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10.04.2019 

Пасияк, О. Творить и выдумывать / О. Пасияк // СБ. Советская Белоруссия. 

— 2019. — 10 апреля (№ 67). — С. 3. 

Статья посвящена участникам X республиканского конкурса научно-

технического творчества «Техноинтеллект», среди которых Федор Кажа из 

Солигорска, Вадим Кочанов из Крупок, Иван Бобрик из Молодечно, Александр 

Шишко из Вилейского района. 

Электронная версия статьи: 

https://www.sb.by/articles/tvorit-i-vydumyvat.html 

 

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 

 
17.04.2019 

Нікалаева, Н., Ці легка быць маладым… дырэктарам школы? / Н. Нікалаева 

// Звязда. — 2019. — 17 красавіка (№ 72). — С. 1,4.  

23 кіраўнікі – “навабранцы”, якія маюць стаж работы на кіруючай пасадзе 

да пяці гадоў, сталі ўдзельнікамі конкурсу “Малады дырэктар”, што быў 

арганізаваны на Міншчыне сярод кіраўнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 

галоўным упраўленнем па адукацыі Мінскага аблвыканкама, Мінскім абласным 

інстытутам развіцця адукацыі і абласным камітэтам Беларускага прафсаюза 

работнікам адукацыі і навукі. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/tvorit-i-vydumyvat.html
http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
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http://www.zviazda.by/be/news/20190417/1555479332-ci-lyogka-byc-maladym-

dyrektaram-shkoly 

 

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/ 

 

 
30.04.2019 

Рэва, Д. Дадатковыя перспектывы мадэрнізацыі / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 30 красавіка (№ 49). — С. 3.  

Цырымонія падпісання пагаднення аб дадатковым фінансаванні Сусветным 

банкам праекта “мадэрнізацыя сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь” адбылася ў 

Любанскім раене. Высокіх гасцей прымаў Стараюрковіцкі дзіцячы сад – сярэдняя 

школа. Удзел у мерапрыемстве ўзялі памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – 

інспектар па Мінскай вобласці І. У. Яўсееў, намеснік старшыні Мінскага 

аблвыканкама І. С. Маркевіч. Свае подпісы на дакументах паставілі міністр 

адукацыі Рэспублікі Беларусь І. В. Карпенка і кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнага 

банка ў Беларусі Аляксандр Крэмер. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/dadatkovyya-perspektyvy-madernizatsyi/  

 

Рэва, Д. Кіраўніцкія паядынкі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 30 

красавіка (№ 49). — С. 6.  

На Міншчыне падвялі вынікі конкурсу прафесійнага майстэрства “Малады 

дырэктар - 2019”. Самыя творчыя, таленавітыя, кампетэнтныя і , безумоўна, 

смелыя кіраўнікі ўстаноў адукацыі Мінскай вобласці ўзялі удзел у конкурсе, дзе не 

толькі спаборнічалі, але і разам вырашалі актуальныя праблемы і пытанні. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/kiraunickiya-payadynki  

 

Рэва, Д. Вялікая размова пра галоўнае / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 30 красавіка (№ 49). — С. 6.  

“Бяспека дзяцей – адказнасць дарослых” – гэтая актуальная тэма сабрала 

ўдзельнікаў абласнога бацькоўскага сходу, які прайшоў на Міншчыне. Штогадовы 

адкрыты дыялог з бацькамі закліканы засяродзіць увагу на самых важных 

пытаннях. 

Абласны бацькоўскі сход прайшоў на Міншчыне дванаццаты раз. Абласныя 

міжведамасныя экспертныя групы працавалі ў гэты дзень у Дзяржынскім і Мінскім 

раене. 

http://www.zviazda.by/be/news/20190417/1555479332-ci-lyogka-byc-maladym-dyrektaram-shkoly
http://www.zviazda.by/be/news/20190417/1555479332-ci-lyogka-byc-maladym-dyrektaram-shkoly
http://nastgaz.by/
https://nastgaz.by/dadatkovyya-perspektyvy-madernizatsyi/
https://ng-press.by/minshchyna/kiraunickiya-payadynki
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Калядзіч, Н. Дапытлівыя і непасрэдныя, мабільныя і крэатыўныя. Будучыя 

педагогі — пра сучасных дзяцей / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 30 

красавіка (№ 49). — С. 8.  

Навуковы Stand Up прайшоў у межах дэкады студэнцкай навукі ў Беларускім 

дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка для навучэнцаў 

профільных класаў педагагічнай накіраванасці. На вочны этап мерапрыемства было 

прадстаўлена 14 праектаў на тэму “Будучыя педагогі — пра сучаснае дзіця”. Сярод 

удзельнікаў школьнікі з  Мінскай вобласці (Вілейкі, Дзяржынска, Смалявіч), так 

праблему залежнасці дзяцей ад гаджэтаў даследвалі навучэнкі гімназіі Дзяржынска 

Ксенія Стражэвіч і Валерыя Шыдлоўская, сучасны фармат школьнага асяроддзя 

прадэманстравалі навучэнцы сярэдняй школы №3 Смалявіч Дар’я Ціток і Раман 

Цгоеў. 

 
25.04.2019 

Дубоўская, В. “Феміда” – у Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 25 красавіка (№ 47). — С. 4.  

У канцы мінулага тыдня ў Акадэміі МУС прайшоў фінал Рэспубліканскай 

прававой алімпіяды “Феміда”. За перамогу змагаліся 6 каманд.  

Па выніках спаборніцтваў 1-е месца заняла каманда Pro et contra (Мінскае 

абласное кадэцкае вучылішча). 

 
23.04.2019 

Альхімовіч, Н. Увага інавацыйным напрамкам / Н. Альхімовіч // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 23 красавіка (№ 46). — С. 3.  

Актуальны вопыт рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі абмеркоўвалі ўдзельнікі рэспубліканскага семінара педагогаў 

дадатковай адукацыі, які прайшоў 18 красавіка ў рамках XVIII Рэспубліканскай 

выставы навукова-метадычнай літаратуры, педагагагічнага вопыту і творчасці 

навучэнскай моладзі. У рабоце семінара семінара прынялі ўдзел педагагічныя 

работнікі ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з усіх рэгіенаў. Сярод 

выступоўцаў В. В. Трухан (Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раена). 

 

Янковіч, М. STEM для самых маленькіх / М. Янковіч // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 23 красавіка (№ 46). — С. 3.  

Масштабны даследчы мітап “STEM-падыход у педагогіцы дзяцінства” 

прайшоў у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка 

16 красавіка. Настаўнікі, якія рэалізуюць цікавыя і нестандартныя праекты ў 

галіне STEM-адукацыі з дзецьмі дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту, 

падзяліліся сваім вопытам работы. 

Сярод удзельнікаў настаўніца Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раена Ірына 

Мітрафаненкава. 
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Пішчык, Г. Пераввернутая французская / Г. Пішчык // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 23 красавіка (№ 46). — С. 10. (Дадатак “Партфоліа”) 

У артыкуле Галіна Пішчык, настаўніца французскай мовы сярэдняй школы 

№11 Маладзечна, расказвае пра рэалізацыю праекта “Укараненне мадэлі 

“Перавернуты ўрок” як механізма павышэння якасці адукацыі навучэнцаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі”. 

 
18.04.2019 

Рэва, Д. З марай пра рэкорды / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 18 

красавіка (№ 44). — С. 3.  

Усіх, хто выбірае актыўны стыль жыцця, штогод запрашае да ўдзелу 

Рэспубліканская спартакіяда навучэнцаў па тэхнічных відах спорту “ТэхнаСпорт”. 

Старт ХVII спартакіядзе дадзены ў Салігорску. З красавіка да ліпеня ў краіне 

пройдуць спаборніцтвы па картынгу, суднамадэльным спорце, авія- і 

ракетамадэлізме, па радыёкіруемых аўтамадэлях, матацыклетным спорце. У 

спартакіядзе возьме ўдзел больш за 500 юных спартсменаў, якія паказалі лепшыя 

вынікі на адборачных этапах. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/z-maraj-pra-rekordy/  

 

Рэва, Д. Кірмаш аграрных прафесій / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 18 красавіка (№ 44). — С. 9.  

У Барысаўскім раене ўпершыню правялі цікавае прафарыентацыйнае 

мерапрыемства “Кірмаш аграрных прафесій”ю Кірмаш прадугледжваў два 

конкурсныя мепапрыемствы. У іх узялі ўдзел прадстаўніікі 9 устаноў адукацыі ва 

ўзросце ад 6 да 15 гадоў. 

 

Рэва, Д. Аб’ядноўваемся ведамі і творчасцю / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 18 красавіка (№ 44). — С. 9.  

“Аб’ядноўваемся ведамі” – пад такой назвай штогод у Маскве праходзіць 

навукова-практычная канферэнцыя з міжнародным удзелам. Трэці год запарудзел у 

канферэнцыі бяруць і навучэнцы Мінскай вобласці. 

Абсалютнай пераможцай конкурсу і ўладальніцай гран-пры стала Ліна Гурко, 

вучаніца 2 класа Нясвіжскай гімназіі, якая прадставіла на конкурс работу 

“Маленькія героі з вялікімі магчымасцямі”. Яна Гецман, навучэнка 10 класа 

сярэдняй школы №2 Гарадзеі, узнагароджана дыпломам ІІІ ступені за даследаванне 

“Вызначэнне экалагічнага стану сажалкі палеў фільтрацыі ААТ “Гарадзейскі 

цукровы камбінат” шляхам біяіндыкацыі”. Акрамя таго, дзве работы юных 

нясвіжан былі ўзнагароджаны спецпрызам.  

Цудоўна выступілі на канферэнцыі юныя салігарчане – прадстаўнікі сярэдняй 

школы №14 горада, і жодзінцы – навучэнцы сярэдняй школы № 5 горада. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/abyadnouvaemsya-vedami-i-tvorchascyu 

 

https://nastgaz.by/z-maraj-pra-rekordy/
https://ng-press.by/minshchyna/abyadnouvaemsya-vedami-i-tvorchascyu
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Рэва, Д. Шлях у прафесію / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 18 

красавіка (№ 44). — С. 9.  

Падтрымаць маладых педагогаў у пачатку іх кар’еры і даць ім магчымасць 

праявіць сябе закліканы конкурс “Шлях у прафесію”, якіўжо больш 10 гадоў 

праводзіцца вясной у Клецкім раене. 

Паводле вынікаў конкурсных іспытаў пераможцай конкурсу стала Ганна 

Аляксандраўна Аўдзей, настаўніца клецкай сярэдняй школы №3. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/shlyah-u-prafesiyu  

 

Пятроўская, Т. Радасць руху – ега для маленькіх / Т. Пятроўская // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 18 красавіка (№ 44). — С. 9.  

У артыкуле Таццяна Пятроўская, музычны кіраўнік ясляў-сада №12 

“Бярозка” Жодзіна, расказвае пра гурток “Маленькія егі” які дзейнічае ў 

навучальнай установе. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/radasc-ruhu-yoga-dlya-malenkih  

 

Роўба, М. Вопыт даследавання STEM-падыходу / М. Роўба // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 20 красавіка (№ 45). — С.11.  

Усе часцей у дыскусіях пра рэформы адукацыі згадваецца абрэвіатура STEM. 

У кастрычніку – лістападзе 2018 года Асацыя “Адукацыя для будучыні” 

ініцыіравала даследванне “STEM-падыход у адукацыі: ідэі, метады, практыка, 

перспектывы”. 

Крыніцай ведаў аб развіцці STEM-адукацыі за мяжой стала і адукацыйная 

паездка групы беларускіх педагогаў і кіраўнікоў па праграме прафестійна-

культурнага абмену у кастрычніку 2018 года. Адна з удзельніц адукацыйнай паездкі 

настаўнік-метадыст сярэдняй школы №20 Барысава Ірына Адамовіч расказала, 

что пытанні STEM-адукацыі актуальныя, як у Беларусі так і ЗША. 

 

16.04.2019 

Рэва, Д. Як танцуюць сталяры, як спяваюць маляры / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 16 красавіка (№ 43). — С. 4.  

Фестываль “Арт-вакацыі” – доўгачаканае прыгожае свята моладзі нашай 

краіны. Абласны этап фестывалю падарыў яркія падзеі і эмоцыі кожнай вобласці і 

завяршыўся на Міншчыне. Абласному святу папярэднічалі мерапрыемствы ва 

ўстановах і 4 занальныя адборы. Удзел у мерапрыемствеўзялі каля 500 навучэнцаў з 

32 устаноў адукацыі. 

Соф’я Пятроўна Філістовіч, першы намеснік начальніка галоўнага 

ўпраўлення па адукацыі Мінабылвыканкама, уручаючы ўзнагароды, падзякавала 

навучэнцам і іх педагогам за атмасферу свята і ўдзел у фестывалі. 

 

 

 

https://ng-press.by/minshchyna/shlyah-u-prafesiyu
https://ng-press.by/minshchyna/radasc-ruhu-yoga-dlya-malenkih
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Мардас, А. Адлюстраваць адцені навакольнага свету / А. Мардас // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 16 красавіка (№ 43). — С. 4.  

У артыкуле Аліна Мардас, выхавальніца Янавіцкага ясляў-сада Клецкага 

раена Мінскай вобласці, расказвае пра выяўленчую дзейнасць, якая ў старэйшым 

дашкольным узросце становіцца ўстойлівым захапленнем многіх дзыцей. 

13.04.2019 

 

Сахно, Н. Заўседы побач з калегамі і навучэнцамі / Н. Сахно // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 13 красавіка (№ 42). — С. 1.  

Артыкул прысвечаны дырэктару гімназіі №3 Барысава, настаўніку 

вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі Ірыне Валер’еўне Кірык. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/zausyody-pobach-z-kalegami-i-navuchentsami/ 

 

Рэва, Д. Хачу быць педагом / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 13 

красавіка (№ 42). — С. 14.  

Тых, хто збіраецца выбраць педагагічную прафесію, у Крупскім раене 

аб’яднаў раенны фестываль “Хачу быць педагогам”. Фестываль прадугледжваў 

конкурснае спаборніцтва паміж удзельнікамі, падзеленае на 4 туры. 

Па рашэнні суддзяў пераможцамі фестывалю сталі Хрысціна Рошчына, 

навучэнка Крупскай раеннай гімназіі, і Ілона Варламава, якая вучыцца ў сярэдняй 

школе №3 Крупак. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/hachu-byc-pedagogam  

 

Рэва, Д. Талент апярэджвае час / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 13 

красавіка (№ 42). — С. 14.  

Шасцікласніца Ксенія Ачкас з Нясвіжа трыумфальна выступіла на 

Усерасійскім фестывалі творчых адкрыццяў і ініцыятыў “Леанарда”, які прайшоў 

у Маскве. Работа дзяўчыны была высока ацэнена членамі журы гэтага 

прыстыжнга мерапрыемства для юных творцаў і навукоўцаў. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/talent-apyaredzhvae-chas 

 

Рэва, Д. Педагагічная IT-мазайка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

13 красавіка (№ 42). — С. 14.  

Цікавыя і змястоўныя работы настаўнікаў Мінскай вобласці сталі 

элементамі вялікай педагагічнай IT-мазайкі. Конкурс пад такой назвай прайшоў у 

прысталічным рэгіене. 

Конкурс праводзіўся завочна, да ўдзелу ў ім запрашаліся педагогі ўстаноў 

дашкольнай, агульная сярэдняй, дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Яны 

прадставілі на конкурс 204 праекты ў 6 намінацыях.  

 

 

https://nastgaz.by/zausyody-pobach-z-kalegami-i-navuchentsami/
https://ng-press.by/minshchyna/hachu-byc-pedagogam
https://ng-press.by/minshchyna/talent-apyaredzhvae-chas
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Рэва, Д. Знаемства з цудамі Японіі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

13 красавіка (№ 42). — С. 14.  

Педагогаў , якія цікавяцца культурнымі традыцыямі Японіі, аб’яднаў абласны 

семінар “Фарміраванне духоўных і маральных якасцей вучнеўскай моладзі ў Беларусі 

і Японіі”, які прайшоў у Жодзіне. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/znayomstva-z-cudami-yaponii 

 

Рэва, Д. За дарогі без аварый / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 13 

красавіка (№ 42). — С. 14.  

Алімпіяда па правілах дарожнага руху штогод праводзіцца на Міншчыне. І не 

страчвае сваей актуальнасці, таму што узбагачае ўдзельнікаў жыццева важнымі 

ведамі. Селета мерапрыемства адбылося 14 раз. 

Электронная версія артыкула: 

https://ng-press.by/minshchyna/za-darogi-bez-avaryj  

 
11.04.2019 

Ждановіч, А. Вучыць творча і з захапленнем / А. Ждановіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 11 красавіка (№ 41). — С. 1.  

У артыкуле Алена Ждановіч, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце 

Кухчыцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Клецкага раена Мінскага раена, 

расказвае пра сваю калегу, настаўніцу гісторыі і грамадазнаўства, Дануту 

Міхайлаўну Валасевіч. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/vuchyts-tvorcha-i-z-zahaplennem/ 

 

Івашка, І. Есць толькі вы, дзеці і урок / І. Вашка // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 11 красавіка (№ 41). — С. 12.  

У Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка 

адбылася сустрэча з пераможцам конкурсу “Настаўнік года Рэспублікі Беларусь - 

2014” Віктарам Жуком. 

 

Бязлепкін, А. Стымул для развіцця, або Думкі пра першую алімпіяду / А. 

Бязлепкін // Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 красавіка (№ 41). — С. 15.  

З 25 па 29 сакавіка прайшоў заклюжчны этап Рэспубліканскай алімпіяды па 

вучэбным прадмеце “Фізічная культура і здароўе”, якая праводзілася ўпершыню. 

Сярэдняя школа №14 Маладзечна, на базе якой праходзілі выправанні, стварыла 

максімальна камфортныя ўмовы для удзельнікаў каманд і членаў журы. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/stymul-dlya-razvitstsya-abo-dumki-pra-pershuyu-alimpiyadu/ 

 

 

 

 
 

https://ng-press.by/minshchyna/znayomstva-z-cudami-yaponii
https://ng-press.by/minshchyna/za-darogi-bez-avaryj
https://nastgaz.by/vuchyts-tvorcha-i-z-zahaplennem/
https://nastgaz.by/stymul-dlya-razvitstsya-abo-dumki-pra-pershuyu-alimpiyadu/
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09.04.2019 

Івашка, І. Калі хочаш ісці, зрабі першы крок / І. Івашка // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 09 красавіка (№ 40). — С. 3.  

Сацыяльна-адукацыйны праект для вучняў старшых класаў velcom YOUTH 

упэўнена падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Са ста праектаў, што 

змагаліся за перамогу, было выбрана 10 лідараў, якія вуступяць у фінале, сярод іх 

Мікіта Абрамчук (сярэдняя школа №3 Вілейкі), Цімафей Стамброўскі і Артур 

Царыковіч (сярэдняя школа №11 Слуцка), Анастасія Шор (гімназія №1 Жодзіна). 

 

Хадасевіч, Г. Фарміраванне сацыяльных і маральных якасцей праз змест 

іншамоўных зносін / Г. Хадасевіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 09 красавіка (№ 

40). — С. 3.  

У Акадэміі паслядыпломнай адукацыі адукацыі адбылося рэспубліканскае 

мерапрыемства па распаўсюджванні педагагічнага вопыту настаўнікаў замежных 

моў і метадыстаў раенных і гарадскіх вучэбна-метадычных кабінетаў. Цікавымі 

атрымаліся майстар-класы настаўніцы англійскай мовы Наталлі Мікалаеўны 

Белазаровіч з гімназіі №1 Старых Дарог Мінскай вобласці “Міжнародныя 

інтэрнет-праектыяк сродак сацыялізацыі вучняў на ІІ ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі. 

 
06.04.2019 

Бондарава, Т. Эфектыўныя і беражлівыя рашэнні – у педагагічным кейсе / Т. 

Бондарава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 06 красавіка (№ 39). — С. 3.  

У Полацке прайшоў заключны этап Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных 

прадметах. Гэтым разам тут сустрэліся лепшыя знаўцы замежных моў. 

Па выніках спаборніцтваў спецыяльныя прызы міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь атрымалі навучэнка 10 класа нарачскай сярэдняй школы №1 

Мядзельскага раена Дзіяна Куцкевіч (іспанская мова), навучэнка 11 класа 

Бярэзінскай гімназіі Юлія Падаляка (французская мова). Дыпломам па вучэбным 

прадмеце “Іспанская мова” адзначан Мацвей Драніца (ліцэй Барысава). 

 

Бондарава, Т. Вітаюцца нестандартныя рашэнні / Т. Бондарава // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 06 красавіка (№ 39). — С. 3.  

У мінулую пятніцу ў Віцебскім кадэцкім вучылішчы ўрачыста ушанавалі 

навучэнцаў, якія прымалі ўдзел у алімпіядах па фізіке і астраноміі. 

Дыпломамі І ступені заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды па фізіцы 

адзначаны Максім Касцень (Мінскій дзяржаўны абласны ліцэй), Дзяніс і Яўген 

Дзядковы (гімназія №1 Барысава).  

Дыпломам І ступені па астраноміі ўзнагароджаны Сяргей Гамельскі 

(гімназія №1 Жодзіна).  

Спецыяльны прыз міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь атрымаў Яўген 

Дзядкоў (гімназія №1 Барысава). 
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Міхайлаў, М. Напісанае застаецца / М. Міхайлаў // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 06 красавіка (№ 39). — С. 11.  

У артыкуле Максім Міхайлаў, намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай 

рабоце, настаўнік англійскай мовы гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна,  

расказвае пра пісьмовае маўленне на ўроках англійскай мовы. 

 

Садоўская, Г. Імяніны ў кніні / Г. Садоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 06 красавіка (№ 39). — С. 11.  

У артыкуле Галіна Садоўская, намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці 

ясляў-сада №5 Смалявіч,  расказвае пра традыцыю ў сваей дашкольнай установе, 2 

красавіка святкаваць Дзень кнігі. 

 

Дубоўская, В. Алімпіядны тыдзень выявіў лепшых / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 06 красавіка (№ 39). — С. 13.  

Каля 600 000 дзяцей прынялі ўдзел у чатырох турах рэспубліканскай 

алімпіяды па 18 вучыбных прадметах. Свае веды прадэманстравалі 1534 навучэнцы 

з усіх рэгіёнаў краіны, сталіцы Ліцэя БДУ, а таксама навучэнцы з Рэспублікі 

Польшча (беларуская мова і літаратура) і Украіны (матэматыка). 

 
04.04.2019 

Рэва, Д. Мысляць глыбока и па-сучаснаму / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 04 красавіка (№ 38). — С. 3.  

Аліямпіяда па грамадазнаўстве ў гэтым годзе адзначае юбілей – 15 гадоў 

назад яна вылучылася ў асобную, аддзялішыся ад алімпіяды па гісторыі. Эпіцэнтрам 

падзей алімпіяды па грамадазнаўстве стаў Барысаў. Навучэнцаў гасцінна прымаў 

Барысаўскі дзяржаўны каледж. Сярод лепшых навучэнцаў 11 класа стала Ірына 

Навіцкая, прадстаўніца гімназіі №1 Дзяржынска. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/myslyats-glyboka-i-pa-suchasnamu/ 

 

Бондарава, Т. Тэорыя, практыка і англійская мова / Т. Бондарава // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 красавіка (№ 38). — С. 4.  

Пераможцаў Рэспубліканскай алімпіяды па геаграфіі вызначылі ў Оршы. 

Дыпломамі І ступні адзначаны Кацярына Кажура (Гімназія №6 г. Маладзечна), 

Дзмітрый Бартош (Мінскі дзяржаўны абласны ліцэй). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/teoryya-praktyka-i-anglijskaya-mova/ 

 

Гарнастаеў, А. Лабараторыі для юных даследчыкаў / А. Гарнастаеў // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 красавіка (№ 38). — С. 4. 

У НДЦ “Зубраня” чарговы раз на традыцыйную змену “Максімум, або 100%” 

сабраліся выдатнікі вучобы з усіх рэгіенаў Беларусі. Больш за 200 навучэнцаў 

адпачываюць, а таксама займаюцца вучэбна-даследчай дзейнасцю ў рамках шэрага 

навуковых праектаў. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/myslyats-glyboka-i-pa-suchasnamu/
https://nastgaz.by/teoryya-praktyka-i-anglijskaya-mova/
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https://nastgaz.by/labaratoryi-dlya-yunyh-dasledchykau/ 

 

Пузиновская, С., Счеснович, О. Контроль и оценка на уроках информатики 

/ С. Пузиновская, О. Счеснович // Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 красавіка (№ 

38). — С. 6,7. 

В статье Светлана Пузиновская, учитель информатики средней школы №4 

Дзержинска, учитель-методист, член клуба “Хрустальный журавль” и Ольга 

Счеснович учитель информатики Воротынской средней школы Бобруйского района, 

учитель-методист, член клуба “Хрустальный журавль” представляют подборку 

тестовых заданий из разных разделов курса информатики для оценки уровня 

учебных достижений учащихся согласно 10-бальной шкале. 

 

Рэва, Д. Традыцыі і інавацыі ў школьных музеях / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 04 красавіка (№ 38). — С. 10.  

Абласны форум “Школьныя музеі Міншчыны: традыцыі і інвацыі” адбыўся ў 

горадзе Нясвіже. На форуме былі прадстаўлены 20 музеяў устаноў адукацыі, якія 

маюць званне “народны”. 

 

Рэва, Д. Шлях да поспеху / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 

красавіка (№ 38). — С. 10.  

Юныя танцоры з Барысава не толькі знайшлі “шлях да поспеху”, але і 

паспяхова гэты шлях прайшлі – навучэнцы Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі 

Барысаўскага раена трыумфальна выступілі на І Міжнародным конкурсе 

мастацтваў пад такой назвай. 

 

Рэва, Д. Бізнес-старт для школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 04 красавіка (№ 38). — С. 10.  

У Жодзіне прайшоў гарадскі турнір па эканоміцы і бізнесе “Бізнес-старт”. 

Па выніках турніру ў агульнакамандным заліку 1 месца заняла каманда гімназіі №1 

Жодзіна, 2 – юнакі і дзяўчаты з сярэдняй школы №8, трэцяе – прадстаўнікі 

дзічячага сада-сярэдняй школы №1 імя П.І.Купрыянава. 

 

Піляк, А. Бяспечны інтэрнэт / А. Піляк // Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 

красавіка (№ 38). — С. 10.  

У артыкуле Аксана Піляк, загадчык ВМК упраўлення па адукацыі, спорце і 

турызме Смалявіцкага райвыканкама, расказвае пра семінар-практыкум “Роля 

кампетэнцый настаўніка інфарматыкі ў захаванні бяспекі вучняў у сетцы 

інтэрнет”, які прайшоў у Смалявіцкім раене. 

 

Дубоўская, В. Эфектыўныя і беражлівыя рашэнні – у педагагічным кейсе / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 красавіка (№ 38). — С. 11.  

Рэспубліканскі фестываль “Педагагічны кейс як адукацыйны рэсурс” на 

мінулым тыдні прайшоў у Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, сярод удзельнікаў 

прадстаўнікоў фестываля настаўнікі гімназіі №1 Салігорска. 

 

https://nastgaz.by/labaratoryi-dlya-yunyh-dasledchykau/
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02.04.2019 

Рэва, Д. Два “золата”, два “серабра” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 02 красавіка (№ 37). — С. 3.  

Юбілейныя, пяцідзясятыя, Спецыяльныя Алімпійскія гульні завяршыліся ў 

Абу-Дабі. Больш за 7000 спартсменаў з каля 200 краін спаборнічалі ў 24 відах 

спорту. Спецыяльныя Алімпійскія гульні World Games Abu Dhabi — 2019 — адна з 

найбуйнейшых спартыўных і гуманітарных падзей у свеце. Удзел у Алімпіядзе 

бяруць спартсмены з абмежаванымі інтэлектуальнымі магчымасцямі, незалежна 

ад узроўню іх здольнасцей.  

Нашу краіну на гэтым маштабным спартыўным мерапрыемстве 

прадстаўлялі 15 навучэнцаў Рудзенскай дапаможнай школы-інтэрната — гэта 

дзеці-сіроты з інтэлектуальнай недастатковасцю. Яны шмат разоў дэманстравалі 

свае здольнасці на рэгіянальных і рэспубліканскіх турнірах, станавіліся прызёрамі 

міжнародных спаборніцтваў. У Спецыяльных Алімпійскіх гульнях юнакі і дзяўчыны 

з Рудзенска ўдзельнічалі другі раз. Беларускія спартсмены выступалі ў трох відах 

спорту: футболе, плаванні, бочэ — і ў кожным з іх заваявалі медалі! 

Залаты медаль у спаборніцтвах па плаванні заваявала Настасся Дубік. Такім 

жа паспяховым было выступленне Сяргея Багуцкага ў бочэ — юнак атрымаў 

“золата”. У гэтым відзе спорту ўладальніцай сярэбранага медаля стала Бажэна 

Кандратовіч. У спаборніцтвах па жаночым футболе каманда Рудзенскай 

дапаможнай школы-інтэрната заняла 2-е месца — яе прадстаўніцы 

ўзнагароджаны сярэбранымі медалямі. Каманду да выступлення падрыхтавалі 

трэнеры Дзяніс Мікалаевіч Шакура і Ягор Мікалаевіч Шакура. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/dva-zolata-dva-serabra/  

 

Лутчанка, Н. Вялікая дружная каманда алімпіяднікаў / Н. Лутчанка // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 02 красавіка (№ 37). — С. 4.  

Сёлета Гомельшчына стала пляцоўкай для заключнага этапу рэспубліканскай 

алімпіяды па вучэбных прадметах “Хімія”, “Біялогія” і “Працоўнае навучанне”. 

Сярод 108 пераможцаў, якія ўзялі дыпломы рознай ступені на заключным 

этапе рэспубліканскай алімпіяды па хіміі і біялогіі,  каманда Мінскай вобласці 

размясцілася на другой пазіцыі, так, па выніках алімпіяды па хіміі дыплом І ступені 

атрымал Іван Мамчыц (11 клас, гімназія № 10 Маладзечна). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/vyalikaya-druzhnaya-kamanda-alimpiyadnikau/ 

 

Грышкевіч, С. Якасная падрыхтоўка — добрыя вынікі / С. Грышкевіч // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 02 красавіка (№ 37). — С. 4.  

129 вучняў 8—11 класаў прынялі ўдзел у заключным этапе сёлетняй 

Рэспубліканскай алімпіяды па інфарматыцы, які праходзіў на базе сярэдняй школы 

№ 10 Пінска. Дыплом І ступені атрымал адзінаццацікласнік Вячаслаў Бабень з 

гімназіі № 3 Барысава (настаўнік Д.Я.Харловіч). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/yakasnaya-padryhtouka-dobryya-vyniki/ 

https://nastgaz.by/dva-zolata-dva-serabra/
https://nastgaz.by/vyalikaya-druzhnaya-kamanda-alimpiyadnikau/
https://nastgaz.by/yakasnaya-padryhtouka-dobryya-vyniki/
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Вашкелевіч, Н. Свята ведаў і прыгажосці / Н. Вашкевіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 02 красавіка (№ 37). — С. 5.  

У Лідзе ўшаноўвалі пераможцаў і прызёраў заключнага этапу 

Рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах “Руская мова” і “Руская 

літаратура”, сярод пераможцаў навучэнка 11-х класа Вера Васілеўская (сярэдняя 

школа № 2 Капыля імя Цішкі Гартнага). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/svyata-vedau-i-prygazhostsi/ 

 

Дубоўская, В. Першая Рэспубліканская алімпіяда па фізічнай культуры і 

здароўі стала паспяховай / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 02 

красавіка (№ 37). — С. 5.  

Першая ў краіне Рэспубліканская алімпіяда па фізічнай культуры і здароўі 

праходзіла ў Маладзечне Мінскай вобласці. Базай стала сярэдняя школа № 14 г. 

Маладзечна.  

У выніку дыпломы рознай вартасці на першай Рэспубліканскай алімпіядзе па 

фізічнай культуры і здароўі заваявалі 30 чалавек, так дыплом І ступені атрымала 

навучэнка 10 класа Настасся Кібалка з Чурлёнскага дзіцячага сада — сярэдняй 

школы Мінскай вобласці (настаўнік І.А.Кібалка). 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/pershaya-respublikanskaya-alimpiyada-pa-fizichnaj-kultury-i-

zdaroui-stala-paspyahovaj/ 

 

  

https://nastgaz.by/svyata-vedau-i-prygazhostsi/
https://nastgaz.by/pershaya-respublikanskaya-alimpiyada-pa-fizichnaj-kultury-i-zdaroui-stala-paspyahovaj/
https://nastgaz.by/pershaya-respublikanskaya-alimpiyada-pa-fizichnaj-kultury-i-zdaroui-stala-paspyahovaj/
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23.04.2019 

Брожина, Ю. Родительское собрание – на работе / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2019. — 23 красавіка (№ 30). — С. 9. 

Второй год подряд мероприятие проходит на крупных промышленных 

предприятиях и в хозяйствах агропромышленного комплекса Минской области. 

Подобный формат связан с занятостью родителей, их участием в весенне-полевых 

работах. Таким образом, живой диалог удается организовать практически без 

отрыва от производства. Встречи с родителями прошли абсолютно во всех 

районах области и городе Жодино. 

 

Сліж, М. Яркія колеры “Вяселкавага карагода” / М. Сліж // Мінская праўда. 

— 2019. — 23 красавіка (№ 30). — С. 9. 

XII Рэспубліканскі фестываль мастацкай творчасці “Вяселкавы карагод” 

сабраў у Маладзечне прадстаўнікоў 28 устаноў адукацыі Мінскай вобласці. 

 

16.04.2019 

Маслякова, Г. Для школьнікаў Міншчыны правялі Тыдзень фінансавай 

граматнасці / Г. Маслякова // Мінская праўда. — 2019. — 16 красавіка (№ 28). — С. 

3. 

Для школьнікаў Міншчыны правялі Тыдзень фінансавай граматнасці. На 

працягу тыдня  дзеці вучыліся разумна распараджацца грашыма, даведаліся аб 

магмасцях атрыманння даходу. Пабываля на экскурсіях у адзяленнях банка.  

 

Маслякова, Г. У Клецкім раене стварылі першы ў вобласці Junior STEM-клас 

/ Г. Маслякова // Мінская праўда. — 2019. — 16 красавіка (№ 28). — С. 3. 

У Клецкім раене стварылі першы ў вобласці Junior STEM-клас. Ен адкрыўся ў 

Рассветаўскай сярэдняй школе. Асаблівасць яго ў тым, што займацца 

праграмаваннем і робататэхнікай у ім будуць школьнікі малодшых класаў. 

 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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Сурма, Е. Вдохновляли искренностью, удивляли мастерством / Е. Сурма // 

Мінская праўда. — 2019. — 16 красавіка (№ 28). — С. 5. 

10 апреля в Слуцке прошли гала-концерт и итоговая выставка областного 

этапа республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и 

студенческой молодежи “АРТ-вакацыи - 2019”. 

 

Сліж, М. Свой стыль і почырк / М. Сліж // Мінская праўда. — 2019. — 16 

красавіка (№ 28). — С. 5. 

Музычныя творы маладых кампазітараў Беларусі, Расіі, Башкартастана, 

Малдовы, Татарстана і Рэспублікі Саха гучалі на ўрачыстым канцэрце, што 

прайшоў у Маладзечанскім музычным каледжы ў рамках V міжнароднага 

сімфанічнага семінара-форуму кампазітараў краін СНД. 

 

Брожина, Ю. Битва директоров / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 

16 красавіка (№ 28). — С. 13. 

В Минской области выбрали лучшего мололдого руководителя школы. 

Конкурс профессионального мастерства “Молодой директор” прошел на Минщине 

уже третий раз. Участие в нем приняли 23 руководителя учреждений общего 

среднего образования, которые работают в должности до пяти лет. 

 

Брожина, Ю. Елена Буценко : Каждому делу – частичку сердца / Ю. Брожина 

// Мінская праўда. — 2019. — 16 красавіка (№ 28). — С. 13. 

Директор Сеницкой средней школы имени Янки Купалы Минского района, 

победительница конкурса профессионального мастерства “Молодой директор - 

2019” Елена Буценко рассказала  с какими трудностями ей приходится 

сталкиваться в работе и почему самообразование является для современного 

педагога жизненной необходимостью. 

 

05.04.2019 

Брожина, Ю. У каждого третьего - диплом / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2019. — 05 красавіка (№ 25). — С. 6. 

На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным 

предметам Минщину представляли 203 ученика, 85 из них вернулись домой с 

наградами. В копилке ребят 12 дипломов первой степени, 20 – второй и 53 – 

третьей. Причем четверо учащихся заняли абсолютно первые места По сравнению 

с прошлым годом результат улучшился: колитчество дипломов увеличилось на 26. 

 

 


