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16.03.2019 

Исаенок, С., Сюльжина, А., Курец, А., Минченко, П. Билет во взрослую 

жизнь / С. Исаенок, А. Сюльжина, А. Курец, П. Минченко // СБ. Советская 

Белоруссия. — 2019. — 16 марта (№ 50). — С. 5. 

Утро в Несвижском замке началось с экскурсии для лучших учеников, 

победителей олимпиад, спортивных соревнований, приехавших практически из всех 

райцентров Минской области. У 43 ребят, их родителей и учителей 15 марта 2019 

года станет самым памятным в жизни. В торжественной обстановке им вручили 

главный документ — паспорт. Прошел областной этап Всебелорусской акции «Мы 

— граждане Беларуси!», посвященный 25-летию со дня принятия Конституции.  
— Для ребят открывается дорога во взрослую жизнь, — отметил 

председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко, открывая торжество. 

— Это дает большие права и одновременно возлагает на них ответственность не 

только за себя, но и за всю страну. Это надо помнить. 

Поздравил 14-летних граждан страны и помощник Президента — инспектор 

по Минской области Игорь Евсеев. 

Электронная версия статьи:  

https://www.sb.by/articles/bilet-vo-vzrosluyu-zhizn.html  

 

02.03.2019 

Честно и откровенно // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 02 марта (№ 

41). — С. 2-12. 

Семь с половиной часов «Большого разговора с Президентом». По 

продолжительности мероприятие сравнимо с первым, прошедшим два года назад. 

А глубина содержания показала, что такой формат общения с Главой государства 

укрепился и пришелся по душе и журналистам, и представителям экспертного 

сообщества. Приглашенных к участию на этот раз было более двухсот. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/chestno-i-otkrovenno01032019.html  

 
01.03.2019 

Пасияк, О. Медаль для учителя / О. Пасияк // СБ. Советская Белоруссия. — 

2019. — 01 марта (№ 40). — С. 1,7. 

http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
https://www.sb.by/articles/bilet-vo-vzrosluyu-zhizn.html
https://www.sb.by/articles/chestno-i-otkrovenno01032019.html
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На этой недели медаль Франциска Скорины присуждена 12 ярким личностям, 

среди которых и два учителя из Минской области: Ольга Журавленвич преподает 

историю и обществоведение в солигорской гимназии №1 и Анатолий Сикорский 

учитель географии  из копыльской средней школы №2 им. Тишки Гартного. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/medal-dlya-uchitelya.html  

 

Овсепьян, И. Течет река Волма… / И. Овсепьян // СБ. Советская Белоруссия. 

— 2019. — 01 марта (№ 40). — С. 10. 

Статья посвящена г.п. Ивенец — тихому уютному местечку на краю 

Воложинского района, неподалеку от Налибокской пущи. Так же в статье 

рассказывается про Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями физического развития в котором вовсю готовятся к модному 

показу «Цветные сны», который пройдет в Национальной школе красоты в Минске 

2 марта и в котором поучаствуют 128 ребят из детских домов. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/techet-reka-volma.html  

 

Голесник, С. Орша стала столицей / И. Овсепьян // СБ. Советская Белоруссия. 

— 2019. — 01 марта (№ 40). — С. 5. 

Орша стала «молодежной столицей Беларуси — 2019». Памятный знак 

одноименного республиканского праздника председателю Оршанского 

райисполкома Игорю Исаченко вручил министр образования Игорь Карпенко. А 

символический ключ, открывающий ворота «столицы», оршанцам передала Алла 

Галушко, заместитель председателя Могилевского горисполкома, где он находился 

на протяжении предыдущего года. 

Электронная версия статьи: 
https://www.sb.by/articles/orsha-stala-molodezhnoy-stolitsey-belarusi-2019.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/ 
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16.03.2019 

Мы – граждане БЕЛАРУСИ! // Рэспублика. – 2019. – 16 сакавіка (№ 50). – 

С. 3. 

В Несвижском замке паспорта ребятам Минской области вручил 

председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко. 

 
06.03.2019 

Полукошко, В. Наша достойная смена / В. Полукошко // Рэспублика. – 2019. 

– 06 сакавіка (№ 44). – С. 4. 

В Национальном детском образовательно-оздоровитьном центре “Зубренок” 

появится экодом. Первый этаж займет лаборатория, где дети смогут проявить 

себя в научной сфере, а на втором расположатся умные квартиры, где основными 

функциями, к примеру светом и музыкой, можно будет управлять с помощью  

Wi-Fi. 

  

http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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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 

 
29.03.2019 

Нікалаева, Н., Злавіць хакатонскі драйв / Н. Нікалаева // Звязда. — 2019. — 

29 сакавіка (№ 60). — С. 1,2.  

У Беларусі прайшоў першы адукацыйны хакатон EduTHON. EduTHON – гэта 

двухдзенная творчая лабараторыя, падчас работы якой прафісіяналы са сфер 

адукацыі і Itзбіраюцца разам, каб абмяняцца ідэямі, аб’яднацца па інтарэсах і 

стварыць мінімальны рабочы прадукт. Для удзелу ў мерапрыемстве сабраліся каля 

трох дзясяткаў педагогаў з Бабруйска, Пінска, Смаргоні, Светлагорска, Баранавіч, 

Барысава, Радашковіч, Смалявіч, Марьінай Горкі, Мінска і іншых гарадоў, сярод 

удзельнікаў таксама настаўніца рускай мовы і літаратуры з салігорскай сярэдняй 

школы №5 Алена Волкава. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20190329/1553882035-yak-pedagogi-i-

prafesiyanaly-it-sfery-znayshli-agulnuyu-movu  

 

02.03.2019 

Шпакоўская, Д., Адамовіч, Ю Ідэі маладых – ідэі будучыні / Д. Шпакоўская, 

Ю. Адамовіч // Звязда. — 2019. — 02 сакавіка (№ 42). — С. 8.  

У бізнес-інкубатары Парка высокіх тэхналогій прайшоў фінал 

Рэспубліканскага маладзежнага конкурсу інавацыйных ідэй. Сярод пераможцаў 

конкурсу  “100 ідэй для Беларусі” былі адзначаны многія праекціроўшчыкі, сярод 

якіх Дзяніс Катляроў, навучэнец Слуцкага дзяржаўнага каледжа з аўтарскім  

праектам “NeuroLife”. 

  

http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
http://www.zviazda.by/be/news/20190329/1553882035-yak-pedagogi-i-prafesiyanaly-it-sfery-znayshli-agulnuyu-movu
http://www.zviazda.by/be/news/20190329/1553882035-yak-pedagogi-i-prafesiyanaly-it-sfery-znayshli-agulnuyu-movu
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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/ 

 

 
30.03.2019 

Шлык, Т. Формула інтэлекту / Т. Шлык // Настаўніцкая газета. — 2019. — 30 

сакавіка (№ 36). — С. 13.  

23 сакавіка каманда “Вялікі прайгравальнік” з Лагойска Мінскай вобласці 

перамагла ў фінале ў фінале VI Усерасійскага сінхроннага чэмпіянату па 

інтэлектуальных гульнях сярод школьнікаў “Формула інтэлекту”. Гэты чэмпіянат, 

арганізаваны сеткай інфармацыйных цэнтраў па атамнай энергіі, селета сабраў 

рэкордную колькасць удзельнікаў: на папярэдніх этапах згулялі 375 каманд. 

Беларускія старшакласнікі сталі лепшымі гульцамі сярод 102 каманд-фіналістаў з 

15 рэгіенаў Расіі, Беларусі і Казахстана. 

 

28.03.2019 

Рэва, Д. Ход шахматнай каралевы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

28 сакавіка (№ 35). — С. 9.  

На Мядзельшчыне рэалізоўваюць праект “Ход шахматнай каралевы”. 

Работа па папулярызацыі шахмат вядзецца ў раёне даўно, і многія юныя жыхары 

Мядзельшчыны бавяць вольны час у спробах паставіць саперніку мат. Каб надаць 

гэтай рабоце новы імпульс, падтрымаць цікавасць тых, хто займаецца шахматамі, 

і зацікавіць тых, хто пакуль не займаецца, у кастрычніку мінулага года быў пачаты 

праект “Ход шахматнай каралевы”. 

Ва ўсіх школах раёна абсталяваны шахматныя куткі — у холах, залах, 

кабінетах, рэкрэацыях устаноў створаны ўмовы для заняткаў шахматамі. І яны, 

дарэчы, ніколі не бываюць пустымі. А ў нарацкай сярэдняй школе № 2 такім кутком 

стала “Шахматнае кафэ”, дзе можна паназіраць за шахматнымі баталіямі, 

папіваючы гарбату. 

Праект рэалізоўваўся ў рамках шостага школьнага дня. Па суботах 

праводзіліся раённыя, міжшкольныя турніры, спаборніцтвы паміж класамі, 

ладзіліся майстар-класы і трэнінгі. Была магчымасць у школьнікаў праявіць і свае 

творчыя здольнасці. Яны актыўна ўключыліся ў конкурс “Шахматная феерыя” і 

выраблялі незвычайныя шахматныя наборы — разнастайныя па памерах, 

матэрыялах і творчых задумках. 

Кульмінацыяй рэалізацыі праекта стаў раённы касцюміраваны баль “Ход 

шахматнай каралевы”, які прайшоў на базе нарацкай сярэдняй школы № 2. 

Удзельнікамі балю сталі больш за 100 навучэнцаў — прадстаўнікі ўсіх школ раёна. 

http://nastgaz.by/
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Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/hod-shahmatnaj-karalevy/ 

 

Рэва, Д. Праверка ведаў для педагогаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 28 сакавіка (№ 35). — С. 9.  

На Міншчыне падвялі вынікі дыстанцыйнай алімпіяды для педагагічных 

работнікаў вобласці. Алімпіяда праводзілася дыстанцыйна і прадугледжвала 2 

этапы. Першы этап не патрабаваў прадастаўлення ўласных даных, удзел у ім узяў 

3341 педагог. Удзельнічаць у другім туры можна было па жаданні, якое выказалі 

1604 чалавекі. З іх ліку журы вызначыла пераможцаў у кожнай намінацыі, так 

адразу 7 настаўнікаў фізічнай культуры апынуліся на на першай прыступцы 

п’едыстала гонару. 

 

Рэва, Д. Піянерскі PR ад пухаўчан / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

28 сакавіка (№ 35). — С. 9.  

У Пухавіцкім раене магутная піянерская арганізацыя: у 27 школах раена 

працуюць піянерскія дружыны, у склад якіх уваходзіць каля 5 тысяч хлопчыкаў і 

дзяўчынак. З пачатку навучальнага года на  Пухавіччыне ажыццяўляецца раенны 

праект “Піянерскі PR ад пухаўчан”, які грунтуецца на Канцэпцыі развіцця 

пазітыўнага іміджу БРПА на 2018-2021 гады. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/piyanerski-pr-ad-puhauchan/ 

 

Грэчка, І. Вярнуцца ў Нясвіж / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 28 

сакавіка (№ 35). — С. 12, 13.  

Артыкул прысвечаны інтэлектуальнаму турніру “Пазнай свій край” 

рэспубліканскага грамадзянска-патрыятычнага праекта “Збяры Беларусь у сваім 

сэрдцы”, які адбыўся ў Нясвіже. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/vyarnutstsa-u-nyasvizh/  

 

Янковіч, М. Code Club – сусветны IT – праект для школьнікаў / М. Янковіч // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 28 сакавіка (№ 35). — С. 14.  

У артыкуле расказваецца пра Радашковіцкую сярэднюю школу 

Маладзечанскага раена, якая, напэўна першай ў Беларусі далучыліся да сусветнага 

руху Code Club. Што гэта і навошта такія клубы навучэнцам, тлумачаць 

настаўніца фізікі , намеснік дырэктара па метадычнай рабоце Святлана 

Аркадзьеўна Шнэйдэр і настаўнік інфарматыкі і працоўнага навучання Павел 

Пятровіч Янчаўскас. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/code-club-susvetny-it-praekt-dlya-shkolnikau/  
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26.03.2019 

Салата, І. Адданы спорту, дзецям, школе / І. Салата // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 26 сакавіка (№ 34). — С. 1.  

У артыкуле Ірына Салата, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

Даматканавіцкай сярэдняй школы Клецкага раёна Мінскай вобласці, расказвае пра 

сваего калегу, настаўніка Сяргея Вікенцьевіча Хоміча. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/addany-sportu-dzetsyam-shkole/ 

 

Дубоўская, В. Пачаўся алімпіядны тыдзень / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 26 сакавіка (№ 34). — С. 4.  

Учора ў краіне стартаваў алімпіядны тыдзень. Першы дзень вясновых 

канікул стаў пачаткам заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных 

прадметах, які пройдзе з 25 па 29 сакавіка 2019 года. Алімпіяды пройдуць па 18 

прадметах, так у Барысаве пройдзе алімпіяда па грамадазнаўству, а у Маладзечне 

вызначаць пераможцаў алімпіяды па фізічнай культуры. 

 

Калядзіч, Н. Вучыць на пазітыве / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 26 сакавіка (№ 34). — С.9. (Дадатак “Партфоліа”) 

Артыкул прысвечаны настаўніце хіміі і біялогіі сярэдняй школы №3 Крупак 

Мінскай вобласці Алене Леанідаўне Мішынай. 

 

Малашэвіч, Т. Урок геаграфіі: цікава і займальна / Т. Малашэвіч // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 26 сакавіка (№ 34). — С. 1.  

У артыкуле Таццяна Малашэвіч, настаўніца геаграфіі Суткаўскага дзіцячага 

сада – базавай школы Уздзенскага раена Мінскай вобласці, расказвае пра 

выкарыстанне на уроках розных відаў гульні і прадстаўляе распрацоўку 

абагульняючага ўрока па тэме “Атмасфера. Надвор’е і клімат” у 6 класе. 

 

21.03.2019 

Рэва, Д. Вызначаюць шлях да адкрыццяў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 21 сакавіка (№ 32). — С. 5.  

У сістэме адукацыі Мінскай вобласці рабоце з юнымі даследчыкамі і 

навукоўцамі ўдзяляецца значная ўвага. Аб сур’ёзнасці работы ў гэтым кірунку 

сведчаць перамогі прадстаўнікоў устаноў адукацыі вобласці на прэстыжных 

міжнародных канферэнцыях і конкурсах. З нядаўняга часу актывізавана работа з 

навуковымі таварыствамі навучэнцаў (НТН). Адно з значных мерапрыемстваў у 

гэтым кірунку — установачная сесія НТН “Я намячаю шлях да адкрыццяў”, якая 

прайшла ў Мінску. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/vyznachayuts-shlyah-da-adkrytstsyau/  
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Гяч, В. Прафарыентацыя – з дзіцячага сада / В. Гяч // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 21 сакавіка (№ 32). — С. 5.  

У артыкуле Вікторыя Гяч, намеснік намеснік загадчыка па асноўнай 

дзейнасці ясляў-сада №17 “Залаты ключык” Жодзіна, расказвае пра праект “Па 

шляху да прафесіі”, які рэалізуецца ў горадзе. Дзеці дашкольнага ўзросту, 

атрымліваючы ўяўленні аб ролі працы ў жыцці чалавека і грамадства, знаёмяцца са 

светам прафесій, уключаюцца ў пасільную працоўную дзейнасць, набываюць 

першапачатковыя працоўныя ўменні, вучацца дапамагаць старэйшым, шанаваць і 

паважаць працу. 

 

Каліноўскі, І. Урокі не будуць шэрымі і нуднымі / І. Каліноўскі // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 21 сакавіка (№ 32). — С. 5.  

У артыкуле Іван Каліноўскі, настаўнік пачатковых класаў Бараўлянскай 

сярэдняй школы №2 Мінскага раена,  расказвае пра інтарактыўныя тэхналогіі, пра 

рэсурсы, якія можна выкарыстоўваць на уроках ў пачатковай школе. 

 

Хідджаз, М. У добрай кампаніі / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 21 сакавіка (№ 33). — С. 11.  

Артыкул прысвечаны вучнеўскім бізнес-кампаніям, якія дзейнічаюць у 

Мінскай вобласці. У 2018/2019 навучальным годзе іх на тэрыторыі рэгіена дзейнічае 

114, у якія ўваходзяць 934 навучэнцы. Вопыт Мінскай вобласці ў гэтым кірунку 

Міністэрства адукацыі рэкамендавала для ўкаранення па ўсей краіне. 

 
19.03.2019 

Алісіевіч, А. “Здароўезберажэнне ў інавацыйнай школе” / А. Алісіевіч // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 19 сакавіка (№ 31). — С. 15.  

У артыкуле Аксана Алісіевіч, намеснік дырэктара гімназіі №1 Барысава, 

прадстаўляе распрацоўку педсавета, прысвечанага пытанням арганізаціі 

прафесійнай камунікацыі для азнаямлення членаў калектыву з санітарна-

гігіенічнымі патрабаваннямі нарматыўных дакументаў да адукацыйнага працэсу. 

 

16.03.2019 

Клюйко, А. Прадпрымальниками не нараджаюцца / А. Клюйко // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 16 сакавіка (№ 30). — С. 5. 

Нядаўна ў Капыльскім дзяржаўным каледжы прайшоў Тыдзень 

прадпрымальніцтва, у якім прынялі ўдзел навучэнцы і педагоги гэтага каледжа, а 

таксама Слуцкага, Вілейскага дзяржаўных каледжаў, Клецкага 

сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя і Пружанскага дзяржаўнага аграрна-

тэхнічнага каледжа. 

 

Янковіч, М. Разумны дом, разумная школа і ўласныя месэнджары / М. 

Янковіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 16 сакавіка (№ 30). — С. 11. (Дадатак 

“Шосты дзень”) 
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Праекты ў секцыі “Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі” Рэспубліканскага 

конкурсу навукова-тэхнічнай творчасці “ТэхнаІнтэлект” гэта спробы пачынаючых 

праграмістаў разабрацца ў складаных пытаннях, прапанаваць свае спосабы 

палепшыць свет вакол і зрабіць прасцейшым жыцце іншых. 

І членаў журы, і ўдзельнікаў конкурсу асабліва ўразіў праект Цімафея 

Стамброўскага, вучня сярэдняй школы №11 Слуцка, “Інтэрактыўны STEM-

падручнік па фізіцы з выкарыстаннем робататэхнікі”. Падручнік ужо стаў 

пераможцам ІІІ Рэспубліканскага конкурсу праектаў “Інфармацыйныя і мабільныя 

тэхналогіідля адукацыйнага працэсу” фіналістам Рэспубліканскага конкурсу “100 

ідэй для Беларусі”, удзельнікам канферэнцыі навуковых работ “Патэнцыял” у 

Маскве, таму перамога ў “Тэхна Інтэлекце” не стала для каманды сюрпрызам. 

 
14.03.2019 

Рэва, Д. Магутная плынь творчасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 14 сакавіка (№ 29). — С. 9. 

Магутная творчая плынь пад назвай “Прывітанне, свет!” ахапіла ўсю краіну. 

Рэспубліканскі агляд-конкурс праводзіцца раз у два гады і кожны раз актывізуе ўсе 

лепшае ў юных талентах, каб яны дарылі сваю творчасць лдзям, свету. На 

Міншчыне кульмінацыяй мерапрыемства стаў гала-канцэрт і выніковая абласная 

выстава дзіцячай творчасці, якія адбыліся на базе Уздзенскага раеннага дома 

культуры. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/magutnaya-plyn-tvorchastsi/ 

 

Рэва, Д. “Чамучкі” і мільен пытанняў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 14 сакавіка (№ 29). — С. 9. 

Артыкул прысвечаны конкурсу “Я - даследчык”, які прайшоў на Міншчыне ў 

дзясяты раз. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/chamuchki-i-milyon-pytannyau/ 

 

Рэва, Д. Прыгожыя перамогі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 14 

сакавіка (№ 29). — С. 9. 

Дзве міжнародныя канферэнцыі адбыліся ў Расіі з удзелам прадстаўнікоў 

Мінскай вобласці. Так у Маскве адбылася XXIII Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя для навучэнцаў 6 – 11 класаў “Мовазнаўства для ўсіх”. Навучэнка 

Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раена Віталіна Вінік  прадставіла даклад на 

тэму “Прыметнікі “занимательный” і “займальны” ў сучасных публіцыстычных 

тэкстах” у секцыі “Аналіз моўных сродкаў у СМІ і анекдотах” і была адзначана на 

ей дыпломам ІІ ступені. Дыплома ІІ ступені ўдастоена работа “Сур’езнае і 

займальнае ў мове літаратурных твораў” Анастасіі Серады, якую яна прадставіла 

ў секцыі “Сур’езнае і займальнае ў мове літаратурных твораў”. 

XIII Адкрытая міжнародная навукова-даследчая канферэнцыя маладых 

даследчыкаў “Адукацыя. Навука. Прафесія” прайшла ў Атрадным Самарскай 

https://nastgaz.by/magutnaya-plyn-tvorchastsi/
https://nastgaz.by/chamuchki-i-milyon-pytannyau/
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вобласці. Па ўмовах правядзення канферэнцыі, выступаць у ей можна вочна і 

дыстанцыйна. Гэтым і скарысталася Яна Сівакова, навучэнка беларускамоўнай 

гімназіі №2 Барысава. Дзяўчына прадставіла сваю работу анлайн. Яне даследванне 

пад назвай “Афарызмы, што кінуліся ў камерцыю” ўдастоена дыплома ІІ ступені 

канферэнцыі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/prygozhyya-peramogi/ 

 

Табачка, Н. Сноўская жамчужына / Н. Табачка // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 14 сакавіка (№ 29). — С. 14. 

У артыкуле Наталля Табачка, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце 

Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раена, расказвае пра захаванне і 

прымнажэнне гісторыка-культурных каштоўнасцей, якое мае выключна важнае 

значэнне для развіцця нацыянальнай культуры. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/snouskaya-zhamchuzhyna/  

 

12.03.2019 

Барысевіч, В. З арыентацыяй на навуку і прафесію / В. Барысевіч // 
Настаўніцкая газета. — 2019. — 12 сакавіка (№ 28). — С. 3.  

Конкурсы работ даследчага характару (канферэнцыі) вучняў па вучэбных 

прадметах традыцыйна прашлі ў канцы лютага. У адборачных этапах прынялі 

ўдзел каля 1000 навучэнцаў. Удзельнікамі заключнага этапу конкурсаў даследчых 

работ школьнікаў па вучэбных прадметах сталі 368 чалавек. Дыпломы пераможцаў 

атрымалі 156 удзельнікаў.  

У прыватнасці, на секцыі па інфарматыцы лепшай была прызнана работа 

“Phone Paint Derector” Артура Царыковіча і Настассі Крыўлені з сярэдняй школы 

№ 11 Слуцка. Увогуле, найбольш паспяхова (як, дарэчы, і ў мінулым годзе) выступілі 

навучэнцы Мінскай, Віцебскай абласцей і Мінска. 

 

Гарнастаеў, А. Скарбонка ўнікальнага вопыту / А. Гарнастаеў // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 12 сакавіка (№ 28). — С. 3. 

На мінулым тыдні ў Нацыянальным прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь адбыла 

ся прэс-канферэнцыя “Зубраняці” – 50! Вопыт фарміравання ўнікальнага 

выхаваўча-аздараўленчага аб’екта і цэнтра міжнароднай дзіцячай дыпламатыі”, 

якой узялі ўдзел дырэктар НДЦ “Зубраня” Надзея Генадзьеўна Ануфрыева, 

кансультант упраўлення сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы галоўнага 

ўпраўлення выхаваўчай работы і маладзежнай палітыкі Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь сакратар Рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па 

падрыхтоўцы і правядзення мерапрыемстваў, прысвечаных 50-годдзю НДЦ 

“Зубраня”, Ларыса Васільеўна Емяльянчык, а таксама  былыя выхаванцы і 

супрацоўнікі цэнтра. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/skarbonka-unikalnaga-vopytu/ 

https://nastgaz.by/prygozhyya-peramogi/
https://nastgaz.by/snouskaya-zhamchuzhyna/
https://nastgaz.by/skarbonka-unikalnaga-vopytu/
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07.03.2019 

Падзяка ад міністра адукацыі // Настаўніцкая газета. — 2019. — 07 сакавіка 

(№ 27). — С. 2. 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Белеларусь выказвае падзяку міністра 

адукацыі за шматгадовую пленную працу ў сістэме адукацыі, творчую ініцыятыву, 

высокае прафейнае майстэрства і ў сувязі з Днем жанчын наступным работнікам: 

Таццяне Віктараўне Аляксеевай – настаўніку англійскай мовы дзяржаўнай 

учтановы адукацыі “Гімназія Дзяржынска”; 

Таццяне Лявонаўне Апановіч – выхавальніку дашкольнай адукацыі 

дзяржаўнай установы адукацыі  “Яслі-сад №24 Маладзечна”; 

Алене Анатольеўне Комар – настаўніку біялогіі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Сярэдняя школа №4 Нясвіжа”; 

Марыі Мікалаеўнет Леўкавец – загадчыку музея дзяржаўнай установы 

“Міханавіцкая сярэдняя школа”; 

Валянціне Мікалаеўне Ротнавай – маці-выхавальніку дома сямейнага тыпу 

ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме Любанскага райвыканкама; 

Святлане Яўгенаўне Святскай – настаўніку фізікі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Гімназія №1 Капыля імя М. В. Рамашкі”; 

Таццяне Вячаславаўне Халявінскай – настаўніку хіміі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Сярэдняя школа №2 Валожына”; 

Святлане Іванаўне Хільман – загадчыку аддзела культурна-масавай работы і 

дзіцячай творчасці ўстановы адукацыі “Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-

аздараўленчы цэнтр “Зубраня”; 

Святлане Казіміраўне Язневіч – настаўніку гісторыі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Крывіцкае спецыяльнае лячэбна-выхаваўчае прафесійна-тэхнічнае 

вучылішча закрытага тыпу. 

 

Калядзіч, Н., Церахава, Н. Мастацтва быць жанчынай / Н. Калядзіч, Н. 

Церахава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 07 сакавіка (№ 27). — С. 6,7.  

У артыкуле расказваецца пра прыгожых і абаяльных, паспяховых і ўпэўненых, 

моцных і запатрабаваных жанчын, якія працуюць у сістэме адукакацыі. Сярод іх 

Таццяна Сяргееўна Праліска, начальнік Цэнтра інавацыйнага развіцця адукацыйнай 

практыкі Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/mastatstva-byts-zhanchynaj/  

 
05.03.2019 

Рэва, Д. Scratch-гісторыі маленькіх праграмістаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 05 сакавіка (№ 26). — С. 4.  

Навучэнцы малодшых і сярэдніх класаў смела спрабуюць сябе ў праграмаванні 

і ўжо здольныя спаборнічаць у сваіх уменнях. У гэтым можна было пераканацца 

падчас адкрытага конкурсу для школьнікаў “Праграмаванне ў асяроддзі Scratch”. 

Фінал конкурсу сабраў юных “скрэтчараў” з усёй краіны ў сталіцы. Конкурс 

https://nastgaz.by/mastatstva-byts-zhanchynaj/
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“Праграмаванне ў асяроддзі Scratch” запатрабаваны. Год ад году колькасць 

канкурсантаў павялічваецца, як і наогул колькасць дзяцей, якія спрабуюць свае сілы 

ў праграмаванні ў асяроддзі Scratch. Сёлета на конкурс паступіла 557 работ. 

Спаборніцтва чацвёрты раз праводзяць галоўнае ўпраўленне па адукацыі 

Мінаблвыканкама, Мінскі абласны ІРА, адміністрацыя Парка высокіх тэхналогій. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/scratch-gistoryi-malenkih-pragramistau/ 

 

Рэва, Д. У інтарэсах кожнага дзіцяці і цэлай краіны / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2019. — 05 сакавіка (№ 26). — С. 13.  

Устойлівае сацыяльна-эканамічнае развіццё шмат у чым залежыць ад якасці 

адукацыі. І работа па павышэнні якасці вядзецца бесперапынна. Якой яна была ў 

мінулым годзе і якой будзе ў наступным, пра гэта гаварылі на выніковым 

пасяджэнні калегіі галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага абласнога 

выканаўчага камітэта. 

Удзел у мерапрыемстве ўзялі намеснік старшыні Мінаблвыканкама 

І.С.Маркевіч, намеснік міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Р.С.Сідарэнка, члены 

калегіі, начальнікі ўпраўленняў па адукацыі, спорце і турызме, кіраўнікі ўстаноў 

адукацыі вобласці. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-intaresah-kozhnaga-dzitsyatsi-i-tselaj-krainy/  

 

Нікіфарава, С. Авацыі для інавацый / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 

2019. — 05 сакавіка (№ 26). — С. 14.  

Вось ужо восем гадоў запар вясна пачынаецца з раскрыцця галоўнай інтрыгі 

для маладых вынаходнікаў нашай краіны — з фіналу Рэспубліканскага 

маладзёжнага конкурсу “100 ідэй для Беларусі”. Сёлета з больш як дзвюх тысяч 

інавацыйных праектаў у фінал выйшлі 107, а ўжо з іх былі выбраны 20 лепшых у 10 

намінацыях. Традыцыйна арганізатар конкурсу — Беларускі рэспубліканскі саюз 

моладзі. 

Кульмінацыя барацьбы ў сферы інавацый разгортвалася ў бізнес-інкубатары 

Парка высокіх тэхналогій. У намінацыі “Інфармацыйна-камунікацыйныя і 

авіякасмічныя тэхналогіі” сярод пераможцаў навучэнец Слуцкага дзяржаўнага 

каледжа Дзяніс Катляроў з праектам NeuroLife. У намінацыі “Прамысловыя і 

будаўнічыя тэхналогіі і вытворчасць” ажно 4 пераможцы, сяород якіх майстар 

вытворчага навучання Смілавіцкага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя Арцём 

Крывапуст з праектам “Бустар для прамывання радыятараў і цеплаабменнікаў 

ППУ-5  “Цунамі. Спецыяльны прыз ад ЗАТ “БеСТ” атрымала Юлія Гапановіч, 

навучэнка Грыцкевіцкага дзіцячага сада — сярэдняй школы Нясвіжскага раёна, якая 

сканструявала цяпліцу з міні-кругаваротам вады і электраградкай. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/avatsyi-dlya-inavatsyj/  
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02.03.2019 

Зара, В. Навучыць пазнаваць свет / В. Зара // Настаўніцкая газета. — 2019. — 

02 сакавіка (№ 25). — С. 11.  

У артыкуле Вольга Зара, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы №5 

Маладзечна, расказвае пра даследчую дзейнасць навучэнцаў, пра мэтанакіраванасць 

вучэць дзіця прыемам і спосабам даследчай дзейнасці пачынаючы з пачатковай 

школы. 

 

Рэва, Д. Гастролі інклюзіўнага тэатра / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. 

— 02 сакавіка (№ 25). — С. 11.  

Выхаванцы Салігорскага раеннага ЦКРНіР – сапраўдныя артысты. Яны 

развучваюць ролі, выходзяць на сцэну і нават гастраліруюць. А нядаўна гэтыя 

хлопчыкі і дзыўчынкі дарылі сваю творчасць педагогам і студэнтам БДПУ імя 

Максіма Танка. Сустрэча адбылася ў Інстытуце інклюзіўнай адукацыі БДПУ. 

Падчас размовы з бучымі педагогамі дырэктар Салігорскага раеннага ЦКРНіР 

Марына Антонаўна Кобер расказала, што ў цэнтры рэалізоўваецца інавацыйны 

праект “Укараненне мадэлі фарміравання маральных каштоўнасных арыентацый 

навучэнцаў праз арганізацыю валанцёрскай дзейнасці ў сістэме ўзаемадзеяння 

ўстаноў адукацыі, дзіцячыхі маладзежных аб’яднанняў”. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/gastroli-inklyuziunaga-teatra/  

 

Рэва, Д. Раўненне на перамогу! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 02 

сакавіка (№ 25). — С. 14.  

Атмасферу кадэцкага братэрства, сілу духу і сапраўдны патрыятызм – усе 

гэта адчулі ўдзельнікі XVII Міднароднага злету юных партыетаў “Раўненне на 

перамогу!”. У Пермскі край, дзе праходзіў злет, адправіліся і прадстаўнікі нашай 

краіны – каманда Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча. Каманда чацверты раз 

бярэ ўдзел у міжнародным злеце і тры гады запар вяртаецца з далекага падарожжа 

з узнагародамі. 

Па выніках усіх творчых, спартыўных і інтэлектуальных спаборніцтваў 

злету каманда Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча адзначана сярэбраным 

медалем. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/raunenne-na-peramogu/  
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29.03.2019 

Крылова, Е. Дело общее / Е. Крылова // Мінская праўда. — 2019. — 29 

сакавіка (№ 23). — С. 4. 

В рамках визита в Китай председатель Миноблисполкома Анатолий 

Исаченко встретился с мэром Чунцина Тавном Лянджи, были определены пути 

дальнейшего сотрудничества. Так было подписано соглашение о сотрудничестве в 

сфере образования на 2019-2020 годы, стороны обсудили возможность обмена 

учащимися и профподготовки учителей. 

 

Гончарик, В. Поиск через годы и боль / В. Гончарик // Мінская праўда. — 

2019. — 29 сакавіка (№ 23). — С. 8. 

В статье Вадим Гончарик, выпускник Дорской школы Воложинского района, 

рассказывае о том как помогают сохранять память про Великую Отечественную 

войну участники школьного клуба “Голоса войны”. 

 

Брожина, Ю. Ученье в радость / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 

29 сакавіка (№ 23). — (Приложение “МП плюс” № 8, 29 сакавіка. — С. 2.) 

Материально-техническая база учреждений образования Крупщины 

позволяет в полной мере решать задачи обучения и воспитания подрастающего 

поколения. В работе с детьми применяются инновационные технологии, 

используется множество форм и методов получения учащимися новых знаний. 

 

26.03.2019 

Каранеўская, А. Каля 9,5 тыс. школьнікаў будуць адпачываць у лагерах 

Мінскай вобласці на веснавых канікулах / А. Каранеўская // Мінская праўда. — 2019. 

— 26 сакавіка (№ 22). — С. 3. 

Каля 9,5 тыс. школьнікаў будуць адпачываць у лагерах Мінскай вобласці на 

веснавых канікулах. Аздараўленчыя і забаўляльныя праграмы падрыхтавалі 

ўстановы адукацыі ва ўсіх рэгіенах. 

http://www.mpravda.by/
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22.03.2019 

Крылова, Е. Китайский акцент. Дружба которую мы выбираем / Е. Крылова 

// Мінская праўда. — 2019. — 22 сакавіка (№ 21). — С. 1,3. 

В Сычуаньском университете открылся Центр изучения Беларуси – первый в 

регионе Чунцин и восьмой в Китае. В этом торжественном мероприятии приняла 

участие делегация Минщины, которая находится с официальным визитом в Китае. 

В Поднебесную прилетели нет только председатель Миноблисполкома Анатолий 

Исаченко с руководителями различных подразделений администрации области, но 

и бизнесмены. Представлять Минщину будут с размахом: вчера открылись Дни 

Минской области, сегодня запланирован бизнес-форум “Минская область – город 

Чунцин”.  

 

19.03.2019 

Гавриленко, Ю. За паспортом – в Несвижский замок! / Ю. Гавриленко // 

Мінская праўда. — 2019. — 19 сакавіка (№ 20). — С. 3. 

Самый главный в жизни документ – паспорт гражданина Республики 

Беларусь в День Конституции победителям олимпиад и конкурсов вручили 

председатель облисполкома Анатолий Исаченко, министр культуры Юрий Бондарь 

и помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Минской области 

Игорь Евсеев. 

 

Маслякова, Г. На Капыльшчыне правялі тыдзень прадпрымальніцтва / Г. 

Маслякова // Мінская праўда. — 2019. — 19 сакавіка (№ 20). — С. 3. 

На Капыльшчыне правялі тыдзень прадпрымальніцтва. Навучэнцаў 

Капыльскага, Слуцкага, Вілейскага, Пружанскага каледжаў і Клецкага 

сельскагаспадарчага ліцэя вучылі асновам вядзення бізнесу і дапамагалі вызначыць 

узровень сваіх здольнасцей у гэтым кірунку. Працягам тыдня стаў конкурс 

маладзежных бізнес-ідэй, які правялі ў форме круглага стала “Мой бізнес”. 

 
15.03.2019 

Олейник, Е. База знаний / Е. Олейник // Мінская праўда. — 2019. — 15 

сакавіка (№ 19). — С. 4. 

Статья посвящена Слуцкому государственному сельскохозяйственному 

профессиональному лицею, об условиях обучения рассказывают третьекурсники 

учреждения образования Алеся Володина и Владислав Прищепа. 

 
07.03.2019 

Брожина, Ю. Учиться с интересом / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. 

— 07 сакавіка (№ 17). — С. 4. 

На Минщине появятся новые учреждения образования и увеличится 

количество школ с изучением китайского языка. 
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- В этом году заложено строительство и проектирование 11 объектов 

образования, - сообщила на итоговой коллегииведомства начальник главного 

управления по образованию Минобисполкома Татьяна Апранич. 

 

Крутолевич, Е. За призами, рыбой и впечатлениями / Е. Крутолевич // 

Мінская праўда. — 2019. — 07 сакавіка (№ 17). (“МП плюс” № 6, 07 сакавіка. —  

С. 2.) 

Юные рыболовы из «SOS – Детской деревни Марьина Горка» удачно 

завершили зимний сезон. Ребята не раз занимали призовые места на самых разных 

соревнованиях. 

День защитников Отечества юношеская команда рыболовов из 

марьиногорской «SOS – Детской деревни» отмечала на Солигорском 

водохранилище. Рыболовная секция была создана на базе  Детской деревни 7 лет 

назад по предложению социального педагога и увлеченного рыболова Виктора 

Жидовича. 

 

Кузовкина, М. “Надежды” юбилейная весна / М. Кузовкина // Мінская праўда. 

— 2019. — 07 сакавіка (№ 17). (“МП плюс” № 6, 07 сакавіка. —  

С. 11.) 

Статья посвящена ДРОЦ «Надежда», который находится в Вилейском 

районе    Минской области. 

 

01.03.2019 

Брожина, Ю. Образовательные достижения / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2019. — 01 сакавіка (№ 16). — С.8. 

Статья посвящена системе образования Несвижского района. 

 

Мануйлик, М. Образовательные достижения / М. Мануйлик // Мінская 

праўда. — 2019. — 01 сакавіка (№ 16). — С.8. (“МП плюс” № 5, 01 сакавіка. — С.10.) 

Статья посвящена истории гимназии №1 Воложина, которая распахнула 

свои двери почти 30 лет.  

 


