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05.11.2019 

Как заинтерессовать учеников? // СБ. Беларусь сегодня. — 2019. — 5 ноября 

(№ 211). — С. 7. 

Учитель Копыльской средней школы № 2 им. Тишки Гартного Анатолий 

Сикорский (обладатель медали Франциска Скорины) рассказывает о важности 

такого школьного предмета, как география. Анатолий Сикорский в преподавании 

особый акцент делает на краеведении, так как считает, что о любви к малой 

родине недостаточно лишь говорить, ее нужно воспитывать. 

 

 

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 

 
 

26.11.2019 

Лазоўская, Т. Новы аўтобус – новыя магчымасці / Т. Лазоўская // Звязда. – 

2019. — 26 лістапада (№ 224). — С. 3.  

Памочнік Прэзідэнта — інспектар па Мінскай вобласці Ігар Яўсееў уручыў 

ключы ад новага мікрааўтобуса «ГАЗель» Уздзенскаму раённаму цэнтру 

карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі для перавозкі дзяцей з 

асаблівасцямі развіцця. Машына куплена за кошт раённага і абласнога бюджэтаў.  

Электронная версія артыкула:  

http://zviazda.by/be/news/20191125/1574700534-novy-autobus-novyya-

magchymasci 
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21.11.2019 

Пракапеня, П. Здольная запаліць людзей / П. Пракапеня // Звязда. – 2019. — 

21 лістапада (№ 221). (“Чырвонка” № 20, 21 лістапада. — С. 3.) 

Артыкул прысвечаны вучаніцы сярэдняй школы № 3 г. Смалявічы Анастасіі 

Таболіч і яе дзейнасці ў Беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі. 

 

Новікава, А. З характарам даследчыка / А. Новікава // Звязда. – 2019. — 21 

лістапада (№ 221). (“Чырвонка” № 20, 21 лістапада. — С. 3.) 

У артыкуле расказваецца пра Мінскі абласны этап конкурсу работ 

даследчага характара навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй і прафесійнай 

адукацыі. 

Электронная версія артыкула:  

http://www.zviazda.by/be/news/20191120/1574263019-dzevyaciklasnik-stvaryu-

elektronnuyu-knigu-dlya-nevidushchyh 
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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/ 
 

30.11.2019 

Церахава, Н. Урокі маральнага выхавання / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 30 лістапада (№ 135). — С. 18. 

У артыкуле расказваецца пра настаўніцу рускай мовы і літаратуры 

Ждановіцкай сярэдняй школы Мінскага раёна Галіне Дзмітрыеўне Шушкевіч, якая 

з’яўляецца прадстаўніцай педагагічнай дынастыі. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/uroki-maralnaga-vyhavannya/ 

 

28.11.2019 

Хідджаз, М. Эфект з працягам / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

28 лістапада (№ 134). — С. 8. 

У артыкуле расказваецца пра сярэднюю школу № 4 Дзяржынска, што на 

Міншчыне, якая стала вядома на ўсю краіну некалькі гадоў назад, калі набыла 

неафіцыйны статус энергаэфектыўнай школы і афіцыйны – рэсурснага цэнтра 

комплекснай падтрымкі адукацыі ў інтэрэсах устойлівага развіцця гарадскіх 

тэрыторый асацыяцыі “Адукацыя для устойлівага развіцця”.  

Электронная версія артыкула:  

https://rakurs.ng-press.by/aktualna/efekt-z-pratsyagam/ 

 

Сахно, Н. Ліхтарык для маленькага горада / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 28 лістапада (№ 134). — С. 9. 

У артыкуле расказваецца пра гарадскі экалагічны фестываль 

“ЭкаЛіхтарык” для дзяцей і падлеткаў, які арганізаваны ў Жодзіна. 

 
26.11.2019 

Калядзіч, Н. Наладзіць масты сяброўства / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. 

— 2019. — 26 лістапада (№ 133). — С. 7. 

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі Беларусі прайшла ўрачыстая 

цырымонія ўзнагароджання пераможцаў Міжнароднага конкурсу праетаў 

“Беларусь і Кітай: мост у будучыню”.  Сярод пераможцаў навучэнцы Мінскай 

вобласці, так уладальнікам дыплома І ступені стаў навучэнец Бараўлянскай гімназіі 

Мінскага раёна Антоній Пацэль. Дыпломаў ІІІ ступені ўдастоены навучэнка 

Навасельскай сярэдняй школы Барысаўскага раёна Альбіна Зверава, навучэнка 

Каладзішчанскай сярэдняй школы Мінскага раёна Софія Струнеўская 
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Рэва, Д. Ці можна з’есці шэдэўр? / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

26 лістапада (№ 133). — С. 8. 

25-я Міжнародная спецыялізаваная аптовая выстава-кірмаш “ПрадЭкспа-

2019” прайшла ў Мінску. На выставе была прадстаўлена лінейка ўстаноў адукацыі 

— 19 каледжаў і ліцэяў прэзентавалі сваю дзейнасць. Так навучэнцы 

Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа Віялета Паплаўская і Дзмітрый Крот 

сталі ўладальнікамі бронзавых узнагарод у намінацыі “Скульптура з пасцілажу”. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/tsi-mozhna-z-estsi-shedeur/ 

 

Первая, Г. У думах… З Лермантавым / Г. Первая // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 26 лістапада (№ 133). — С. 14. 

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

1 г. Дзяржынска Мінскай вобласці прадстаўляе эсе-прысвячэнне з нагоды юбілея 

паэта М. Ю. Лермантава. 

 
23.11.2019 

Калядзіч, Н. У адпаведнасці з патрэбамі інавацыйнага развіцця / Н. Калядзіч 

// Настаўніцкая газета. — 2019. — 26 лістапада (№ 133). — С. 5. 

У артыкуле Таццяна Леанідаўна Каравацкая, начальнік упраўлення па 

адукацыі, спорце і турызме Любанскага райвыканкама Мінскай вобласці расказвае 

пра асаблівасці развіцця адукацыйнай прасторы рэгіёна, прыярытэтныя напрамкі 

дзейнасці педагогаў, а таксама пра дасягненні вучняў. 

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/u-adpavednastsi-z-patrebami-inavatsyjnaga-razvitstsya/ 

 

16.11.2019 

Іванюшына, С. Супрацоўніцтва працягваецца: першы міні-эдкэмп адбыўся / 

С. Іванюшына // Настаўніцкая газета. — 2019. — 16 лістапада (№ 129). — С. 13. 

У артыкуле Святлана Іванюшына, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй 

школы № 1 г. Лагойска расказвае пра вынікі трэццяй педагагічнай (не)канферэнцыі 

EdCampBelarus, якая адбылася у кастрычніку у Мінску. Ініцыятыва ўдзельнікаў 

(не)канферэнцыі – выходзіць за межы Мінска і праводзіць лакальныя міні-эдкэмпы. 

Аб першам з іх,  які прайшоў у Варапаеўскай школе Пастваўскага раёна, расказвае 

аўтар артыкула.    
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14.11.2019 

Рэва, Д. Быць аўтарам свайго жыцця / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 14 лістапада (№ 128). — С. 15. 

У артыкуле расказваецца пра семінар “Аб практычнай рэалізацыі 

заканадаўства ў пытаннях постінтэрнатнага суправаджэння дзяцей-сірот, 

дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія  

засталіся без апекі бацькоў”, які прайшоў на базе Барысаўскага дзяржаўнага 

каледжа. З сістэмай работы Мінскай вобласці па постінтэрнатным 

суправаджэнні пазнаёміла Соф'я Пятроўна Філістовіч, першы намеснік начальніка 

галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінаблвыканкама.  

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/byts-autaram-svajgo-zhytstsya/ 

 

12.11.2019 

Зубрыліна, І. Нестандартныя парады настаўніку, ці Некалькі сакрэтаў 

гульнявой педагогікі / І. Зубрыліна // Настаўніцкая газета. — 2019. — 12 лістапада 

(№ 127). — С. 8-9. 

У артыкуле настаўнік англійскай мовы Астрашыцка-Гарадоцкай сярэдняй 

школы Мінскага раёна, член клуба “Крыштальны журавель”, Інеса Зубрыліна, 

расказвае пра гульню і пра тое, як гульнявую форму засваення новага матэрыялу 

ўключаць у адукацыйны працэс.  

 

Янковіч, М. Грант ад Google – толькі пачатак / М. Янковіч // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 12 лістапада (№ 127). — С. 12. 

У артыкуле расказваецца пра Людмілу Міхайлаўну Рыбчынскую, настаўніцу 

інфарматыкі Негарэльскай сярэдняй школы № 1 Дзяржынскага раёна, якая 

атрымала грант ад Google у сферы адукацыі, прадпрымальніцтва, прафесійнага 

развіцця.  

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/grant-ad-google-tolki-pachatak/ 

 

05.11.2019 

Нікіфарава, С. Час перадышкі ад кніжкі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 5 лістапада (№ 126). — С. 1. 

Артыкул паведамляе аб тым, як праходзяць школьныя канікулы. У Мінскай 

вобласці арганізаваны тэматычныя змены ў прышкольных лагерах. Так, у сярэдняй 

школе № 3 г. Нясвіжа пройдзе тэматычная змена па правілах дарожнага руху 

“Сонечная зебра”. Аздараўленчы лагер “Сузор'е”, арганізаваны на базе гімназіі № 1  

г.Валожына, запрасіў дзяцей і іх бацькоў у падарожжа “Па зорнай краіне”. 

Ракаўская сярэдняя школа запрасіла ўсіх жадаючых адправіцца ў паляванне на 

“Караблі ведаў” і пабываць на таямнічым востраве, праявіць знаходлівасць, 

прымяніць веды ў нестандартных сітуацыях. Ва ўсіх лагерах Мінскай вобласці 

таксама праходзяць турніры па шахматах і шашках. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/chas-peradyshki-ad-knizhki/  

https://nastgaz.by/byts-autaram-svajgo-zhytstsya/
https://nastgaz.by/grant-ad-google-tolki-pachatak/
https://nastgaz.by/chas-peradyshki-ad-knizhki/
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Калядзіч, Н. Ад пазнання ў сутворчасці – да новых вышынь майстэрства /  Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 05 лістапада (№ 126). — С. 8-9. 

У артыкуле расказваецца пра III Міжнародны фестываль прафесійнага 

майстэрства педагогаў “Пазнанне ў сутворчасці”, які  прайшоў ў Акадэміі 

паслядыпломнай адукацыі у Мінску. У выніку уладальнікамі дыпломаў першай 

ступені сталі намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Бараўлянскай гімназіі 

Антаніна Алегаўна Лушкевіч, настаўнік інфарматыкі гэтай жа ўстановы Сандра 

Уладзіміраўна Гаўлас за праект “Адукацыйнае падарожжа прафесійнага 

самавызначэння ў прасторы фізіка-матэматычнага профілю”, а таксама 

настаўніца інфарматыкі сярэдняй школы № 4 Дзяржынска Святлана Рыгораўна 

Пузіноўская. Майстар-класы на фестывале прадставілі: намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 22 г. Барысава Людміла Генадзьеўна 

Мардовіч (тэма – “Дапоўненая і віртуальная рэальнасць адукацыйнага асяроддзя: 

стварэнне і прымяненне”); дырэктар сярэдняй школы № 22 г. Барысава Пётр 

Уладзіміравіч Кушняроў расказаў пра распрацоўкі мабільных дадаткаў. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/ad-paznannya-u-sutvorchastsi-da-novyh-vyshyn-majsterstva/ 

 

Калядзіч, Н. Вучэнне з захапленнем – старт у навуку / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 05 лістапада (№ 126). — С. 9. 

У артыкуле расказваецца пра вынікі XXII конкурсу работ даследчага 

характару (канферынцыя),  які прайшоў на Міншчыне. Усяго на конкурс паступіла 

736 работ навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй і прафесійнай адукацыі з усіх 

раёнаў Мінскай вобласці. Найбольшая іх колькасць была заяўлена ў секцыях 

“Гісторыя: культурная спадчына і сучаснасць” (76 работ) і “Біялогія” (60 работ). 

Журы адабрала 250 работ, якія былі прадсаўлены ў 19 секцыях, размешчаных на 4 

пляцоўках: у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі, Мінскім дзяржаўным 

абласным ліцэі, сярэдняй школе № 1 г. Фаніпаля Дзярынскага раёна і заслаўскай 

сярэдняй школе № 1 Мінскага раёна.  

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/vuchenne-z-zahaplennem-start-u-navuku/ 

 

2.11.2019 

Варвашэвіч, Л. “ГУКавая” кніжка для маленькіх школьнікаў / Л.Варвашэвіч 

// Настаўніцкая газета. — 2019. — 2 лістапада (№ 125). — С. 11. 

У артыкуле настаўніца пачатковых класаў сасноўскай сярэдняй школы № 1 

Любанскага раёна, Людміла Варвашэвіч, расказвае пра педагагічны праект 

“Фарміраванне арфаграфічнай пільнасці вучняў 1-4 класаў на аснове выкарыстання 

прыёмаў развіцця фанематычнага слыху на ўроках беларускай мовы”.   

Электронная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/gukavaya-knizhka-dlya-malenkih-shkolnikau  

 

 

 

https://nastgaz.by/ad-paznannya-u-sutvorchastsi-da-novyh-vyshyn-majsterstva/
https://nastgaz.by/vuchenne-z-zahaplennem-start-u-navuku/
https://ng-press.by/minshchyna/gukavaya-knizhka-dlya-malenkih-shkolnikau
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Крывіцкая, Н. Полікультурнае выхаванне ў дзіцячым садзе / Н.Крывіцкая // 

Настаўніцкая газета. — 2019. — 2 лістапада (№ 125). — С. 11. 

У артыкуле намеснік загадчыка па осноўнай дзейнасці ясляў-сада № 12 

“Бярозка” Жодзіна, Настасся Крывіцкая, расказвае пра работу па стварэнню 

развіццёвага прадметна-гульнявога і інфармацыйна-адукацыйнага асяродзя па 

палікультурным выхаванні ва ўстанове.  

Электронная версія артыкула: 
https://ng-press.by/minshchyna/polikulturnae-vyhavanne-u-dzicyachym-sadze  

 

Зубрыліна, І. Маршрутамі прафесійнага развіцця, або Па слядах летняй 

моўнай школы / І. Зубрыліна // Настаўніцкая газета. — 2019. — 2 лістапада (№ 125). 

— С. 12. 

У артыкуле Інэса Зубрыліна, начальнік каардынацыйнага цэнтра “Адукацыя 

ў інтарэсах ўстойлівага развіцця” БДПУ, аўтар летняй моўнай школы, настаўнік-

метадыст, настаўніца англійскай мовы Астрашыцка-Гарадокскай школы, 

расказвае пра вынікі дзейнасці летняй моўнай школы. У школе прынялі ўдзел 22 

настаўніка англійскай мовы з усіх рэгіёнаў рэспублікі.  

 
  

https://ng-press.by/minshchyna/polikulturnae-vyhavanne-u-dzicyachym-sadze
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29.11.2019 

Брожина, Ю. Масштабная проверка / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. 

— 29 лістапада (№ 91). — С. 3. 

Специалисты побывают в каждом учреждении среднего образования 

Минщины и обследуют их на предмет безопасного функционирования. В 

центральном регионе по 23 декабря будут работать 23 региональные группы, 

которые обследуют 512 учреждений общего среднего образования. Их цель – оценка 

соответствия школ Минщины требованиям по содержанию и эксплуатации зданий 

и сооружений, инженерных систем – противопожарным и санитарным нормам. 

 

Харевич, Е. Все в зал! / Е. Харевич // Мінская праўда. — 2019. — 29 лістапада 

(№ 91). — С. 15. 

Статья посвящена спортивному клубу в деревне Янушковичи Логойского 

района, куда на тренировку даже из столицы, так же в статье рассказывается 

как увлечь спортом как можно больше деревенских детей и как удалость спасти 

от разрушения здание бывшей школы. 

 
26.11.2019 

Радасная навіна на мінулым тыдні прыляцела з Лагойска // Мінская 

праўда. — 2019. — 26 лістапада (№ 90). — С. 3. 

Каманда “Вялікі прайгравальнік” з сярэдняй школы №1 стала пераможцам 

гульні “Эрудыт-квартэт” на міжнародным турніры па інтэлектуальных гульнях у 

Маскве.  

 

Лукашевич, В. Для особого маршрута / В. Лукашевич // Мінская праўда. — 

2019. — 26 лістапада (№ 90). — С. 3. 

У воспитанников Узденского центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации появился личный транспорт. Ключи от нового микроавтобуса 

директору центра Вручил помощник Президента Республики Беларусь – инспектор 

по Минской области Игорь Евсеев.  

 

http://www.mpravda.by/
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12.11.2019 

Безмолвный диалог // Мінская праўда. — 2019. — 12 лістапада (№ 86). — С. 

11. 

В статье рассказывается об одном из финалистов XXII конкурса работ 

исследовательского характера (конференция) Минской области. 

Одиннадцатиклассник из средней школы № 11 г.Слуцка Артур Царикович 

презентовал на конкурсе мобильное приложение для общения с глухонемыми. 

Название работы «Contact - мобильное приложение для общение с глухонемыми» 

(секция «Информатика»).   

 

В помощь олимпиадникам // Мінская праўда. — 2019. — 12 лістапада (№ 

86). — С. 11. 

В статье рассказывается о финалистах XXII конкурса работ 

исследовательского характера (конференция) Минской области. Учащиеся 

гимназии № 3 г. Борисова Кирилл Белый, Анастасия Жерносик и Виктория Денисова 

презентовали в секции «Математика» проект, который может быть использован 

при подготовке учащихся к математическим олимпиадам («Разговорчивые 

великаны»).  

 

Деревенский квест // Мінская праўда. — 2019. — 12 лістапада (№ 86). — С. 

11. 

В статье рассказывается об одном из финалистов XXII конкурса работ 

исследовательского характера (конференция) Минской области. Десятиклассница 

Турец-Боярской средней школы Молодечненского района презентовала в секции 

«Географ XXI века» проект «Разработка краеведческих квест-экскурсий на основе 

топонимического материала». 

 

Лучшее время для жизни // Мінская праўда. — 2019. — 12 лістапада (№ 86). 

— С. 11. 

В статье рассказывается о финалистах XXII конкурса работ 

исследовательского характера (конференция) Минской области. Учащиеся средней 

школы № 9 г. Жодино Кирилл Ляшневский и Никита Щекотов провели серьезное 

исследование, сравнив покупательскую способность денег в 1961, 1987, 1994, 2019 

годах на примере своих семей. Название работы «Фиатность денег и уровень жизни 

отдельно взятой белорусской семьи в 1961, 1987, 1994, 2019 годах» (секция «Человек 

и современное общество»).  

 

Шпаргалка иностранцу // Мінская праўда. — 2019. — 12 лістапада (№ 86). 

— С. 11. 

В статье рассказывается об одном из финалистов XXII конкурса работ 

исследовательского характера (конференция) Минской области. Десятиклассник из 

гимназии № 2 г.Слуцка Владислав Алешко презентовал на конкурсе свой проект 

«Открой для себя Слуцк» (секция «Немецкий, французский, испанский, китайский 

языки, филология, страноведение»). Результаты исследования были представлены 

в виде авторского немецко-язычного веб-сайта.  
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01.11.2019 

Максимова, К. Отдохнем от уроков / К. Максимова // Мінская праўда. — 

2019. — 1 лістапада (№ 84). — С. 5. 

В статье рассказывается о насыщенной программе для учащихся Минской 

области в дни школьных каникул, в том числе, работа оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. Для ребят подготовлена насыщенная программа: 

разноплановые занятия по интересам, экскурсии в мкзеи, поездки по культурным и 

историческим местам Беларуси.  

 

Олейник, Е. Ученью – зеленый свет / Е. Олейник // Мінская праўда. — 2019. 

— 1 лістапада (№ 84). — С. 5. 

Бесседа с заместителем начальника главного управления по образованию 

облисполкома С. Филистович о планируемом строительстве в центральном регионе 

одиннадцати детских садов и двух школ. Школы планируется открыть в 2021 году 

в Колодищах и Смолевичах.  

 


