfolio.ng-press.by/metadychnaya-skarbonka/v-ekspeditsiyu-otkrytij-s-

aktivnoj-otsenkoj/ 

 
22.10.2019 

Хрышчановіч, Н. Спаборнічаць і сябраваць / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 22 кастрычніка (№ 120). — С. 3. 

З 14 па 19 кастрычніка прайшоў трэці этап спартакіяды Саюзнай дзяржавы 

для дзяцей і юнацтва – спартакіяды школьпікаў Беларусі і Расіі, якія жывуць у 

сельскай мясцовасці. Маладзечна сустрэла прадстаўнікоў з 32 каманд, больш за 200 

чалавек. Сярод удзельнікаў і навучэнцы Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/spabornichats-i-syabravats/ 

 

Церахава, Н. Распяховая сацыялізацыя і прафесійная падрыхтоўка / Н. 

Церахава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 22 кастрычніка (№ 120). — С. 12. 

Артыкул прысвечаны Рудзенскай дапаможнай школе – інтэрнату 

Пухавіцкага раёна, дзе ў верасні адкрыўся першы ў Мінскай вобласці інтэрактыўны 

інфармацыйна-экалагічны цэнтр “Стварэнне ўмоў і інфраструктуры для 

павышэння ўзроўню дасведчанасці грамадскасці па пытаннях змянення клімату”. 

  

https://portfolio.ng-press.by/metadychnaya-skarbonka/sredstva-muzykalnoj-vyrazitelnosti-v-igre/
https://portfolio.ng-press.by/metadychnaya-skarbonka/sredstva-muzykalnoj-vyrazitelnosti-v-igre/
https://portfolio.ng-press.by/metadychnaya-skarbonka/v-ekspeditsiyu-otkrytij-s-aktivnoj-otsenkoj/
https://portfolio.ng-press.by/metadychnaya-skarbonka/v-ekspeditsiyu-otkrytij-s-aktivnoj-otsenkoj/
https://nastgaz.by/spabornichats-i-syabravats/
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19.10.2019 

Шакун, С. На прынцыпах педагагічнай эрганомікі / С. Шакун // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 19 кастрычніка (№ 119). — С. 1. 

У артыкуле Святлана Шакун, настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага,  расказвае пра сваю калегу 

настаўніцу пачатковых класаў гэтай жа навучальнай установы Карпяленю Аксану 

Паўлаўну. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/shchaslivaya-nastaunitsa/  

 

Нікіфарава, С. З вуснаў у вусны, ад сэрдца да сэрдца / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 19 кастрычніка (№ 119). — С. 5, 6. (Дадатак “Шосты 

дзень”) 

Міністэрства адукацыі Беларусі і Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці 

дзяцей і моладзі правялі ІІ Рэспубліканскі педагагічны форум “Стварэнне 

этнакультурнай прасторы як умова выхавання і сацыялізацыі навучэнцаў у сістэме 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”. Панараму- прэзінтацыю этнавыхавання 

прадставілі прадстаўнікі абласных устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, 

Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. Так сярод удзельнікаў форуму 

Яна Дзям’яненка, навучэнка студыі “Вышыванкі” гімназіі № 1 Стоўбцаў (кіраўнік 

Р. М. Малахава). 

 

Хрышчановіч, Н. Маленькі горад – вялікія людзі / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 19 кастрычніка (№ 119). — С. 9. (Дадатак “Шосты 

дзень”) 

У канцы верасня ў Беларусі прайшоў нацыянальны этап адбору на World Robot 

Olympiad. Два навучэнцы гімназіі-інтэрната Мядзела ў старшай узроставай групе 

заслужылі 1 месца і пуцёўку ў заключны раўнд алімпіяды. Так з 8 па 10 лістапада 

Вячаслаў Саўчык – педагог, Андрэй Маліноўскі і Арцём Чаўлытка ў венгерскім 

Дзьёры будуць змагацца зам сусветнае званне чэмпіёнаў. 

 

Янковіч, М. Ад чытацкіх класікаў – да медыяпісьменнасці / М. Янковіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 19 кастрычніка (№ 119). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны Алене Іванаўне Волкавай, настаўніцы рускай мовы і 

літаратуры сярэдняй школы № 5 Салігорска імя Героя Савецкага Саюза В. І. 

Казлова, аднаму з арганізатараў алімпіяды па чытацкай кампетэнцыі “Чытач+”. 

 
17.10.2019 

Грышкевіч, С. Якасць, кадры, дысцыпліна / С. Грышкевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 17 кастрычніка (№ 118). — С. 3. 

Вынікі летняй аздараўленчай кампаніі 2019 года падвялі на рэспубліканскім 

семінары-нарадзе, які прайшоў на базе Дзіцячага рэабілітацыйна-аздараўленчага 

цэнтра “Світанак” у Пінскім раёне. У мерапрыемстве ўдзельнічалі міністр 

адукацыі Беларусі І.В.Карпенка, дырэктар Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні 

і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва Г.М.Балбатоўскі, кіраўнікі 

https://nastgaz.by/shchaslivaya-nastaunitsa/
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выхаваўча-аздараўленчых устаноў адукацыі, педагогі дадатковай адукацыі і інш. 

Сярод удзельнікаў і прадстаўнікі Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/yakasts-kadry-dystsyplina/ 

 

15.10.2019 

Нікіфарава, С. Устойлівыя кроки да мэты / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 15 кастрычніка (№ 117). — С. 4. 

У Беларусі завяршылася дэкада “Адукацыя ў інтарэсах устойлівага развіцця 

для ўсіх”, якая працягвалася з 2 па 12 кастрычніка і стала нагодай для правядзення 

больш чым 60 тэматычных мерапрыемстваў. Заключэннем дэкады стаў 

рэспубліканскі фестываль, які праводзіўся ў канцы мінулага тыдня ў Беларускім 

дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. На ім былі 

прадстаўлены лепшыя інавацыйныя практыкі ў адукацыі ў інтарэсах устойлівага 

развіцця. Наглядна ўбачыць крокі да ўстойлівых мэт можна было на 

інтэрактыўнай выставе, дзе сваім вопытам і найбольш паспяховымі практыкамі 

падзяліліся прадстаўнікі розных устаноў адукацыі: дзіцячых садоў, школ, 

універсітэтаў, цэнтраў дзіцячай творчасці, рэгіянальных інстытутаў развіцця 

адукацыі, рэгіянальных рэсурсных цэнтраў адукацыі ў інтарэсах устойлівага 

развіцця і грамадскіх арганізацый. 

Так, старшакласнікі негарэльскай сярэдняй школы № 1 Дзяржынскага раёна 

ўкараняюць ідэю фінансавай падтрымкі навучэнцаў, якія вядуць экалагічны лад 

жыцця. Яны распрацоўваюць дадатак з шэрагам заданняў (пасадзіць дрэва, 

прыбраць нейкую тэрыторыю і інш.), за выкананне якіх удзельніку налічваюцца 

балы. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/ustojlivyya-kroki-da-mety/ 

 
12.10.2019 

Бабко, Т. Памятаць, адкуль ты родам / Т. Бабко // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 12 кастрычніка (№ 116). — С. 11. 

У артыкуле Таццяна Бабко, настаўніца пачатковых класаў Галынкаўскага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы Клецкага раёна , дзеліцца сваім вопытам работы 

па выкарыстанні этнаграфіі і краязнаўства ў выхаваўчым працэсе ў пачатковых 

класах.  

 

Буйвіла, Л. Навучанне праз творчасць / Л. Буйвіла // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 12 кастрычніка (№ 116). — С. 11. 

У артыкуле Ларыса Буйвіла, настаўніца англійскай мовы вышэйшай 

кваліфікацыйнай катэгорыі гімназіі Клецка, расказвае пра выкарыстанне метада 

праектаў на ўроках англійскай мовы.  

 

Рэва, Д. Алімпіяда для чытачоў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 12 

кастрычніка (№ 116). — С. 13. 

Беларускія настаўнікі сталі пераможцамі Міжнароднага конкурсу 

дыстанцыйных вучэбных конкурсаў для дзяцей, які праводзіўся ў рамках 

https://nastgaz.by/yakasts-kadry-dystsyplina/
https://nastgaz.by/ustojlivyya-kroki-da-mety/
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міжнароднай адукацыйнай канферэнцыі EdCrunch. Так у Міжнародным конкурсе 

дыстанцыйных вучэбных конкурсаў для дзяцей EdCrunch Award OEC – 2019 узялі 

ўдзел настаўнікі – Алена Іванаўна Волкава, намеснік дырэктара, настаўніца рускай 

мовы і літаратуры сярэдняй школы № 5 Салігорска імя Героя Савецкага Саюза В. 

І. Казлова, і Наталля Уладзіміраўна Камінская, настаўніца рускай мовы і 

літаратуры гімназіі № 1 імя У. А. Караля Чэрвеня. Яны прадставілі на конкурсе 

алімпіяду па чытацкай кампетэнцыі “Чытач+” і “Чытач+ (Прафесія)”. Па 

выніках экспертнае журы прысудзіла 1 месца конкурсу алімпіядзе “Чытач+” па 

выніках работы дзіцячага журы заняла 2 месца. 

 
10.10.2019 

Нікіфарава, С. Радзіма ў кветках і водарах / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 10 кастрычніка (№ 115). — С. 4. 

У Мінску завяршыўся II Рэспубліканскі чэмпіянат па фларыстыцы сярод 

юніёраў. Арганізатарам фларыстычнага спаборніцтва выступіла Міністэрства 

адукацыі і Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства, і прысвечана яно было Году 

малой радзімы.  

У выніку творчай барацьбы ў тройку лідараў трапіла Марыя Тарасава, 

навучэнка Эколага-біялагічнага цэнтра дзяцей і моладзі Смалявіцкага раёна Мінскай 

вобласці, якая заняла 3-е месца. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/radzima-u-kvetkah-i-vodarah/  

 

Тумар, А. Непаслухмяныя словы стануць паслухмянымі / А. Тумар // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 10 кастрычніка (№ 115). — С. 11. 

У артыкуле Алена Тумар, настаўніца пачатковых класаў Верхменскай 

сярэдняй школы імя В. А. Тумара Смалявіцкага раёна Мінскай вобласці, расказвае 

пра асноўныя цяжкасці ў актыўным пазнанні роднай мовы вучнямі. 

 

Хрышчановіч, Н. “Кожны ўрок здзіўляй сваіх вучняў” / Н. Хрышчановіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 10 кастрычніка (№ 115). — С. 11. 

Артыкул прысвечаны настаўніце фізічнай культуры і здароўя сярэдняй 

школы № 3 Вілейкі Таццяне Леанідаўне Жук. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kozhny-urok-zdziulyaj-svaih-

vuchnyau/  

 
05.10.2019 

Івашка, І. БДУІР у школе / І. Івашка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 05 

кастрычніка (№ 113). — С. 5. 

Напярэдадні дня настаўніка Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі 

і радыёэлектронікі і жодзінская сярэдняя школа № 8 падпісалі пагадненне аб 

супрацоўніцтве. 

  

https://nastgaz.by/radzima-u-kvetkah-i-vodarah/
https://nastgaz.by/kozhny-urok-zdziulyaj-svaih-vuchnyau/
https://nastgaz.by/kozhny-urok-zdziulyaj-svaih-vuchnyau/
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Калядзіч, Н. Падмурак поспехаў і дасягненняў / Н. Калядзіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 05 кастрычніка (№ 113). — С. 6. 

Пра дасягненні педагогаў, якія актыўна прымаюць удзел у інавацыйнай 

дзейнасці па укараненні цьютарскага суправаджэння, STEM-адукацыі і навогул пра 

адукацыю, у артыкуле расказвае начальнік упраўлення па адукацыі, спорту і 

турызму Лагойскага райвыканкама Галіна Дзмітрыеўна Собаль. 

 
04.10.2019 

Калядзіч, Н. Шчырыя віншаванні – любімаму настаўніку! / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 кастрычніка (№ 112). — С. 1, 3. 

Артыкул прысвечаны настаўніце гісторыі і грамадазнаўства гімназіі № 1 

Дзяржынска Наталле Мікалаеўне Шамко. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/shchyryya-vinshavanni-lyubimamu-nastauniku/  

 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 кастрычніка (№ 

112). — С. 2. 

За добрасумленную плённую працу ў сістэме адукацыі, высокі ўзровень 

прафесійнага майстэрства, значныя дасягненні ў працоўнай дзейнасці і ў сувязі з 

Днём настаўніка былі узнагароджаны прадстаўнікі сістэмы адукацыі Мінскай 

вобласці. 

Нагрудным знакам Міністэрства  адукацыі “Выдатнік адукацыі”, Каняхіна 

Таіса Міхайлаўн – настаўніца біялогіі дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 

1 Салігорска”. 

Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:  

Дземідовіч Святлана Мікалаеўна – настаўніца гісторыі і грамадазнаўства 

дзяржаўнай установы адукацыі “Уздзенская раённая гімназія”; 

Катчанка Наталля Уладзіміраўна – настаўніца англійскай мовы дзяржаўнай 

установы адукацыі “Нясвіжская гімназія”. 

Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь: 

Акуловіч Кацярына Віктараўна – настаўніца хіміі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Сярэдняя школа № 11 Слуцка”; 

Баркоўская Надзея Анатольеўна – настаўніца матэматыкі дзяржаўнай 

установы адукацыі “Гімназія № 1 Валожына”. 

Падзяка міністра адукацыі  Рэспублікі Беларусь аб’яўлена Царук Аксане 

Анатольеўне – музычнаму кіраўніку дзяржаўнай установы адукацыі “Уздзенскі 

ясля-сад №3”. 

 

Хідджаз, М. Родныя людзі / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 

кастрычніка (№ 112). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны настаўніцы біялогіі салігорскай гімназіі №1 Таісе 

Міхайлаўне Каняхінай, якая амаль 30 гадоў працуе ў гімназіі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/rodnyya-lyudzi/ 

 

https://nastgaz.by/shchyryya-vinshavanni-lyubimamu-nastauniku/
https://nastgaz.by/rodnyya-lyudzi/
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Хрышчановіч, Н. І тата, і мама, і настаўнік / Н. Хрышчановіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 04 кастрычніка (№ 112). — С. 10. 

Артыкул прысвечаны настаўніку фізічнай культуры і здароўя Рудзенскай 

дапаможнай школы-інтэрната Пухавіцкага раёна Дзянісу Мікалаевічу Шакуру. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/i-tata-i-mama-i-nastaunik/  

 

Церахава, Н. Станоўчыя эмоцыі, новыя адкрыцці і ўсмешкі / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 кастрычніка (№ 112). — С. 13. 

У артыкуле пра сваю галоўную задачу як педагога расказвае выхавальнік 

ясляў-сада № 35 Маладзечна Паліна Аляксандраўна Сарокіна. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/stanouchyya-emotsyi-novyya-

adkrytstsi-i-usmeshki/ 

 
  

https://nastgaz.by/i-tata-i-mama-i-nastaunik/
https://nastgaz.by/stanouchyya-emotsyi-novyya-adkrytstsi-i-usmeshki/
https://nastgaz.by/stanouchyya-emotsyi-novyya-adkrytstsi-i-usmeshki/
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25.10.2019 

Наркевич, Г. Десятка! / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 2019. — 25 

кастрычніка (№ 82). — С. 8. 

Известный педагог-блогер из Великобритании Росс МакГилл посетил 

Несвижскую гимназию. 

 
22.10.2019 

Лобатый, С. Хорошая смена / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2019. — 22 

кастрычніка (№ 81). — С. 6. 

На выездном заседании коллегии главного управления по образованию 

облисполкома в Березино подвели итоги двух кампаний – летней оздоровительной и 

вступительной. 

 

Мастер-класс от копыльских педагогов // Мінская праўда. — 2019. — 22 

кастрычніка (№ 81). — С. 7. 

В Копыльском государственном колледже побывали коллеги из России, чтобы 

познакомиться с опытом белорусских коллег в области инклюзивного образования. 

 
18.10.2019 

Наркевич, Г. Благими намерениями… / Г. Наркевич // Мінская праўда. — 

2019. — 18 кастрычніка (№ 80). — С. 5. 

В статье рассказывается о проблеме подвоза детей в Любушанский учебно-

педагогический комплекс «детский сад – средняя школа» Березинского района. 

 

Олейник, Е. Последнее слово не за техникой / Е. Новохрост // Мінская праўда. 

— 2019. — 18 кастрычніка (№ 80). — С. 7. 

В поселке Рассвет Клецкого района в местной школе открыли 

образовательный центр STEM. Ребят бесплатно обучают програмированию и 

робототехнике. 

 

http://www.mpravda.by/
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Сладость душевного тепла // Мінская праўда. — 2019. — 18 кастрычніка (№ 

80). — С. 12, 13. 

Выставка тортов “Кулинарный шедевр от мамы” на областном празднике в 

честь Дня матери привлекла к себе особое внимание. Оценить на вкус сладкие 

лакомства смогли воспитанники приютов, интернатов и социально-педагогических 

центров и школ Минщины. 

 

15.10.2019 

Лобатый, С., Дроздовская, А. Все болели за “Дажынкі”! Школа в подарок / 

С. Лобатый, А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2019. — 15 кастрычніка (№ 79). 

— С. 4, 5. 

Перед началом областного фестиваля – ярмарки труженников села 

“Дажынкі - 2019” председатель облисполкома Анатолий Исаченко принял участие 

в открытии средней школы № 25 г. Борисова. В высокотехнологичной школе будут 

обучаться 531 ребенок и работать 46 учителей. 

 

Пашкевич, Е. Телефону.net? / Е. Пашкевич // Мінская праўда. — 2019. — 15 

кастрычніка (№ 79). — С. 10. 

Статья посвящена запрету использования сматфонов в учебных учреждения, 

соответствующий приказ Министерства образования вышел в марте этого года. 

Своим видинием этого вопроса в статье делятся: Софья Филистович, первый 

заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома, 

Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища в Слуцке, 

Инна Крышковская, директор средней школы №1 Вилейки и Эдуард Пирский, 

директор областного аграрно-технического профессионального лицея в 

Дзержинске. 

 

Новохрост, А. Экология с креативом / А. Новохрост // Мінская праўда. — 

2019. — 15 кастрычніка (№ 79). — С. 10. 

Почти 17 тысяч участников и 26 тысяч саженцев – в минувшую субботу 

десятки учреждений образования центрального региона присоединились к акции 

“Посади дерево: сделай Минщину краше”. 

 
08.10.2019 

Брожина, Ю. Партнерство семьи и школы / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2019. — 08 кастрычніка (№ 77). — С. 6. 

На Минщине стартовал педагогический марафон. Более 250 мероприятий 

пройдет в его рамках. Как сообщили в главном управлении по образованию 

облисполкома, торжественное открытие педмарафона состоится сегодня, 8 

октября, на базе средней школы №1 Фаниполя Дзержинского района. 

 

Трепенок, М. Спасибо за труд! / М. Трепенок // Мінская праўда. — 2019. — 

08 кастрычніка (№ 77). — С. 14. 

В пятницу, 4 октября, в Березинском районе отметили День учителя. 

Торжественная церемония состоялась в районном центре культуры.  
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04.10.2019 

Олейник, Е. Династия Савош / Е. Олейник // Мінская праўда. — 2019. — 04 

кастрычніка (№ 76). — С. 1, 9. 

Статья посвящена педагогической династии Савош, из Клецкого района.  

Электронная версия статьи: https://mpravda.by/2019/10/obshhij-

pedagogicheskij-stazh-70-let-jeto-istorija-semi-savosh/   

 

Воронов, А. В школу пришла эволюционная смена / А. Воронов // Мінская 

праўда. — 2019. — 04 кастрычніка (№ 76). — С. 4. 

В статье рассказывается о посещении Петровичского учебно-

педагогического комплекса ясли-сада – средняй школы Дзержинского района 

заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко. 

 

Ближе к солнцу // Мінская праўда. — 2019. — 04 кастрычніка (№ 76). — С. 

6. 

В детском реабилитационно-оздоровительном центре “Надежда” открылся 

единственный в Беларуси веревочный парк. Это один из подарков, который получил 

центр к юбилею. 

 

Халдеева, А. Классная работа / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2019. — 04 

кастрычніка (№ 76). — С. 4. 

Лучших педагогов центрального региона чествовали в Центральном Доме 

офицеров. Здесь собрались учителя, мастера, воспитатели, руководители 

учреждений образования – всего около 700 человек. 

 

https://mpravda.by/2019/10/obshhij-pedagogicheskij-stazh-70-let-jeto-istorija-semi-savosh/
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