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«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю. 

Учредители: Администрация Президента Республики 
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30.08.17 

Учитель, перед именем твоим… // СБ. Советская Белоруссия. — 2017. 

— 30 жніўня (№ 166). — С. 1–2. 
Учитель географии гимназии № 1 г. Жодино Ирина Пичугина в преддверии 

Дня знаний удостоена медали “За трудовые заслуги”. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/uchitel-pered-imenem-

tvoim-29-08-2017.html 

 

25.08.17 

Бенько, А. Вектор нашего образования / А. Бенько, Е. Кононович // СБ. 

Советская Белоруссия. — 2017. — 25 жніўня (№ 163). — С. 1–3. 
В Минске прошел Республиканский педагогический совет.  

Учитель истории и обществоведения СШ № 1 Логойска Зоя Виноградова 

приняла участие в обсуждении темы об обновленных программах в формате 

“открытого микрофона”. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/vektor-nashego-

obrazovaniya.html 

 

 

 

«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. 
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Владимиров, М. Учитель – профессия благородная / М. Владимиров // 

Рэспубліка. — 2017. — 30 жніўня (№ 162). — С. 2. 
А. Лукашенко вручил государственные награды лучшим работникам 

системы образования. Высоких наград и почетных званий удостоены 37 педагогов 

из различных регионов страны. Среди них – учитель географии гимназии № 1 г. 

Жодино Ирина Пичугина, удостоенная медали «За трудовые заслуги». 

 

25.08.17 

Бенько, А. Педсовет – это хорошая школа / А. Бенько, Е. Кононович // 

Рэспубліка. — 2017. — 25 жніўня (№ 159). — С. 2–3. 
Учитель истории и обществоведения СШ № 1 Логойска Зоя Виноградова, 

участница пленарного заседания Республиканского педсовета, в обсуждении темы 

в формате “открытого микрофона” об обновленных программах отметила, «что 

сегодня педагоги имеют дело с новым поколением детей, которые буквально 

плавают в море информации, поэтому в новых программах «следовало бы видеть 

новые возможности». 

 

22.08.17 

Матузова, Ю. Немаленькие радости / Ю. Матузова // Рэспубліка. — 

2017. — 22 жніўня (№ 156). — С. 4. 
К началу учебного года в стране откроют семь новых детских садов на 1350 

мест. Среди них заработают два детсада по 230 мест в каждом в Столбцах и 

Жодино. 

 

 

 

«Звязда» – грамадска-палітычная беларускамоўная 

газета.  

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г. Выходзіць 

пяць разоў на тыдзень. 

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». 

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

Web-сайт: http://zviazda.by/ 

E-mail: info@zvyazda.minsk.by  

 
 

26.08.17 

Нікалаева, Н. Педагагічныя прафесіі будучыні: цьютар, медыятар і 

праекціроўшчык адукацыйных рэсурсаў / Н. Нікалаева // Звязда. — 2017. — 

26 жніўня (№ 164). — С. 2. 
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Тэму якасці падручніка ўзняла ў сваім выступленні перад удзельнікамі 

нарады настаўнік гісторыі і грамадазнаўства з сярэдняй школы № 2 Лагойска Зоя 

Вінаградава. 

Электронная версія артыкула:  
http://zviazda.by/sites/default/files/26zniv-2_optim.pdf 

 

22.08.17 

Нікалаева, Н. “Пяцёрка” ці “дзясятка”? / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2017. — 22 жніўня (№ 160). — С. 4. 
Абмяркоўваецца тэма магчымасці вяртання да пяцібальнай сістэмы 

ацэньвання ведаў вучняў. З прапановамі выступілі Наталля Бартошык, настаўнік 

гісторыі і грамадазнаўства Бокшыцкай сярэдняй школы Слуцкага раёна, і 

Святлана Локіс, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы № 17 г. Барысава. 

Электронная версія артыкула:  
http://zviazda.by/sites/default/files/22zniv-4_optim.pdf 

 

10.08.17 

Лыскавец, Я. Адзначылі 100-годдзе дыктоўкай / Я. Лыскавец // Звязда. 

— 2017. — 10 жніўня (№ 152). — С. 3. 
Навучэнка 10 класса дзяржынскай гімназіі № 3 Ганна Крывіцкая прыняла 

ўдзел у дыктоўке, прымеркаванай да 100-годдзя газеты “Звязда”, 500-годдзя 

беларускага кнігадрукавання, 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба 

Коласа, а таксама Года навукі. Мерапрыемства адбылося ў цэнтральнай бібліятэцы 

Дзяржынска. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/10zniv-

3_optim.pdf 

 

 

 

Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаўРэспублікі 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/ 

 

  

 

 

 

31.08.17 

Аляксандр Лукашэнка ўручыў дзяржузнагароды лепшым 

работнікам сістэмы адукацыі / па матэрыялах БелТА // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 31 жніўня (№ 96). — С. 1. 
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Медалём “За працоўныя заслугі” ўзнагароджаны настаўніца геаграфіі 

гімназіі № 1 Жодзіна Ірына Пічугіна і настаўнік інфарматыкі сярэдняй школы № 

11 Слуцка Уладзімір Жук. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/alyaksandr-lukashenka-

uruchyu-dzyarzhuznagarody-lepshym-rabotnikam-sistemy-adukatsyi/ 

 

Гомза В. Педагог, фатограф, стваральнік цацак і сейбіт дабра / В. Гомза 

// Настаўніцкая газета. — 2017. — 31 жніўня (№ 96). — С. 7, 12–13. — 

(Дадатак “Утульная хатка”). 
Артыкул прысвечаны цікавым творчым заняткам у вольны час  намесніка 

загадчыка па асноўнай дзейнасці ясляў-сада № 1 Фаніпаля Валянціны Міхайлаўны 

Насановіч. 

 

Позовет звонок сентябрьский! Школа, двери открывай! / ред. М. 

Чемер // Настаўніцкая газета. — 2017. — 31 жніўня (№ 96). — С. 23. 
Опубликованы стихотворения преподавателя фортепиано жодинской 

средней школы № 5 Минской области Инессы Урбанович. 

 

29.08.17 

Рэва, Д. Планы на новы навучальны год: стратэгічныя арыенціры, 

новыя рашэнні / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 29 жніўня (№ 95). 

— С. 5. 
На працягу двух дзён вялася работа канферэнцыі педагагічных работнікаў 

Мінскай вобласці “Адукацыя і маладзёжная палітыка: стратэгічныя арыенціры, 

новыя рашэнні”.  

У першы дзень прадстаўнікі адукацыйнай галіны сустрэліся на 

інтэрактыўных пляцоўках, якія працавалі ў рэжыме вэбінараў. Вэбінары праводзілі 

спецыялісты Мінскага абласнога ІРА, якія разам з калегамі з усіх раёнаў вобласці 

абмеркавалі мноства актуальных пытанняў.  

Другі дзень канферэнцыі сабраў больш за 1000 удзельнікаў у Маладзечне. На 

адкрытых пляцоўках быў прадстаўлены эфектыўны педагагічны вопыт, 

дасягненні абласной сістэмы адукацыі. 

Працягам работы канферэнцыі стала пленарнае пасяджэнне, на якім, 

падводзячы вынікі мінулага навучальнага года, з дакладам выступіла начальнік 

упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Г. М. Казак. 

Напярэдадні новага навучальнага года педагогаў віталі ганаровыя госці 

мерапрыемства старшыня Мінскага абласнога выканаўчага камітэта А. М. 

Ісачанка і намеснік міністра адукацыі Р. С. Сідарэнка. 

На канферэнцыі таксама ўшанавалі маладых педагогаў Міншчыны і каманду 

настаўнікаў, якія прадставяць вобласць на конкурсе прафесійнага майстэрства 

“Настаўнік года – 2017”. 

 

Рэва, Д. Рэалізуй сябе праз творчасць / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 29 жніўня (№ 95). — С. 9. 
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Праект “Рэалізуй сябе праз творчасць”, які распрацавалі ў Цэнтры 

творчасці дзяцей і моладзі Чэрвеня, стаў адным з пераможцаў у конкурсе 

мясцовых ініцыятыў у рамках праекта “Садзейнічанне развіццю на мясцовым 

узроўні ў Рэспубліцы Беларусь”, які праводзіўся ЕС/ПРААН. Праект прадаставіць 

новыя магчымасці моладзі горада, а ў перспектыве – раёна. Праект ставіць перад 

сабой мноства актуальных задач – прафілактыка правапарушэнняў сярод 

падлеткаў, магчымасць цікава бавіць вольны час, прафарыентацыйная работа і 

інш. 

 

Рэва, Д. Формула добрага адпачынку / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 29 жніўня (№ 95). — С. 9. 
На базе аздараўленчага лагера “Нёман” у Стаўбцоўскім раёне адбыўся 

заключны тур абласнога этапу конкурсу “Формула разумнага лета”. 

Па выніках мерапрыемства граматамі ў намінацыі “Лепшы педагог” былі 

адзначаны Таццяна Віктараўна Беляўцова, прадстаўніца каманды аздараўленчага 

лагера “Бонсці-лета” сярэдняй школы № 5 Вілейкі, і Дзмітрый Васільевіч 

Кавальчук, удзельнік каманды аздараўленчага лагера “Нёман” Стаўбцоўскага 

раёна. Пераможцай у намінацыі “Артыстызм і творчасць” стала каманда 

піянерскага лагера Цэнтра творчасці, турызму і экскурсій дзяцей і моладзі 

Жодзіна. 

На трэцяй прыступцы п’едэстала гонару апынулася каманда 

аздараўленчага лагера “Лясны гарадок” Мінскага раёна. Дыплом II ступені 

атрымала каманда дзіцячага аздараўленчага лагера “Дружба” Дзяржынскага 

раёна. Пераможцай стала каманда аздараўленчага лагера “Арэса” Любанскага 

раёна, якая і прадставіць Мінскую вобласць на Рэспубліканскім конкурсе “Формула 

разумнага лета” ў НДЦ “Зубраня”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/formula-dobraga-

adpachynku/ 

 

Рэва, Д. Выпрабаванне Эльбрусам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 29 жніўня (№ 95). — С. 9. 
Група выхаванцаў Слуцкага цэнтра турызму, сем школьнікаў горада ва 

ўзросце 14-18 гадоў: Алеся Дзічкоўская, Карына Краўчанка, Карына Шпакоўская, 

Уладзіслаў Вярынскі, Ілья Новак, Павел Мартынаў, Глеб Сяўрук, удзельнікі зборнай 

Рэспублікі Беларусь, якая прадстаўляла сёлета нашу краіну на чэмпіянаце Еўропы 

па спартыўным арыентаванні, у суправаджэнні педагогаў дадатковай адукацыі 

цэнтра Дзмітрыя Міхайлавіча Краўчанка і Кацярыны Аляксандраўны Краўчанка 

здзейснілі горны паход другой катэгорыі складанасці па Цэнтральным Каўказе, 

кульмінацыяй якога стала пакарэнне Эльбруса. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyprabavanne-elbrusam/ 

 

Рэва, Д. Летняя арыфметыка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 29 жніўня (№ 95). — С. 16–17. 
У НДЦ “Зубраня” ў рамках аднайменнай рэспубліканскай акцыі прайшоў 

фестываль аздараўленчых лагераў “Лета – час адкрыццяў”. 

https://nastgaz.by/formula-dobraga-adpachynku/
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https://nastgaz.by/vyprabavanne-elbrusam/
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Фестываль з’яўляецца пляцоўкай для абагульнення і распаўсюджвання 

інавацыйнага вопыту ў арганізацыі работы лагераў. 

Сёлета на фестывалі былі прадстаўлены 14 летнікаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/letnyaya-aryfmetyka/ 

 

26.08.17 

Дубоўская, В. Гарант якаснага навучання – педагог / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 26 жніўня (№ 94). — С. 4. 
У выступленнях пленарнага пасяджэння Рэспубліканскага педагагічнага 

савета прымалі ўдзел прадстаўнікі агульнай сярэдняй і вышэйшай школы. Сярод 

выступоўцаў – настаўніца гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы № 1 

Лагойска, настаўнік-метадыст Зоя Вінаградава, якая падкрэсліла праблемы 

сучаснай адукацыі. 

 

Калядзіч, Н. Мяняецца не толькі настаўнік, але і стыль навучання / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2017. — 26 жніўня (№ 94). — С. 7. 
На базе Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прайшла секцыя “Сучасная 

адукацыя: традыцыі + інавацыі”. У цэнтры ўвагі яе ўдзельнікаў былі тры 

тэматычныя блокі: “Індывідуалізацыя і дыферэнцыяцыя адукацыі: профільнае 

навучанне і прафарыентацыя навучэнцаў”, “Фарміраванне грамадзянскай пазіцыі 

навучэнцаў сродкамі вучэбных прадметаў”, “Навуковая арганізацыя работы 

кіраўніка і педагогаў устаноў адукацыі”. 

На секцыі начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага 

райвыканкама Мінскай вобласці Вацлаў Іванавіч Матусевіч прадставіў новую 

форму работы – адукацыйны кірмаш, які становіцца добрай традыцыяй 

педагагічнага ўзаемадзеяння ў раёне. Так, 18 жніўня на 4 рэгіянальным этапе 

Міжнароднага кірмашу сацыяльна-педагагічных інавацый  на прадстаўленне 

вопыту ў форме стэндавага даклада было пададзена 95 заявак ад Мінскай 

вобласці. Падчас кірмашу было праведзена 17 майстар-класаў па розных 

напрамках. Найбольшую цікавасць выклікаў майстар-клас настаўніка фізікі 

сярэдняй школы № 1 Фаніпаля М.В. Дубіны “Каб дзеці хацелі вучыцца” і 

настаўніка інфарматыкі Станькаўскай сярэдняй школы імя М. Казея А.П. 

Ларчанкі “Школьная робататэхніка на аснове Arduino”. 

 

Пыркова, М. У цэнтры ўвагі – крокавая даступнаць дашкольнай 

адукацыі / М. Пыркова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 26 жніўня (№ 94). 

— С. 9. 
На Рэспубліканскім педагагічным савеце падчас работы адной з 

тэматычных секцый абмеркавалі сучасныя падыходы да павышэння якасці 

дашкольнай адукацыі. Менавіта на абмеркаванне была вынесена актуальная тэма 

– развіццё шматфункцыянальнай сеткі ўстаноў дашкольнай адукацыі ў Мінскай 

вобласці. Трэба адзначыць, што да пачатку навучальнага года запланавана ўвод у 

эксплуатацыю два дзіцячыя сады па 230 местаў у кожным у Стоўбцах і Жодзіне. 

 

https://nastgaz.by/letnyaya-aryfmetyka/
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Крывянкова, А. Адукацыя будучыні – дапоўненая рэальнасць і 

воблачныя тэхналогіі / А. Крывянкова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 26 

жніўня (№ 94). — С. 11. 
Выступоўцы і госці секцыі Рэспубліканскага педсавета, прысвечанай 

лічбавай трансфармацыі сістэмы адукацыі, якая праходзіла ў сталічнай сярэдняй 

школе № 51, абмеркавалі шырокае кола пытанняў: закранулі праблемы ўкаранення 

электроннай адукацыі ў нашай краіне, разгледзілі перспектывы выкарыстання 

воблачных тэхналогій у адукацыйнай галіне і інш.  

Уладзімір Анатольевіч Жук, настаўнік інфарматыкі сярэдняй школы № 11 

Слуцка, адзначыў, што, дзякуючы ўкараненню воблачных тэхналогій, педагогі 

краіны атрымаюць неабмежаваныя магчымасці ўзаемадзеяння і паміж сабой, і са 

сваімі вучнямі. 

Людміла Мікалаеўна Лапінок, кіраўнік абласнога рэсурснага цэнтра 

інфармацыйных тэхналогій “Бярэзіна”, намеснік дырэктара ясляў-сада – сярэдняй 

школы № 24 Барысава, паведаміла, што у Мінскай вобласці створана 6 рэсурсных 

цэнтраў інфармацыйных тэхналогій, дзе аб’яднаны настаўнікі розных прадметаў. 

Асноўнай формай работы педагогаў сталі вебінары. У далейшым неабходна 

павялічыць маштабы да рэспубліканскага ўзаемадзеяння. 

 

Пыркова, М. Адукацыя без межаў з дыягназаў, некампетэнтнасці і 

нецярпімасці / М. Пыркова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 26 жніўня (№ 

94). — С. 12 
У Акадэміі паслядыпломнай адукацыі на секцыі Рэспубліканскага 

педагагічнага савета, прысвечанай тэме адукацыі дзяцей з асаблівасцямі 

псіхафізічнага развіцця (АПФР), дырэктар Мінскага абласнога ЦКРНіР Ніна 

Канстанцінаўна Віктароўская паведаміла ўдзельнікам пра развіццё сістэмы 

адукацыі асоб з АПФР у Мінскай вобласці. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/adukatsyya-bez-mezhau-z-

dyyagnazau-adukatsyya-bez-mezhau-z-dyyagnazau-nekampetentnastsi-i-netsyarpimastsi/ 

 

19.08.17 

Рэва, Д. Госці з сонечнай краіны / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 19 жніўня (№ 92). — С. 5. 
Сёлета па запрашэнні кіраўніка нашай краіны ў НДЦ “Зубраня” праходзяць 

аздараўленне 40 дзяцей з Сірыі, якія  прыехалі ў суправаджэнні чатырох дарослых. 

Гэта дзеці з няпростым лёсам – яны сіроты і выхоўваюцца ў прытулках. 

Арганізатары падрыхтавалі для іх максімальна камфортныя ўмовы. 

 

Байкова, Т. Чытаем з ахвотай / Т. Байкова // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 19 жніўня (№ 92). — С. 15. 
Настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 1 г. Барысава 

прапаноўвае ўвазе чытачоў урок-гульню па аповесці Р. Баравіковай “Казімір – сын 

Ягайлы  + Насця з 8 “Б”. 

 

17.08.17 

https://nastgaz.by/adukatsyya-bez-mezhau-z-dyyagnazau-adukatsyya-bez-mezhau-z-dyyagnazau-nekampetentnastsi-i-netsyarpimastsi/
https://nastgaz.by/adukatsyya-bez-mezhau-z-dyyagnazau-adukatsyya-bez-mezhau-z-dyyagnazau-nekampetentnastsi-i-netsyarpimastsi/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2017 ГОДЗЕ 

АВГУСТ 

9 
 

Крывянкова, А. Акцэнт на адукацыю і здароўе / А. Крывянкова // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 17 жніўня (№ 91). — С. 4. 
Асаблівасцю сёлетняй аздараўленчай кампаніі, якая праходзіць пад дэвізам 

“Лета – час адкрыццяў”, стаў перанос на адукацыйную і сацыяльна значную 

дзейнасць. На сёння аздароўлена ўжо каля 340 тысяч беларускіх дзяцей, што 

складае больш за 95 працэнтаў ад запланаванай колькасці. 

У апошнія гады расце колькасць дзяцей-інвалідаў, якія, дзякуючы стварэнню 

безбар’ернага асяроддзя, адпачываюць у лагерах з кругласутачным знаходжаннем 

не толькі самастойна, але і з бацькамі. Так, аздараўленчы цэнтр “Зорны” пад 

Радашковічамі на працягу 10 гадоў прымае на сумеснае знаходжанне з бацькамі 

дзяцей з парушэннямі апорна-рухальнага апарату. У лагераў Мінскага раёна ёсць 

вопыт аздараўлення дзяцей, хворых на сахарны дыябет, і дзяцей з паталогіямі 

сардэчна-сасудзістай сістэмы. 

Беларускія лагеры актыўна запрашаюць на адпачынак дзяцей з іншых краін. 

Так, па запрашэнні кіраўніка дзяржавы ў Беларусі праходзяць аздараўленне 80 

дзяцей з Сірыі ў Нацыянальным адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня” і ў 

лагеры “Крынічка”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/aktsent-na-adukatsyyu-i-

zdaroue/ 

 

15.08.17 

Пыркова, М. Канікулы завяршаюцца выдатным настроем / М. Пыркава 

// Настаўніцкая газета. — 2017. — 15 жніўня (№ 90). — С. 3. 
Спецыялісты Міністэрства адукацыі разам з карэспандэнтам 

“Настаўніцкай газеты” наведалі шэраг аздараўленчых устаноў Мінскай вобласці. 

Мэтай візіту стала жаданне не толькі яшчэ раз пазнаёміцца з умовамі 

пражывання і аздараўлення дзяцей, арганізацыяй іх харчавання, але і пераканацца 

ў тым, што нават напрыканцы лета Рэспубліканская акцыя “Лета – час 

адкрыццяў” працягваецца.  

Гасцей гасцінна прымалі выхавальнікі і дзеці аздараўленчых лагераў 

“Энергетык” у вёсцы Зялёнае Мінскага раёна, “Лясная казка” і “Лясны гарадок” 

(вёска Даманава) Вілейскага раёна, а таксама “Івалга”, што ў вёсцы Плёсы 

Маладзечанскага раёна. 

 

12.08.17 

Рэва, Д. Тры багатыры / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 12 

жніўня (№ 89). — С. 1. 
Педагогі Слуцкага дзяржаўнага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя 

шмат гадоў працуюць на палях Случчыны. Яны не толькі працуюць на камбайне і 

грузавіку, але і самі абслугоўваюць і рамантуюць іх. У розныя гады ва ўборцы 

ўраджаю бралі ўдзел майстар вытворчага навучання ліцэя Віктар Міхайлавіч 

Буткоўскі і выкладчык спецдысцыплін Раман Васільевіч Ігнатчук. Прыклад са сваіх 

педагогаў бяруць і навучэнцы ліцэя. 

Адзінаццаць уборачных сезонаў дружна працуе экіпаж педагогаў. Гэта – 

Аляксандр Ананчук і Анатоль Маркаў. Сёлета да гэтай зладжанай каманды 

https://nastgaz.by/aktsent-na-adukatsyyu-i-zdaroue/
https://nastgaz.by/aktsent-na-adukatsyyu-i-zdaroue/
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далучыўся малады спецыяліст Рыгор Груша, які займаецца з навучэнцамі 

тэхнічнай творчасцю. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/try-bagatyry/ 

 

Рэва, Д. Развіццё маўлення дзіцяці: дапамогуць бірулькі і Слонік-

Тупатуша / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 12 жніўня (№ 89). — С. 

8. 
У Мінскім абласным ІРА прайшоў семінар “Выкарыстанне нетрадыцыйных 

прыёмаў і матэрыялаў для развіцця дробнай маторыкі як стымулу развіцця 

маўлення”, які праводзіцца на базе інстытута і ў раёнах. На семінары сваім 

вопытам работы дзялілася Ларыса Валер’еўна Андрыенка, настаўнік-дэфектолаг 

ясляў-сада № 6 Мар’інай Горкі. У сваёй рабоце педагог актыўна выкарыстоўвае як 

традыцыйныя, так і нетрадыцыйныя метады, накіраваныя адначасова на 

развіццё дробнай маторыкі і здароўезберажэнне: артыкуляцыйную і пальчыкавую 

гімнастыку, масаж і самамасаж, масаж для вачэй, біяэнергапластыку, 

кінезіялагічныя практыкаванні, суджок-тэрапію, дыхальную гімнастыку. 

 

Рэва, Д. Пад крыламі дабрыні / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 12 жніўня (№ 89). — С. 8. 
Вось ужо чатыры гады запар на Міншчыне праходзіць фестываль-марафон 

“Крылы анёла”. Як адзначыла начальнік цэнтра выхавайчай работы МАІРА 

Таццяна Анатольеўна Цвірко, “гэты марафон актывізуе сумесную дзейнасць 

устаноў адукацыі, сям’і і грамадскасці па ўключэнні дзяцей і дарослых у сацыяльна 

значныя справы і аб’ядноўвае людзей вакол агульначалавечых каштоўнасцей, 

фарміруючы супольнасць аднадумцаў, здольных развіваць і выхоўваць маральныя 

ідэалы дабра, міласэрднасці і патрыятызму”.   

Нядаўна ў Мінскім абласным ІРА былі падведзены вынікі фестывалю-

марафону “Крылы анёла”. Так, першае месца раздзялілі Вілейскі і Маладзечанскі 

раёны, другое – Барысаўскі і Мінскі, трэцяе – Клецкі і Стаўбцоўскі раёны. 

 

Рэва, Д. У пяцёрцы лепшых / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

12 жніўня (№ 89). — С. 8. 
У Арнеце (Польшча) прайшоў чэмпіянат свету па судамадэльным спорце 

сярод мадэлей-копій. Случанне Яўген Зубрыцкі і Валерыя Махлай, навучэнцы 

Слуцкага цэнтра тэхнічнай і прыкладной творчасці навучэнскай моладзі, 

выступілі на чэмпіянаце ў класе мадэлей Ф4-С – гэта радыёкіруемыя мадэлі-копіі і 

паўкопіі, пабудаваныя з прамысловых набораў. Яўген Зубрыцкі заваяваў другое 

месца ў спаборніцтвах сярод юніёраў і быў узнагароджаны сярэбраным медалём. 

Валерыя Махлай заняла чацвёртае месца. 

 

10.08.17 

Клюйко, А. Усё па плане / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 10 жніўня (№ 88). — С. 2. 
У Мінскай вобласці актыўна ідзе падача дакументаў ва ўстановы 

прафтэхадукацыі (81,2 % ад кантрольных лічбаў прыёму). 

https://nastgaz.by/try-bagatyry/
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Так, у Слуцкі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй план набору на 1 курс 

складае 203 чалавекі, з іх пасля 9 класаў – 135 чалавек, пасля 11 класаў – 56 

чалавек. З гэтага года для выпускнікоў 11-х класаў ажыццяўляецца прыём па новай 

інтэграванай прафесіі “вадзіцель-трактарыст-машыніст”, якая запатрабавана 

на рэгіянальным рынку працы. 

У Барысаўскі дзяржаўны каледж плануецца прыняць 480 чалавек на першы, 

прафесійна-тэхнічны, і 225 – на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 

 

Волкаў, А. “Марафон” у “Сонейку” / А. Волкаў // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 10 жніўня (№ 88). — С. 2. 
Артыкул начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму Барысаўскага 

райвыканкама прысвечаны дзейнасці аздараўленчага лагера з дзённым 

знаходжаннем “Сонейка”, які адкрыты ў сярэдняй школе № 22 Барысава. 

 

01.08.17 

Церахава, Н. Летнія IT-курсы для школьнікаў / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 1 жніўня (№ 84). — С. 2. 
На базе дзіцячага аздараўленчага лагера “На ростанях”, што ў пасёлку 

Прывольным Мінскага раёна, 7 жніўня стартуюць IT-курсы “Праграмаванне 

гульняў на мове Scratch” для школьнікаў у летніх аздараўленчых лагерах. 
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На областной педагогической  конференции в Молодечно обсудили 

стратегические ориентиры и новые решения в образовании и молодежной 

политике. Во время конференции на площадках работали тематические выставки 

с презентацией опыта проведения шестого школьного дня, многочисленные 

мастер-классы, выступали юные спортсмены. 

Как отметила на пленарном заседании начальник управления образования 

облисполкома Г. Казак, в школах области повышается качество знаний 

выпускников. 

В августовском педагогическом форуме принял участие председатель 

облисполкома А. Исаченко. Руководитель области выразил уверенность, что 

педагогические кадры Минщины успешно справятся с задачами, поставленными 

перед школой. 
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5 или 10? // Мінская праўда. — 2017. — 22 жніўня (№ 62). — С. 4. 
Оксана Цвирко, преподаватель Несвижского государственного колледжа 

им. Якуба Коласа, приняла участие в обсуждении темы возврата к пятибалльной 

системе оценки знаний. 

 

Брожина, Ю. Школы ждут не дождутся ребят / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 22 жніўня (№ 62). — С. 1. — (Приложение “МП плюс”). 
Все 28 учреждений образования Крупского района уже готовы к 1 сентября. 

В них созданы условия для плодотворной учебы и достижения высоких 

результатов. 

 

В статье освещаются достижения учреждений образования Крупщины по 

итогам прошлого учебного года. 
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Кореневская, А. Недетские проблемы / А. Кореневская // Мінская 

праўда. — 2017. — 11 жніўня (№ 59). — С. 2. 
По планам, на территории Боровлянского сельсовета должен появиться 

новый учебно-педагогический комплекс: школа на 1020 мест и детский сад на 240. 

 

Янович, Н. Мэн научит? / Н. Янович // Мінская праўда. — 2017. — 11 

жніўня (№ 59). — С. 3. 
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Первый на Минщине районный образовательный центр безопасности 

открыли в Березино. 
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Цвирко, В. О каком порядке мечтает директор школы? / В. Цвирко // 

Мінская праўда. — 2017. — 4 жніўня (№ 57). — С. 5. 
Как идет в Путчинском учебно-педагогическом комплексе “Ясли-сад – 

начальная школа” подготовка к новому учебному году рассказывает директор Зоя 

Викторовна Мацкевич. В этом году школе исполняется 80 лет. 

 

Брожина, Ю. Прямой путь к успешной карьере / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2017. — 4 жніўня (№ 57). — С. 6. 
Новопольский государственный аграрно-экономический колледж 

приглашает на учебу. 
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Все начинается с вышиванки? // Мінская праўда. — 2017. — 1 

жніўня (№ 56). — С. 4. 
Нестандартные подходы в воспитании малышей ищут в Крупском детском 

саду № 2. Так, воспитатели учреждения решили проводить в садике свой День 

вышиванки. 
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