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«Звязда» – грамадска-палітычная беларускамоўная газета.  
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пяць разоў на тыдзень. 
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27.12.17 

Лазоўская, Т. Кадэты запрашаюць дам / Т. Лазоўская // Звязда. — 2017. 

— 27 снежня (№ 249). — С. 3. 
“Традыцыйны навагодні баль прайшоў у Мінскім абласным кадэцкім 

вучылішчы ў Слуцку”. 

 

Пуставіт, В. Свята прыходзіць да кожнага / В. Пуставіт // Мясцовае 

самакіраванне : штодытнёвы дадатак газеты “Звязда”. — 2017. — 27 снежня 

(№ 49). — С. 2. 
Віцэ-спікер Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Мар’яна 

Шчоткіна ўручыла падарункі вучням Ждановіцкай школы-інтэрната. 

 

23.12.17 

Каско, Д. Карагод з падапечнымі / Д. Каско // Звязда. — 2017. — 23 

снежня (№ 248). — С. 9. 
Міністр унутраных спраў І. Шуневіч павіншаваў са святамі выхаванцаў 

Радашковіцкай школы-інтэрната. Дырэктар навучальнай установы Ігор Дзятлоўскі 

выказаў вялікую ўдзячнасць і адзначыў, што МУС з’яўляецца для школы не проста 

шэфамі, але і даўнімі сябрамі.  

http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
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Настаўніцкая газета» – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь. 

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. 

Выходзіць тры разы на тыдзень. 

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь. 

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.  

Web-cайт: http://nastgaz.by/ 

 

 

30.12.17 

Рэва, Д. Ферзь и пешка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 30 

снежня (№ 146). — С. 6. 
У Дзяржынску ўпершыню прайшло абласное спартыўна-масавае 

мерапрыемства “Ферзь і пешка”, якое сабрала разам спецыялістаў Мінскай 

вобласці, якія вучаць дзяцей шахматам і імкнуцца папулярызаваць і развіваць гыты 

карысны занятак. 

 

Рэва, Д. Вялікая размова аб духоўнасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 30 снежня (№ 146). — С. 7. 
Напярэдадні калядных свят на Міншчыне адбылася вялікая размова аб 

духоўнасці. Прадстаўнікі розных сфер дзейнасці сабраліся разам на III Барысаўскіх 

калядных рэгіянальных адукацыйных чытаннях, каб абмеркаваць тэму “Маральныя 

каштоўнасці і будучыня чалавецтва”. Мерапрыемствы трэці год запар праводзяцца 

Мінскім аблвыканкамам і Барысаўскай епархіяй Беларускай Праваслаўнай Царквы. 

Першыя чытанні праходзілі ў Барысаве, Другія – у Жодзіне. Трэція гасцінна 

прымалі Смалявічы. 

У рамках мерапрыемства працавала некалькі секцый – секцыя ўстаноў 

культуры, “Царква і СМІ”, “Вопыт супрацоўніцтва з установамі аховы здароўя”, 

“Вопыт сацыяльнага служэння”. Для работнікаў сферы адукацыі працавалі адразу 

дзве секцыі: сямейнага выхавання і дашкольных устаноў, а таксама 

агульнаадукацыйных устаноў, устаноў пазашкольнага выхавання і навучання, 

сацыяльна-педагагічных устаноў. 

 

Грэчка, І. Краязнаўчыя гісторыі / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 30 снежня (№ 146). — С. 8. 
У снежні НДЦ “Зубраня” па традыцыі прымаў актыўных удзельнікаў 

рэспубліканскай акцыі навучэнскай моладзі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”. 

Падчас аднайменнай змены ная яшчэ нядаўна заснежаных берагах Нарачы 

адпачывалі фіналісты конкурсу фотаздымкаў “Мая чароўная Беларусь”, 

аграбіялагічнага  конкурсу “Юный натураліст”, конкурсу творчых работ “Праз 

творчасць – у прафесію жыцця”, літаратурных музеяў (экспазіцый) устаноў 

адукацыі, даследчых работ “Тапаніміка роднага краю”. 

 

http://nastgaz.by/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2017 ГОДЗЕ 

СНЕЖАНЬ 

4 
 

Калядзіч, Н., Дубоўская, В. Усміхніся таму, што будзе… / Н. Калядзіч, 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 30 снежня (№ 146). — С. 10. 
Чым запомніўся адыходзячы год? Якія падзеі ў ім сталі яркімі і 

запамінальнымі? На гэтыя пытанні мы папрасілі адказаць добрых сяброў 

“Настаўніцкай газеты”, вядомых у краіне педагогаў, якія ўдзельнічалі ў 

конкурсным руху або маюць непасрэднае дачыненне даа яго.  

Сярод іх Іна Рычардаўна Віннік, настаўніца рускай мовы і літаратуры, 

настаўнік-метадыст Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Мінскай 

вобласці: - Адыходзячы год быў насычаны падзеямі, адкрыццямі, новымі 

знаёмствамі. Самая вялікая прафесійная радасць – поспехі і перамогі маіх вучняў. 

Год прынес 12 дыпломаў у навукова-даследчых конкурсах школьнікаў ад раённага 

ўзроўню да міжнароднага, 7 дыпломаў алімпіяд. 

 

28.12.17 

Нікіфарава, С. Канікулы са святочным настроем / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 28 снежня (№ 145). — С. 13. 
У межах свята Галоўнай ёлкі цэнтральнага рэгіёна, якое днямі прайшло ў 

Слуцку, званне “Вучань года Мінскай вобласці” атрымалі 25 школьнікаў, якія ў 

2017 годзе дасягнулі значных поспехаў у вучобе, спорце, творчасці, грамадскай 

дзейнасці. 

 

Рэва, Д. Тэрыторыя навагодніх забаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 28 снежня (№ 145). — С. 13. 
У Слуцку прайшло маштабнае свята “Тэрыторыя навагодніх забаў” для 

маленькіх жыхароў Мінскай вобласці. 

 

23.12.17 

У кожнага ёсць магчымасць дасягнуць вяршынь / па матэрыялах 

БелТА // Настаўніцкая газета. — 2017. — 23 снежня (№ 144). — С. 1. 
“Прэм’ер-міністр Беларусі А. Кабякоў у час рэспубліканскай дабрачыннай 

акцыі “Нашы дзеці” ўручыў навагоднія падарункі вучням Маладзечанскай 

агульнаадукацыйнай школы-інтэрната”. 

 

Калядзіч, Н. З крэатыўнымі ідэямі – у лічбавую будучыню / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2017. — 23 снежня (№ 144). — С. 5. 
“Днямі ў Мінску прайшоў фінал II Рэспубліканскага конкурсу маладзёжных 

праектаў “Інфармацыйныя і мабільныя тэхналогіі для агульнаадукацыйнага 

працэсу”. Галоўная мэта спаборніцтваў – пошук крэатыўных адукацыйных 

праектаў і ўвасабленне іх у жыццё”. 

У ліку пераможцаў – праект Android-дадатак “Школьны памочнік” гімназіі 

№ 1 Салігорска. 

 

Гомза, В. “Сапраўднае хобі ўзбагачае чалавека, прымушае ўвесь час 

самаўдасканальвацца” / В. Гомза // Настаўніцкая газета. — 2017. — 23 

снежня (№ 144).  — С. 12–13. — (Утульная хатка). 
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Размешчаны матэрыял пра захапленне настаўніцы беларускай мовы і 

літаратуры гімназіі № 1 Дзяржынска Алены Чаславаўны Сяліцкай. Педагог 

натхнёна выношвае і рэалізуе новыя ідеі правядзення цікавых заняткаў са сваімі 

вучнямі, а таксама мае цікавае хобі – калекцыянуе вожыкаў і стварае цудоўныя 

лялечныя мініяцюры. 

 

21.12.17 

Церахава, Н. Іх вопыт прызнаны лепшым / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 21 снежня (№ 143). — С. 1. 
У Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прайшло ўрачыстае закрыццё і 

ўзнагароджанне пераможцаў II Рэспубліканскага конкурсу “Лепшая ўстанова 

спецыяльнай адукацыі”. 

У намінацыі “Лепшая дапаможная школа (дапаможная школа-інтэрнат)” 

дыплом III ступені у Рудзенскай дапаможнай школе-інтэрнаце Мінскай вобласці. 

У намінацыі “Лепшы цэнтр карэкцыйна-развіццёвага навучання і 

рэабілітацыі” дыплом I ступені атрымаў ЦКНіР Смалявіцкага раёна Мінскай 

вобласці. 

 

Калядзіч, Н. Год навукі завяршылі дастойна / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 снежня (№ 143). — С. 3. 
З 10 па 15 снежня ў Баку прайшла Міжнародная алімпіяда “Лабараторыя 

падрыхтоўкі талентаў”. У складзе беларускай каманды ў інтэлектуальным турніры 

спаборнічалі шэсць старшакласнікаў з Мінска, Гродна і Барысава. Кіраўнікамі 

нашай зборнай выступілі настаўнік фізікі гімназіі № 1 Барысава Аляксандр 

Цярэнцьевіч Каранюк і настаўнік хіміі Ліцэя БДУ Андрэй Вячаслававіч Кульша. У 

агульнакамандным заліку ў нашай зборнай – ганаровае другое месца. І сярод 

пераможцаў – навучэнец гімназіі № 1 Барысава Ілья Драпеза. 

 

19.12.17 

Рэва, Д. Пад ветразямі прафесіяналізму / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 19 снежня (№ 142). — С. 4. 
Сёлета ў гімназіі № 1 імя У. А. Караля Чэрвеня адбыўся фестываль “Лепшае 

ад лепшых”, на які прыехалі настаўнікі клуба “Флагман” з Чэрвеньскага і 

Смалявіцкага раёнаў, Жодзіна. 

Фестываль складаўся з трох частак. Спачатку свае адкрытыя ўрокі правялі 

В. Э. Жук, настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 11 Маладзечна; В. У. Маліноўскі, 

намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце, настаўнік рускай мовы і 

літаратуры гімназіі № 10 Маладзечна; Т. Л. Жук, настаўніца фізічнай культуры і 

здароўя сярэдняй школы № 3 Вілейкі.  

Затым Т. А. Канавалёнак, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, настаўніца 

рускай мовы і літаратуры сярэдняй школы № 3 Крупак, і І. Л. Сярко, настаўніца 

біялогіі Астрашыцка-Гарадоцкай сярэдняй школы Мінскага раёна дзяліліся 

вопытам падчас правядзення майстар-класаў. 
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І трэцяй часткай фестывалю стаў адкрыты сход членаў клуба, на якім міні-

ўрокі правяла настаўніца музыкі Лошніцкай гімназіі Барысаўскага раёна 

І. А. Мітрафаненкава. 

 

Рэва, Д. Час фантазіі і экацудаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 19 снежня (№ 142). — С. 4. 
На базе Цэнтра турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі “Ветразь” Мінскага 

раёна прайшоў абласны этап Рэспубліканскага конкурсу-выставы “Лёд. Кветкі. 

Фантазія”. 

На абласны этап конкурсу было прадстаўлена 213 работ навучэнцаў 

аб’яднанняў па інтарэсах з устаноў агульнай сярэдняй, дадатковай адукацыі дзяцей 

і моладзі ўсіх раёнаў Міншчыны. 

 

Сліжанкова, С. Дыскусійны клуб выхоўвае патрыётаў / С. Сліжанкова 

// Настаўніцкая газета. — 2017. — 19 снежня (№ 142). — С. 4. 
У сярэдняй школе № 2 Смалявіч адбылася сустрэча навучэнцаў вядучай 

педагагічнай установы вышэйшай адукацыі краіны з педагогамі і вучнямі школы 

ў рамках дыскусійнага клуба БДПУ “Белая Русь”, ініцыятарам якога стаў дырэктар 

школы І. А. Юшкевіч. А супрацоўніцтва ў рамках дыскусійнага клуба прапанаваў 

дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі 

В. В. Старычонак. 

Аўтар – настаўніца гісторыі сярэдняй школы № 2 Смалявіч. 

 

16.12.2017 

Рэва, Д. Выхавальнікі прыгажосці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 16 лістапада (№ 141). — С. 12. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
Бесперапынны пошук новых кірункаў работы здзяйсняе Цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі Салігорскага раёна. Па выніках 2016 года ЦТДіМ стаў лідарам 

вобласці ў штогадовым спаборніцтве сярод устаноў адукацыі “За дасягненні 

высокіх паказчыкаў у развіцці адукацыі”. 

Чытачы газеты маюць магчымасць пазнаёміцца з дзейнасцю мейкап-студыі 

Цэнтра, заняткі ў якой вядзе Наталля Алегаўна Стэфанішына, і аб’яднаннем 

“Культурныя людзі”, кіраўніком якога з’яўляецца Вольга Уладзіміраўна 

Вайцешык. 

 

Саломка, Т. Выхаванне любові да малой радзімы на ўроках / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 16 лістапада (№ 141). — С. 18. — (Дадатак 

“Шосты дзень”). 
Тамара Саломка, настаўніца беларускай мовы і літаратуры Гародзькаўскага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы Валожынскага раёна, расказвае пра ўласную 

сістэму, накіраваную на выхаванне патрыятызму, пачуцця гордасці за родную 

старонку ў навучэнцаў. 

 

Гарбар, А. Казка Негарэльскага лесу / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 16 лістапада (№ 141). — С. 19.  
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Навучэнцы Лугаваслабадской сярэдняй школы сталі ўдзельнікамі 

мерапрыемства “Казка Негарэльскага лесу”, якое было арганізавана з мэтай іх 

прафесійнай арыентацыі, павышэння экалагічнай адукацыі, а таксама ў рамках 

адпрацоўкі арганізацыйных момантаў турыстычнага маршруту ў Негарэльскім 

вучэбна-доследным лясгасе. 

Аўтар – настаўніца хіміі і біялогіі Лугаваслабадской сярэдняй школы 

Мінскага раёна. 

 

Чэмер, М. Дыяменты Вільяны, або Сем секунд шчасця / М. Чэмер // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 16 лістапада (№ 141). — С. 22–23. 
У рамках рубрыцы “АРТ-вакацыі: галерэя творцаў”, сумеснага праекта 

Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі і “Настаўніцкай 

газеты”, прайшло знаёмства з настаўнікам Вілейскага дзяржаўнага каледжа. 

 

14.12.2017 

Рэва, Д. Стваральнікі будучыні / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 14 лістапада (№ 140). — С. 7. 
На Міншчыне прайшоў абласны конкурс “Дарога ў будучыню”. 

69 школьнікаў у трэці раз сабраліся ў БНТУ на факультэце інфармацыйных 

тэхналогій і робататэхнікі. Акрамя навучэнцаў з Мінскай вобласці, яго 

ўдзельнікамі сталі прадстаўнікі Брэсцкай вобласці і сталіцы. 

Уладальнікамі дыплома I ступені (збор мадэлі па малюнку) сталі Сямён 

Дарошка, які вучыцца ў сярэдняй школе № 11 Салігорска, і Кірыл Івановіч, 

навучэнец негарэльскай базавай школы № 2 Дзяржынскага раёна. 

У напрамку “Траекторыя” (праграмаванне сабранага робата) найлепш з 

заданнем справіўся Максім Паньковіч, які вучыцца ў гімназіі № 1 Барысава. 

Рэктар МАІРА Святлана Уладзіміраўна Сітнікава адзначыла, што 

робататэхніка развіваецца ў вобласці. Актыўна ў гэтым кірунку працуюць 

Дзяржынскі, Мядзельскі, Салігорскі раёны, а таксама прымаюцца пэўныя меры па 

падрыхтоўцы педагогаў. Таму конкурс будзе існаваць і развівацца далей. 

 

Рэва, Д. Прызнанне прафесіяналізму / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 14 лістапада (№ 140). — С. 7. 
Педагог Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна Іна Рычардаўна Віннік 

удастоена дыплома лаўрэата конкурсу (Усерасійскі конкурс метадычных 

распрацовак урокаў для настаўнікаў рускай мовы і літаратуры, прысвечаны 200-

годдзю з дня нараджэння А.К. Талстога) за эфектыўную рэалізацыю 

міжпрадметных сувязей пры вывучэнні творчасці А.К. Талстога. 

І.Р. Віннік прадставіла на суд журы распрацоўку ўрока па рускай 

літаратуры ў 6 класе “А.К. Талстой. Верш “Ілья Мурамец”. 

 

Рэва, Д. Майстры і творцы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

14 лістапада (№ 140). — С. 7. 
Падчас абласнога этапу Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага 

майстэрства WorldSkills Belarus вызначылі лепшых на Міншчыне юных сталяроў – 
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1-е і 2-е месцы занялі навучэнцы Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа Ціхан 

Кавальчук і Сямён Асіповіч, 3-е – прадстаўнік Барысаўскага дзяржаўнага 

будаўнічага прафесійнага ліцэя Вадзім Дзьячына. 

 

Алісіевіч, А. “Серабро” за фізічныя эксперыменты / А. Алісіевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 14 лістапада (№ 140). — С. 7. 
Прызёрамі V Міжнароднай алімпіяды па эксперыментальнай фізіцы IEPhO-

2017 (на базе аздараўленчага цэнтра “Жамчужына”, што ў Лепельскім раёне 

Віцебскай вобласці) сталі навучэнцы гімназіі № 1 Барысава – васьмікласнік Дзяніс 

Дзядкоў, дзевяцікласнік Данііл Сяліцкі, навучэнцы 10 класа Аляксандр Мамекін і 

Яўген Дзядкоў. Хлопцы ўзнагароджаны сярэбранымі медалямі і дыпломамі 

алімпіяды II ступені. 

Годна выступілі і атрымалі сертыфікаты ўдзельнікаў алімпіяды Максім 

Сцяпура і Данііл Захарэвіч, якія ўпершыню ўдзельнічалі ў спаборніцтвах 

міжнароднаго ўзроўню. 

Рады вынікам навучэнцаў і іх трэнеры – настаўнікі фізікі гімназіі Яўген 

Яўгенавіч Валынец і Аляксандр Цярэнцьевіч Каранюк. Падтрымліваў хлопцаў і 

кіраўнік каманды настаўнік фізікі гімназіі № 3 Барысава Ягор Аляксеевіч 

Мандрык. 

Аўтар артыкула – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі № 1 

Барысава. 

 

Нікіфарава, С. Прыступка ў эфір / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 14 лістапада (№ 140). — С. 12. 
У Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі завяршыўся 

Рэспубліканскі конкурс юных журналістаў “Ты ў эфіры!”. 

Сярод друкаваных работ, па меркаванні журы, лепшай стала Дар’я Санкевіч 

з гімназіі № 1 Старых Дарог. У намінацыі “Друкаваныя выданні”, у якім 

прадстаўляліся школьныя газеты, на другой прыступцы размясцілася газета 

Маладзечанскага ЦТДіМ “Маладзік” (кіраўнік Н.В. Шульжыцкая). 

Шмат жадаючых было паспрабаваць сябе і на радыё. У гэтай намінацыі  1-е 

месца было прысуджана Маргарыце Кубліцкай з маладзечанскай сярэдняй школы 

№ 1 імя Янкі Купалы. 

Самымі цікавымі работамі  ў “Фотагалерэі” сталі работы Дар’і Тарасенка са 

Слуцкага цэнтра тэхнічнай і прыкладной творчасці навучэнскай моладзі, якая 

атрымала 1-е месца, Юліі Вайткевіч і Дар’і Аляксеевай, навучэнак Хожаўскай 

сярэдняй школы Маладзечанскага раёна, якім было прысуджана 2-е месца. 

У намінацыі “Сацыяльныя сеткі” прынялі ўдзел аўтары блогаў і груп 

у сацыяльных сетках – 3-е месца ў Настассі Руднік з сярэдняй школы № 2 Жодзіна. 

 

09.12.2017 

Пацяпалава, С. ІКТ для навучання і карэкцыі / С. Пацяпалава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 9 лістапада (№ 138). — С. 15 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2017 ГОДЗЕ 

СНЕЖАНЬ 

9 
 

Артыкул настаўніка-дэфектолага Салігорскага раённага ЦКРНіР Святланы 

Пацяпалавай прысвечаны актыўнаму выкарыстанню інфармацыйных тэхналогій у 

спецыяльнай адукацыі. 

 

Цітова, Я. Гэта наш дом / Я. Цітова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

9 лістапада (№ 138). — С. 15. 
Загадчыца Ванелевіцкага дзіцячага сада Капыльскага раёна знаёміць чытачоў 

з праектам “Сацыяльна-маральнае развіццё дашкольніка пры дапамозе пазнання 

соцыуму ва ўмовах сельскай мясцовасці”, які пачаў дзейнічаць ва ўстанове 

адукацыі. 

 

07.12.2017 

Калядзіч, Н. Геаграфія ў сучасным фармаце / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 7 лістапада (№ 137). — С. 4. 
У Мінску падведзены вынікі конкурсу настаўнікаў геаграфіі Беларусі і Расіі 

“#ЛюблюГеаграфію”, які праводзіўся па ініцыятыве Пастаяннага камітэта Саюзнай 

дзяржавы пры падтрымцы міністэрстваў адукацыі Беларусі і Расіі, Беларускага і 

Расійскага геаграфічных таварыстваў. 

У фінал спаборніцтваў выйшлі настаўнік геаграфіі Нацыянальнага дзіцячага 

адукацыйна-аздараўленчага цэнтра “Зубраня” Ягор Васільевіч Левачоў 

(“Экалагічны патэнцыял Саюзнай дзяржавы”), намеснік дырэктара па выхаваўчай 

рабоце настаўніца геаграфіі Голацкага дзіцячага сада – сярэдняй школы 

Пухавіцкага раёна Ірына Анатольеўна Шахновіч  (“Геаграфія саюзнага турызму: 

Расія – Беларусь”). 

 

Дубоўская, В. Спантанная гаворка па алгарытме настаўніцы / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 7 лістапада (№ 137). — С. 5–

6. — (Дадатак “Партфоліа”). 
Артыкул прысвечаны настаўніку англійскай мовы гімназіі № 3 Барысава 

Юліі Уладзіміраўне Сцяпанавай. 

 

Пішчык, Г. Эфект – у інтэрактыўным узаемадзеянні / Г. Пішчык // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 7 лістапада (№ 137). — С. 12). — (Дадатак 

“Партфоліа”). 
Артыкул настаўніцы французскай мовы сярэдняй школы № 11 Маладзечна 

Галіны Пішчык прысвечаны ўласнай сістэме работы па выкарыстанню рэсурсаў 

сучаснага ўрока. 

 

Рэва, Д. Шахматныя надзеі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

7 лістапада (№ 137). — С. 13. 
Сёлета марафон “Шахматныя надзеі” ўпершыню стартаваў ва ўстановах 

адукацыі ўсіх раёнах Мінскай вобласці. Мерапрыемствы будуць праходзіць да 

канца навучальнага года. 

Таццяна Анатольеўна Цвірко, начальнік цэнтра выхаваўчай работы МАІРА, 

расказвае, што марафон аб’ядноўвае аматараў інтэлектуальнай гульні і 
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прафесійных спартсменаў і з’яўляецца рашучым крокам у развіцці масавага 

шахматнага руху сярод навучэнцаў. Шэраг мерапрыемстваў прайшоў у школах 

Салігорскага, Барысаўскага, Капыльскага, Смалявіцкага, Вілейскага раёнаў. 

Актыўна падключыліся да гэтай работы ўстановы сярэдняй спецыяльнай і 

прафесійна-тэхнічнай адукацыі – Бярэзінскі аграрна-тэхнічны прафесійны ліцэй, 

Барысаўскі дзяржаўны будаўнічы прафесійны ліцэй, Вілейскі дзяржаўны каледж, 

Клецкі і Валожынскі сельскагаспадарчыя прафесійныя ліцэі, Ільянскі дзяржаўны 

аграрны каледж. 

 

Рэва, Д. Прафесійнае супрацьстаянне / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 7 лістапада (№ 137). — С. 13. 
У Барысаўскім дзяржаўным будаўнічым прафесійным ліцэі прайшоў конкурс 

па прафесійнай кампетэнцыі “Абліцовачныя работы”. Пераможцам абласнога этапу 

стаў Андрэй Марыніч, навучэнец Салігорскага дзяржаўнага каледжа. Другое месца 

заняў навучэнец Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа Мікалай Сямёнаў, трэцяе – 

навучэнец Барысаўскага дзяржаўнага будаўнічага прафесійнага ліцэя Дзмітрый 

Мілеўскі. 

Андрэй Марыніч будзе прадстаўляць Мінскую вобласць на рэспубліканскім 

этапе конкурсу прафесійнага майстэрства “WorldSkills Belarus – 2018”. 

 

Серадзінская, А. Вучымся слухаць і чуць адно аднаго / А. Серадзінская  

// Настаўніцкая газета. — 2017. — 7 лістапада (№ 137). — С. 13. 
У Копыльскім раёне ўжо больш за пяць гадоў у рамках раённага метадычнага 

аб’яднання праводзіцца семінар па праблемах пераемнасці на ўзроўні дашкольнай 

адукацыі і першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

Напрыклад, падчас аднаго з семінараў сваім вопытам работы дзяліўся 

педагагічны калектыў Мажскага дзіцячага сада – пачатковай школы. 

У далейшых планах – прадоўжыць правядзенне такіх семінараў на 

Капыльшчыне. 

 

Сахно, Н. Зрабіць дзяцінства шчаслівым / Н. Сахно  // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 7 лістапада (№ 137). — С. 16. 
Пад такой назвай на тэрыторыі Смалавічскага раёна на працягу месяца 

праходзіла дабрачынная акцыя, накіраваная на дапамогу і падтрымку дзяцей, якія 

знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. 

 

02.12.2017 

Тумар, А. Пад сузор’ем песняра / А. Тумар // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 2 снежня (№ 135). — С. 16. — (Дадатак “Рэй”). 
У Верхменскай сярэдняй школе імя В.А. Тумара ў “коласаўскія” 

лістападаўскія дні гучна заявіў пра сябе праект “Музей у чамадане”, калі 

з дапамогай гульняў, загадак, інсцэніровак, а таксама непасрэднага ўспрымання 

экспанатаў школьнага музея навучэнцы знаёміліся з традыцыямі роднага краю, 

з жыццём і творчасцю песняра. Былі праведзены таксама конкурс на лепшага 

чытальніка “Чытаем па-беларуску”, фестываль малюнкаў па творах Якуба Коласа, 
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бліц-турнір “Якуб Колас – дзецям” і інш. Асаблівую цікавасць выклікала выстава 

творчых работ “Пад сузор’ем Коласа” ўдзельнікаў гуртка “Выяўленчая нітка”, які 

працуе пад кіраўніцтвам А.М. Тумар.  

Прадстаўнікі Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі ў гэтыя дні 

сталі гасцямі школьнага літаратурнага музея. 

Аўтар артыкула – настаўніца пачатковых класаў, кіраўнік школьнага 

метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў Верхменскай сярэдняй школы імя 

В.А. Тумара Смалявіцкага раёна. 

 

Дубоўская, В. Перавернутае навучанне і яго сэрвіснае абслугоўванне / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 2 снежня (№ 135). — С. 17. 
На базе гімназіі № 6 Маладзечна прайшоў рэспубліканскі семінар для 

ўдзельнікаў інавацыйнага праекта па ўкараненні перавернутага навучання, 

навуковым кіраўніком якога з’яўляецца М.І. Запрудскі. 

Настаўнікі-інаватары прыехалі ў гімназію, каб абмеркаваць шляхі 

забеспячэння пазнавальнай матывацыі ў адказнасці навучэнцаў, як вырашыць 

праблему камп’ютарна-інтэрнэтнага забеспячення перавернутага навучання і 

іншыя пытанні. Сярод іх – настаўніца французскай мовы і намеснік дырэктара 

сярэдняй школы № 11 Маладзечна Галіна Пятроўна Пішчык.  

Семінар стаў адметным яшчэ і тым, што яго ўдзельнікам была дадзена 

магчымасць паглядзець урокі. Настаўніца гімназіі № 6 Маладзечна Наталля 

Міхайлаўна Рак правяла ўрок па беларускай літаратуры для вучняў 8 класа, 

пабудаваны на перавернутым навучанні па тэме “Санет. Гармонія зместу і формы”. 
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22.12.17 

Гладкая, Л. В ожидании чуда / Л. Гладкая, Ю. Василишина // 

Рэспубліка. — 2017. — 22 снежня (№ 242). — С. 2. 
Благотворительная акция “Наши дети” продолжает согревать сердца в 

предновогоднее время. Глава МВД И. Шуневич поздравил воспитанников 

Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Заместитель председателя Совета Республики, председатель ОО 

«Белорусский союз женщин» М. Щёткина посетила Ждановичскую специальную 

школу-интернат для детей с нарушением слуха.  
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29.12.17 

Сурма, Е. Территория чудес / Е. Сурма // Мінская праўда. — 2017. — 

29 снежня (№ 97). — С. 3. 
Главный областной праздник собрал в Слуцком Доме культуры более 600 

детей из разных уголков Минщины. Благотворительный праздник “Территория 

новогодних затей” традиционно проводится в рамках акции “Наши дети”. 

В рамках областного новогоднего праздника прошло награждение лучших 

учащихся Минщины. Звания “Ученик года Минской области” удостоилось 25 

школьников, которые в 2017 году добились больших успехов в учебе, спорте, 

творчестве. 

 

Сурма, Е. Полонез, краковяк и вальс-романеска / Е. Сурма // Мінская 

праўда. — 2017. — 29 снежня (№ 97). — С. 3. 
В Большом зале Минского областного кадетского училища в Слуцке прошел 

традиционный кадетский бал. В этом году праздник был особенным – в 

танцевальных номерах приняли участие все без исключения ученики, а также 

преподаватели и гости.  

На балу в кадетском училище присутствовали высокие гости – руководство 

облисполкома, члены Совета Республики Национального собрания, представители 

Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Как отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Сиренко, 

кадетский бал – это не просто праздник, а дань традициям и важный момент в 

воспитании достойного молодого поколения. 

 

22.12.17 

Кузовкина, М. Словно в сказке побывали / М. Кузовкина // Мінская 

праўда. — 2017. — 22 снежня (№ 96). — С. 3. 
“В рамках республиканской благотворительной акции “Наши дети” премьер-

министр А. Кобяков побывал в Молодечненской специальной 
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общеобразовательной школе-интернате и вручил воспитанникам новогодние 

подарки”. 

 

Брожина, Ю. Веселая пора / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2017. — 

22 снежня (№ 96). — С. 3. 
Более 9 тысяч школьников Минщины планируется оздоровить на зимних 

каникулах. Половина лагерей будет работать для детей из сельской местности. 

 

05.12.2017 

Еремич, Н. История онлайн / Н. Еремич // Мінская праўда. — 2017. — 

5 снежня (№ 91). — С. 3. — (Неделя Минщины). 
Ученики 7-х и 8-х классов Марьиногорской школы № 2 адаптировали 

к виртуальному миру историю Великой Отечественной войны. Теперь уроки 

в учреждении образования проходят с помощью онлайн-тестов и мобильного 

приложения. За компьютеризацию истории ребята удостоились первого места на 

республиканском конкурсе “Патриот.BY”. 

 

Пашкевич, Е. Нашли общий язык / Е. Пашкевич // Мінская праўда. — 

2017. — 5 снежня (№ 91). — С. 10. 
В Воложин из Китая приезжают педагоги, чтобы научить местных ребят 

восточной грамоте. В гимназии № 1 Воложина планируют продолжать обучение 

ребят древнему языку. 

 

01.12.2017 

Новохрост, А. Сад над столовой / А. Новохрост // Мінская праўда. — 

2017. — 1 снежня (№ 90). — С. 7. 
Первая в Беларуси “зеленая крыша” (“экологическая крыша”) появилась 

в гимназии в Марьиной Горке. Директор гимназии Сергей Зинкевич рассказывает 

о ее преимуществах. 

 

 


