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«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 

 

17.10.2018 

Нікалаева, Н. Школа заўтрашняга дня. У трэндзе — медыянавыкі, 

гейміфікацыя і сторытэлінг / Н. Нікалаева // Звязда. — 2018. — 17 

кастрычника (№ 200). — С.1,7 
У мінулыя выхадныя сталічны бізнес-клуб «Імагуру» ўжо другі раз прымаў 

на сваіх плошчах педагагічную неканферэнцыю. Змясціць усіх ахвотных робіцца ўсё 

больш праблематычным: у параўнанні з леташнім ЕdСаmр колькасць удзельнікаў 

мерапрыемства ўзрасла больш чым удвая (да 200 чалавек)! 

Сярод удзельнікаў: настаўніца пачатковых класаў з сярэдняй школы № 1 

Лагойска Святлана Іванюшына, настаўніца гісторыі Бобрскага вучэбнага-

педагагічнага комплексу яслі-сад — сярэдняя школа Крупскага раёна Яніна 

Пушкіна, настаўніца гісторыі і грамадазнаўства з Уздзенскай раённай гімназіі 

Галіна Гладкая, настаўніца рускай мовы і літаратуры са Смалявіцкай гімназіі 

Ганна Севярынец. 

 

16.10.2018 

Пясецкі, Я. Лірнік вясковы / Я. Пясецкі // Звязда. — 2018. — 16 

кастрычника (№ 199). — С.9 
Гэтымі днямі ў Любані праводзіўся круглы стол “Малая радзіма Уладзіслава 

Сыракомлі: 195-годдзе з дня нараджэння”, арганізаваны ўпраўленнем па адукацыі, 

спорце і турызме Любанскага райвывканкама, Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі пры ўдзеле Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

 

09.10.2018 

Кравец, Е. Сближает “Зубренок” / Е. Кравец // Звязда. — 2018. — 09 

кастрычника (№ 194). — С.8 
Полтысячи воспитанников кадетских классов и училищ из России и Беларуси 

провели бархатный сезон на берегу озера Нарочь. Отдых в “Зубренке” мальчишки 

совместили с познавательными уроками, экскурсиями по всей Беларуси, 

спортивными соревнованиямии играми – все как и у обычных школьников. 
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Нікалаева, Н. Хачу ў STEM-клас! / Н. Нікалаева // Звязда. — 2018. — 

09 кастрычника (№ 195). — С.7 
Асацыяцыя “Адукацыя для будучыні” запрашае школы да ўдзелу ў конкурсе 

“Хачу вычыцца ў STEM-класе!”. Абзавесціся сучасным STEM-цэнтрам – цалкам 

рэальна. Так у 2018 асацыяцыя “Адукацыя для будучыні” пры садзейнічанні 

вядомых беларускіх IT-кампаній адкрыла STEM-цэнтры ў сярэдніх школаз і 

гімназіях Барысава і аграгарадка Лошніца ў Барысаўскім раёне. 
 

 

«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз 

на тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия». 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск,  вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

Web-сайт: http://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 

 

16.10.2018 

Копоненко, Л. Просто трудный возраст / Л. Копоненко // Народная 

газета. — 2018. — 26 кастрычніка (№ 43). — С.22, 23 
Почему среди несовершеннолетних убийц есть вполне благополучные дети? 

Своим мнением делится старший преподаватель кафедры психологии и 

управления ГУО «Минский областной институт развития образования», психолог 

Ирина Ботяновская. 

 

«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 

 

06.10.2018 

Касель, А. Мастера в своём классе. А оно нам нано! / А. Касель // 

Рэспубліка. — 2018. — 06 кастрычника (№ 189). — С.1,6 
Статья посвящена учителям, для которых каждый урок – это творчество. 

Среди них , Петр Кушняров, директор борисовской средней школы № 22. Он сам 

разработал более 15 мобильных приложений для изучения школьных предметов, а 

ещё внедряет новые технологические приспособления с эффектом дополненной 

реальности. 

http://ng.sb.by/
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Матузова, Ю. “Заставляла писать красиво и аккуратно” / Ю. Матузова 

// Рэспубліка. — 2018. — 06 кастрычника (№ 189). — С.7 
В статье лучшие школьные педагоги рассказывают о своих первых и 

любимых учителях, среди педагогов Виктор Жук, учитель истории, победитель 

конкурса профессионального мастерства “Учитель года-2014”. 

 

 

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/ 

 

 

27.10.2018 

Грэчка, І. Дружныя каманды / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2018.— 27 кастрычніка (№ 124). — С.5 
24 кастрычніка ў нацыянальна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня”пабвялі 

вынікі конкурсу педагагічных каманд выхаваўча-аздараўленчых устаноў адукацыі 

“Малая радзіма: куток шчаслівага дзяцінства”, які на працягу двух дзён праходзіў 

у рамках рэспубліканскай акцыі “Малая радзіма: эстафета карысных спраў”. 

Па выніках конкурснай праграмы трэцяе месца заваявала каманда 

аздараўленчага лагера “Нёман” Стаўбцоўскага раёна. 

 

Рэва, Д. Эканоміка для маленькіх школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 27 кастрычніка (№ 124). — С.24 
У артыкуле расказваецца, як у Затур’янскім дзіцячым садзе – сярэдняй 

школе Нясвіжскага раёна вухоўваюць эканамічную дасведчанасць і культуру ў 

дзяцей. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ekanomika-dlya-malenkih-

shkolnikau/  

 

Рэва, Д. Даследуя і перамагае / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 27 кастрычніка (№ 124). — С.24 
Яна Сівакова, вучаніца беларускамоўнай гімназіі №2 Барысава, даследавала 

назвы беларускіх гандлёвых марак і стала дыпламантам прэстыжнага 

міжнароднага конкурсу даследчых работ школьнікаў імя У. І. Вярнадскага. Па 

выніках работы конкурснай камісіі Яна Сівакова была ўдастоена дыплома І 

ступені. 
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Рэва, Д. Сумо для робатаў – перамога для юных тэхнікаў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 27 кастрычніка (№ 124). — С.24 
З узнагародамі вярнуліся юныя жодзінцы з IV Міжнароднага фестывалю па 

робататэхніцы FERREXPO ROBOT FEST, яки  прайшоў у горадзе Гарышніе Плаўні 

ва Украіне.  

Павел Гваздоў, Іван Герасімовіч, Аляксей Меляшкевіч і Мікіта Касценка 

займаюцца робататэхнікай у філіяле “ТэхнаАрт” Цэнтра творчасці, турызму і 

экскурсій дзяцей і моладзі Жодзіна. У сабістым заліку конкурсу юныя жодзінцы 

ўвайшлі ў дзясятку лепшых. А ў камандным заліку ў намінацыі “Канструюем 

будучыню разам”і атрымалі “Дыплом за перамогу” і шлем віртуальнай рэальнасці 

ў якасці прыза. 

 

23.10.2018 

Хідджаз, М. Бывай, лагер! Прывітанне, лагер! / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 23 кастрычніка (№ 122). — С.2 
Вынікі дзіцячай летняй аздараўленчай кампаніі 2018 года былі падведзены ў 

аздараўленчым комплексе “Барок” адкрытага акцыянернага таварыства 

“МАПІД”. Сумесны выязны Рэспубліканскі семінар-пасяджэнне ў Валожынскім 

раёне Мінскай вобласці правялі Міністэрства адукацыі і Рэспубліканскі цэнтр па 

аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва. 

 

20.10.2018 

Грэчка, І. Скачок на п’едэстал / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 20 кастрычніка (№ 121). — С.9,11 (Дадатак “Шосты дзень”) 
15-16 кастрычніка ў Мінску праходзіў IV этап рэспубліканскіх 

спаборніцтваў сярод дзяцей і падлетркаў па лёгкай атлетыцы “Шкаліяда” У 

спаборніцтвах прымалі ўдзел навучэнцы 5-6 класаў  устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі, якія ўваходзяць у склад зборных каманд свайго рэгіёна.  

Сярод дзяўчынак на трэцюю прыступку п’едыстала пашаны ў мнагаборстве 

паднялася Лейла Прыгада з сярэдняй школы №5 Салігорска імя Героя Савецкага 

Саюза В. І. Казлова. 

 

Янковіч, М. Вандроўкі па офісах і бізнес са школьнай парты / М. 

Янковіч // Настаўніцкая газета. — 2018. — 20 кастрычніка (№ 121). — С.14 

(Дадатак “Шосты дзень”) 
Артыкул прысвечаны Руслану Касцевічу, вучню Лядзенскага дзіцячага сада-

сярэдняй школы Чэрвенскага раёна, - яркаму прадстаўніку новага пакалення. У 14 

юнак запусціў свій першы праект, пачаў свядома працаваць над асабістым 

брэндам і рыхтавацца да бліскучай бізнес – кар’еры. 

 

Первая, Г. Педвопыт – на бацькоўскім сходзе / Г. Первая // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 20 кастрычніка (№ 121). — С.14  
У артыкуле Ганна Первая, настаўніца рускай мовы і літаратуры гімназіі 

№1 Дзяржынска, дзеліцца сваім вопытам класнага кіраўніцтва. 
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18.10.2018 

Рэва, Д. Педагагічныя ініцыятывы для развіцця адукацыі / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 18 кастрычніка (№ 120). — С.13 
На Міншчыне прайшоў VIII педагагічны марафон кіруючых работнікаў і 

спецыялістаў адукацыі. Гэтая падзея нездарма атрымала назву “Марафон”: 

менавіта з забегам на доўгую дыстанцыю можна параўнаць цэлы тыдзень 

разнастайных мерапрыемстваў, якія прайшлі ва ўсіх раёнах вобласці і ахапілі 

мноства спецыялістаў. 

VIII педагагічны марафон меў назву “Педагагічныя ініцыятывы — 

індыкатар устойлівага развіцця адукацыі”. Мерапрыемствы марафону 

арыентаваны на разгляд пытанняў, звязаных з прымяненнем на практыцы 

кампетэнтнаснага падыходу пры выкладанні вучэбных прадметаў, дыягностыкай 

адукацыйных дасягненняў з пункту гледжання фарміравання прадметных, 

метапрадметных і асобасных кампетэнцый вучняў, удасканаленнем прафесійных 

кампетэнцый педагогаў. Удзел у мерапрыемствах марафону традыцыйна ўзялі 

кіраўнікі і супрацоўнікі ўстаноў рознага кшталту — дашкольнай, агульнай 

сярэдняй, спецыяльнай, прафесійнай, дадатковай адукацыі. Да дзеючых педагогаў 

далучыліся і педагогі будучыя — навучэнцы педагагічных класаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pedagagichnyya-

initsyyatyvy-dlya-razvitstsya-adukatsyi/  

 

Рэва, Д. Не забыты ты, лірнік вясковы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 18 кастрычніка (№ 120). — С.13 
Гэтай восенню наша краіна адзначае 195-годдзе з дня нараджэння 

Уладзіслава Сыракомлі, чалавека, які ўвасобіў у сабе мноства роляў — паэта-

гуманіста, публіцыста, крытыка, перакладчыка, этнографа. Гэтую падзею 

шырока адзначаюць на Любаншчыне, бо менавіта тут, у фальварку Смольгаў, 

нарадзіўся гэты выбітны чалавек. У гонар юбілейнай даты ва ўстановах адукацыі 

Любанскага раёна быў аб’яўлены месячнік, у рамках якога прайшло шэраг 

мерапрыемстваў. Адкрыццё месячніка адбылося падчас урачыстай лінейкі ля 

памятнага каменю ў гонар Сыракомлі, які знаходзіцца на тэрыторыі 

Смольгаўскага дзіцячага сада — базавай школы. У гэтай жа ўстанове адукацыі 

праводзілася літаратурна-музычная гасцёўня “Лірнік вясковы” і конкурс юных 

талентаў Смольгаўшчыны “Дзе чутны мовы нашай гукі”. Цікавыя і змястоўныя 

мерапрыемствы ладзіліся ў сярэдняй школе № 3 Любані імя Г.Л.Сячко. Гэта 

літаратурна-краязнаўчая віктарына “Па яго былых ваколіцах”, відэалекторый 

“Уладзіслаў Сыракомля. Больш чым паэт”, урокі-панарамы “Над кнігай улады час 

не мае”. 

Адным з маштабных мерапрыемстваў месячніка стаў круглы стол “Малая 

радзіма Уладзіслава Сыракомлі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/ne-zabyty-ty-lirnik-vyaskovy/  
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16.10.2018 

Грэчка, І. Педагагічная садружнасць / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 16 кастрычніка (№ 119). — С.1,2 
З 10 па 13 кастрычніка ў сталіцы Кыргызскай Рэспублікі Бішкеку праходзіў 

V з’езд настаўнікаў і работнікаў адукацыі дзяржаў – удзельніц СНД. Рэспубліку 

Беларусь прадстаўлялі 22 дэлегаты на чале з намеснікам міністра адукацыі Раісай 

Станіславаўнай Сідарэнка. 

Памятнай падзеяй пленарнага пасяджэння стала ўзнагароджанне 

нагрудным знакам “Выдатнік адукацыі Садружнасці Незалежных Дзяржаў” 20 

работнікаў сістэмы адукацыі, якія ўнеслі значны ўклад у стварэнне агульнай 

адукацыйнай прасторы СНД. Сярод узнагароджаных настаўніца гісторыі 

грамадазнаўства сярэдняй школы №2 Лагойска Зоя Яўгенаўна Вінаградава, 

дырэктар Смілавіцкага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя Юрый Васільевіч 

Корсік. 

 

13.10.2018 

Калядзіч, Н. Раскрыць патэнцыяльныя магчымасці кожнага вучня і 

педагога / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 кастрычніка (№ 

118). — С.6 
У артыкуле Алеся Аляксандраўна Цітова, начальнік упраўлення спорте і 

турызме Бярэзінскага райвыканкама Мінскай вобласці, расказвае аб дасягненнях 

раёна, асаблівасцях работы з маладымі педагогамі, рэалізацыі інавацый і планах 

на будучыню. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/raskryts-patentsyyalnyya-

magchymastsi-kozhnaga-vuchnya-i-pedagoga/  

 

Хідджаз, М. Сіла – у дараванні / М. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 13 кастрычніка (№ 118). — С.7 
Артыкул прысвечаны Таццяне Мацвееўне Сапроненка, якая ўжо 7 гадоў 

жыве і працуе ў SOS-дзіцячай вёске, што ў Бараўлянах. 

 

Хрушч, Ю. Кірмаш з усяго свету / Ю. Хрушч // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 13 кастрычніка (№ 118). — С.15 
У дзіцячым садзе №12 Жодзіна “Бярозка” ў рамках Міжнароднага дня міра 

правялі восеньскі кірмаш у нетрадыцыйным фармаце. Пра мерапрыемства ў 

артыкуле расказвае Юлія Хрушч, загадчык дзіцячага сада №12 Жодзіна 

“Бярозка”. 

 

Серадзінская, А. Конкурсы розныя, конкурсы карысныя / А. 

Серадзінская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 кастрычніка (№ 118). — 

С.15 
У артыкуле Алена Серадзінская, метадыст раённага вучэбна-метадычнага 

кабінета ўпраўлення па адукацыі, спорце і турызме Капыльскага райвыканкама, 

расказвае пра агляды-конкурсы, якія праводзяцца ў рамках метадычнай работы 

сярод устаноў дашкольнай адукацыі, вучэбна-педагагічных комплексаў раёна. 

https://nastgaz.by/raskryts-patentsyyalnyya-magchymastsi-kozhnaga-vuchnya-i-pedagoga/
https://nastgaz.by/raskryts-patentsyyalnyya-magchymastsi-kozhnaga-vuchnya-i-pedagoga/
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Сянько, Н. Здаровыя целам і духам / Н. Сянько // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 13 кастрычніка (№ 118). — С.15 
У артыкуле Наталля Сянько, класны кіраўнік, настаўніца выяўленчага 

мастацтва сярэдняй школы №4 Маладзечна, расказвае пра сваю сістэму работы 

па фарміраванню культуры здароўя навучэнцаў.  

 

11.10.2018 

Янковіч, М. Як адкрыь уласны STEM-клас / М. Янковіч // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 11 кастрычніка (№ 117). — С.3 
Конкурс “Вучыцца ў STEM-класе” праводзіць асацыяцыя “Адукацыя для 

будучыні”. Любая школа ці гімназія краіны можа абзавесціся ўласнай STEM-

лабараторыяй з камп’ютарамі, наборамі робататэхнікі, 3D-прынтарамі і не 

толькі. Кіраўнікоў школ запрашаюцьзапоўніць анкеты і пазмагацца за 

спонсарскую дапамогу на адкрыццё ўласнага STEM-класа. 

Асацыяцыя “Адукацыя для будучыні” ўжо адкрыла STEM-класы ў Барысаве, 

Лошніцы (Барысаўскі раён). 

 

Камінская, Н. Запрашаем да ўдзелу ў новым фармаце чытацкай 

дзейнасці / Н. Камінская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 11 кастрычніка 

(№ 117). — С.4 
У артыкуле Наталля Камінская, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

гімназіі №1 імя У. А. Карася Чэрвеня, расказвае пра ІІ Рэспубліканскую алімпіяду 

“Чытач+” 2018 года. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zaprashaem-da-udzelu-u-

novym-farmatse-chytatskaj-dzejnastsi/  

 

09.10.2018 

Рэва, Д. Усенароднае свята прызнання заслуг і поспехаў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 09 кастрычніка (№ 116). — С.2 
Сёлета цэнтральным мерапрыемствам прысвечаным дню настаўніка стаў 

святочны вечар, які адбыўся ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы 

і балета Рэспублікі Беларусь. На свята прыехалі педагогі з усіх абласцей і сталіцы 

нашай краіны. Многія педагогі атрымалі ў гэты дзень заслужаныя высокія 

ўзнагароды, сярод іх Наталля Уладзіміраўна Пабойкіна, настаўніца матэматыкі 

гімназіі №1 імя У.А. Караля Чэрвеня. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/usenarodnae-svyata-

pryznannya-zaslug-i-pospehau  

 

Кобер, М. Вучым бацькоў быць шчаслівымі / М. Кобер // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 09 кастрычніка (№ 116). — С.6 
У артыкуле Марына Кобер, дырэктар Салігорскага ЦКРНіР, прадстаўляе 

вопыт работы сваёй установы па арганізацыі супрацоўніцтва з бацькамі, якія 

маюць дзяцей з парушэннем апорна-рухалнага апарату. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vuchym-batskou-byts-

shchaslivymi/   

https://nastgaz.by/zaprashaem-da-udzelu-u-novym-farmatse-chytatskaj-dzejnastsi/
https://nastgaz.by/zaprashaem-da-udzelu-u-novym-farmatse-chytatskaj-dzejnastsi/
https://nastgaz.by/usenarodnae-svyata-pryznannya-zaslug-i-pospehau
https://nastgaz.by/usenarodnae-svyata-pryznannya-zaslug-i-pospehau
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06.10.2018 

Аб узнагароджанні // Настаўніцкая газета. — 2018. — 06 кастрычніка 

(№ 115). — С.3. 
1. Узнагародзіць: 

 за добрасумленную плённую працу ў сістэме адукацыі, высокі ўзровень 

прафесійнага майстэрства, значныя дасягненні ў працоўнай дзейнасці і ў 

сувязі з днём настаўніка нагрудным знакам Міністэрства адукацыі 

“Выдатнік адукацыі” Паветку Рыгора Мікалаевіча – настаўніка 

працоўнага навучання дзяржаўнай установы адукацыі “Крупская раённая 

гімназія”; 

ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь: 

Крывапуста Арцёма Юр’евіча – майстра вытворчага навучання 

дзяржаўнай установы адукацыі “Смілавіцкі сельскагаспадарчы 

прафесійны ліцэй” Чэрвеньскага раёна; 

Сечку Канстанціна Дзмітрыевіча – настаўніка фізікі ўстановы адукацыі 

“Мінскі дзяржаўны абласны ліцэй”; 

граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь: 

Зябко Аляксандра Мікаевіча – настаўніка фізікі і інфарматыкі 

дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняй школы №3 г. Беразіна”; 

Клімовіч Таццяну Мікалаеўну – настаўніцу хіміі і біялогіі дзяржаўнай 

установы адукацыі “Любкаўшчынскі дзіцячы сад сярэдняя школа” 

Стаўбцоўскага раёна; 

Клімава Аляксея Мікалаевіча – педагога-арганізатара ўстановы адукацыі 

“Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр “Зубраня”; 

Шчыгер Алену Анатольеўну – настаўніцу гісторыі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Смалявіцкая раённая гімназія”. 

2. Аб’явіць падзяку міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь за 

бобрасумленную плённую працу ў сістэме адукацыі, высокі ўзровень 

прафесійнага майстэрства, значныя дасягненні ў працоўнай дзейнасці і ў 

сувязі з Днём настаўніка Буряк Галіне Аляксееўне – настаўніку-

дэфектолагу дзяржаўнай установы адукацыі “Вілейская спецыяльная 

агульнаадукацыйная школа-інтэрнат”. 

 

Рэва, Д. Заслугоўваюць увагі і павагі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 6 кастрычніка (№ 115). — С.4 
Усенароднае асенняе свята – Дзень настаўніка – дае магчымасць кожнаму 

чалавеку спыніцца і зрабіць тое, на што ў насычаныя справамі будні не хапае часу: 

сказаць “дзякуй” педагогам за тое, што з іх дапамогай нашы дзеці растуць 

добрымі лдзьмі. У гэтыя дні гучыць мноства віншаванняў – цёплых, гучных і, 

безумоўна заслужаных. Для педагогаў Міншчыны яны прагучалі і падчас абласнога 

свята “Дзень настаўніка – 2018”. 

Павіншаваць педагогаў вобласці прыехалі намеснік старшыні 

Мінаблвыканкама І. С. Маркевіч, намеснік міністра адукацыі С. В. Руды, 

старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Н. В. Якубіцкая. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zaslugouvayuts-uvagi-i-

pavagi/  
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Рэва, Д. Каб было цікава жыць і вучыць / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 6 кастрычніка (№ 115). — С.9 
Артыкул прысвечаны Наталле Уладзіміраўне Камінскай, настаўніце гімназіі 

№1 Чэрвеня імя У. А. Караля. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/kab-bylo-tsikava-zhyts-

i-vuchyts/  

 

Рэва, Д. Вялікай душы чалавек / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 6 кастрычніка (№ 115). — С.9 
Артыкул прысвечаны Эдуарду Уладзіміравічу Мацюшонку, выкладчыку 

прадмета “Мастацктва” Вілейскай гімназіі “Логас”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyalikaj-dushy-chalavek/  

 

Церахава, Н. Вясёлы і добры сябар маленькіх дзяцей / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 6 кастрычніка (№ 115). — С.13 
Артыкул прысвечаны Рыгору Аляксандравічу Полазаву , выхавацелю  ясляў-

сада №4 “Залаты ключык” Заслаўя. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyasyoly-i-dobry-syabar-

malenkih-dzyatsej/  

 

Калядзіч, Н. У краіне цікавых вачэй і бясконцых “чаму” / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 6 кастрычніка (№ 115). — С.13 
Артыкул прысвечаны Наталлі Максімовіч , настаўніце пачатковых класаў 

сярэдняй школы №1 Смалявіч. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-kraine-tsikaunyh-vachej-i-

byaskontsyh-chamu/  

 

Янковіч, М. Энергія маладых педагогай зараджае сучасную школу / М. 

Янковіч // Настаўніцкая газета. — 2018. — 6 кастрычніка (№ 115). — С.16 
У артыкуле расказваецца пра маладую настаўніцу рускай мовы  і 

літаратуры Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна Кацярыну Станіславаўну 

Ляшнеўскую. 

 

04.10.2018 

 Рэва, Д. Моладзь у авангардзе развіцця рэгіёна / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 4 кастрычніка (№ 114). — С.6 
 Педагогі Міншчыны прынялі ўдзел у адкрытым абласным форуме сельскай 

моладзі “Патэнцыал моладзі – да дасягнення мэт рэгіянальнага ўстойлівага 

развіцця”, дзе абмяркоўваліся стратэгічныя пытанні ўдзелу сельскай моладзі ў 

стварэнні будучыні рэгіёна і краіны. 

 Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/moladz-u-avangardze-

razvitstsya-regiyona/  
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Рэва, Д. Даследчыкі малой радзімы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 4 кастрычніка (№ 114). — С.6 
 У Год малой радзімы клецкія школьнікі актыўна даследавалі таямніцы 

гісторыі роднага краю і рабілі гэта так заўзята і якасна, што іх запрасілі 

паўдзельнічаць у навукова-практычнай канферэнцыі “Беларусь, Клецкі край і 

Эдвард Вайніловіч”, дзе яны выступілі побач са знакамітымі гісторыкамі-

навукоўцамі. 

 

Міснік, С. Юныя пажарныя на вучэннях / С. Міснік / Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 4 кастрычніка (№ 114). — С.6 
Калектывам ясляў-сада №16 г. Жодзіна, удзяляецца вялікая ўвага пытанням 

фарміравання ў дзяцей асноў бяспекі жыццядзейнасці на працягу ўсяго 

дашкольнага ўзросту. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/yunyya-pazharnyya-na-

vuchennyah/  

 

Рэва, Д. Велафестываль / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. — 4 

кастрычніка (№ 114). — С.6   

У Мар’інай Горцы прайшоў веласіпедны фестываль “Будучыя алімпійцы” 

прысвечаны II Еўрапейскім гульням. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/velafestyval/  

 

02.10.2018 

Хідджаз, М. Праектны марафон для школьных кампаній / М. Хідджаз // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 2 кастрычніка (№ 113). — С.2 
Злет маладых сацыяльных наватараў прайшоў пад Мінскам на базе 

дзіцячага рэабілітацыйна-аздараўленчага цэнтра “ждановічы”. Злет прайшоў у 

рамках праекта “Стварэнне валанцёрскага клуба студэнтаў-настаўнікаў “Бізнес-

цьютар” пры фінансавай падтрымцы праграмы малых грантаў Пасольства ЗША 

ў Рэспубліцы Беларусь. Таксама маладых сацыяльных наватараў падтрымалі і 

беларускія спонсары. 

Удзельнікамі конкурсу сталі 6 вучнёўскіх бізнес-кампаній з трох абласцей 

Беларусі. Вучнёўская кампанія “Бізнесрад” Радашковіцкай  школы-інтэрната для 

дзяцей-сірот, якія засталіся без апекі бацькоў атрымала дыплом за самую 

светлую ідэю (паект “Рэстаран “Экзотыка”). Дыплом за самы экалагічны праект 

(Clean Planet) -  таксама ў гэтай кампаніі. 

  

https://nastgaz.by/yunyya-pazharnyya-na-vuchennyah/
https://nastgaz.by/yunyya-pazharnyya-na-vuchennyah/
https://nastgaz.by/velafestyval/
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26.10.2018 

Ганчарук, І. Сакрэт маладосці Рыгора Сарокі / І. Ганчарук // Мінская 

праўда. — 2018. — 26 кастрычніка (№ 81). — С.6 
Артыкул прысвечаны дырэктару Маладзечанскаму дзяржаўнаму музычнаму 

каледжу імя М.-К. Агінскага Рыгору Сароку. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/16377-

sakret-maladostsi-rygora-saroki.html  

 

Сліж, М. У музычнага каледжа – юбілей! / М. Сліж // Мінская праўда. 

— 2018. — 26 кастрычніка (№ 81). — С.15 
60-годдзе ўстановы і 50 – годдзе заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь 

сімфанічнага аркестра УА “Маладзечанскі дзяржаўны музычны каледж імя М. К. 

Агінскага” адсвяткуюць у райцэнтры 26 кастрычніка. 

 

23.10.2018 

Валах, М. Здесь будет лес! / М. Валах // Мінская праўда. — 2018. — 23 

кастрычніка (№ 80). — С.7 
В добровольной субботней акции “Чистый лес”, которая проводилась на 

территории Старобинского лесхоза, приняло участие более 500 человек. 

На помощь коллективу лесхоза пришли ученики Старобинской средней 

школы. Всего на участке трудилось 50 человек.  

 

19.10.2018 

Круче всех // Мінская праўда. — 2018. — 19 кастрычніка (№ 79). — 

С.5 
Конкурс творческой молодежи “Крутая пятерка” прошел в Дзержинском 

городском Доме культуры. За победу боролись самые смелые, веселые и 

креативные команды, представляющие организации города и района. Это “РИК-

sity”, ТД “Радуга-Свет” - “#СуперРадуга”, КУП “ДРСУ -210” - “Дорожный mix” 

и средней школы №2 г. Дзержинска - “Формула успеха”. 

 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
http://mpravda.by/materialy/item/16377-sakret-maladostsi-rygora-saroki.html
http://mpravda.by/materialy/item/16377-sakret-maladostsi-rygora-saroki.html


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2018 ГОДЗЕ 

КАСТРЫЧНІК 

13 
 

Сяргееў, І. Сто працэнтаў выпускнікоў атрямліваюць першае 

працоўнае месца / І. Сяргееў // Мінская праўда. — 2018. — 19 кастрычніка 

(№ 79). — С.5 
Сто працэнтаў выпускнікоў атрямліваюць першае працоўнае месца пра 

гэта паведаміў падчас сустрэчы з журналістамі ў прэс-цэнтры Дома прэсы 

дырэктар Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя М.-К. Агінскага, 

заслужаны дзеяч культуры Беларусі Рыгор Сарока. 

 

16.10.2018 

Дроздовская, А. С умом и фантазией / А. Дроздовская // Мінская 

праўда. — 2018. — 16 кастрычніка (№ 78). — С.14 
Видеоролик борисовских школьников “Над чем не властно время” стал 

“Лучшей кинофантазией фестиваля” на V открытом фестивале-конкурсе 

детского и юношеского кино “Киновертикаль” в Саратове (Россия). 

В конкурсе принимали участие юные кинематографисты из более чем 40 

регионов России и четырех стран ближнего зарубежья. В этом году представлено 

свыше 1000 работ, из которых для участия в конкурсе выбрано только 150.  

Среди лучших был назван видеоролик борисовчан: Никиты и Вики Громовых 

(ущащиеся СШ №16), Лизы и Вероники Симаковых (ущащиеся СШ №10). 

 

Лобатый, С. Дай мяч! / С. Лобатый // Мінская праўда. — 2018. — 16 

кастрычніка (№ 78). — С.15 
Статья посвящена проблемам развития детского футбола в Минской 

области.  

 

Гавриленко, Ю. Хорошо забытое старое / Ю. Гавриленко // Мінская 

праўда. — 2018. — 16 кастрычніка (№ 78). — С.15 
В Несвиже после реконструкции открылась новая площадка для мини-

футбола. Юные футболисты в подарок от федерации футбола Минской области 

получили еще и инвентарь для занятий спортом.  

 

05.10.2018 

Брожина, Ю. Это мои детки / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2018. 

— 5 кастрычніка (№ 75). — С. 5 
В статье описывается деятельность Греской средней школы, которая 

готовит будущих учителей в педагогических классах. Греская средняя школа 

учавствует в экспериментальном проекте, где школьники знакомятся с 

профессией педагога с 5 класса. 

 

Адамовіч, І. Школа для будучых чэмпіёнаў/ І. Адамовіч // Мінская 

праўда. — 2018. — 5 кастрычніка (№ 75). — С. 9 
Чэрвеньская спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву 

атрымала свій статус восем год таму па выніках выступленняў выхаванцаў на 

міжнародных спаборніцтвах. А ўсяго амаль за сямідзесяцігадовую гісторыю гэтая 

ўстанова падрыхтавала 52 майстроў спорту. 


