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«Союз. Беларусь – Россия» 

13.10.17 

Пасияк, О. Согласные буквы / О. Пасияк // Союз. Беларусь – Россия. — 

2017. — 13 кастрычніка (№ 38). — С. 1, 4. 
Белорусскую учительницу русского языка и литературы гимназии № 8 имени 

В.И. Козлова Татьяну Котову (урок о двойной роли гласных букв) в Москве назвали 

победителем Международного конкурса педагогических проектов по 

продвижению русского языка и культуры. На высшую ступеньку поднялись ещё 

два педагога-языковеда из Беларуси: Татьяна Амбрушкевич из гимназии города 

Осиповичи (литературный урок «Про что «Отцы и дети») и Инна Винник из 

Сновской средней школы (проект «Билет в город детства»). 

 

 

 

«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  

 
 

19.10.17 

Дрыла, Н. Не выхоўвай дзяцей – выхоўвай сябе / Н. Дрыла // Звязда. — 

2017. — 19 кастрычніка (№ 202). — С. 1, 2. — (Дадатак “Сямейная газета”). 
Падчас узнагароджання пераможцаў конкурсу “Моцная сям’я – моцная 

дзяржава” прайшоў круглы стол, у цэнтры ўвагі якога была тэма выхавання 

дзетак і іх бацькоў. У дыскусіі ўдзельнічала першы намеснік старшыні Беларускага 
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саюза жанчын, рэктар Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі С.В. 

Сітнікава. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/19kas-

5_optim.pdf 

 

04.10.17 

Лубнеўская, Н. Добра там, дзе… мы ёсць? / Н. Лубнеўская // Звязда. — 

2017. — 4 кастрычніка (№ 191). — С. 1–4. — (Дадатак “Мясцовае 

самакіраванне”). 
Вынікі маніторынгу прафсаюзамі Мінскай вобласці ўмоў працы і быту 

маладых спецыялістаў, каб высветліць, як выконваюцца гарантыі і забяспечваецца 

сацыяльная абароненасць работнікаў, дзе яны застаюцца, а адкуль з’яджаюць. 
Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/4kas-

9_optim.pdf 

 

03.10.17 

Шкленнік, В. Злёт у “Зубраняці” / В. Шкленнік // Звязда. — 2017. — 3 

кастрычніка (№ 190). — С. 8. 
Дваццаты раз праходзіў у лагеры адпачынку “Зубраня” Рэспубліканскі злёт 

юных ратавальнікаў-пажарных. Каля 200 юнакоў і дзяўчат з’ехаліся з усіх куткоў 

Беларусі, каб прадэманстраваць свае ўменні дзейнічаць у экстрэмальных 

сітуацыях. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/3kas-

8_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/ 

 

  

 

 

31.10.17 

Безбожнова, Н. Уроки чтения и письма – основа успешной учебы / Н. 

Безбожнова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 31 кастрычніка (№ 122). — С. 

6. 
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Учитель начальных классов гимназии № 3 Борисова делится собственным 

опытом по формированию языковой компетенции учащихся на уроках обучения 

грамоте. 

 

26.10.17 

Дарафейчык, І. “МастерОК” – новыя магчымасці для творчасці / І. 

Дарафейчык // Настаўніцкая газета. — 2017. — 26 кастрычніка (№ 120). — С. 

14. 
“У Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Чэрвеня адбылося ўрачыстае 

адкрыццё майстэрні па дрэваапрацоўцы “МастерОК”. Мясцовая ініцыятыва 

“Рэалізуй сябе ў творчасці”, якая ажыццяўляецца ў цэнтры, перамагла ў асноўным 

конкурсе мясцовых ініцыятыў у рамках праекта “Садзейнічанне развіццю на 

мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь”, што фінансуецца Еўрапейскім саюзам і 

рэалізоўваецца Праграмай развіцця ААН у партнёрстве з Міністэрствам эканомікі 

Рэспублікі Беларусь”. 

 

Рэва, Д. Турнір аматараў царыцы навук / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 26 кастрычніка (№ 120). — С. 14. 
У Мінскім абласным ІРА традыцыйна прайшоў VIII Абласны турнір юных 

матэматыкаў, у якім бралі ўдзел 53 юнакі і дзяўчаты ў складзе 9 каманд. Гэта 

прадстаўнікі Клецкага, Нясвіжскага, Мінскага, Мядзельскага, Слуцкага, 

Смалявіцкага, Салігорскага, Чэрвеньскага раёнаў. 

Па выніках спаборніцтваў пераможцай стала зборная каманда Салігорска 

пад кіраўніцтвам К.Г. Гоглевай. Другое месца падзялілі паміж сабой каманды 

Смалявіцкай раённай гімназіі пад кіраўніцтвам Д.М. Дубаневіча і гімназіі № 1 імя 

А.В. Караля Чэрвеня пад кіраўніцтвам Л.В. Баброўскай і Н.У. Пабойкінай. Зборная 

Нясвіжскага раёна і Бараўлянскай гімназіі апынуліся на трэцяй ступені 

п’едэстала гонару. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/turnir-amatarau-tsarytsy-

navuk/ 

 

Рэва, Д. Утульны сад на радасць дзецям / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 26 кастрычніка (№ 120). — С. 14. 
У Стоўбцах адкрыўся новы дзіцячы сад, 12 утульных абсталяваных груп 

якога разлічаны на 230 маленькіх выхаванцаў. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/utulny-sad-na-radasts-

dzetsyam/ 

 

Енчык, М. З Коласам па жыцці / М. Енчык, Л. Кіпець // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 26 кастрычніка (№ 120). — С. 14. 
Выкладчыкі беларускай мовы і літаратуры Нясвіжскага дзяржаўнага 

каледжа імя Якуба Коласа дзеляцца з чытачамі ўласным вопытам работы 

адукацыйнай установы па ўшанаванні памяці беларускага песняра. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/z-kolasam-pa-zhytstsi/ 
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Нікіціна, К. Скаўтынг – адукацыя для жыцця / К. Нікіціна // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 26 кастрычніка (№ 120). — С. 15. 
У трохдзённым семінары, які дзіцячая грамадская арганізацыя “Беларуская 

рэспубліканская скаўцкая асацыяцыя”  правяла ў Мінскім раёне, прынялі ўдзел 

дарослыя лідары грамадскай арганізацыі, а таксама педагогі, метадысты і 

кіраўнікі ўстаноў агульнай і дадатковай адукацыі Мінскай обласці. 

 

24.10.17 

Рэва, Д. Крыштальная чарніліца – высокая ўзнагарода / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 24 кастрычніка (№ 119). — С. 13. 
Удзельнік IV Міжнароднага конкурсу педагагічнага майстэрства 

“Крыштальная чарніліца. Сярэбраны век рускай паэзіі” настаўнік рускай мовы і 

літаратуры гімназіі № 10 Маладзечна Васіль Уладзіміравіч Маліноўскі заваяваў 

бронзавую ўзнагароду. Творчасці У. Маякоўскага быў прысвечаны ўрок, які В. 

Маліноўскі прадставіў на конкурсе. Педагог правёў для шасцікласнікаў урок-

майстэрню “У.У. Маякоўскі “Добрае стаўленне да коней”. Гуманістычная 

пазіцыя аўтара”. 

 

21.10.17 

Рэва, Д. Новы адрас дзіцячай творчасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 21 кастрычніка (№ 118). — С. 6. 
У Клецку адкрыты новы будынак цэнтра дзіцячай творчасці. 

Сёння на базе цэнтра функцыянуюць 34 аб’яднанні па інтарэсах, у якіх 

займаюцца 510 навучэнцаў. Яшчэ каля 1000 дзяцей – выхаванцы аб’яднанняў 

цэнтра, якія дзейнічаюць на базе ўстаноў адукацыі горада і раёна. У 2014 і 2015 

гадах Клецкі цэнтр дзіцячай творчасці ўдастойваўся звання лепшай установы 

дадатковай адукацыі ў Мінскай вобласці, двойчы установа станавілася лаўрэатам 

гэтага абласнога  спаборніцтва. 

 

Калядзіч, Н. На тэрыторыі поспеху і самарэалізацыі / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 кастрычніка (№ 118). — С. 7. 
Па выніках апошніх спаборніцтваў, якія штогод праводзяцца на Міншчыне 

сярод устаноў адукацыі, лепшай установай сельскай мясцовасці прызнана 

негарэльская сярэдняя школа № 1 Дзяржынскага раёна. Пра тое, што прывяло 

школу да поспеху, пра рэалізацыю эфектыўных адукацыйных праектаў, а таксама 

пра сакрэты кіравання педагагічным калектывам дзеліцца з чытачамі дырэктар 

установы Таццяна Сцяпанаўна Гаркаўчук. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/na-terytoryi-pospehu-i-

samarealizatsyi/ 

 

Петрашкевіч, Л. Людзі вакол людзей, або Валанцёрства: інструкцыя 

па прымяненні / Л. Петрашкевіч // Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 

кастрычніка (№ 118). — С. 15. 
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Аўтар артыкула дырэктар сярэдняй школы № 2 Валожына, кіраўнік 

педагагічнага праекта дзеліцца вопытам па рэалізацыі педагагічнага праекта 

“Фарміраванне сацыяльна адказных паводзін вучня праз арганізацыю 

валанцёрскага руху”, практычны этап якога ўключае тры напрамкі дзейнасці: 

“Міласерднасць”, “Экалогія” і “Спорт і здаровы лад жыцця”. 

 

Алфёрава, В. Кожная мясціна – адкрыццё / В. Алфёрава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 кастрычніка (№ 118). — С. 15. 
Турысты аграгарадка Томкавічы рушылі з рукзакамі па дарогах 

Дзяржыншчыны, каб рэальна ўбачыць знакавыя мясціны раёна. 

Аўтар артыкула – намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Томкавіцкага 

ясляў-сада – базавай школы Дзяржынскага раёна. 

 

Крывянкова, А. Міжнародны вопыт: разняволенасць, дысцыпліна і 

заахвочванне / А. Крывянкова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 

кастрычніка (№ 118). — С. 17. 
Артыкул прысвечаны Таццяне Валер’еўне, настаўніку ліцэя Барысава, якая ў 

мінулым годзе прадставіла ўстанову адукацыі на міжнароднай арэне. Яна стала 

адным з трох беларускіх педагогаў, якім пашчасціла прайсці стажыроўку па 

праграме “Павышэнне педагагічнага майстэрства” ў ЗША. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/mizhnarodny-vopyt-

raznyavolenasts-dystsyplina-i-zaahvochvanne/ 

 

19.10.17 

Калядзіч, Н. Знайсці водгук у сэрцы кожнага вучня / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 19 кастрычніка (№ 117). — С. 9. — (Дадатак 

“Партфоліа”). 
Артыкул прысвечаны настаўніку беларускай мовы і літаратуры 

негарэльскай сярэдняй школы № 1 Дзяржынскага раёна Людміле Францаўне 

Шавель. 

 

Рэва, Д. Марафон педагогаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

19 кастрычніка (№ 117). — С. 14. — (Дадатак “Партфоліа”). 
Традыцыйна на Міншчыне стартаваў сёмы педмарафон кіраўніцкіх 

работнікаў і спецыялістаў адукацыі. Сёлета ва ўсіх раёнах вобласці прайшло каля 

300 мерапрыемстваў, удзел у якіх узяло каля 10 тысяч педагогаў. Розныя 

мерапрыемствы былі аб’яднаны агульнай тэмай “Кампетэнтнастны падыход у 

адукацыі: ад тэорыі да практыкі”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/marafon-pedagogau/ 

 

Рэва, Д. З пашанай да жывых і тых, каго няма / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 19 кастрычніка (№ 117). — С. 14. — (Дадатак 

“Партфоліа”). 
Ва ўстановах адукацыі Мінскага раёна прайшлі ўрокі мужнасці. Навучэнцы 

дзевяці школ і гімназій сустрэліся з прадстаўнікамі грамадскага аб’яднання 

https://nastgaz.by/mizhnarodny-vopyt-raznyavolenasts-dystsyplina-i-zaahvochvanne/
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“Воіны-інтэрнацыяналісты”, каб разам ушанаваць мужных людзей – жывых і 

тых, хто загінуў. 

 

Рэва, Д. Падарунак для хлебаробаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 19 кастрычніка (№ 117). — С. 14. — (Дадатак “Партфоліа”). 
Абласны фестываль-кірмаш “Дажынкі-2017” прайшоў у Смалявічах. 

Павіншаваць герояў жніва ў райцэнтр прыехалі і прадстаўнікі сістэмы адукацыі 

вобласці. Установы прафесійнай адукацыі вобласці арганізавалі выставу-кірмаш 

“Жывая крыніца традыцый”, у рамках якой працавалі 11 інтэрактыўных пляцовак 

з тэматычнымі выставамі, майстар-класамі і прэзентацыямі. 

 

17.10.17 

Крывянкова, А. Педагагічны дуэт маладосці і вопыту / А. Крывянкова 

// Настаўніцкая газета. — 2017. — 17 кастрычніка (№ 116). — С. 6. 
Пра настаўнікаў пачатковых класаў жодзінскай сярэдняй школы № 6 

Валерыя Тадэвушавіча Станчыка і Паўла Васільевіча Ільінскага, якімі ганарыцца 

родная школа. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/pedagagichny-duet-

maladostsi-i-vopytu/ 

 

14.10.17 

Мірзаян, Н. Ім першым заўсёды марнець і трывожыцца / Н. Мірзаян // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 14 кастрычніка (№ 115). — С. 12. — 

(Дадатак “Шосты дзень”). 
Артыкул настаўніцы беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 1 Барысава ў 

якасці прыкладу плённага супрацоўніцтва з бацькамі вучняў прапаноўвае сцэнарый 

свята, прысвечанага Дню маці. 

 

Гулецкая, Г. Геаграфія прафесій / Г. Гулецкая // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 14 кастрычніка (№ 115). — С. 14. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
Кожны год напярэдадні Дня маці для васьмікласнікаў Турэц-Баярскай 

сярэдняй школы Маладзечанскага раёна праводзяцца тэматычныя класныя 

гадзіны і пазакласныя мерапрыемствы з мэтай выхавання павагі і любові да сям’і, 

да маці. 

Аўтар артыкула – настаўніца беларускай мовы і літаратуры. 

 

Дубоўская, В. Сельская школа павінна жыць / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 14 кастрычніка (№ 115). — С. 18. — 

(Дадатак “Шосты дзень”). 
Дырэктар Лядзенскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Ірына Мікалаеўна 

Змачынская, што ў Чэрвеньскім раёне, дзеліцца з чытачамі сваім вопытам 

спалучэння наватарскіх падыходаў у навучанні і традыцый вясковага выхавання. 

 

 

https://nastgaz.by/pedagagichny-duet-maladostsi-i-vopytu/
https://nastgaz.by/pedagagichny-duet-maladostsi-i-vopytu/
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Самайлюк, С. У кожнай жанчыне жыве маленькая дзяўчынка… / С. 

Самайлюк // Настаўніцкая газета. — 2017. — 14 кастрычніка (№ 115). — С. 

23. 
Гутарка настаўніцы выяўленчага мастацтва Маладзечанскай гімназіі-

каледжа мастацтваў з дызайнерам і выкладчыкам мастацкіх дысцыплін 

навучальнай установы, калегай Кацярынай Пятроўнай Камельчык, работы якой 

знаходзяцца ў прыватных калекцыях не толькі Беларусі і Расіі, але і Германіі, 

ЗША, Кувейта і іншых краін свету. 

 

12.10.17 

Рэва, Д. Пераемнасці – усе рэсурсы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 12 кастрычніка (№ 114). — С. 14. 
Артыкул прысвечаны дзейнасці рэсурснага цэнтра “Пераемнасць сямейнага 

выхавання, дашкольнай і першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі” (загадчыца 

Т. М. Станкевіч), які працуе на базе дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці 

Барысава.  

Цэнтр створаны для аказанія метадычнай дапамогі педагогам дашкольных 

устаноў раёна і для іх педагагічнага суправаджэння па пераемнасці сямейнага 

выхавання, дашкольнай і першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

ДЦРД цесна ўзаемадзейнічае з гімназіяй № 3 Барысава ў пытанні 

пераемнасці. 

 

Рэва, Д. Гарадамі сябраваць і разам працаваць / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 12 кастрычніка (№ 114). — С. 14. 
У рамках мерапрыемства, якое прайшло ў Латвіі (Аўцэ), вопытам работы 

абменьваліся педагогі. Сістэму адукацыі Нясвіжчыны прадстаўлялі Святлана 

Анатольеўна Шатрун, намеснік начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Нясвіжскага райвыканкама; настаўніца пачатковых класаў сярэдняй школы № 1 

Нясвіжа Т. В. Данкевіч; настаўніца рускай мовы Сноўскай сярэдняй школы І. Р. 

Віннік; настаўніца англійскай мовы Нясвіжскай гімназіі М. В. Катчанка; 

настаўнік Ланскага ВПК А. А. Атліванчык; педагог дадатковай адукацыі ЦДТ 

Нясвіжскага раёна І. В. Тарута. 

Па выніках сустрэчы было вырашана правесці сумесную анлайн-

канферэнцыю навучэнцаў, што займаюцца даследчай дзейнасцю. Латвійскіх 

школьнікаў таксама запрасілі прыняць удзел у штогадовай алімпіядзе па гісторыі і 

культуры Нясвіжа. 

 

Жыгімонт, А. Рэспубліка МІК / А. Жыгімонт // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 12 кастрычніка (№ 114). — С. 14. 
Аўтар артыкула дырэктар сярэдняй школы № 3 Чэрвеня знаёміць чытачоў з 

уласнай сістэмай школьнага самакіравання, вынікам работы якой з’яўляецца 

самавыхаванне асобы ў калектыве, здольнай узяць на сябе адказнасць за пэўную 

справу і арганізаваць новы від сумеснай дзейнасці. 

 

10.10.17 
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Церахава, Н. У свеце дапоўненай рэальнасці / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 10 кастрычніка (№ 113). — С. 7. 
Артыкул прысвечаны дырэктару сярэдняй школы № 22 Барысава настаўніку 

інфарматыкі Пятру Уладзіміравічу Кушнярову. Педагог-наватар прымае ўдзел у 

стварэнні падручніка новага ўзору. Ён выступіў ініцыятарам эксперыментальнага 

праекта “Стварэнне ЭАР на аснове дапоўненай рэальнасці” з далейшай 

апрабацыяй у вучэбным працэсе. Праект зацверджаны Міністэрствам адукацыі і 

разлічаны на два гады. Пётр Уладзіміравіч наглядна паказаў, якую карысць 

названая тэхналогія можа прынесці для навучання дзяцей, у тым ліку тых, хто 

мае асаблівасці псіхафізічнага развіцця. За работу ў кірунку дапоўненай рэальнасці 

педагог неаднойчы адзначаўся дыпломамі на прафесійных конкурсах. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/u-svetse-dapounenaj-

realnastsi/ 

 

07.10.17 

Крывянкова, А. “Алімпіяды патрэбны, каб узняцца над сабой” / А. 

Крывянкова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 7 кастрычніка (№ 112). — С. 

18. 
Артыкул прысвечаны настаўніку іспанскай мовы ліцэя Барысава Нэлі 

Казіміраўне Шайновай. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/neli-shajnova-alimpiyady-

patrebny-kab-uznyatstsa-nad-saboj/ 

 

05.10.17 

Гарбар, А. Каб не збіцца з дарогі / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 5 кастрычніка (№ 111). — С. 9. 
Аўтар артыкула настаўніца хіміі і біялогіі Лугаваслабадской сярэдняй 

школы Мінскага раёна, настаўнік-метадыст, член клуба “Крыштальны 

журавель” прапаноўвае чытачам план урока-лабараторнай работы па біялогіі для 

навучэнцаў 8 класа. 

 

Пухнач, Л. Захаваем! А можа, адновім? / Л. Пухнач // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 5 кастрычніка (№ 111). — С. 13. 
Матэрыял артыкула дырэктара Галынкаўскага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы Клецкага раёна знаёміць з даследчай работай кіраўніка гуртка 

“Калейдаскоп ідэй” Д. С. Канапацкай і яе вучаніцы Кацярыны Віннічак па 

вывучэнню комплекса сядзібы памешчыкаў Вендорфаў, беларускага маёнтка XVIII-

XIX стагоддзяў. 

 

03.10.17 

Грэчка, І. Змоўклі страявыя песні / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 3 кастрычніка (№ 110). — С. 3. 
30 верасня НДЦ “Зубраня” развітаўся з удзельнікамі XI грамадзянска-

патрыятычнай кадэцкай змены навучэнцаў Саюзнай дзяржавы “За гонар 

Айчыны”. 

https://nastgaz.by/u-svetse-dapounenaj-realnastsi/
https://nastgaz.by/u-svetse-dapounenaj-realnastsi/
https://nastgaz.by/neli-shajnova-alimpiyady-patrebny-kab-uznyatstsa-nad-saboj/
https://nastgaz.by/neli-shajnova-alimpiyady-patrebny-kab-uznyatstsa-nad-saboj/
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Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/zmoukli-strayavyya-pesni/ 

 

Рэва, Д. Школьнікі за кроснамі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 3 кастрычніка (№ 110). — С. 4. 
У Паставіцкай сярэдняй школе рэалізаваны педагагічны праект “Стварэнне 

сістэмы патрыятычнага выхавання на аснове далучэння навучэнцаў да 

нацыянальнай культуры Старадарожчыны”, кіраўніком якога з’яўляецца Ірына 

Леанідаўна Сойка. Дзякуючы рэалізацыі праекта, у школе актывізавалася 

даследчая, турысцка-краязнаўчая і творчая дзейнасць. Былі распрацаваны 9 

маршрутаў этнаграфічных экспедыцый па вывучэнні ткацтва і фальклорных 

свят. На падставе сабраных матэрыялаў ладзіцца работа творчай майстэрні 

“Ткацтва” і школьнага клуба “Народны каляндар”. 

 

Рэва, Д. Дзяцей чакае “Церамок” / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 3 кастрычніка (№ 110). — С. 4. 
У Жодзіне адкрыўся новы яслі-сад № 3 “Церамок”. Ён разлічаны на 154 

маленькіх выхаванцаў, якіх ужо чакаюць 18 педагогаў. 

 

Салавей, Л. Абуджэнне экалагічнай свядомасці / Л. Салавей // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 3 кастрычніка (№ 110). — С. 4. 
У нарачанскай сярэдняй школе № 2 з 1994 года дзейнічае экалагічны клуб 

“Абуджэнне”, які праз два гады стаў паўнапраўным членам ЮНЕСКА. 

Клуб удзельнічае ў экалагічных акцыях, рэалізоўвае даследча-краязнаўчыя 

праекты, многія экалагічныя мерапрыемствы зыходзячы з праграмы “Экалагічны 

школьны каляндар”. 

Аўтар артыкула – настаўніца пачатковых класаў, куратар экалагічнага 

клуба ЮНЕСКА “Абуджэнне”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/abudzhenne-ekalagichnaj-

svyadomastsi/ 
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31.10.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12560-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%968214916-ot-31102017.html 

 

Максимова, К. Золотой фонд области / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2017. — 31 кастрычніка (№ 82). — С. 8. 
Победителей конкурса “Мастер Минской области – 2017” чествовали в 

борисовском Дворце культуры им. М. Горького. Среди награжденных – Лилия 

Мальцевич, учитель по хоровому классу ГУО «Борисовская детская музыкальная 

школа искусств»; Татьяна Апанович, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 24» г. 

Молодечно; Максим Дубина, учитель физики ГУО «Средняя школа № 1 г. 

Фаниполь» Дзержинского района. 

 

Новохрост, А. Автомир Владимира Протасени / А. Новохрост // 

Мінская праўда. — 2017. — 31 кастрычніка (№ 82). — С. 1, 11. 
Статья посвящена талантливому педагогу, коллекционеру Владимиру 

Протасене, который вот уже больше 15 лет возглавляет Слуцкий районный 

центр автомобильной культуры и технического творчества детей и молодежи 

«Автомир». 

 

24.10.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12445-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%968014914-ot-24102017.html 

 

Лобатый, С. Таланты получили прописку / С. Лобатый // Мінская 

праўда. — 2017. — 24 кастрычніка (№ 80). — С. 4. 
Клецкий центр детского творчества справил новоселье. Сегодня в Минской 

области работают 48 учреждений дополнительного образования. Завершается 

строительство еще двух – в Столбцах и Жодино. 

 

Брожина, Ю. Кому в райцентре жить хорошо / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 24 кастрычніка (№ 80). — С. 5. 
В нынешнем году на Копыльщину по распределению прибыло 28 молодых 

педагогов, из них 24 – с высшим образованием. 

Корреспондент «МП» побывала в двух школах Копыльского района – 

городской средней школе № 3  и сельской Быстрицкой средней школе – и увидела, 

как на самом деле живут молодые специалисты. 

 

Адамовіч, С. Ад карціны – да … Бураціна / С. Адамовіч // Мінская 

праўда. — 2017. — 24 кастрычніка (№ 80). — С. 10. 
У цэнтры творчасці дзяцей і моладзі горада Чэрвеня адкрылася абноўленая 

майстэрня па дрэваапрацоўцы “МайстарОК”. 
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17.10.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12330-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%967814912-ot-17102017.html 

 

Новохрост, А. В первый раз – в IT класс! / А. Новохрост // Мінская 

праўда. — 2017. — 17 кастрычніка (№ 78). — С. 3. 
В Столбцах накануне Дня матери открылся новый детский сад – восьмой в 

городе и 660-й в области. Новый дом для малышей может принять одновременно 

230 воспитанников. А в IT-классе ребята будут постигать компьютерную 

грамоту. Но особая гордость администрации – бассейн, первый в дошкольных 

учреждениях Столбцов. 

 

Брожина, Ю. Мир держится на счастье / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2017. — 17 кастрычніка (№ 78). — С. 3. 
Семью Ольги Чемко, учителя-дефектолога ГУО «Ясли – сад № 1 г. 

Столбцы» на День матери посетили председатель первичной организации РОО 

«Белая Русь» и начальник управления образования облисполкома Галина Казак. 

 

13.10.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12287-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%967714911-ot-13102017.html 

 

Катается на велосипеде, готовит лучше всех и мечтает поехать на 

море // Мінская праўда. — 2017. — 13 кастрычніка (№ 77). — С. 4. 
Накануне Дня матери ученики средней школы № 13 Слуцка рассказали о 

самых главных и дорогих для них людях на свете – своих мамах. 

 

10.10.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12217-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%967514909-ot-06102017.html 

 

Гавриленко, Ю. Ох уж эти леди! / Ю. Гавриленко // Мінская праўда. 

— 2017. — 10 кастрычніка (№ 76). — С. 10. 
В преддверии Медународного дня девочек корреспонденты “МП” посетили 

единственную в стране женскую гимназию в Жодино, где образование получили 

700 выпускниц. 

Специальный репортаж знакомит с секретами воспитания в современной 

«школе благородных девиц» леди третьего тысячелетия. 

 

Кузовкина, М. Сырая сыроежка / М. Кузовкина // Мінская праўда. — 

2017. — 10 кастрычніка (№ 76). — С. 15. 
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Под названием “Сырая сыроежка” прошел первый грибной фестиваль в 

Вилейском государственном колледже. 

 

06.10.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12170-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%967514909-ot-06102017.html 

 

«Твае першыя фінансы»: детям – о деньгах / Белагропромбанк // 

Мінская праўда. — 2017. — 6 кастрычніка (№ 75). — С. 24. 
Ежегодно проходят уроки финансовой грамотности от Белагропромбанка 

при активной поддержке Национального банка, Министерства образования 

Республики Беларусь,  представителей Национального олимпийского комитета 

Беларуси, органов исполнительной власти. Участниками проекта выбраны 

пятиклассники. Проект «Твае першыя фінансы» с каждым годом становится все 

масштабнее. В текущем году одноименную уникальную полезную книгу получат 

около 100 тысяч пятиклассников Беларуси. Во всех областных центрах, во многих 

районных городах и сельских населенных пунктах страны прошли насыщенные и 

интересные уроки. Так, в сентябре уроки прошли и в СШ № 5 г. Жодино. 
 

03.10.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12101-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%9674-14908-ot-03102017.html 

 

В Минской области проходит VII педагогический марафон 

руководящих работников и специалистов образования // Мінская праўда. 

— 2017. — 3 кастрычніка (№ 74). — С. 1. 
Тема марафона – “Компетентностный подход в образовании: от теории к 

практике”. 2 октября во всех районах области прошел День учителя-предметника 

и День школьного библиотекаря. Завершится педагогический марафон 6 октября 

традиционным Днем управленца. 

http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12170-minskaya-pra%D1%9Eda-%E2%84%967514909-ot-06102017.html
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12170-minskaya-pra%D1%9Eda-%E2%84%967514909-ot-06102017.html
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12101-minskaya-pra%D1%9Eda-%E2%84%9674-14908-ot-03102017.html
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12101-minskaya-pra%D1%9Eda-%E2%84%9674-14908-ot-03102017.html

