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29.09.17 

Пасияк, О. Журавль в надежных руках / О. Пасияк // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2017. — 29 верасня (№ 188). — С. 1–5. 
Материал посвящен великолепной восьмерке учителей республики, которые 

показали свое мастерство на сцене сразу в трех конкурсах “Учитель года–2017”.  
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30.09.17 

Бобков, Е. Учителя с душой нараспашку / Е. Бобков // Рэспубліка. — 

2017. — 30 верасня (№ 185). — С. 17. 
В рубрике «Чытацкі клуб» размещен материал из истории Несвижской 

школы-интерната имени Я. Коласа. 
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30.09.17 

Бегункова, М. Пакліканне – вучыць / М. Бегункова // Звязда. — 2017. 

— 30 верасня (№ 189). — С. 1. 
Змешчаны фотаздымак з кароткай заметкай пра Вольгу Прыгун, 

настаўніцу беларускай мовы і літаратуры Бараўлянскай гімназіі. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170929/1506704700-paklikanne-vuchyc 

 

Нікалаева, Н. Настаўнік – па-за часам… / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2017. — 30 верасня (№ 189). — С. 1–4. 
У фінальную частку спаборніцтваў Рэспубліканскага конкурсу педагагічнага 

майстэрства “Настаўнік года” ў кожнай прадметнай намінацыі выйшлі па 

адным прадстаўніку ад кожнай вобласці і сталіцы. Але ў суперфінал праходзяць 

толькі пераможцы ў сваіх намінацыях і сярод іх двое, якія прадстаўлялі Міншчыну 

– Максім Дубіна з фаніпальскай сярэдняй школы  № 1 і выхавальніца дашкольнай 

установы адцукацыі яслі–сад  № 24 Маладзечна Таццяна Апановіч. 

Максім Дубіна – самы малады ўдзельнік суперфіналу. Рашэнне дзіцячага 

журы схілілася на карысць Таццяны Апановіч. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170929/1506705006-nastaunik-pa-za-chasam-moday-i-

geagrafiyay 
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30.09.17 

Калядзіч, Н. Папоўняць кагорту “жураўлёў” / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 30 верасня (№ 109). — С. 3. 
Міністр адукацыі краіны Ігар Васільевіч Карпенка сустрэўся з фіналістамі 

конкурсу прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года – 

2017”. Фіналісты конкурсу былі адзначаны падзякамі і граматамі Міністэрства 

адукацыі. Пераможцам прадметных намінацый міністр адукацыі ўручыў знак 

“Выдатнік адукацыі”. 

 

Аб узнагароджанні / міністр І. В. Карпенка // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 30 верасня (№ 109). — С. 4. 
За шматгадовую плённую працу ў сістэме адукацыі, высокі ўзровень 

прафесійнага майстэрства, значныя дасягненні ў працоўнай дзейнасці ў сувязі з 

Днём настаўніка Нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі” 

ўзнагароджана Шумская Вольга Анатольеўна, настаўніца гісторыі і 

грамадазнаўства дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 1 

Нясвіжа”. 

Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

узнагароджаны Губановіч Людміла Іванаўна, настаўніца рускай мовы і 

літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 1 Слуцка”; Халявінская 

Таццяна Вячаславаўна, настаўніца хіміі дзяржаўнай установы адукацыі 

“Сярэдняя школа № 2 Валожына”. 

Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь узнагароджаны 

Ахрэм Галіна Вацлаваўна, настаўніца хіміі і біялогіі дзяржаўнай установы 

адукацыі “Маладзечанская спецыяльная агульнаадукацыйная школа-інтэрнат”; 

Пуцейка Ала Міхайлаўна, выхавальнік дашкольнай адукацыі дзяржаўнай установы 

дашкольнай адукацыі “Уздзенскі яслі-сад № 3”; Тачыцкая Ганна Кірылаўна, 

дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі “Сваткаўскі дзіцячы сад – сярэдняя 

школа імя Максіма Танка” Мядзельскага раёна. 
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Церахава, Н. Яны знайшлі сваё месца ў жыцці / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 30 верасня (№ 109). — С. 5. 
У суперфінале Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства 

педагагічных работнікаў “Настаўнік года Рэспублікі Беларусь – 2017” прынялі 

ўдзел 8 педагогаў. Сярод іх настаўнікі Мінскай вобласці – выхавальніца ясляў-сада 

№ 24 Маладзечна Таццяна Лявонаўна Апановіч і настаўнік фізікі сярэдняй школы 

№ 1 Фаніпаля Максім Віктаравіч Дубіна. 

 

Дубоўская, В. Падручнік павінен спакушаць / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 30 верасня (№ 109). — С. 19. 
Артыкул прысвечаны дацэнту кафедры прыродазнаўчых дысцыплін і 

інфарматыкі Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі Валерыю 

Уладзіміравічу Казакову. Яго новы вучэбнік па геаметрыі для 7 класа быў 

прызнаны лепшым. 

 

Грэчка, І. Фотакрос па родным краі / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 30 верасня (№ 109). — С. 20. — (Дадатак “Утульная хатка”). 
Матэрыял пра настаўніка фізічнай культуры і здароўя Галынкаўскага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы Клецкага раёна, кіраўніка аднаго з найстарэйшых 

у краіне школьных фотавідэагурткоў Вячаслава Віктаравіча Бабко. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/fotakros-pa-rodnym-krai/ 

 

23.09.17 

Нікіфарава, С. Зялёная эстафета міру / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 23 верасня (№ 106). — С. 9. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
21 верасня ва ўсім свеце прайшла акцыя “Пасадзі дрэва”, прымеркаваная да 

Міжнароднага дня міру. Далучыліся да акцыі і некалькі дзясяткаў беларускіх школ. 

Сярод  іх – Рогаўскі дзіцячы сад – сярэдняя школа Мінскага раёна. 

 

Рэва, Д. Талент, творчасць, маладосць / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 23 верасня (№ 106). — С. 17. 
Маша Каранеўская, якая займаецца ў народнай студыі “Арт-лялька” 

Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Дзяржынскага раёна пад кіраўніцтвам 

педагога дадатковай адукацыі Аксаны Аляксандраўны Вайкшнарыс, выйграла у 

Міжнародным адкрытым конкурсе дзіцячага малюнка імя Надзі Рушавай. 

Дзяўчынка абрала для сябе намінацыю “Культура і традыцыі маёй краіны” і 

адлюстравала ў сваім малюнку беларускія традыцыі святкавання Масленіцы. 

Урачыстае ўзнагароджанне адбудзецца ў хуткім часе ў Маскве. 

 

Рэва, Д. Формула бяспекі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

23 верасня (№ 106). — С. 17. 
Ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці праводзіцца шэраг 

мерапрыемстваў, закліканых навучыць дзяцей бяспечным паводзінам. Так, 

напрыклад, нядаўна адбыўся пазапланавы практычны абласны семінар-нарада 

ўпраўлення адукацыі і ўпраўлення ДАІ УУС Мінскага аблвыканкама. 

https://nastgaz.by/fotakros-pa-rodnym-krai/
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Мерапрыемства прайшло на базе Гатаўскай сярэдняй школы. Вопытам работы 

падзяліліся з калегамі прадстаўнікі Мінскага раёна і Жодзіна. Асабліва зацікавіў 

калег раённы праект “Бяспечны маршрут”, які рэалізуецца ў шосты школьны 

дзень. 

Сёлета ў Жодзіне былі абсталяваны дзве стаянкі для пасадкі і высадкі 

дзяцей – ля гімназіі № 1 горада і сярэдняй школы № 5. Турнікетныя агароджы 

з’явіліся ля сярэдняй школы № 6, Жодзінскай жаночай гімназіі і дзіцячага сада – 

сярэдняй школы № 1 імя П.І. Купрыянава. 

 

Рэва, Д. Будзь спартыўным і здаровым / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 23 верасня (№ 106). — С. 17. 
У рамках Тыдню спорту і здароўя, які праводзіцца ў пачатку восені, на 

Мішчыне адбылося мноства цікавых стартаў. 

Так, у сярэдняй школе № 22 Барысава была адкрыта футбольная пляцоўка 

са штучным пакрыццем. У Маладзечанскім раёне прайшлі марафоны спартыўных 

танцаў, аэробікі, маладзёжных субкультур, паказальныя выступленні навучэнцаў 

спецыялізаваных вучэбна-спартыўных устаноў. А ў сярэдняй школе № 12 

Маладзечна ў гэтыя дні пачала працаваць Школа стрэтчынгу. У Капыльскім раёне 

яркім завяршэннем Тыдня спорту і здароўя сталі Рэспубліканскія 

лёгкаатлетычныя спаборніцтвы “Капыльскія пагоркі”. 

 

Русаловіч, І. Уводзіны ў педагагічнае жыццё / І. Русаловіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 23 верасня (№ 106). — С. 17. 
Выпускніца Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна, студэнтка БДПУ 

імя Максіма Танка, аўтар артыкула  дзеліцца з чатачамі сваімі думкамі пра 

педагагічную прафесію. 

 

19.09.17 

Дубоўская, В. Са святам педагагічнага майстэрства! / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 19 верасня (№ 104). — С. 1–2. 
18 верасня адбылося адкрыццё Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага 

майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года – 2017”, якое адбылося ў 

актавай зале Ліцэя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У мерапрыемстве ўзяў 

удзел міністр адукацыі І. Карпенка. 

Сваімі матывацыйнымі ўражаннямі ад удзелу ў конкурсе падзяліўся мінулы 

пераможца конкурсу “Настаўнік года – 2014”  настаўнік гісторыі і 

грамадазнаўства сярэдняй школы № 11 Маладзечна В. Жук. 

 

Рэва, Д. Экзамен для цэнтраў творчасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 19 верасня (№ 104). — С. 4. 
Падчас правядзення абласнога вэбінара, арганізаванага МАІРА, быў дан 

старт Тыдню дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ў Мінскай вобласці. Начальнік 

цэнтра выхаваўчай работы Мінскага абласнога ІРА Т.А. Цвірко адзначыла, што 

Тыдзень дадатковай адукацыі – своеасаблівы экзамен сістэмы, па выніках якога 

стане зразумела, ці прыйдуць да нас дзеці. 
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Больш за 55 тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак Мінскай вобласці штогод 

знаходзяць сабе занятак па душы ў клубах, секцыях і аб’яднаннях. Сёлета такіх 

магчымасцей у іх будзе яшчэ больш: у цэнтрах творчасці адкрыты новыя кірункі 

работы. Так, у Вілейскім раённым цэнтры дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

з’явіліся аб’яднанні па інтарэсах “Дзівосны свет эканомікі”, “Прававы эрудыт”. 

У ЦДТ Нясвіжскага раёна – “Асновы прадпрымальніцтва”, “Юны мадэльер” і 

інш. У Крупках дзяцей навучаць графічнаму дызайну, а аб’яднанні для юных 

аматараў камп’ютараў з’явіліся адразу ў некалькіх цэнтрах. У ЦТДіМ 

Барысаўскага раёна адкрыта адразу некалькі аб’яднанняў па змешаных 

адзінаборствах, скандынаўскай хадзьбе, валейболе, дзіцячай аэробіцы. 

Падчас правядзення Тыдня дадатковай адукацыі былі прадэманстраваны 

новыя цікавыя падыходы да арганізацыі мерапрыемстваў у Крупскім цэнтры 

дзіцячай творчасці, у Капыльскім раёне, у Жодзіне, у Вілейскім і Пухавіцкім 

раёнах. 

Як адзначыла Т.А. Цвірко, кожная з 48 устаноў дадатковай адукацыі дзяцей 

і моладзі Мінскай вобласці актыўна ўкараняе сучасныя PR-тэхналогіі і элементы 

event-менеджменту. Асаблівай папулярнасцю карыстаецца спартыўны кірунак, 

тэхнічная творчасць, турызм і краязнаўства, мастацка-дэкаратыўная творчасць. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/prafesiya-rabochaya-

adukatsyya-syaredn/ 

 

Рэва, Д. Міжнародны дыялог аб маленькіх школьніках / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 19 верасня (№ 104). — С. 4. 
У Мінскім абласным ІРА прайшоў семінар “Сучасныя тэхналогіі ў 

выкладанні рускай мовы і літаратуры на першай ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі”, які падрыхтавалі і правялі супрацоўнікі  Маскоўскага педагагічнага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. Удзельнікамі семінара сталі настаўнікі пачатковых 

класаў Мінскай вобласці і Мінска. 

 

Рэва, Д. “Светач” творчых перамог / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 19 верасня (№ 104). — С. 4. 
5 Міжнародны фестываль славянскіх культур “Светач” прайшоў у Пярну 

(Эстонія). Удзельнічалі ў фестывалі фальклорныя, этнаграфічныя калектывы, 

вакальныя і харэаграфічныя ансамблі, індывідуальныя выканаўцы, майстры 

выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з Эстоніі, Расіі, Беларусі і 

іншых краін. 

Па выніках мерапрыемства Кацярына Паксадзэ пад кіраўніцтвам Марыны 

Сямёнаўны Баскакавай з Слуцкага ЦДТ у фестывальнай намінацыі “Вакал. Сола” 

атрымала дыплом III ступені. Узнагароды ў скарбонку Слуцкага ЦДТ паклалі і 

педагогі – Валянціна Уладзіміраўна Вітко (дыплом I ступені), Людміла 

Уладзіміраўна Пнюшкова (дыплом II ступені). 

 

16.09.17 

Дубоўская, В. На старце высокага прафесійнага ўзлёту / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 16 верасня (№ 103). — С. 1. 

https://nastgaz.by/prafesiya-rabochaya-adukatsyya-syaredn/
https://nastgaz.by/prafesiya-rabochaya-adukatsyya-syaredn/
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Настаўнік гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы № 11 Маладзечна 

В.Э. Жук, пераможца апошняга конкурсу прафесійнага майстэрства педагагічных 

работнікаў “Настаўнік года”, які праводзіўся ў 2014 годзе, на гэтым конкурсе 

будзе працаваць у журы суперфіналу. 

 

Гарбар, А. Радок з песні не выкінеш / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 16 верасня (№ 103). — С. 4. 
Аўтар артыкула настаўніца біялогіі і хіміі Лугаваслабадской сярэдняй 

школы Мінскага раёна, настаўнік-метадыст, лаўрэат конкурсу “Настаўнік года – 

2011”, разважае на тэму конкурсных мерапрыемстваў настаўнікаў. 

 

Спецыяльны выпуск “Настаўніцкай газеты” за 16 верасня 2017 г. (№ 103) 

знаёміць з канкурсантамі заключнага этапу  конкурсу прафесійнага майстэрства 

педагогаў. У гэтым годзе колькасць намінацый стала 8. Ад кожнай вобласці 

сталіцы прадстаўлена па 8 чалавек.  

Над спецвыпускам працавалі: У. Фалалееў, В. Дубоўская, Н. Калядзіч, Н. 

Церахава, А. Крывянкова  

 

У прафесію – з дзяцінства. – С. 25. 
У намінацыі “Выхавальнік дашкольнай адукацыі” выступіць Апановіч 

Таццяна Лявонаўна, выхавальніца ясляў-сада № 24 Маладзечна. 

 

Усё на так складана, як здаецца, але і не так проста, як бы 

хацелася. – С. 25. 
У намінацыі “Фізіка, астраномія, матэматыка, інфарматыка” – Дубіна 

Максім Віктаравіч, настаўнік фізікі сярэдняй школы № 1 Фаніпаля Дзяржынскага 

раёна. 

 

Каб дзеці хацелі вучыцца чытаць. – С. 26. 
У намінацыі “Руская мова і літаратура, беларуская мова і літаратура” – 

Канавалёнак Таццяна Аляксандраўна, настаўніца рускай мовы і літаратуры 

сярэдняй школы № 1 імя У.М. Марцінкевіча Крупак. 

 

Аб арганізацыі вучэбнай дзейнасці да ўмення вучыцца. – С. 26. 
У намінацыі “Пачатковыя класы – Новікава Таццяна Аляксандраўна, 

настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы № 6 Жодзіна.” 

 

Кроч насустрач здароўю разам з намі! – С. 27. 
У намінацыі “Музыка, працоўнае навучанне, чарчэнне, фізічная культура і 

здароўе, дапрызыўная падрыхтоўка” – Сасноўская Алена Леанідаўна, настаўніца 

фізічнай культуры і здароўя сярэдняй школы № 11 Слуцка. 

 

Кагнітыўныя працэсы на ўроку англійскай мовы. – С. 27. 
У намінацыі “Замежная мова” – Сцяпанава Юлія Уладзіміраўна, настаўніца 

англійскай мовы гімназіі № 3 Барысава. 
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Метад кейсаў як інструмент пазнання. – С. 28. 
У намінацыі “Хімія, біялогія” – Сярко Ірына Леанідаўна, настаўніца біялогіі 

Астрашыцка-Гарадоцкай сярэдняй школы Мінскага раёна. 

 

“Жывая гісторыя” ў школьнай гістарычнай адукацыі. – С. 28. 
У намінацыі “Гісторыя, грамадазнаўства, геаграфія” – Тылецкі Уладзімір 

Генадзьевіч, настаўнік гісторыі Гатаўскай сярэдняй школы Мінскага раёна. 

 

09.09.17 

Стахоўская, А. Пясок кінетычны, вынік – фантастычны / А. 

Стахоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 9 верасня (№ 100). — С. 15. 
Аўтар артыкула, настаўніца пачатковых класаў яслей-сада – сярэдняй 

школы № 24 Барысава Алена Стахоўская распавядае пра магчымасці кінетычнага 

пяску пры рабоце з малодшымі школьнікамі. Кінетычны пясок – гэта не проста 

цацка, гэта выдатны спосаб прыцягнуць увагу дзіцяці, зацікавіць яго. Гыты 

просты на першы погляд сродак прадастаўляе дзецям і настаўніку бясконцую 

прастору для эксперыментаў, натхнення і фантазіі. 

 

Сафонава, Т. Развіццё ўстановы адукацыі праз праектную дзейнасць / 

Т. Сафонава // Настаўніцкая газета. — 2017. — 9 верасня (№ 100). — С. 15. 
Якія яны, сённяшнія школьнікі? Якая роля школы ў станаўленні асобы 

сучаснага выпускніка і якой яна павінна быць у XXI стагоддзі, каб не толькі 

навучыць яго жыць у нашым свеце, які хутка мяняецца, але і стаць паспяховым? 

Гытыя і іншыя надзенныя праблемы сучаснай адукацыі былі разгледжаны ў 

Горкаўскай сярэдняй школе Старадарожскага раёна на пасяджэнні педсавета па 

праблеме “Фарміраванне асобы выпускніка XXI стагоддзя праз выкарыстанне 

гуманітарных тэхналогій”, якое прайшло ў форме творчых справаздач 

метадычнага аб’яднання настаўнікаў-прадметнікаў. 

 

07.09.17 

Рэва, Д. Адпачынак па-піянерску / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 7 верасня (№ 99). — С. 4. 
Сёлета на Міншчыне згадалі лепшыя піянерскія традыцыі: у кожным 

аздараўленчым лагеры былі арганізаваны піянерскія атрады або змены. 

Кульмінацыяй масавай работы з піянерскім актывам стаў абласны профільны 

лагер “95 слаўных гадоў піянерыі”, які сабраў піянераў на Стаўбцоўшчыне, у 

аздараўленчым лагеры “Нёман”. 

На працягу лета ў кожным раёне па-свойму творча падышлі да арганізацыі 

работы з піянерамі. Так, для піянераў Вілейскага раёна ў аздараўленчым лагеры 

быў рэалізаваны праект “Салют піянерыі!”. На базе аздараўленчага лагера 

сярэдняй школы № 2 Мар’інай Горкі прайшло раённае свята піянерскага вогнішча, 

прысвечанае 95-годдзю піянерскага руху, і квест-гульня “У краіне Піянерыя”. Для 

дзяцей Нясвішчыны быў рэалізаваны творча-гульнявы праект “Піянерскі 
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следапыт” падчас чацвёртай змены ў аздараўленчым лагеры “Арляня” 

Нясвіжскага раёна. 

Праяўляючы павагу да піянерскіх сімвалаў, хлопчыкі і дзяўчынкі заўсёды 

гатовы да добрых спраў. 

 

Рэва, Д. Цэнтр бяспекі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 7 

верасня (№ 99). — С. 4. 
На базе Цэнтра дзіцячай творчасці Бярэзінскага раёна адкрыты першы ў 

вобласці адукацыйны міні-цэнтр для інавацыйнага навучання асновам бяспекі 

жыццядзейнасці.  Цэнтр бяспекі будзе працаваць на карысць не толькі юных 

ратавальнікаў-пажарных, але і ўсіх навучэнцаў раёна. У планах – падрыхтаваць 

цікавыя і змястоўныя заняткі па тэме бяспечных паводзін, якія наведаюць 

навучэнцы кожнай школы Бярэзіншчыны. 

 

Белановіч, Т. Дзень мудрай савы / Т. Белановіч // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 7 верасня (№ 99). — С. 4. 
У Вішнявецкай сярэдняй школе жнівеньскі педагагічны савет праходзіў у 

форме фестывалю педагагічнага майстэрства “Дзень мудрай савы”. Тэмай стала 

“Эфектыўнасць дзейнасці ўстановы адукацыі ў фарміраванні сацыяльна 

паспяховай асобы навучэнца”. Працавалі 10 фестывальных пляцовак, на якіх 

настаўнікі падзяліліся з калегамі сваімі поспехамі і дасягненнямі, абмеркавалі 

цяжкасці і праблемы, вызначылі вектары далейшага развіцця на новы навучальны 

год. 

Важнай часткай мерапрыемства стала ўзнагароджанне педагогаў за 

плённую працу. Першае месца ў рэйтынгу педагогаў установы адукацыі атрымала 

Алена Аляксандраўна Супрун, настаўніца англійскай мовы, другое месца – у 

Наталлі Канстанцінаўны Грышан, настаўніцы гісторыі і грамадазнаўства, 

трэцяе – у Таццяны Міхайлаўны Сасноўскай, настаўніка-дэфектолага. 

Аўтар – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Вішнявецкай сярэдняй 

школы. 

 

Корнева, Н. Будучыня за юнымі даследчыкамі / Н. Корнева // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 7 верасня (№ 99). — С. 12. 
Аўтар артыкула, настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы № 5 

Жодзіна, знаёміць чытачоў з дзейнасцю творчай групы настаўнікаў “Пошук”, 

мэта якой – развіццё інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу асобы вучня 

малодшага школьнага ўзросту шляхам удасканалення навыкаў даследчых паводзін і 

развіцця даследчых здольнасцей. 

 

05.09.17 

Фота А. Стасевіча, БелТА // Настаўніцкая газета. — 2017. — 5 верасня 

(№ 98). — С. 1. 
У Беларусі ў мінулыя выхадныя прайшла серыя дабрачынных забегаў у 

дапамогу дзецям. Адзін з іх арганізавала Астрашыцка-Гарадоцкая сярэдняя школа 
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Мінскага раёна. У гэтым забегу ўзялі ўдзел  педагогі і навучэнцы ўстановы 

адукацыі. 

 

Бондарава, Т. Мовай продкаў і мовай нашчадкаў тваіх / Т. Бондарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 5 верасня (№ 98). — С. 2. 
Пераможцаў Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка” 

вызначылі ў Дзень беларускага пісьменства ў Полацку. Сярод іх прадстаўнікі 

Мінскай вобласці – Эвеліна Дунчанка (Маладзечанскі раён), якая атрымала па 

выніках конкурсу дыплом II ступені, і Дар’я Раўтовіч (Любань) узнагароджана 

дыпломам III ступені. 

“Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну” – пад такім 

дэвізам у лютым стартавала творчае спаборніцтва аматараў роднай 

літаратуры. У пятым па ліку конкурсе “Жывая класіка”, які ў гэтым годзе 

пашырыў маштаб да рэспубліканскага, прынялі ўдзел больш за 13 тысяч 

навучэнцаў з 1 па 10 клас. 

 

Рэва, Д. Новае падарожжа да крыніцы ведаў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 5 верасня (№ 98). — С. 4. 
Навучэнцы ўздзенскай сярэдняй школы № 1 імя А. С. Пушкіна прымалі 

віншаванні кіраўніка Мінскай вобласці А. М. Ісачанкі і начальніка ўпраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама Г. М. Казак. 

 

02.09.17 

Грэчка, І. Практыка, падмацаваная тэорыяй / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 2 верасня (№ 97). — С. 22. 
Эфектыўнасць метадычнай дзейнасці ў бесперапыннай прафесійнай 

адукацыі педагога абмяркоўвалі ў сераду на базе Нацыянальнага цэнтра 

мастацкай творчасці дзяцей і моладзі ўдзельнікі I Рэспубліканскай навукова-

метадычнай сесіі метадычных службаў устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі. 

Асаблівасцямі рэгіянальнай мадэлі метадычнай службы ў Мінскай вобласці 

падзялілася начальнік аддзела арганізацыйна-метадычнага суправаджэння 

выхаваўчай работы і маладзёжных ініцыятыў Мінскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі Марына Віктараўна Новік. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/praktyka-padmatsavanaya-

teoryyaj/ 
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Полянская, В. Справедливость в основе всего / В. Полянская // 

Мінская праўда. — 2017. —  29 верасня (№ 73). — С. 6. 
Интервью с директором ГУО “Средняя школа № 9 города Жодино” 

Русланом Мозоль. 

 

Новохрост, А. Здесь растят успешных / А. Новохрост // Мінская 

праўда. — 2017. —  29 верасня (№ 73). — С. 6. 
Директор Александр Цыбулько ГУО “Любушанский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа” Березинского района знакомит читателей 

с результатами работы учебного заведения, выпускники которого на ЦТ 

достигают заветных 100 баллов. 

 

Гавриленко, Ю. Век живи, век – учитель / Ю. Гавриленко, А. 

Кореневская // Мінская праўда. — 2017. —  29 верасня (№ 73). — С. 7. 
В копилке команды Минской области сразу шесть наград. Максим Дубина и 

Татьяна Апанович вышли в суперфинал. Татьяна Коновалёнок, Юлия Степанова и 

Ирина Серко стали обладателями дипломов первой степени в своих номинациях. 

Татьяна Апанович ко всему еще завоевала приз детского жюри. 
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«Наша любовь поможет вам добраться до педагогических вершин!» 
// Мінская праўда. — 2017. — 19 верасня (№ 70). — С. 7. 

Стартовал финал конкурса “Учитель года Беларуси – 2017”. За высокое 

звание борются 56 педагогов страны.  

На страницах газеты в рубрике “Учителя глазами учеников” опубликованы 

теплые признания учеников Минской области, адресованные своим учителям – 

участникам республиканского конкурса: Татьяне Апанович, воспитателю 

дошкольного образования яслей-сада № 24 г. Молодечно; Максиму Дубине, 

учителю физики и математики СШ № 1 г. Фаниполя; Татьяне Коновалёнок, 

учителю русского языка и литературы средней школы № 1 им. В.Н. Марцинкевича 

г. Крупки; Татьяне Новиковой, учителю начальных классов средней школы № 6 г. 

Жодино; Юлии Степановой, учителю английского языка гимназии № 3 г. Борисова; 

Ирине Серко, учителю биологии Острошицко-Городокской средней школы; Елене 

Сосновской, учителю физической культуры и здоровья средней школы № 11 г. 

Слуцка и Владимиру Тылецкому, учителю истории Гатовской СШ Минского 

района. 

 

12.09.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/11776-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%9668-14902-ot-12092017.html 

 

Новохрост, А. Сверим часы / А. Новохрост // Мінская праўда. — 2017. 

— 12 верасня (№ 68). — С. 5. 
Директор школы № 1 Заславля Светлана Боблевская оценивает все плюсы и 

минусы нового графика работы учреждения. 
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День знаний: как это было… // Мінская праўда. — 2017. — 5 верасня 

(№ 66). — С. 3. 

Гавриленко, Ю. 
А. Исаченко принял участие в торжественной линейке в Узденской средней 

школе № 1 им. А. С. Пушкина. Подарками от председателя облисполкома школе 

стали интерактивная доска, спортивный инвентарь и книги для библиотеки.  

 

Жибуль, С. 
В Деревнянской школе, одной из самых больших сельских школ в 

Столбцовском районе, за парты сели 208 учеников, а по традиции новый учебный 

год начался с богослужения в храме. Заместитель председателя облисполкома В. 

Сиренко вручил школе подарок от Совета Республики – ноутбук и набор мячей для 

разных видов спорта. 
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Почет и уважение // Мінская праўда. — 2017. — 1 верасня (№ 65). — 

С. 2. 
“Медали “За трудовые заслуги” удостоены учитель физики гимназии № 1 

Борисова Евгений Евгеньевич Волынец, учитель информатики средней школы № 11 

Слуцка Владимир Анатольевич Жук и учитель географии гимназии № 1 Жодино 

Ирина Николаевна Пичугина. Благодарность Президента получила Татьяна 

Васильевна Мелешко, которая работает учителем французского языка в гимназии 

№ 1 Солигорска уже 25 лет”. 

 

Шашкі замянілі цацкі / “Пухавіцкія навіны”, Мар’іна Горка // Мінская 

праўда. — 2017. — 1 верасня (№ 65). — С. 2. 
Першы медаль еўрапейскага ўзроўню – у дзесяцігадовай Антаніны 

Кучынскай. Яна выйграла бронзу чэмпіянату Еўропы па шашках 100. 

 

Кирсанова, С. Учителю важно внимание, а не дорогой букет / С. 

Кирсанова // Мінская праўда. — 2017. — 1 верасня (№ 65). — С. 6. 
Накануне нового учебного года на вопросы “Мінскай праўды” ответила 

начальник управления образования облисполкома Г. Казак. 

 

Гавриленко, Ю. Кристина + Яна + Саша = класс! / Ю. Гавриленко // 

Мінская праўда. — 2017. — 1 верасня (№ 65). — С. 7. 
Материал посвящен Гурновщинскому детскому саду – базовой школе 

Клецкого района. 

 

Там, где нужна помощь / подгот. Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2017. — 1 верасня (№ 65). — С. 8. 
“Соберем первоклассника в школу”, “Первый раз – в первый класс”, 

“Портфель первоклассника”, “Дети идут в школу”, “Соберем школьный 

портфель” – под такими девизами на Минщине проходят мероприятия в 

преддверии 1 сентября. 

 

Дарите детям радость! / подгот. К. Максимова // Мінская праўда. — 

2017. — 1 верасня (№ 65). — С. 9. 
Каждая профорганизация Минского областного объединения профсоюзов в 

той или иной степени принимает участие в республиканской благотворительной 

акции “Соберем портфель в школу”. На примере трех районов – Мядельского, 

Борисовского и Молодечненского – «Мінская праўда» решила рассказать, какая 

помощь была оказана школьникам накануне 1 сентября. 
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