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17.11.17 

Романовская, И. Школа готовит победителей / И. Романовская // СБ. 

Беларусь сегодня. — 2017. — 17 ноября (№ 222). — С. 8. 
Учитель физики гимназии № 1 Борисова Евгений Евгеньевич Волынец и 

учитель географии гимназии № 1 Жодино Ирина Николаевна Пичугина удостоены 

медали “За трудовые заслуги”. 

Электронная версия статьи: https://www.sb.by/articles/shkola-gotovit-

pobediteley.html 

 

 

 

«Звязда» – грамадска-палітычная 
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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/ 
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09.11.17 

Нікалаева, Н. Разумнікі і разумніцы вызначылі найлепшых / Н. 

Нікалаева // Звязда. — 2017. — 9 лістапада (№ 216). — С. 3. 
У Мінску завяршыўся заключны этап алімпіяды школьнікаў Саюзнай 

дзяржавы “Расія і Беларусь: гістарычнае і духоўнае адзінства”. Па суме 

набраных балаў Мінская вобласць падзяліла трэцяе месца з Віцебскай і 

Магілёўскай абласцямі. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/9lis-

3_optim.pdf 
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02.11.17 

Гатоўка, У. “Каб толькі не было вайны…” / У. Гатоўка // Звязда. — 

2017. — 2 лістапада (№ 212). — С. 5. — (Сямейная газета). 
Уладзіслаў Гатоўка, вучань 8 “А” класа СШ № 3 г. Вілейкі, даслаў у 

рэдакцыю на конкурс “Фотаздымак з гісторыяй” расказ пра свайго 

прапрадзядулю П. Ф. Чыўлытка. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/sites/default/files/2lis-

9_optim.pdf 
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30.11.17 

Рэва, Д. Знаўцы мовы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 30 

лістапада (№ 134). — С. 4. 
VI Міжнародны фестываль “Знаўцы Расіі і рускай мовы” прайшоў у Маскве 

і аб’яднаў школьнікаў з усяго свету, якія вывучаюць рускую мову. Беларусь 

прадстаўлялі каманды з Магілёўскай і Мінскай абласцей.  

Па выніках конкурсу дыпломам II ступені ў намінацыі “Душа Расіі” 

ўзнагароджана навучэнка сярэдняй школы № 9 Маладзечна Анастасія Чаркасава. 

Годна выступілі ў розных конкурсных намінацыях фіналу навучэнцы 

Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Ангеліна Слабко, Аляксандра 

Шаманава, Віталіна Віннік, Уладзіслаў Прымакоў і Мікалай Наруць. Таксама 

фіналістамі сталі Паліна Нікановіч, Кацярына Ушакевіч з сярэдняй школы № 9 

Маладзечна. 

Дайсці да фіналу і годна выступіць вучням дапамагалі іх настаўнікі: педагогі 

Сноўскай сярэдняй школы Іна Рычардаўна Віннік, Вольга Уладзіміраўна Гуціева, 

Аляксей Аляксандравіч Дунчанка. Канкурсантаў з Маладзечна падрыхтавала Інеса 

Львоўна Верамей. 

 

Грэчка, І. Святло веры, святло краязнаўства / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 30 лістапада (№ 134). — С. 4. 

http://zviazda.by/sites/default/files/2lis-9_optim.pdf
http://zviazda.by/sites/default/files/2lis-9_optim.pdf
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Актуальныя пытанні праваслаўнага краязнаўства разглядалі 23 лістапада 

на базе Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства ўдзельнікі тэматычнай 

секцыі III Беларускіх калядных чытанняў. Настаўнікі-краязнаўцы дзяліліся з 

калегамі ўласным вопытам па вывучэнню святынь малой радзімы. 

Так, на базе вілейскай гімназіі № 2 дзейнічае раённы рэсурсны цэнтр па 

духоўна-маральным выхаванні. Пра работу цэнтра паведаміў намеснік дырэктара 

ўстановы па вучэбнай  рабоце Мікалай Міхайлавіч Іваненка. 

Акрамя рэсурсных цэнтраў, важная роля ў праваслаўным краязнаўстве 

адводзіцца даследчай рабоце. Пра духоўна-асветніцкую дзейнасць нашага 

вядомага земляка Іосіфа Антонавіча Пашкевіча паведаміла метадыст Мінскага 

абласнога інстытута развіцця адукацыі Наталля Іванаўна Обухава. 

 

Хідджаз, М. Самастойнасць дае перавагі / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 30 лістапада (№ 134). — С. 6. 
Пра арганізацыю харчавання школьнікаў, выхаванцаў дзіцячых садоў, 

навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі 

Мінскай вобласці. 

 

Рэва, Д. Высокая ацэнка добрых спраў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 30 лістапада (№ 134). — С. 13. 
Некалькі месяцаў назад былі падведзены вынікі чацвёртага фестывалю-

марафону “Крылы анёла”. Пераможцамі фестывалю-марафону прызнаны 

аддзелы адукацыі, спорту і турызму Вілейскага і Маладзечанскага райвыканкамаў, 

падзякі Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла ўдастоены аддзелы адукацыі, 

спорту і турызму Барысаўскага, Мінскага, Стаўбцоўскага і Клецкага 

райвыканкамаў. 

Заснавальнік і арганізатар фестываляў “Крылы анёла” і “Дабравест” 

метадыст МАІРА Вячаслав Рыгоравіч Бабкоў узнагароджаны медалём свяціцеля 

Кірылы Тураўскага. 

 

Рэва, Д. Інвестыцыі ў будучы поспех / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 30 лістапада (№ 134). — С. 13. 
На Міншчыне вызначылі лепшых знаўцаў фінансаў на абласным этапе 

алімпіяды па фінансавай дасведчанасці. Дыплом II ступені алімпіяды заваяваў 

Руслан Саковіч, навучэнец гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна. Дыпломам 

III ступені ўзнагароджана Аляксандра Кукрэш, вучаніца сярэдняй школы № 2 

Капыля імя Цішкі Гартнага. Пераможцам і ўладальнікам дыплома I ступені 

абласнога этапу Рэспубліканскай алімпіяды па фінансавай дасведчанасці стаў 

адзінаццацікласнік Аляксандр Траян, навучэнец гімназіі № 7 Маладзечна. 

Дапамагала юнаку  рыхтавацца настаўніца ўстановы адукацыі Жанна 

Мечыславаўна Цімчанка. 

Як адзначыла прарэктар па навукова-метадычнай рабоце Мінскага 

абласнога ІРА М.А. Краснова, фінансавая дасведчанасць дазваляе чалавеку быць 

незалежным у прыняцці фінансавых рашэнняў, свядома і разумна паляпшаць свой 

дабрабыт і дабрабыт краіны. МАІРА разам з Нацыянальным банкам распрацаваў 
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праграму факультатыўных заняткаў “Асновы фінансавай дасведчанасці”. Гэтая 

праграма цяпер праходзіць працэдуру зацвярджэння.  

У Ракаўскай сярэдняй школе рэалізаваны педагагічны праект, у рамках якога 

выбудавана сістэма работы не толькі з навучэнцамі, але і з настаўнікамі і 

бацькамі. 

Электронная версія артыкула: 
https://nastgaz.by/investytsyi-u-rannyae-dzyatsinstva-zalo/ 

 

Рэва, Д. Выстава калядных цудаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 30 лістапада (№ 134). — С. 13. 
У сярэдняй школе № 8 Жодзіна экспанавалася выстава-конкурс лепшых 

работ пераможцаў рэгіянальных тураў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

“Калядная зорка”. Спецыялісты Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці 

дзяцей і моладзі і Мінскага абласнога ІРА, вядучыя педагогі дадатковай адукацыі 

Міншчыны выбралі 70 работ, якія будуць прадстаўлены на XXI Рэспубліканскай 

выставе дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў “Калядная зорка”. 

 

25.11.17 

Грэчка, І. Узнагарода за маральны  подзвіг / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 25 лістапада (№ 132). — С. 5. 
Учора падчас пленарнага пасяджэння III Беларускіх калядных чытанняў 

“Маральныя каштоўнасці і будучыня чалавецтва”, якое праводзілася на базе 

Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, прайшла ўрачыстая 

цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў конкурсу “За маральны подзвіг 

настаўніка”. Да высокай узнагароды Беларускай Праваслаўнай Царквы за 

перамогу ў рэспубліканскім конкурсе былі прадстаўлены педагогі 

агульнаадукацыйных і нядзельных школ, сістэмы павышэння кваліфікацыі, 

кіраўнікі творчых калектываў, сярод якіх лаўрэат прэміі “За духоўнае 

адраджэнне”, прэміі Мінгарвыканкама, педагогі, удастоеныя звання “Жанчына 

года” – настаўніца матэматыкі ясляў-сада – сярэдняй школы № 24 Барысава 

Наталля Аляксееўна Белікава. 

 

Калядзіч, Н. У свеце творчасці / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 25 лістапада (№ 132). — С. 6. 
У завочным этапе Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі 

навучэнцаў “Я ў свеце творчасці” ўладальнікамі дыпломаў I ступені ў намінацыі 

“Выяўленчае мастацтва” сталі Арсеній Караленка, навучэнец 7 класа гімназіі № 1 

Жодзіна, і Софія Кірпічонак, навучэнка 8 класа Сеніцкай сярэдняй школы імя Янкі 

Купалы; у намінацыі “Тэатральнае мастацтва” – Антаніна Камельчык, навучэнка 

гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна. 

 

23.11.17 

Сідаровіч, Г. Для ўніверсітэта і для краіны / Г. Сідаровіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 23 лістапада (№ 131). — С. 1. 

https://nastgaz.by/investytsyi-u-rannyae-dzyatsinstva-zalo/
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У БДПУ імя Максіма Танка адкрыты першы і ўнікальны ў плане 

магчымасцей Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр адукацыйнай робататэхнікі. Як 

заўважыў на цырымоніі адкрыцця цэнтра рэктар БДПУ А. Жук, ён будзе 

працаваць не толькі на ўніверсітэт, а на ўсю краіну. Адным з напрамкаў дзейнасці 

цэнтра будзе работа са школьнікамі. Выкладчыкі ўніверсітэта ўжо цяпер 

праводзяць факультатыўныя заняткі з навучэнцамі 5-7 класаў у гімназіі № 20 

Мінска і Азярцоўскай сярэдняй школы Мінскага раёна. 

 

Грэчка, І. Вянок у гонар класіка / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 23 лістапада (№ 131). — С. 3. 
На Міншчыне дзейнічае найбольшая колькасць школьных літаратурных 

музеяў – 14. Чаго варты адзін толькі Уздзенскі раён: тут створана аж пяць 

літаратурных музеяў. 

Па выніках рэспубліканскага конкурсу акцыі “Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся” былі вызначаны лепшыя музеі ўстаноў адукацыі. У намінацыі 

“Літаратурная экспазіцыя”  трэцяе месца заваяваў гісторыка-краязнаўчы музей 

Акцябрскай базавай школы імя В. Віткі Слуцкага раёна (кіраўнік М. А. 

Бенедзіктовіч).  

У намінацыі “Літаратурны музей” дыплом II ступені ў літаратурнага 

“Музея Янкі Купалы на сеніцкай зямлі” Сеніцкай сярэдняй школы імя Янкі Купалы 

Мінскага раёна (кіраўнік М. А. Мазэпіна). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/vyanok-u-gonar-klasika/ 

 

Рэва, Д. Касмічныя вышыні чэрвеньскіх школьнікаў / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 23 лістапада (№ 131). — С. 4. 
Тры гады ў Міжнароднай касмічнай алімпіядзе ўдзельнічае каманда 

Чэрвеньскага раёна. Сёлета навучэнцы годна прадставілі нашу краіну на 

алімпіядзе і атрымалі ўзнагароды. 

Дыпломамі па прыродазнаўстве ўзнагароджаны Дар’я Грыбко, навучэнка 11 

класа сярэдняй школы № 4 Чэрвеня, і Георгій Аляксееў, навучэнец 10 класа 

Запольскай сярэдняй школы Чэрвеньскага раёна. 

Дыпломы прызёраў алімпіяды заваявалі навучэнцы сярэдняй школы № 1 

Смілавіч: адзінаццацікласнік Ягор Пацалуеў па прыродазнаўстве і  васьмікласнік 

Максім Шастак па фізіцы.  

Прызёрам алімпіяды па літаратуры стала Вольга Лосік, навучэнка 11класа 

сярэдняй школы № 4 Чэрвеня. 

 

21.11.17 

Рэва, Д. Вясёлая восень па-беларуску / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 21 лістапада (№ 130). — С. 5. 
У Любані ўпершыню прайшоў раённы конкурс-свята “Восеньскі карагод”. 

Мерапрыемства прадугледжвала правядзенне беларускіх народных гульняў на 

свежым паветры. Яго ўдзельнікамі сталі выхаванцы пяці ўстаноў дашкольнай 

адукацыі. Без узнагарод не застаўся ніхто. На першым месцы апынуўся 

https://nastgaz.by/vyanok-u-gonar-klasika/
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дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці “Казка”, другое месца падзялілі паміж сабой 

яслі-сад № 5 і № 6, а трэцяе – Сароцкі яслі-сад  і яслі-сад № 4 Любані. 

 

Рэва, Д. Дзень беражлівых / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

21 лістапада (№ 130). — С. 5. 
Ва ўстановах адукацыі Мінскай вобласці прайшлі разнастайныя 

мерапрыемствы, прысвечаныя Дню энергазберажэння. Так, напрыклад, у эколага-

біялагічным цэнтры Дзяржынскага раёна прайшла акцыя па зборы адпрацаваных 

батарэек “Ёсць зарад”.  

У Станькаўскай сярэдняй школе імя Марата Казея адбылася канферэнцыя 

пад назвай “Смецце з карысцю”, падчас якой дзеці дзяліліся інфармацыяй аб тым, 

як можна даць непатрэбным рэчам другое жыццё. 

Сярэдняй школе № 4 Дзяржынска энергазберажэнне папулярызавалі з 

дапамогай спорту – тут адбылася спартландыя “Мама, тата, я – 

энергазберагальная сям’я!”.  

У сярэдняй школе № 3 Вілейкі навучэнцы ўзнялі пытанні энергазберажэння 

падчас эка-дэбатаў “Беражэш рэсурсы – думаеш пра нашчадкаў”. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/dzen-berazhlivyh/ 

 

Рэва, Д. Выхаванне прыгажосцю / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 21 лістапада (№ 130). — С. 5. 
На Міншчыне прайшоў агляд-конкурс на лепшае добраўпарадкаванне і 

азеляненне тэрыторый устаноў адукацыі. 

Асабліва высока ацанілі эксперты стаўленне калектываў да афармлення 

Лядзенскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Чэрвеньскага раёна, Капыльскага 

дзяржаўнага каледжа. 

У намінацыі “Лепшае знешняе азеляненне і добраўпарадкаванне” першае 

месца заваявалі калектывы ДЦРД “Сонейка” Капыля, Рудзенскай дапаможнай 

школы-інтэрната Пухавіцкага раёна, Дзераўнянскай сярэдняй школы 

Стаўбцоўскага раёна, Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа. 

У намінацыі “Лепшае ўнутранае азеляненне і добраўпарадкаванне”  лідарамі 

прызнаны калектывы Ждановіцкага дзіцячага дома Мінскага раёна, Астрашыцка-

Гарадоцкай сярэдняй школы Мінскага раёна, Марьінагорскага ордэна “Знак 

Пашаны” аграрна-тэхнічнага каледжа імя У. Е. Лабанка.  

Калектывы бараўлянскага ясляў-сада № 1 Мінскага раёна, ДЦРД “Расінка” 

Валожына і нарацкая сярэдняя школа № 2 Мядзельскага раёна – найлепшыя ў 

стварэнні тэрыторыі бяспекі. 

 

Рэва, Д. Дыялог культур на мове творчасці / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 21 лістапада (№ 130). — С. 5. 
На Міншчыне вызначылі пераможцаў абласнога этапу маладзёжнага 

марафону “Дыялог культур – адзіны свет”. 

Першае месца ў намінацыі “Дэкаратыўна-пракладная творчасць” раздзялілі 

паміж сабой тры конкурсныя работы: кампазіцыя “Свята сяброўства”, 

створаная Алесяй Ахрамовіч, навучэнкай Любанскага сельскагаспадарчага 

прафесійнага ліцэя, пад кіраўніцтвам В. Р. Гарэлькі; кампазіцыя “Дзве сястры – 

https://nastgaz.by/dzen-berazhlivyh/
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Беларусь і Расія” творчай групы “Вытокі”, што дзейнічае ў Маладзечанскім 

дзяржаўным каледжы пад кіраўніцтвам В. А. Самаль і М. Я. Собаль; мастацкая 

кераміка “Адзінае сонца свету”, вырабленая Кірылам Скрыганам і Міхаілам 

Грышановічам, прадстаўнікамі Марь’інагорскага ордэна “Знак Пашаны” аграрна-

тэхнічнага каледжа імя У. Е. Лабанка, пад кіраўніцтвам М. У. Муратавай. 

Лепшымі сярод работ у намінацыі “Даследчыя і інфармацыйныя праекты” 

прызнаны дзве – даследаванне “Калыханкі ў беларускай, армянскай і англійскай 

культурах” Тацэвік Грыгаран, навучэнкі Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя 

Якуба Коласа, пад кіраўніцтвам А. М. Рацкевіч і інфармацыйны праект “Беларусь 

мая святая – ты мне маці родная” навучэнкі Барысаўскага дзяржаўнага каледжа 

Аліны Паўловіч пад кіраўніцтвам М. А. Вронскай. 

Безумоўнымі лідарамі ў намінацыі “Інфармацыйныя рэсурсы”   сталі 

навучэнцы Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа Данііл 

Флер’янавіч пад кіраўніцтвам У. Я. Сухавея і С. Г. Якіменкі, які стварыў вэб-сайт 

“Нясвіжскія лыжачнікі”, і Мікіта Дапкус пад кіраўніцтвам Т. А. Цвірко і Л. І. 

Кіпець з электроннай інтэлектуальнай гульнёй “Коласазнаўца”. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/dyyalog-kultur-na-move-tvorchastsi/ 

 

18.11.17 

Дубоўская, В. Стратэгічныя вектары адукацыі / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 18 лістапада (№ 129). — С. 6–7. 
Тэмай выступлення міністра адукацыі І. Карпенкі на рэспубліканскім 

семінары “Інавацыйнае развіццё – стратэгічны вектар адукацыі” сталі стан і 

перспектывы інавацыйнага развіцця адукацыйнай сферы нашай краіны. Сярод 

удзельнікаў семінара былі прадстаўнікі і Мінскай вобласці. Так, настаўніца біялогіі 

Асташыцка-Гарадоцкай сярэдняй школы Ірына Леанідаўна Сярко задалася 

пытаннем, як падрыхтаваць дзіця да жыцця ў такім зменлівым свеце. Настаўнік 

гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы № 11 Маладзечна Віктар Эдуардавіч 

Жук гаварыў пра неабходнасць прафесійнага развіцця педагога ва ўмовах 

мадэрнізацыі адукацыйнага працэсу. 

 

Нікіфарава, С. Арыенціры суботняга адпачынку / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 18 лістапада (№ 129). — С. 10. 
Конкурс на лепшы праект па арганізацыі шостага школьнага дня 

завершаны. Для куратараў выхаваўчага кірунку ўсіх рэгіёнаў і Мінска, у 

прыватнасці супрацоўнікаў інстытутаў развіцця адукацыі, кіраўнікоў выхаваўчага 

кірунку ў сваіх адукацыйных установах Міністэрствам адукацыі быў праведзены 

круглы стол “Актуальныя аспекты ўдасканальвання арганізацыйна-змястоўнага 

напаўнення шостага школьнага дня”. 

У рабоце круглага стала прыняла ўдзел Таццяна Анатольеўна Цвірко, 

начальнік Цэнтра выхаваўчай работы Мінскага абласнога інстытута развіцця 

адукацыі. 

 

https://nastgaz.by/dyyalog-kultur-na-move-tvorchastsi/
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Грэчка, І. Гуляй – вучы, гуляй – выхоўвай / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 18 лістапада (№ 129). — С. 17. 
Падведзены вынікі Рэспубліканскага конкурсу па распрацоўцы 

камп’ютарных гульняў патрыятычнай накіраванасці “ПАТРЫЁТ.by” у рамках 

Рэспубліканскага тыдня тэхнічнай творчасці “Юнацтва. Інтэлект. Будучыня”. 

Намінацыя, у якой канкурсанты расказваюць пра подзвіг народа ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны, з’яўляецца традыцыйнай. Сёлета назва гучала так: “Их 

память вечно хранит обелисков гранит…”. Пераможцам у малодшай узроставай 

групе стаў калектыў навучэнцаў сярэдняй школы № 2 Мар’інай Горкі (Аляксей 

Коўшар, Раман Мачульскі, Максім Грошаў, Аляксей Хадыка) з праектам “И 

память в наших душах не сотрется…”. 

 

11.11.17 

Калядзіч, Н. Будучая педагагічная эліта фарміруецца ў школе / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2017. — 11 лістапада (№ 126). — С. 7. 
Днямі ў вядучай педагагічнай УВА краіны – БДПУ імя Максіма Танка – 

адбылася II Рэспубліканская канферэнцыя “Педагагічныя класы: вопыт і 

перспектывы”, на якой былі падведзены вынікі работы класаў і груп педагагічнай 

накіраванасці і вызначаны перспектывы педагагічнай прафілізацыі ва ўстановах 

агульнай сярэдняй адукацыі. 

Трэба адзначыць, што па колькасці педагагічных класаў і груп лідзіруюць 

Мінская вобласць, Мінск і Гродзенская вобласць. 

Вопытам арганізацыі дзейнасці класаў і груп педагагічнай накіраванасці 

падзяліліся педагогі. Аб асаблівасцях педагагічнай прафілізацыі Міншчыны 

расказала рэктар Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі С.У. 

Сітнікава. 

 

Дубоўская, В. Карысныя веды для практыкі / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 11 лістапада (№ 126). — С. 8. 
У межах Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства 

педагагічных работнікаў “Настаўнік года Рэспублікі Беларусь – 2017” на базе 

філалагічнага факультэта БДУ адбыліся майстар-класы ўдзельнікаў фіналу 

конкурсу. Заняткі правадзіліся па беларускай мове і літаратуры, рускай мове і 

літаратуры. Сваё майстэрства студэнтам прадэманстравала настаўнік рускай 

мовы і літаратуры Таццяна Аляксандраўна Канавалёнак з сярэдняй школы № 1 імя 

У.М. Марцінкевіча Крупак. 

 

Зубовіч, Т. Міжшкольны факультатыў: працаваць цікава, творча, 

вынікова / Т. Зубовіч // Настаўніцкая газета. — 2017. — 11 лістапада (№ 126). 

— С. 15. — (Дадатак “Адукацыйная прастора”). 
У Слуцкім раёне з 2007 года працуе міжшкольны факультатыў па 

беларускай мове. Зараз яго заняткі праходзяць на базе гімназіі № 2 Слуцка. 

Таццяна Зубовіч, настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 2 Слуцка, 

знаёміць чытачоў з уласным вопытам арганізацыі і прымянення прыёмаў і 

метадаў заняткаў, якія праходзяць на факультатыве. Неаднаразова вучні, якія 
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наведвалі міжшкольны факультатыў, станавіліся пераможцамі розных этапаў 

рэспубліканскай прадметнай алімпіяды, а ў 2016/2017 навучальным годзе Вадзім 

Крэпскі, вучань гімназіі № 2 Слуцка, атрымаў дыплом II ступені (вочным) этапе 

алімпіяды, якую праводзіў БДПУ імя Максіма Танка. 

 

09.11.17 

Клюйко, А. Выбудаваць індывідуальную адукацыйную траекторыю / 

А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2017. — 9 лістапада (№ 125). — С. 3. 
Адбылася сустрэча педагогаў, удзельнікаў рэспубліканскага інавацыйнага 

праекта па лічбавай прафарыентацыі, з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і прадстаўнікамі Міністэрства адукацыі 

нашай краіны. У Рэспубліканскім інавацыйным праекце прымалі ўдзел таксама і 

адукацыйныя ўстановы Любанскага і Маладзечанскага раёнаў. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/vybudavats-indyvidualnuyu-adukatsyjnuyu-traektoryyu/ 

 

04.11.17 

Клюйко, А. Новы механізм удасканалення / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 4 лістапада (№ 124). — С. 7. 
“У Слуцку прайшоў Рэспубліканскі савет дырэктароў устаноў прафесійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі 

Міністэрства адукацыі, Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі, 

органаў кіравання адукацыяй Мінскай вобласці, іншых рэгіёнаў, кіраўнікі 

навучальных устаноў. Галоўнай тэмай, якая разглядалася на пасяджэнні савета, 

стала ўзаемадзеянне навучальных устаноў прафесійнай адукацыі з заказчыкамі 

кадраў. Таксама абмяркоўваліся пытанні, якія ўзніклі ў ходзе вызначэння новых 

напрамкаў развіцця прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі падчас 

праведзенага Рэспубліканскага педагагічнага савета з удзелам кіраўніка 

дзяржавы”. 

Электронная версія артыкула:  
https://nastgaz.by/novy-mehanizm-udaskanalennya/ 

 

Чэмер, М. Колас у пяшчотных руках / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 4 лістапада (№ 124). — С. 9; 12–13. — (Дадатак “Рэй”). 
Напярэдадні 135-годдзя Якуба Коласа рэдактар “НГ” наведаў 

Мікалаеўшчынскую школу Стаўбцоўскага раёна. 

 

Рэва, Д. Мультыплікатары з дзіцячага сада / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 4 лістапада (№ 124). — С. 17. 
У студыі “Мультыфокус” дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці г. Барысава 

маленькія выхаванцы вучацца здымаць мультфільмы. Сёння колькасць удзельнікаў 

студыі больш за 20, яны актыўна ўдзельнічаюць у розных творчых конкурсах. 

Цэнтр цесна ўзаемадзейнічае з навучэнцамі гімназіі № 3 Барысава. 
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Рэва, Д. Мы і космас / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 

лістапада (№ 124). — С. 17. 
Да юбілейных дат – 75-годдзе двойчы Героя Савецкага Саюза лётчыка-

касманаўта У.В. Кавалёнка і 40-годдзе з дня першага палёту ў космас – ва 

ўстановах адукацыі Крупскага раёна рэалізоўваецца праект “Мы і космас”, які 

прадугледжвае шэраг тэматычных мерапрыемстваў. Так, на базе сярэдняй школы 

№ 1 імя У.М. Марцінкевіча прайшоў інтэрактыўны марафон “Чалавек і космас”, 

які аб’яднаў навучэнцаў 7-11 класаў. Першае месца па выніках спаборніцтва заняла 

каманда Крупскай раённай гімназіі, другое і трэцяе – дзве каманды з сярэдняй 

школы № 1. 

 

Хідджаз, М. Формула выдатнага лета / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 4 лістапада (№ 124). — С. 21. 
У НДЦ “Зубраня” прайшоў семінар-нарада, на якім былі падведзены вынікі 

летняй аздараўленчай кампаніі. У ім удзельнічала больш за 170 прадстаўнікоў 

міністэрстваў і ведамстваў, устаноў, што займаюцца арганізацыяй адпачынку і 

аздараўлення юных беларусаў. Трэба адзначыць, што планавыя аб’ёмы 

аздараўлення перавыкананы па ўсіх відах. Паказчыкі аздараўлення дзяцей у 2017 

годзе па Мінская вобласці склалі 54 434 (101,5 %). 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/formula-vydatnaga-leta/ 

 

Нікіфарава, С. Выхаваўчыя інвестыцыі ў будучыню / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 4 лістапада (№ 124). — С. 22–23. 
Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі правёў для 

кіраўнікоў устаноў дадатковай адукацыі Беларусі Рэспубліканскую навукова-

практычную вэб-канферэнцыю “Дадатковая адукацыя дзяцей і моладзі – 

інвестыцыі ў будучыню краіны”. Яе ўдзельнікі змаглі пазнаёміцца з лепшым 

вопытам і знайсці адказы на самыя актуальныя пытанні сістэмы дадатковай 

адукацыі. 

Прыкладам якаснай работы ў кірунку па арганізацыі шостага школьнага дня 

стала выступленне Таццяны Анатольеўны Цвірко, начальніка цэнтра выхаваўчай 

работы Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі. Яна прадставіла 

калегам створаную мадэль выхаваўчай работы, у аснове якой – рэгіянальныя 

праграмы па арганізацыі шостага школьнага дня. 

Так, у Цэнтры дзіцячай творчасці Лагойскага раёна дзейнічае праграма 

“Суботні дзень: вольны час, творчасць, развіццё”. 

У Цэнтры дзіцячай творчасці Нясвіжскага раёна рэалізоўваецца праект 

“Прафесійны выбар дзяцей і моладзі пры дапамозе дзейнасці тэатральнага клуба ў 

шосты школьны дзень”. 

Цэнтр дзіцячай творчасці Бярэзінскага раёна з’яўляецца раённым 

інавацыйна-адукацыйным цэнтрам па бяспецы жыццядзейнасці.  

У Маладзечанскім цэнтры творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік” 

функцыянуе аб’яднанне па інтарэсах “Кругагляд”. Яго праграма накіравана на 

фарміраванне ведаў у галіне валеалогіі, уменняў супрацьстаяць негатыўным 

уздзеянням знешняга асяроддзя. 

https://nastgaz.by/formula-vydatnaga-leta/
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Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна ў шосты школьны 

дзень з’яўляецца культурна-адпачынкавай пляцоўкай для правядзення раённых 

конкурсаў і свят. 
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А вешенки растут / «Шлях перамогі», Вилейка // Мінская праўда. — 

2017. — 24 лістапада (№ 88). — С. 4. 
Первый урожай грибов собрали в Вилейском колледже. 

 

Цветы и лед – фантазия растет / «Шахтер», Солигорск // Мінская 

праўда. — 2017. — 24 лістапада (№ 88). — С. 4. 
“В Солигорске провели областной семинар-практикум, на котором педагоги 

Минщины познакомились с современными направлениями зимней флористики, 

поучаствовали в мастер-классах по фитодизайну, созданию новогодних 

композиций и изготовлению новогодних игрушек”. 

 

Брожина, Ю. Учеба учебой, а обед – по расписанию / Ю. Брожина // 

Мінская праўда. — 2017. — 24 лістапада (№ 88). — С. 6. 
Корреспондент “МП” посетила два учреждения образования Смолевичского 

района – гимназию и ясли-сад № 6 г. Смолевич “Радуга” с целью ознакомления с 

организацией питания детей. 

 

Брожина, Ю. Дотянуться до звезд / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2017. — 24 лістапада (№ 88). — С. 9. 
“Три года назад в средней школе № 1 г. Логойска появился клуб 

интеллектуальных игр “Ad astra”, что в переводе “К звездам”. Его создал бывший 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
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выпускник этого учреждения образования Вадим Кузмич. Участники клуба уже 

показывают высокие результаты на крупнейших турнирах страны”. 

 

21.11.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12852-minskaya-pra%D1%9Eda-

%E2%84%9687-14921-ot-21112017.html 

 

Брожина, Ю. Детский сад ждет ребят / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2017. — 21 лістапада (№ 87). — С. 4. 
С 2001 года в Минской области появилось 18 детских садов. В них создано 

более 3 тысяч мест. Кроме того, 10 детсадов открылось за счет реконструкции, 

перепрофилирования других зданий. 

 В Новой Боровой готовят к открытию новое дошкольное учреждение, на 

очереди – строительство еще двух под Минском. 

 

Адамовіч, С. У футболе толькі дзяўчаты / С. Адамовіч // Мінская 

праўда. — 2017. — 21 лістапада (№ 87). — С. 15. 
Трэнер Максім Шалабнёў на базе сярэдняй школы № 3 Чэрвеня сабраў групу 

дзяўчат для заняткаў футболам на Чэрвеньшчыне. 

 

03.11.17 
Читать номер в формате PDF:  
http://mpravda.by/pdf-arkhiv/item/12627-uzvyshsha-%E2%84%9663-10615-ot-

03102017.html 

 

На кірмаш – у дзіцячы сад / “Маладзечанская газета” // Мінская 

праўда. — 2017. — 3 лістапада (№ 83). — С. 4. 
Педагогі маладзечанскага дзіцячага сада № 22 знаёмяць сваіх выхаванцаў з 

традыцыямі свята ўраджаю. 

 

Международный телемост / “Пухавіцкія навіны”, Марьіна Горка // 

Мінская праўда. — 2017. — 3 лістапада (№ 83). — С. 4. 
О том, как в Германии прививают любовь к окружающей природе, в том 

числе и с помощью штрафов, узнали Марьиногорские школьники. 
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