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30.01.18 

Зданович, О. Улетели, но обещали вернуться / О. Зданович // СБ. 

Советская Белоруссия. — 2018. — 30 января (№ 20). — С. 2. 
Белоруско-сирийская смена в центре “Зубренок” завершилась вручением 

наград за олимпиады и спортивные соревнования. 

 

 

«Звязда» – грамадска-палітычная беларускамоўная газета.  
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25.01.18 

Кляшчук, А. Таццянін дзень / А. Кляшчук // Звязда. — 2018. — 18 

студзеня (№ 17). — С. 1. 
У артыке аўтар задаецца пытаннем, а колькі ж Таццян выкладаюць і 

навучаюцца ў  філіяле Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта – 

Барысаўскім дзяржаўным політэхнічным каледжы? 

 

Лазоўская, Т. Шляхамі Эдварда Вайніловіча / Т. Лазоўская // Звязда. — 

2018. — 25 студзеня (№ 17). — С. 1, 13. 
У артыкуле настаўніца біялогіі Цімкавіцкай сярэдняй школы Капыльскага 

раёна, краязнавец Ірына Шкуцька распявядае пра вядомага земляка Эдварда 

Вайніловіча. 
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20.01.18 

Нікалаева, Н. “Дакрануцца” да калайдара / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2018. — 20 студзеня (№ 14). — С. 1, 11. 
Што насамрэч адбываецца на мяжы Швейцарыі і Францыі, дзе на глыбіні 

каля ста метраў размяшчаецца Вялікі адронны калайдар, удалося пабачыць  на свае 

вочы групе педагогаў, якія сталі ўдзельнікамі Навуковай школы для настаўнікаў 

фізікі ў CERN (European Organization for Nuclear Research, Geneva). Сярод 

шчасліўцаў аказалася і настаўніца фізікі з жодзінскай гімназіі №1 Эла Якубоўская. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20180119/1516380061-yak-zvychayny-nastaunik-

fiziki-trapiu-na-adronny-kalaydar  

 

Канюта, В. Пад уражаннем добразычлівасці і снегу / В. Канюта // Звязда. 

— 2018. — 20 студзеня (№ 14). — С. 3. 
Ужо другі раз па запрашэнні кіраўніка дзяржавы ў Беларус прыехалі дзеці з 

Сірыі. Цяпер у Нацыянальным дзіцячым адукацыйным  цэнтры “Зубраня” 

адпачываюць таленавітыя і адораныя юныя сірыйцы. 18 студзеня сірыйскія 

школьнікі наведалі Нацыянальную акадэмію навук Беларусі і азнаёміліся з апошнімі 

распрацоўкамі беларускіх вучоных. 

Электронная версія артыкула: 

http://www.zviazda.by/be/news/20180119/1516378875-u-belarus-pryehali-dzeci-z-

siryi  

 

18.01.18 

Адамовіч, Ю. Гульня інтэлекту, ці Тры галоўныя пытанні для знаўцаў // 

Звязда. — 2018. — 18 студзеня (№ 12). — С. 5. — (Дадатак “Чырвонка”). 
У артыкуле распавядаецца пра інтэлектуальны клуб “Ігумен” з Чэрвенскага 

раёна Мінскай вобласці, які існуе ўжо больш за дваццаць гадоў. 

 

16.01.18 

Высокая падзяка // Звязда. — 2018. — 16 студзеня (№ 10). — С. 2. 
За значны ўклад ва ўмацаванне беларускай дзяржаўнасці і ў сувязі з 80-годдзем 

з дня ўтварэння Мінскай вобласці Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

аб’яўлена працаўнікам гэтага рэгіёна. 

Ганаровае званне “Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь” 

прысвоена намесніку дырэктара па вучэбнай рабоце Маладзечанскага дзяржаўнага 

музычнага каледжа імя М. К. Агінскага Георгію Юрэвічу, “Заслужаны настаўнік 

Рэспублікі Беларусь” – дырэктару Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба 

Коласа Алене Жураўкінай. 

 

11.01.2018 

Дрындрожык, Н. Пакуль чалавек рухаецца – ён жыве / Н. Дрындрожык 

// Звязда. — 2018. — 11 студзеня (№ 7). — С. 5, 9. 
Былы настаўнік з Барысава, Яўген Лявонцьевіч Паліноўскі, арганізаваў у сябе 

дома, на кухні, ганчарную майстэрню. Да яго прыходзяць навучэнцы з суседніх 

http://www.zviazda.by/be/news/20180119/1516380061-yak-zvychayny-nastaunik-fiziki-trapiu-na-adronny-kalaydar
http://www.zviazda.by/be/news/20180119/1516380061-yak-zvychayny-nastaunik-fiziki-trapiu-na-adronny-kalaydar
http://www.zviazda.by/be/news/20180119/1516378875-u-belarus-pryehali-dzeci-z-siryi
http://www.zviazda.by/be/news/20180119/1516378875-u-belarus-pryehali-dzeci-z-siryi
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школ, каб навучыцца маляваць ды ляпіць з гліны. Дома ў майстра сапраўдны музей 

работ з ляпніны: свістулькі, аромалямпы, цукарніцы, скарбонкі.  Свае работы Яўген 

Лявонцьевіч дэманструе на розных мерапрыемствах, фестывалях. І дарослыя і дзеці 

заўсёды цікавяцца майстар-класамі, якія ён праводзіць. 

 Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20180110/1515603559-byly-nastaunik-arganizavau-u-

syabe-na-kuhni-gancharnuyu-maysternyu  

 

09.01.2018 

Лазоўская, Т. Скіп’ёўскі лес і Бушылаўская крынічка Кузьмы Чорнага / 

Т. лазоўская // Звязда. — 2018. — 09 студзеня (№ 5). — С. 15. 
Дырэктар Літаратурнага музея Кузьмы Чорнага, які знаходзіцца ў вёсцы 

Цімкавічы Капыльскага раёна, расказвае пра славутага земляка і музей. Музей – 

гэта культурны і асветніцкі цэнтр, дзе ладзіцца шмат пазнавальных 

мерапрыемтваў. Гэта музейна-педагагічныя заняткі ў межах праграмы “Ганарыся 

сваім земляком і ведай пра яго”, “Наша спадчына”, “Музей і дзеці”, сустрэчы с 

пісьменнікамі, акцыі з работнікамі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, 

настаяцелем царквы Мікалая Цудатворца, вечарыны, выставы беларускіх 

пісьменнікаў, музейныя святы. 

Электронная версія артыкула: 

 http://zviazda.by/be/news/20180108/1515425074-dyrektar-muzeya-kuzmy-

chornaga-pra-slavutaga-zemlyaka  

 

03.01.2018 

Пясецкі, Я. Зямля Наркевіча-Едкі / Я. Пясецкі // Звязда. — 2018. — 03 

студзеня (№ 1). — С. 4. 
У сценах Уздзенскай сярэдняй школы №2 імя Кандрата Крапівы адбылася 

канферэнцыя прысвечаная 170-годдзю беларускага вучонага, вынаходніка, 

даследчыка Якуба Наркевіча-Едкі. Выбар месца, куды прыехалі ўдзельнікі 

канферэнцыі, не выпадковы: недалека ад горада знаходзіўся маентак вядомага 

вучонага. Да сустрэчы з гасцямі школьныя краязнаўцы падрыхтавалі даклады, тут 

жа размясціліся выстаўка архіўных дакументальных фотаздымкаў. 

Электронная версія артыкула: 

http://zviazda.by/be/news/20180102/1514903265-syoleta-spaunyaecca-170-god-z-dnya-

naradzhennya-yakuba-narkevicha-yodki   
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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 

 

05.01.2018 

Мінкевіч, Л. З верай у дабрыню / Л. Мінкевіч // Народная газета. — 

2018. — 05 студзеня (№ 1). — С. 16 - 17. 
Стала добрай традыцыяй праводзіць у час навагодніх святаў дабрачынную 

акцыю “Нашы дзеці”. На працягу месяца крочыла яна па краіне, заглядваючы нават 

у самя аддаленыя рэгіены. Да віншаванняў дзяцей падключыліся каля 90 

міністэрстваў, ведамстваў, грамадскіх аб’яднанняў. Да прыкладу,  цэнтру 

карэкцыйна – развіваючага навучання і рэабілітацыі ў Маладзечне Мінскай вобласці 

першы намеснік Старшыні Вярхоўнага Суда Валерый Калінковіч падарыў 

камп’ютарную тэхніку і DVD-прайгравальник. 

Электронная версія артыкула:  

https://www.sb.by/articles/z-veray-u-dabrynyu.html  

 

 

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/ 

 

 

30.01.18 

Калядзіч, Н. Поспех – у каманднай дзейнасці / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 30 студзеня (№ 12). — С. 14 
У сталіце падвылі вынікі Рэспубліканскага конкурсу “Штучны інтэлект і 

нейронныя сеткі”, які прайшоў з 10 жніўня па 15 снежня. Арганізатарамі 

мерапрыемства выступілі Нацыянальны інстытут адукацыі і IT-школа Myfreedom. 

Пераможцамі конкурсу сталі чатыры каманды. Так, дыпломы I ступені 

атрымалі ўдзельнікі каманды  Slutsk_team Ян Шляхаў і Артур Царыковіч (навучэнцы 

сярэдняй школы №11 Слуцка) за праект The  best consultant. Дыпломы III  ступені 

атрымалі  Раман Злобін, Арцём Адашкевіч, Дзмітрый Бакуновіч, удзельнікі каманды 

http://ng.sb.by/
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“ЭнергаКлас” з сярэдняй школы №4 Дзяржынска, за праект “Беражлівымбыць! Ці 

эфектыўны працэс асвятлення кабінетаў?” 

 

23.01.18 

Рэва, Д. І творчасць, і выхаванне / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 23 студзеня (№ 9). — С. 13 
Мастацтва валодае неверагоднай сілай. Яно хвалюе, выхоўвае, прымушае 

задумацца і пабуждае да дзеянняў. Сіла мастацтва выкарыстоўваецца і для 

экалагічнага выхавання дзяцей. Менавіта такая ідэя ляжыць у аснове конкурсу 

“Зялёная планета”, штогод праводзіцца ў Барысаўскім раёне. 

Дзецям і дарослым прапаноўваліся тры конкурсныя намінацыі. У малодшай 

перамогу  святкавала Юлія Грышанава, навучэнка Лошніцкай сярэдняй школы. У 

старэйшай катыгорыі лепшымі сталі малюнкі Дор’і Гласоўскай, навучэнкі сярэдняй 

школы №11 барысава, Вольгі Пятровіч, якая вучыцца ў барысаўскай сярэдняй школе 

№16, і Дзіяны Беркінай, навучэнкі Аздзяцінскага дзіцячага сада – сярэдняй школы. У 

конкурсе постараў перамог Мірон Угрумаў, выхаванец ясляў-сада №12, Антон 

Кушнярэвіч і Сяргей Жораў, якія вучацца ў Мсціжскай сярэдняй школе. 

 

Рэва, Д. Эксперыменты юных навукоўцаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 23 студзеня (№ 9). — С. 13 
На Міншчыне вызначылі пераможцаў абласнога этапу Рэспубліканскага 

конкурса навуковых біёлага-экалагічных работ (праектаў).  Шэсць намінацый і 

мноства годных даследаванняў, прадстаўленых у іх, - перад журы стаяла 

няпростая задача. Аднак пераможцы былі вызначыны. Цікавасць у суддзяў 

выклікала работа Дар’і Матусевіч, навучэнкі гімназіі №3 Маладзечна. Даследванне 

гімназісткі атрымала дыплом I ступені ў намінацыі “Эксперыментальная біялогія: 

лабараторны экперымент”. Першае месца Дар’я Матусевіч раздзяліла з 

Аляксандрай Кахавец, навучэнкай гімназіі №1 Жодзіна. Работа Яны Бітэль,якая 

вучыцца ў Вішнеўскім дзіцячым садзе – сярэдняй школе Валожынскага раёна стала 

лепшай у намінацыі “Экалогія жывёл”. 

14 найбольш паспяховых работ ад Мінскай вобласці возьмуць удзел у 

заключным этапе рэспубліканскага конкурсу. 

 

Рэва, Д. Кармушка для кожнай птушкі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 23 студзеня (№ 9). — С. 13 
“Хуткую харчовую дапамогу” птушкам аказваюць школьнікі Крупшчыны. У 

раёне праводзіцца тэматычная акцыя “Кожнай птушачцы – наша кармушка”.  

 

Рэва, Д. Ведай свій край і перамагай / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 23 студзеня (№ 9). — С. 13 
У Дзяржынскім раёне прайшоў раённы краязнаўчы турнір “Мая 

Дзяржыншчына” Гонар устаноў адукацыі раёна на турніры адстойвалі каманды, у 

склад якіх увайшлі па 2 навучэнца 8 – 11 класаў. Усяго ў спаборніцтве удзельнічалі 

12 каманд. 
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Найлепшыя веды па ўсіх тэмах прадэманстравалі навучэнцы гімназіі 

Дзяржынска – іх каманда атрымала першае месца. Друе месца заняла каманда 

негарэльскай сярэдняй школы №1, трэцяе – краязнаўцы з Забалацкага дзіцячага сада 

– базавай школы.  

 

20.01.18 

Рэва, Д. Галоўнае – быць чалавекам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 20 студзеня (№ 8). — С. 1. 
Артыкул прысвечаны настаўніце гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы 

№11 Слуцка Ліліі Паўлаўне Сакавец. 

 

Рэва, Д. Інтэлект, творчасць, спорт у міжнародным фармаце / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 20 студзеня (№ 8). — С. 6.  
На працягу двух тыдняў 145 хлопчыкаў і дзяўчынак з Сірыі будуць адпачываць 

і аздараўлівацца ў НДЦ “Зубраня”. У “Зубраняці” да іх далучыліся  юныя беларусы. 

Разам беларускія і сірыйскія дзеці сталі ўдзельнікамі міжнароднай змены для 

адораных дзяцей “Інтэлект. Творчасць. Спорт”. 

 

Паскробка, І. Казка – надзейны памочнік педагога / І. Паскробка // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 20 студзеня (№ 8). — С. 15. (Дадатак 

“Адукацыйная прастора”). 
Пра метады і спосабы дапамогі дзецям з парушэнэннямі маўлення  

ў артыкуле распавядае настаўнік-дэфектолаг ясляў-сада № 6 “Вяселы вулей” 

Валожына Ірына Паскробка. 

 

Крывянкова, А. Мастацтва палемікі, або Як выхаваць bright people / А. 

Крывянкова // Настаўніцкая газета. — 2018. — 20 студзеня (№ 8). — С. 18. 
“Адзін з самых важных якасцей любога сучаснага спецыяліста – быць 

камунікабельным, - пераканана настаўніца англійскай мовы ліцэя Барысава, 

нязменны кіраўнік раённага клуба дэбатаў і арганізатар дэбатных турніраў 

Франчэска Леанідаўна Радзіонава. 

 

18.01.18 

Ярашэвіч, А. Прафесійнае станаўленне ў інавацыйным асяроддзі / А. 

Ярашэвіч // Настаўніцкая газета. — 2018. — 18 студзеня (№ 7). — С. 8. 
У артыкуле Ала Ярашэвіч, дырэктар гімназіі №6 Маладзечна распавядае пра 

ролю настаўніка, які павінен умець арыентавацца ў новых сацыякультурных умовах, 

заходзіць свій падыход да вырашэння педагагічных праблем, якія ўзнікаюць, 

самастойна думаць і прымаць рашэнне ў нестандартных сітуацыях. 
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16.01.18 

Клюйко, А. У інавацыйным фармаце / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 16 студзеня (№ 6). — С. 2. 
Напрыканцы Года навукі навучэнцы і педагогі Слуцкага дзяржаўнага каледжа 

прынялі ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе на лепшую навукова-даследчую работу 

сярод студэнтаў і навучэнцаў “Год навукі – эканоміцы краіны”, які праводзіўся на 

базе Рэспубліканскага інстытута мяса-малочнай прамысловасці. Прадстаўлены 

праект “Вывучэнне ўплыву заквасачных мікраарганізмаў на арганалептычныя  

і фізіка-хімічныя паказчыкі ёгурту ў залежнасціад складу сыравіны” быў адзначаны 

высокай узнагародай. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-inavatsyjnym-farmatse/  

 

Рэва, Д. Поспех прапарцыянальны працы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2018. — 16 студзеня (№ 6). — С. 3 
На Міншчыне трэці этап прадметнай алімпіяды сабраў 865 разумнікаў і 

разумніц, якія добра праявілі сябе на папярэднім – раённым - этапе. Лепшыя знаўцы 

17 прадметаў адправіліся ў Жодзіна, Маладзечна, Слуцк, Вілейку, Барысаў, Узду, 

Дзяржынск, Нясвіж і Чэрвень, дзе і ладзіліся інтэлектуальныя спаборніцтвы. 

Адметнасцю абласнога этапу гэтага года стала правядзенне ўпершыню алімпіяды 

па кітайскай мове. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pospeh-prapartsyyanalny-

pratsy/  

 

Якубоўская, Э. Навуковая школа для настаўнікаў фізікі ў CERN / Э. 

Якубощская // Настаўніцкая газета. — 2018. — 16 студзеня (№ 6). — С. 6. 
У артыкуле настаўніца фізікі гімназіі №1 Жодзіна Эла Якубоўская 

распавядае пра міжнародную навуковую школу для настаўнікаў фізікі ў CERN і пра 

свой удзел у ёй.  

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/navukovaya-shkola-dlya-

nastaunikau-fiziki-u-cern/  

 

13.01.2018 

Хідджаз, М. У “Зубраняці” зноў чакаюць сірыйскіх гасцей / М. Хідджаз 

// Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 студзеня (№ 5). — С. 6. 
15 студзеня ў Беларусь прыляцяць 145 хлопчыкаў і дзяўчынак з Сірыі. Як і 

летам, маленькія госці будуць жыць у Нацыянальным дзіцячым аздараўленча-

адукацыйным цэнтры “Зубраня”. 

 

Рэва, Д. У новы год у новым статусе / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2018. — 13 студзеня (№ 5). — С. 8. 
Да навагодніх свят дзеці атрымалі мноства розных падарункаў. А 25 

хлопчыкаў  і дзяўчынак на Міншчыне атрымалі падарунак асаблівы – званне “Вучань 

года Мінскай вобласці – 2017”. І гэта не проста падарунак, а заслужаная 

ўзнагарода, бо кожны з іх у мінулым годзе дасягнуў нечага значнага.  

Электронная версія артыкула:  

https://nastgaz.by/u-inavatsyjnym-farmatse/
https://nastgaz.by/pospeh-prapartsyyanalny-pratsy/
https://nastgaz.by/pospeh-prapartsyyanalny-pratsy/
https://nastgaz.by/navukovaya-shkola-dlya-nastaunikau-fiziki-u-cern/
https://nastgaz.by/navukovaya-shkola-dlya-nastaunikau-fiziki-u-cern/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2018 ГОДЗЕ 

СТУДЗЕНЬ 

9 
 

https://nastgaz.by/u-novy-god-u-novym-statuse/  

 

Рэва, Д. У “Світанак” спяшаюцца з радасцю / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 13 студзеня (№ 5). — С. 8. 
Будынак цэнтра творчасці дзяцей і моладзі “Світанак” – самы яркі ў 

Мар’інай Горцы, што ў Пухавіцкім раёне. Пафарбаваны ва ўсе колеры вясёлкі, ён 

прываблівае позіркі. А яшчэ прываблівае маленькіх наведвальнікаў, таму што і 

дзейнасць установы такая ж яркая, як і яго “знешнасць”. Напярэдадні калядных 

свят ЦТДіМ святкаваў наваселле ў будынку, дзе адбылася капітальная 

рэканструкцыя. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/u-svitanak-spyashayutstsa-z-radastsyu/  

 

Рэва, Д. Пагутарым пра жыццё / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2018. 

— 13 студзеня (№ 5). — С. 8. 
У новым годзе педагогі працягваюць радаваць сваімі перамогаміі поспехамі. 

Так, прыемныя звесткі прыйшлі ад аргкамітэта Усерасійскага конкурсу вучэбна-

метадычных матэрыялаў па рускай мове сярод педагогаў і бібліятэкараў, 

студэнтаў педагагічных каледжаў і УВА: настаўніца Сноўскай сярэдняй школы 

Нясвіжскага раёна Іна Рычардаўна Віннік узнагароджана дыпломам пераможцы II 

ступені. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/pagutarym-pra-zhytstsyo/  

 

Нікіфарава, С. Гліняныя дзівосы са “Святліцы” / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 студзеня (№ 5). — С. 11. (Дадатак “Шосты 

дзень”). 
Зімовыя вечары падаюцца доўгімі толькі тым, каму няма чым заняцца. У 

хлопчыкаў і дзяўчынак, якія ледзь не штовечар спяшаюцца ў Старадарожскі цэнтр 

дзіцячай творчасці “Святліца”  імя І. Н. Стасевіча, такой праблемы няма. Асабліва 

рады вольнаму ад іншых заняткаў часу больш за 50 выхаванцаў дзіцячай студыі па 

кераміцы “Гліняныя дзівосы”, якой кіруе Вольга Аляксандраўна Поршнева. 

 

Нікіфарава, С. Слуцкая спадчына ў ляльках / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 студзеня (№ 5). — С. 16. (Дадатак “Шосты 

дзень”). 
Слуцк ужо стаў неафіцыйным горадам лялек. Менавіта тут захоўваюцца і 

працягваюцца мастацкія традыцыі стварэння традыцыйнай лялькі, праходзіць 

абласное свята-конкурс “Беларуская лялька”, якое кожны раз збірае больш як 100 

майстроў лялечнага мастацтва. Безумоўна, такі статус горад заслужыў у тым 

ліку і дзякуючы творчым дзіцячым калектывам. Прыадкрываем таямніцу 

стварэння сувенірнай лялькі, завітаўшы ў народную студыю дэкаратыўна-

прыкладной творчасці “Спадчына” Слуцкага цэнтра дзіцячай творчасці. 

 

https://nastgaz.by/u-novy-god-u-novym-statuse/
https://nastgaz.by/u-svitanak-spyashayutstsa-z-radastsyu/
https://nastgaz.by/pagutarym-pra-zhytstsyo/
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Калядзіч, Н. Мабільныя прылады на ўроку: карысць ці шкода? / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 студзеня (№ 5). — С. 18.  
Не сакрэт, што смартфоны для дзяцей і падлеткаў – гэта цэлы свет. Яны 

пагружаюцца туды з галавой і не жадаюць выходзіць у рэальнасць. Мы 

паспрабавалі высветліць, ці заўсёды смартфоны, планшэты і іншыя мабільныя 

прылады – шкода для навучэння і як пераўтварыць іх з ворагаў у сяброў, уключыўшы 

ў адукацыйны працэс. 

Вераніка Аляксандраўна Бебех, настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы 

№4 Салігорска: Каб навучэнцам быў цікавы прадмет, настаўніку трэба быць з імі 

на адным узроўні ці крыху вышэй. Мабільныя тэхналогіі дапамагаюць мне ўцягваць 

дзяцей у вучэбны працэс і зрабіць іх актыўнымі на ўроку. 

Электронная версія артыкула: 

https://nastgaz.by/mabilnyya-prylady-na-uroku-karysts-tsi-shkoda/  

 

Жаўнерка, В. Дзецям патрыбна ўпэўненасць, што іх любяць / В. 

Жаўнерка // Настаўніцкая газета. — 2018. — 13 студзеня (№ 5). — С. 22.  
У артыкуле класны кіраўнік 10 класа Любушанскага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці, Валянціна Жаўнерка распавядае пра 

работу са старшакласнікамі і узаемадзеянне з сям’ямі навучэнцаў. 

 

09.01.2018 

Рэва, Д. Нашы дзеці не застануцца без падтрымкі / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 09 студзеня (№ 3). — С. 1. 
Напярэдадні навагодняга свята ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі 

“Нашы дзеці” Васіль Іванавіч Жарко, намеснік прэм’ер-міністра, і Ігар Васільевіч 

Карпенка, міністр адукацыі, наведалі Рудзенскую дапаможную школу-інтэрнат, 

дзе павіншавалі дзяцей з навагоднімі і каляднымі святамі і ўручылі ім падарункі ад 

кіраўніка дзяржавы. 

 

Брянцева, Э. Сформировать орфографические навыки / Э. Брянцева // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 09 студзеня (№ 3). — С. 6 
Учитель начальных классов гимназии № 3 г. Борисова, Эльвира Брянцева, 

рассказывает о применении на уроке списывания текста, как одного из методов 

обучения орфографической грамотности. По мнению учителя, данный метод 

является достаточно эффективным, так как не только воспитывает у учащихся 

усидчивость и внимательность, но и формирует навыки, необходимые для 

дальнейшего обучения в средней школе. 

 

06.01.2018 

Жыхары дома-інтэрната атрымалі пачастункі і мед з падворка 

прэзідэнта // Настаўніцкая газета. — 2018. — 06 студзеня (№ 2). — С. 2. 
Вучні Астрашыцка-Гарадокскай школы арганізавалі канцэрт “Навагодні 

агеньчык” для жыхароў падшэфнага дома-інтэрната для пенсіянераў і інвалідаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zhyhary-doma-internata-

atrymali-pachastunki-i-myod-z-padvorka-prezidenta/  

https://nastgaz.by/mabilnyya-prylady-na-uroku-karysts-tsi-shkoda/
https://nastgaz.by/zhyhary-doma-internata-atrymali-pachastunki-i-myod-z-padvorka-prezidenta/
https://nastgaz.by/zhyhary-doma-internata-atrymali-pachastunki-i-myod-z-padvorka-prezidenta/
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Нядзелька, Т. Адкуль не хочацца ад’язджаць / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2018. — 06 студзеня (№ 2). — С. 21. 
У сістэме выхаваўчай работы сярэдняй школы №3 Капыля вялікая роля 

адводзіцца экскурсіям. Дзякуючы ім  дзеці бліжэй знаемяцца з гісторыяй роднага 

краю, краіны, даведваюцца пра культуру свайго народа, яго звычаі і традыцыі. Ні 

аповеды настаўніка, ні прагляды відэафільмаў не могуць даць такіх яркіх і жывых 

уяўленняў, як экскурсія. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/adkul-ne-hochatstsa-ad-

yazdzhats/  

 

04.01.2018 

Рэва, Д. У новы год – з новымі планамі і надзеямі / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 04 студзеня (№ 1). — С. 1 - 2. 
Новы год – свята сямейнае. На жаль, не кожнае дзіця мае магчымасць 

правесці яго з роднымі і блізкімі.  Аднак хочацца, каб, нягледзячы на гэта, сямейную 

атмасферу і сардэчнае цяпло адчуў кожнвы без выключэння. Менавіта з такімі 

думкамі і намерамі ехалі госці ў Крывіцкае спецыяльнае лячэбна-выхаваўчае 

прафесійна-тэхнічнае вучылішча закрытага тыпу. Напярэдадні навагодняга свята 

ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” ўстанову наведалі 

міністр адукацыі Ігар Васільевіч Карпенка, рэктар БДПУ Аляксандр Іванавіч Жук, 

рэктар Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі Валерый Мікалаевіч 

Галубоўскі, студэнты педагагічнага універсітэта. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-novy-god-z-novymi-

planami-i-nadzeyami/ 
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27.01.18 

Ура,  экзаменаў не будзе! // Рэспубліка. — 2018. — 27 студзеня (№ 18). 

— С. 1, 5. 
Адмена ўступных іспытаў у гімназіі. Што думаюць аб гэтым бацькі, педагогі 

і рэпетытары? 

Галіна Майсейчык, дырэктар гімназіі, Фаніпаль: - На навучальны працэс гэта 

новаўвядзенне наўрад ці паўплывае. Плануецца, што паступіць у гімназію можна 

https://nastgaz.by/adkul-ne-hochatstsa-ad-yazdzhats/
https://nastgaz.by/adkul-ne-hochatstsa-ad-yazdzhats/
https://nastgaz.by/u-novy-god-z-novymi-planami-i-nadzeyami/
https://nastgaz.by/u-novy-god-z-novymi-planami-i-nadzeyami/
http://respublika.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
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будзе пасля восьмага ці дзявятага класа. Лічу, што гэта правільна. Таму што ў 

такім узросце ў дзіцяці больш усвядомлены падыход да навучання на павышаным 

узроўні. У чацвёртым класе, паклаўшы руку на сэрца, не заўсёды гэта ўсведамленне 

ёсць. У нашай гімназіі зараз 870 вучняў. І вялікага наплыву мы не чакаем. Яны і так 

паступаюць да нас па тэрытарыяльным прынцыпе. 

Кацярына Доўгель, мама двух вучняў, Барысаў: - На маю думку, гімназія без 

экзаменаў – гэта ўжо не гімназія. Мая дзеці з першага класа вучацца ў барысаўскай 

гімназіі № 2. І абое пасля чацвёртага класа здавалі экзамены. Так, для іх гэта стрэс. 

Але калі хочаш атрымаць высокі ўзровень ведаў, па-іншаму нельга. Упэўненая, што 

такія выпрабаванні падтрымліваюць цікавасць да вучобы. 

 

19.01.18 

Азановіч, Т. Раўненне на мемарыял / Т. Азановіч // Рэспубліка. — 2018. 

— 19 студзеня (№ 12). — С. 11. 
Актывісты Мінскага абласнога аб’яднання “Белая Русь” прыдумалі, як 

захаваць памяць пра вайну на стагоддзі. Пярвічныя арганізацыі грамадскага 

аб’яднання “Белая Русь” дзяржаўных устаноў адукацыі “Маладзік”, 

“Маладзечанская санаторная школа-інтэрнат”, “Сярэдняя школа №9”, 

“Выверская сярэдняя школа” ўзялі шэфства над мемарыяльным помнікам 

“Сакаўшчына”. 
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23.01.18 

 

В вилейской гимназии №1 “Логос” учатся “оживлять” роботов // 

Мінская праўда. — 2018. — 23 студзеня (№ 6). — С. 3. 
В вилейской гимназии №1 “Логос” ввели факультативные занятия по 

робототехнике. 
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Крылова, Е. Сверхлегкая весовая категория / Е. Крылова // Мінская 

праўда. — 2018. — 23 студзеня (№ 6). — С. 6. 
В Зазерской школе Пуховичского района установлены нарушения в 

организации питания учащихся. Средние и старшие классы получали порции, не 

соответствующие нормам. 

 

Брожина, Ю. На пути к Олимпу / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2018. — 23 студзеня (№ 6). — С. 8. 
На третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам 

учащиеся Минской области завоевали 371 диплом. Из них 196 – третьей степени, 

106 – второй и 69 – первой. 

 

Брожина, Ю. “С мужем не делим детей на моих и его” / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2018. — 23 студзеня (№ 6). — С. 8. 
Сколько победителей и призеров олимпиад подготовила учитель физики 

гимназии №1 Жодино Элла Якубовская за 25 лет своей трудовой деятельности – 

уже и не сосчитать. В нынешнем году на областном этапе республиканской 

олимпиады четверо её подопечных из пяти удостоены дипломов третьей степени. 

 

Брожина, Ю. “Диплом не главное” / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2018. — 23 студзеня (№ 6). — С. 8. 
Ученица 11-го класса Крупской гимназии районной гимназии Дарья Воробьева 

стала абсолютным победителем третьего этапа республиканской олимпиады по 

русскому языку и литературе: выполнила 82% олимпиадных заданий. 
 

19.01.18 

В центральном регионе стартовал открытый фестиваль “Я – 

исследователь” // Мінская праўда. — 2018. — 19 студзеня (№ 5). — С. 1. 
В фестивале “Я – исследователь” примут участие воспитанники старшей 

группы (от 5 до 7 лет) учреждений образования, а также ученики 1-4х классов 

учреждений образования Минской области и других регионов,города Минска. 

Фестиваль проходит в два этапа, а финал состоится 5 марта на базе 

областного института развития образования в форме открытой стендовой 

защиты работ с элементами  интервью и беседы юных исследователей с членами 

экспертной группы. 

 

Селфи на фоне пионов // Мінская праўда. — 2018. — 19 студзеня (№ 5). 

— С. 4. 
В Логойском центре культуры открылась выставка “Мастакі Міншчыны”. 

Выставка посвящена 80-летию Минской области. 
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09.01.2018 

Новохрост, А. Подарков много не бывает / А. Новохрост // Мінская 

праўда. — 2018. — 09 студзеня (№ 2). — С. 3. 
Новогодние подарки от Главы государства во время проведения 

республиканской акции “Наши дети” вручили в канун Рождества ребятам из 

руденской вспомогательной школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Почетную миссию по вручению подарков 

взяли на себя заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко и министр 

образования Игорь Карпенко. Для почетных гостей была организована экскурсия по 

интернату, гости также поприсутствовали на праздничном концерте.  

Электронная версия статьи: 

https://mpravda.by/materialy/item/13412-podarkov-mnogo-ne-byvaet.html  

 

Болотов, А. Подарки от стражей небес / А. Болотов // Мінская праўда. 

— 2018. — 09 студзеня (№ 2). — С. 5. 
 С подарками и поздравлениями на елку к ребятам из Смолевичского 

социально-педагогического центра и Червенского детского социального приюта 

пришли военные, представители 49-й радиотехнической бригады Военно-

воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Кроме подарков, для детей был 

организован сладкий стол.  

Электронная версия статьи: 

https://mpravda.by/materialy/item/13406-podarki-ot-strazhey-nebes.html  

 

Блеснуть знаниями // Мінская праўда. — 2018. — 09 студзеня (№ 2). — 

С. 5. 
На Минщине стартовал третий этап республиканской олимпиады по 

учебным предметам, который продлится до 12 января. Свои знания по17 учебным 

предметам продемонстрируют 870 учащихся 8-11 классов учреждений общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. 

Новшеством этого года станет олимпиада по учебному предмету “Китайский 

язык”.  

Оценивать выполнение олимпиадных заданий будет компетентное жюри, в 

состав которого входят 155 преподавателей. 

Интеллектуальные соревнования пройдут на базах учреждений образования 

Жодино, Молодечно, Борисова, Слуцка, Вилейки, Узды, Дзержинска, Несвижа, 

Червеня, а также Минского областного института развития образования. 

 

05.01.2018 

Крылова, Е. Ученический состав / Е. Крылова // Мінская праўда. — 

2018. — 05 студзеня (№ 1). — С. 7. 
Белстат Минской области привел любопытные факты. В Минской области 

на каждого педагога приходится в среднем 8 школьников, а детские сады (а их в 

области 659) посещает 67,9% ребят. 

Электронная версия статьи: https://mpravda.by/materialy/item/13348-

uchenicheskiy-sostav.html  

https://mpravda.by/materialy/item/13412-podarkov-mnogo-ne-byvaet.html
https://mpravda.by/materialy/item/13406-podarki-ot-strazhey-nebes.html
https://mpravda.by/materialy/item/13348-uchenicheskiy-sostav.html
https://mpravda.by/materialy/item/13348-uchenicheskiy-sostav.html
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Воробьева, Е. Помогая другим – помогаешь себе / Е. Воробьева // 

Мінская праўда. — 2018. — 05 студзеня (№ 1). — С. 7. 
Учащияся филиала БНТУ “Борисовский государственный политехнический 

колледж” София Царик стала победителем конкурса “Лучший волонтер” Минской 

областной организации Белорусского общества Красного Креста. 

Электронная версия статьи: 

https://mpravda.by/materialy/item/13347-pomogaya-drugim-%E2%80%93-

pomogaesh-sebe.html  
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