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27.01.17 

Мінкевіч, Л. Тут нараджаецца творчасць / Л. Мінкевіч // Народная 

газета. — 2017. — 27 студзеня (№ 4). — С. 21. 
Артыкул прысвечаны Маладзечанскаму Палацу культуры, калектыў якога ў 

мінулым годзе быў узнагароджаны спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта. Знамянальная 

падзея адбылася напярэдадні 15-годдзя установы. 

 

 

«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  

 
 

19.01.17 

Нікалаева, Н. Дзеці мультымедыйных тэхналогій / Н. Нікалаева // 

Звязда. — 2017. — 19 студзеня (№ 12). — С. 1–2. — (Дадатак “Чырвонка”). 
У рамках Рэспубліканскага каляднага фестывалю прафесійнага 

майстэрства педагогаў настаўніца фізікі жодзінскай гімназіі № 1 Эла Якубоўская 

разам са сваім калегам Аляксандрам Якубоўскім, настаўнікам фізікі Жодзінскай 

жаночай гімназіі, правялі майстар-клас па медыяадукацыі для калег, каго цікавіць 

тэма “Пакаленне Z: малюнкі замест слоў, “лайкі” і віртуальная рэчаіснасць”. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170118/1484746756-pakalenne-z-malyunki-zamest-slou-

layki-i-virtualnaya-rechaisnasc 
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Бараноўская, П. І ляцяць галасы, даносяць гісторыі… / П. Бараноўская 

// Звязда. — 2017. —  19 студзеня (№ 12). — С. 7. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Артыкул вучаніцы 10 класа СШ № 8 Маладзечна Паліны Бараноўскай пра 

ўзорны хор “Журавачка”Маладзечанскай дзіцячай школы мастацтваў. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170118/1484746579-i-lyacyac-galasy-danosyac-gistoryi 

 

12.01.17 

Дрындрожык, Н. Зайчык на пальчык / Н. Дрындрожык // Звязда. — 

2017. — 12 студзеня (№ 7). — С. 5, 8. — (Дадатак “Сямейная газета”). 
Пра Слуцкі цэнтр драдыцыйнай культуры і кіраўніка калектыву 

аматарскай мастацкай творчасці “Беларуская лялька” Таццяну Германовіч. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170111/1484154037-yak-dzeci-robyac-lyalki-u-sluckim-

centry-tradycyynay-kultury 

 

05.01.17 

“Чырвонка. Чырвоная змена” працягвае конкурс “Проба пяра” юных 

аўтараў. 

Анікевіч, Л. Мне сняцца Нарач і “Зубраня” … / Л. Анікевіч // Звязда. 

— 2017. — 5 студзеня (№ ). — С. 7. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Артыкул Лізаветы Анікевіч, вучаніцы 11 класа гімназіі № 1 г. Жодзіна. 

Дзяўчына спявае ў вакальным ансамблі “Вялікі перапынак”, займаецца кулявой 

стральбой, з’яўляецца капітанам каманды “Алімп” інтэлектуальнага клуба 

гімназіі і рэдактарам гімназічнай газеты “МіГ”. Марыць стаць 

тэлежурналістам. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170105/1483565081-mne-snyacca-narach-i-zubranya 

 

Жалняровіч, І. “Лёгкага паркету”, Маша! / І. Жалняровіч // Звязда. — 

2017. — 5 студзеня (№ ). — С. 7. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Аўтар Ірына Жалняровіч, вучаніца 10 класа гімназіі № 3 г. Маладзечна. 

Дзяўчына піша вершы, займаецца ў гуртку журналістыкі пры “Маладзіку”. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170105/1483565156-lyogkaga-parketu-masha 

 

Трубач, В. Прафесія – толькі па душы / В. Трубач // Звязда. — 2017. — 

5 студзеня (№ ). — С. 7. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Нататак Валянціны Трубач, вучаніцы 11 класа гімназіі № 10 г. Маладзечна. 

У жыцці аўтаркі было шмат захапленняў: выпальванне, пляценне з паперак, 

танцы, камп’ютарная графіка, усходнія адзінаборствы. Плануе паступаць у 

Інстытут журналістыкі БДУ. 

Электронная версія артыкула: 
http://zviazda.by/be/news/20170105/1483565241-prafesiya-tolki-pa-dushy 
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Рэспубліка» – грамадска-палітычная газета. 

Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць 

пяць разоў на тыдзень. 

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия». 

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

Web-сайт: http://respublika.sb.by/ 
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05.01.17 

Ганкіна, В. Больш вучняў – больш грошай / В. Ганкіна // Рэспубліка. 

— 2017. — 5 студзеня (№ 2). — С. 11. 
У гэтым годзе 642 школы і больш за 292 тысячы школьнікаў прымуць удзел 

у пілотным праекце па апрабацыі нарматыўнага фінансавання, што 

прадугледжана пастановай Саўміна № 1109, якая была падпісана 29 снежня 2016 

года. Да праекта далучацца Жодзіна, Фаніпаль і Салігорскі раён. 

 

 

 

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/ 

E-mail: info@nastgaz.by 

 
 

 

31.01.17 

Клюйко, А. Як да сябе дадому / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 31 студзеня (№ 11). — С. 3. 
У гэтым годзе на базе Вілейскага дзяржаўнага каледжа будзе прадоўжаны 

курс “Дапрафесійная падрыхтоўка” для навучэнцаў 8 і 9 класаў школ Вілейкі і 

Вілейскага раёна. Такая падрыхтоўка стала часткай прафарыентацыйнай 

работы каледжа. Праграма навучання разлічана на 22 гадзіны. Наведвальнікі 

курса змогуць азнаёміцца з асновамі такіх прафесій, як цырульнік, майстар па 

манікюры, швачка, слесар па рамонце аўтамабіля. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/yak-da-syabe-dadomu/ 
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21.01.17 

Рэва, Д. Семінар для кіраўнікоў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 21 студзеня (№ 7). — С. 7. 
У Мінскім абласным ІРА адбыўся двухдзённы семінар, які аб’яднаў 

начальнікаў аддзелаў адукацыі, спорту і турызму рай(гар) выканкамаў вобласці, 

дырэктароў устаноў адукацыі абласнога падпарадкавання. Адкрыла 

мерапрыемства начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Г. М. Казак. 

Выступленне Т. В. Бранцэвіч, першага намесніка старшыні камітэта эканомікі 

Мінаблвыканкама, было прысвечана тэме “Аб сацыяльна-эканамічным развіцці 

Мінскай вобласці ў 2017-2020 гадах. Стратэгія прафесійнага развіцця”. Н. І. 

Кашкан, старшы выкладчык кафедры псіхалогіі і кіравання МАІРА, расказала аб 

псіхалагічных аспектах прафесійнага ўзаемадзеяння. Завяршыўся семінар дзелавой 

гульнёй “Эфектыўнае кіраванне рэсурсамі сістэмы адукацыі”. 

 

Рэва, Д. Каб планета была зялёнай / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 21 студзеня (№ 7). — С. 7. 
У Барысаўскім раёне праходзіў традыцыйны экалагічны творчы конкурс 

“Зялёная планета”, закліканы выхоўваць беражлівае стаўленне да навакольнага 

асяроддзя і прыцягнуць увагу да захавання гісторыка-культурнай спадчыны 

Барысаўскага раёна. На конкурс было прадстаўлена 77 работ, якія выканалі 

прадстаўнікі 26 устаноў адукацыі раёна. Дзеці бралі ўдзел у дзвюх намінацыях 

конкурсу і спаборнічалі ў дзвюх узроставых групах – да 11 гадоў уключна і ад 12 

гадоў і старэшыя. Трэцяя конкурсная намінацыя была для педагогаў.  

Перамогу ў намінацыі “Мая Барысаўшчына” ў малодшай узроставай 

катэгорыі падзялілі паміж сабой Ніка Бабровіч, навучэнка сярэдняй школы № 20, і 

Софія Шылава, прадстаўніца сярэдняй школы № 12 Барысава.  

У старэйшай узроставай катэгорыі лепшымі сталі Інга Жаваранак, якая 

вучыцца ў сярэдняй школе № 16 Барысава, і Дзіяна Беркіна, навучэнка Аздзяціцкага 

дзіцячага сада – сярэдняй школы.  

У намінацыі “Па сцежках і сцяжынках” пераможцай да 11 гадоў стала 

Марыя Жызнеўская, выхаванка Барысаўскага цэнтра экалогіі і турызму, у 

старэйшай узроставай катэгорыі – навучэнка сярэдняй школы № 3 Барысава 

Настасся Чарнуха.  

У асобнай намінацыіі па распрацоўцы метадычных эколага-краязнаўчага 

маршруту па Барысаўшчыне перамогу паміж сабой падзялілі прадстаўніцы 

Барысаўскага цэнтра экалогіі і турызму Т. У. Багушэвіч і А. А. Райнеш, а таксама 

настаўніца ясляў-сада – сярэдняй школы № 24 Барысава Н. М. Касперская.  

60 работ былі адзначаны ўзнагародамі рознай ступені. 

 

Рэва, Д. Сэрцы аддаюць дзецям / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 21 студзеня (№ 7). — С. 7. 
У Нясвіжскім раённым сацыяльна-педагагічным цэнтры праводзіўся конкурс 

“Сэрца аддаю дзецям” сярод прыёмных бацькоў з мэтай абмену вопытам па 

выхаванні, для развіцця і папулярызацыі сямейных форм уладкавання дзяцей-сірот і 
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дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, павышэння аўтарытэту замяшчальных 

сем’яў у грамадстве. Конкурс праводзіўся ўпершыню. Усе пяць каманд-удзельнікаў 

былі прызнаны пераможцамі. 

 

Рэва, Д. На карысць людзям і экалогіі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 21 студзеня (№ 7). — С. 7. 
На базе Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя прайшоў вочны тур 

абласнога этапу Рэспубліканскага конкурсу навуковых біёлага-экалагічных работ 

(праектаў) навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй, дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі. Кокурс праводзіцца 28 раз.  

У секцыі “Эксперыментальная біялогія: лабараторны эксперымент” сярод 

лепшых была  работа Аляксандры Кахавец, навучэнкі гіназіі Жодзіна, “Сумнік, як 

перспектыўная сыравіна для нацыянальнай фармакалогіі і энергетыкі”.  

У секцыі “Эксперыментальная біялогія: палявы эксперымент” 1-е месца 

заняла работа Ігара Харытановіча, навучэнца сярэдняй школы № 2 Червеня імя А. 

К. Флегантава, “Левыя і правыя клубні бульбы і ураджай”.  

1-е месца ў секцыі “Вада і водныя экасістэмы” заняла работа “Малюскі 

вадаёмаў Беларусі. Фаўна водных малюскаў верхняга цячэння ракі Уша” Пятра 

Кадушкевіча, навучэнца гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна.  

Перамогу ў секцыі “Экалогія ўрбанізаваных тэрыторый і 

рэсурсазберажэнне” святкавала Дар’я Сулім, навучэнка гімназіі № 2 Салігорска з 

работай “Атрыманне капсуляванага калійнага ўгнаення”.  

Эмілія Ляпеева, навучэнка сярэдняй школы № 6 Жодзіна, была лепшай у 

секцыі “Экалогія жывёл”. 

 

Нікіфарава, С. Па жыцці – з сонечнай палітрай / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 студзеня (№ 7). — С. 10. — (Дадатак 

“Шосты дзень). 
Артыкул прысвечаны Раісе Аляксандраўне Раманені, педагогу, кіраўніку 

заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь студыі дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва “Беларускі сувенір” Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі 

Салігорскага раёна. Нядаўна Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь урычыў педагогу 

спецыяльную прэмію “За духоўнае адраджэнне”. 

 

Нікіфарава, С. Каб захаваць жыццё пад лёдам / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 студзеня (№ 7). — С. 16. — (Дадатак 

“Шосты дзень). 
Артур Дзмітрыевіч Войстрыкаў, настаўнік фізікі Праўдзінскай сярэдняй 

школы Пухавіцкага раёна, кіраўнік школьнага навуковага таварыства “Юны 

даследчык”, тлумацыць, як з дапамогай электрарухавіка, над стварэннем якога ён 

працуе разам са сваімі выхаваўцамі,  можна вырашыць праблему перанаселеных 

рыбай вадаёмаў. 
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Добриневская, А. Зачем, чему и как сегодня учить родителей? / А. 

Добриневская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 студзеня (№ 7). — С. 18–

19. 
В 11 учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь с 2016 

года реализуется инновационный проект “Внедрение модели развития психолого-

педагогической компетентности родителей путем использования инновационных 

подходов и современных образовательных технологий”. Во всех учреждениях 

образования – участниках проекта разработаны и проведены обучающие занятия 

с родителями по осмыслению этой проблемы и поиску ее решения. 

В гимназии № 1 Столбцов для активизации и обучения родителей используется 

работа педагогических, родительских и детско-родительских клубов, в средних 

школах № 1 Солигорска и № 39 Молодечно – нетрадиционные формы обучения 

родителей: родительские тренинги, ринги, круглые столы, практикумы, 

конференции и различные акции. 

Электронная версия статьи: https://nastgaz.by/zachem-chemu-i-kak-

segodnya-uchit-roditelei/ 

 

19.01.17 

Дубоўская, В. Ні адзін чалавек не можа быць востравам / В. Дубоўская 

// Настаўніцкая газета. — 2017. — 19 студзеня (№ 6). — С. 5–6. — (Дадатак 

“Партфоліа”). 
У артыкулу змешчаны матэрыял урока на тэму “Роля зносін у жыцці 

чалавека”, які праводзіла настаўніца гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы 

№ 1 Лагойска Зоя Яўгенаўна Вінаградава. 

 

Якубоўская, Э. Як праверыць дакладнасць інфармацыі ў інтэрнэце / Э. 

Якубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 19 студзеня (№ 6). — С. 12. — 

(Дадатак “Партфоліа”). 
Аўтар артыкулу настаўніца фізікі гімназіі № 1 Жодзіна Эла Якубоўская 

разважае на тэму ўмення навучэнцаў карыстацца пошукавымі сістэмамі, 

знаходзіць патрэбную інфармацыю і адрозніваць аўтарытэтныя крыніцы ад 

нізкаякасных. 

 

Цяшкевіч, Д. “У нашых сэрцах жывешь ты…” / Д. Цяшкевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 19 студзеня (№ 6). — С. 15. 
Навучэнка гімназіі № 1 Валожына, аўтарка ўласнага артыкулу,  расказвае 

чытачам пра існуючую добрую традыцыю гімназіі праводзіць розныя 

мерапрыемствы з нагоды юбілеяў беларускіх паэтаў і пісьменнікаў.  

Так, нядаўна, адзначаючы 125-ю гадавіну з дня нараджэння Максіма 

Багдановіча, настаўнікі і навучэнцы 4, 6, 8 і 10 класаў  гімназіі сталі ўдзельнікамі 

баркэмпе (нефармальнай канферэнцыі). Мерапрыемства ў падобным фармаце 

праводзілася ў гімназіі ўпершыню. Удзельнікі самі склалі праграму сустрэчы – 

прапанавалі матэрыял для абмеркавання і прэзентацыі. Такая форма работы 

вельмі спадабалася ўсім прысутным і зацікавіла іх. 

 

https://nastgaz.by/zachem-chemu-i-kak-segodnya-uchit-roditelei/
https://nastgaz.by/zachem-chemu-i-kak-segodnya-uchit-roditelei/
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17.01.17 

Чэмер, М. “АРТ-вакацыі – 2017”: старт дадзены / М. Чэмер // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 17 студзеня (№ 5). — С. 6. — (Дадатак 

“Рэй”). 
У рамках Рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці навучэнскай і 

студэнцкай моладзі “АРТ-вакацыі” з 27 сакавіка па 7 красавіка ў Мінску і абласцях 

адбудуцца маштабныя мерапрыемствы – творчыя сустрэчы моладзі рэгіёнаў 

нашай краіны і творчыя справаздачы калектываў і індывідуальных выканаўцаў, 

аўтараў творчых работ і педагогаў. І завяршацца сустрэчы вызначэннем 

пераможцаў і прызёраў фестывалю. 

Куратар “АРТ-вакацый” у Мінскай вобласці, начальнік цэнтра выхаваўчай 

работы Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі Таццяна Анатольеўна 

Цвірко адзначыла, што навучэнцы з Мінскай вобласці – крэатыўныя і сучасныя, 

маюць свежы погляд на культуру і ім удасца падчас мерапрыемстваў паказаць усё, 

на што яны здатныя. 

 

Соломко, Т. Цветовая палитра есенинских строк / Т. Соломко // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 17 студзеня (№ 5). — С. 14. 
Учитель русского языка и литературы Городьковского детского сада – 

средней школы Воложинского района Тамара Соломко делится педагогическим 

опытом по использованию различных современных форм и методов работы со 

старшеклассниками, а именно проведение исследовательской деятельности в 

процессе урока и дополнительных занятий по изучению творчества С. Есенина. 

 

14.01.16 

Рэва, Д. Наперад да фінішнай прамой / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2017. — 14 студзеня (№ 4). — С. 6. 
Інтэлектуальныя спаборніцтвы па 17 прадметах прайшлі ва ўстановах 

адукацыі Жодзіна, Маладзечна, Слуцка, Вілейкі, Барысава, Узды, Дзяржынска, а 

таксама ў Мінскім дзяржаўным абласным ліцэі. На Міншчыне за права 

спаборнічаць у трэцім этапе рэспубліканскай алімпіяды спаборнічалі 880 

навучэнцаў 8-11 класаў устаноў агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай і 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 

Дыпломамі 1 ступені былі ўзнагароджаны Аліса Каўбасюк, дзесяцікласніца 

гімназіі-каледжа мастацтваў Маладзечна, і вучань 9 класа гімназіі № 10 

Маладзечна Антон Кацуба. 

Каманда Мінскай вобласці для ўдзелу ў заключным этапе алімпіяды па 

біялогіі сфарміравана, цяпер вучні выходзяць на фінішную прамую. 

 

Церахава, Н. У самым сэрцы інклюзіі / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 14 студзеня (№ 4). — С. 19. 
Сярэдняя школа № 1 Салігорска з 2014/2015 навучальнага года з’яўляецца 

эксперыментальнай пляцоўкай па апрабацыі мадэлі інклюзіўнай адукацыі. Нядаўна 

вопыт работы ўстановы па фарміраванні інклюзіўнай культуры ў навучэнцаў, 
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педагогаў і бацькоў праз сродкі сацыяльнага праектавання быў адзначаны 

дыпломам на VI Рэспубліканскім конкурсе “Сучасныя тэхналогіі ў спецыяльнай 

адукацыі”. Адпаведны праект прадстаўляла дырэктар школы Валянціна 

Міхайлаўна Каштальян. 

 

Грэчка, І. Мястэчка за мястэчкам / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 14 студзеня (№ 4). — С. 20–21. 
Артыкул прысвечаны знаёмству з мястэчкамі Валожыншчыны, з іх высокім 

узроўнем гасціннасці, захаванасці традыцый і выхаваўчай работай ва ўстановах 

адукацыі, таксама высокім узроўнем ініцыятыўнасці. 

Так, у сярэдняй школе Валожына № 2 працуе музей. Багатая экспазіцыя 

музея знаёміць не толькі са штодзённым жыццём валожынцаў, але і з 

асаблівасцямі прыроды, з мінулым раёна, лёсам гэтай зямлі ў гады  Вялікай 

Айчыннай вайны. Кіруе музеем Аксана Іванаўна Пятровіч. Якая ўзначальвае яшчэ і 

вучнёўскі гурток “Нашчадак”, удзельнікамі якога ў 2006 годзе быў створаны 

праект краязнаўчага маршруту “Мой край”, а цяпер распрацоўваецца маршрут 

“Валожыншчына праваслаўная”. 

Супрацоўнікі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Валожынскага раёна 

займаюцца распрацоўкай маршрутаў. Метадыст па турыстычна-краязнаўчай 

рабоце Цэнтра Валянціна Карнееўна Відзевіч расказвае аб шасці турыстычных 

маршрутах, якія заўсёды прапаноўваюцца вучням на канікулах. 

Вучні і настаўнікі Івянецкай (дырэктар Ірына Раманаўна Рудая) і Ракаўскай 

(дырэктар Ганна Генадзьеўна Віктаровіч) сярэдніх школ працуюць над 

распрацоўкамі турыстычных маршрутаў.  

З 2015 года ў Івянецкім цэнтры творчасці дзяцей і моладзі рэалізоўваецца 

бізнес-кампанія “Гліняны звон”, кіруе якой С. М. Зайлянкова. 

У Ракаўскай сярэдняй школе на працягу пяці год дзейнічае школьная бізнес-

кампанія турыстычнай накіраванасці “Ракаў-trip”. Вынікам дзейнасці яе 

з’яўляецца не толькі правядзенне навучэнцамі экскурсій, але і выраб сувенірнай 

прадукцыі. Таксама ў школе распрацаваны турыстычны маршрут, які разлічаны 

на некалькі гадзін і пачынаецца ад знакамітай ракаўскай крыніцы. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/33868-2/ 

 

12.01.17 

Чэмер, М. Яны нашы! І мы імі ганарымся! / М. Чэмер // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 12 студзеня (№ 3). — С. 1. 
Спецыяльнымі прэміямі Прэзідэнта Беларусі ўзнагароджаны калектыў 

Палаца культуры Маладзечна, кіраўнік заслужанага аматарскага калектыву 

Рэспублікі Беларусь студыі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Беларускі 

сувенір” дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі “Цэнтр творчасці дзяцей і 

моладзі Салігорскага раёна” Раіса Раманеня. 

 

Дубоўская, В. Тыдзень высокага інтэлекту / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 12 студзеня (№ 3). — С. 2. 

https://nastgaz.by/33868-2/
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Стартаваў абласны этап рэспубліканскай алімпіяды. Алімпіяды пройдуць па 

17 прадметах: матэматыка, працоўнае навучанне, нямецкая, англійская, 

іспанская, французская і кітайская мовы, інфарматыка, руская мова і літаратура, 

хімія, астраномія, грамадазнаўства, фізіка, біялогія, беларуская мова і 

літаратура, геаграфія і гісторыя.  

Заключны этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах пройдзе з 

27 па 31 сакавіка 2017 года. Барысаў будзе прымаць лепшых юных гісторыкаў і 

знаўцаў грамадазнаўства. 

 

Рэва, Д. Прэмія за перамогі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 

12 студзеня (№ 3). — С. 2. 
Прэміі Мінскага абласнога Савета дэпутатаў сталі цудоўнымі падарункамі 

таленавітым вучням. 37-мі навучэнцам устаноў адукацыі Мінскай вобласці 

прысуджана грашовая прэмія Мінаблсавета па выніках 2016 года. Уладальнікамі 

прэміі сталі Аліса Каўбасюк (гімназія-каледж мастацтваў Маладзечна), 

Уладзіслаў Кончак і Марыя Міхнавец (гімназія № 1 Салігорска). 

 

Рэва, Д. Вучань года / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 12 

студзеня (№ 3). — С. 5. 
20-ці навучэнцам устаноў адукацыі Міншчыны было прысвоена ганаровае 

званне “Вучань года Мінскай вобласці – 2016”. Урачыстая цырымонія ўшанавання 

прайшла ў ЦТДіМ Салігорскага раёна. Вітала вучняў года начальнік упраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама Г. Казак. Сярод уладароў ганаровага звання – Ілья 

Волах, навучэнец Мінскага абласнога кадэцкага вучылішча; Лізавета Няборская, 

навучэнка сярэдняй школы № 2 Мар’інай Горкі; Уладзіслаў Майсеенка, навучэнец 

Уздзенскай раённай гімназіі; Ксенія Асомчык, навучэнка гімназіі № 1 Старых 

Дарог; Ілья Роліч, навучэнец Чурлёнскага дзіцячага сада – сярэдняй школы 

Вілейскага раёна. 

 

Рэва, Д. Навальніца 1812 года / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 12 студзеня (№ 3). — С. 5. 
На Барысаўшчыне адбылася раённая тэматычная алімпіяда “Навальніца 

1812 года”. Удзел у інтэлектуальным спаборніцтве бралі навучэнцы 7-11 класаў 

устаноў адукацыі Барысаўскага рэгіёна, а таксама прадстаўнікі Бярэзінскага і 

Крупскага раёнаў.  

Пераможцамі алімпіяды сталі Аліна Грыгаровіч, навучэнка сярэдняй школы 

№ 10 Барысава, і Алесь Швайбовіч, навучэнец гімназіі № 1 Барысава.  Яны 

ўзнагароджаны дыпломамі 1 ступені. 

 

Рэва, Д. Дызайн для маленькіх / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. 

— 12 студзеня (№ 3). — С. 5. 
Шэраг творчых майстар-класаў супрацоўнікаў устаноў дашкольнай 

адукацыі Капыльскага раёна быў прысвечаны развіццю творчых здольнасцей 

дзяцей.   
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Так, напрыклад, Святлана Валер’еўна Гецман, выхавальнік ДЦРД “Сонейка” 

Капыля правяла майстар-клас па тэме “Выкарыстанне нетрадыцыйных тэхнік 

малявання ў выяўленчай дзейнасці дашкольнікаў”. 

Алена Міхайлаўна Каленчыц, выхавальнік ясляў-сада № 1 Капыля, правяла 

майстар-клас па тэме “Развіццё творчых здольнасцей дашкольнікаў у дызайн-

дзейнасці”. 

Сваім вопытам на майстар-класе па тэме “Метад нагляднага мадэлявання 

ў навучанні дашкольнікаў” падзялілася выхавальнік ДЦРД “Сонейка” Капыля 

Таццяна Рыгораўна Мельнічэнка. 

 

Кобава, Н. “Васілінка” спявае і перамагае / Н. Кобава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 12 студзеня (№ 3). — С. 5. 
Намеснік дырэктара сярэдняй школы № 6 Салігорска Наталля Кобава 

знаёміць чытачоў з дзейнасцю ўзорнага ансамбля народнай песні “Васілінка” пад 

кіраўніцтвам Іны Кажадуб. Сярод удзельнікаў 12 Рэспубліканскага вакальнага 

мастацтва “Юные таленты Беларусі”, які праходзіў у НДЦ “Зубраня”, творчы 

калектыў і салістка Паліна Хурсан за высокі прафесіяналізм узнагароджаны 

дыпломамі 2 ступені ў намінацыі “Народны вакал”. 

 

Канапацкая, В. У гармоніі са знешнім светам / В. Канапацкая // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 12 студзеня (№ 3). — С. 14. 
У 2015 годзе на базе Бярэзінскага раённага сацыяльна-педагагічнага цэнтра 

быў адкрыты пакой псіхалагічнай разгрузкі “Гармонія”. Дырэктар цэнтра 

расказвае аб рабоце пакоя, якая перш за ўсё накіравана на ахову нервова-псіхічнага 

здароўя, аказанне своечасовай кваліфікаванай псіхолага-педагагічнай дапамогі па 

пераадоленні дзіцячых праблем, звязаных з неспрыяльнымі ўмовамі жыцця. 

 

10.01.17 

Рэва, Д. Падарунак юным калегам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2017. — 10 студзеня (№ 2). — С. 1. 
У Вішнявецкай сярэдняй школе Стаўбцоўскага раёна дзейнічае гурток 

“Юны карэспандэнт” пад кіраўніцтвам настаўніка англійскай мовы Вячаслава 

Анатольевіча Саракавіка. У 2010 годзе пачала выдавацца вучнёўская газета 

“Лістапад”, праз тры гады пабачыла свет школьнае інфармацыйна-метадычнае 

выданне “Новы погляд”. А ў мінулым годзе юныя карэспандэнты стварылі 

школьнае тэлебачанне “Наша тэлебачанне”. А зараз школа пачынае педагагічны 

праект “Рэалізацыя мадэлі школьнага тэлебачання як умова стварэння 

інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі” пад кіраўніцтвам 

намесніка дырэктара школы Таццяны Іванаўны Белановіч. 

Падчас прэс-туру па Мінскай вобласці педагогі і вучні прадэманстравалі 

свой вопыт стварэння школьных сродкаў масавай інфармацыі і магчымасці іх 

выкарыстання ў адукацыйным працэсе. Журналісты “Настаўніцкай газеты” былі 

здзіўлены неверагоднай шчырасцю, “гарэннем” і адносінамі да справы ўдзельнікаў 

гуртка. І ў разгар навагодніх і калядных свят у рамках рэспубліканскай 

дабрачыннай акцыі “Нашы дзеці” каманда “Настаўніцкай газеты” падрыхтавала 



АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2017 ГОДЗЕ 

СТУДЗЕНЬ 

12 
 

падарунак – сучасную лічбавую відэакамеру. А таксама галоўны рэдактар газеты 

Вадзім Аляксандравіч Кнышаў уручыў падзяку аддзелу адукацыі, спорту і турызму 

Стаўбцоўскага райвыканкама і калектыву Вішнявецкай сярэдняй школы за 

актыўны ўдзел у арганізацыі і паспяховым правядзенні прэс-туру. 

 

Бобрык, А. Мы розныя, але мы разам / А. Бобрык // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 10 студзеня (№ 2). — С. 7. 
Артыкул настаўніцы пачатковых класаў Чэхаўшчынскай дапаможнай 

школы-інтэрната Валожынскага раёна знаёміць чытачоў з работай калектыву 

школы з дзецьмі, якая забяспечана спрыяць іх паспяховай сацыялізацыі. 

Электронная версія артыкула: https://nastgaz.by/Мы-розныя-але-мы-разам/ 

 

06.01.17 

Нікіфарава, С. Мабільная навука / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 6 студзеня (№ 1). — С. 7. 
Завяршыўся Рэспубліканскі конкурс маладзёжных і інавацыйных праектаў 

“Інфармацыйныя і мабільныя тэхналогіі для адукацыйнага працэсу”. Лепшымі 

аб’яўлены 7 праектаў. Сярод пераможцаў – ужо вядомы ў Беларусі і за яе межамі 

рэсурс “Навука дзецям”, прыдуманы Аляксандрам Дзмітрыевічам Рубанавым, 

настаўнікам Пліскай сярэдняй школы імя У. А. Мікуліча Смалявіцкага раёна, над 

якім цяпер працуе цэлы аўтарскі калектыў – школьнікі, студэнты, настаўнікі. 

Гэта інтэрнэт-партал навукова-тэхнічнай накіраванасці, асноўная спецыялізацыя 

якога – відэадоследы па фізіцы і хіміі. Такі мультымедыйны кантэнт не мае 

аналагаў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер рэсурс  атрымаў і мабільны варыянт. 

 

Кірык, І. “Удзел у інавацыях і захаванне якасці адукацыі – наша 

галоўная задача” / І. Кірык // Настаўніцкая газета. — 2017. — 6 студзеня (№ 

1). — С. 11. 
У артыкуле ідзе гаворка з дырэктарам гімназіі № 3 Барысава Ірынай 

Валер’еўнай Кірык пра асноўныя кірункі навуковай дзейнасці, інавацыі, а таксама 

пра тое, як адбываецца павышэнне якасці адукацыі гімназістаў згодна з запытамі 

і патрэбамі сучаснага грамадства. 

 

Новік, Л. Мабільны дадатак – новы сябар настаўніка / Л. Новік // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 6 студзеня (№ 1). — С. 19. 
Настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 3 Салігорска дзеліцца 

ўласным вопытам выкарыстання новых тэхнічных метадаў у адукацыйным 

працэсе з дапамогай мабільнага дадатку Plickers, створанага былым 

амерыканскім педагогам, а цяпер блогерам Рычардам Бірнам. 

 

Рэва, Д. Ад нагляднасці да актыўнага ўрока / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 6 студзеня (№ 1). — С. 19. 
На Міншчыне прайшоў конкурс метадычных распрацовак “Інтэрактыўная 

дошка: ад нагляднасці да актыўнага ўрока”. Конкурс праводзіўся ўпраўленнем 

адукацыі Мінаблвыканкама і МАІРА з мэтай выяўлення і распаўсюджвання 

https://nastgaz.by/Мы-розныя-але-мы-разам/
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перспектыўных методык і метадычных матэрыялаў выкарыстання 

інтэрактыўнай дошкі ў адукацыйным працэсе. Удзел у конкурсе бралі педагагічныя 

работнікі ўсіх тыпаў устаноў адукацыі.  

У намінацыі “Фізіка-матэматычныя дысцыпліны” дыплом 1 ступені 

атрымала Алена Іванаўна Данілава, настаўніца Грыцкевіцкага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы.  

У намінацыі “Прыродазнаўчыя дысцыпліны” перамагла Таццяна Васільеўна 

Шайкіна, педагог Мачулішчанскай сярэдняй школы імя Герояў Савецкага Саюза І. 

Ц. Удавенкі і М. В. Гаманенкі.  

Работа Вадзіма Алегавіча Абрамовіча, які працуе ў гімназіі Клецка, была 

прызнана лепшай у намінацыі “Сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны”. 

Распрацоўка Алы Іванаўны Було, якая выкладае ў гімназіі № 1 Капыля імя М. В. 

Рамашкі, была самай моцнай у намінацыі “Пачатковая школа”. 

 

Картыннік, Т. Зімовая прагулка – заўсёды свята / Т. Картыннік // 

Настаўніцкая газета. — 2017. — 6 студзеня (№ 1). — С. 19. 
Загадчыца Ракаўскага ясляў-сада “Сонейка” Валожынскага раёна знаёміць 

чытачоў з арганізацыяй зімовых прагулак для дашкольнікаў. Так, педагогі і 

выхаванцы дашкольнай установы ўсе разам будавалі “Снежны гарадок” з мэтай 

эстэтычнага афармлення зімовага ўчастка, стварэння камфортных умоў для 

развіцця рухальнай актыўнасці, працоўнай і гульнявой дзейнасці, назіранняў у 

прыродзе. 

 

Багданава, Г. На спатканне з талентамі / Г. Багданава/ / Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 6 студзеня (№ 1). — С. 27. 
У Любанскай дзіцячай школе мастацтваў прайшоў рэгіянальны семінар 

“Сучасныя падыходы ў навучанні і выхаванні адораных дзяцей у галіне 

мастацтва”. Цікавага і карысна прайшлі семінар-практыкум і майстар-класы. 
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28.01.17 

Музыкальный нянь // Мінская праўда. — 2017. — 28 студзеня (№ 7). 

— С. 4. 
Статья посвящена музыкальному руководителю ГУО «Ясли-сад №3 

«Радуга» в Заславле Артему Андрееву. 
 

21.01.17 

Цвірко, В. Без перамог жыць нецікава / В. Цвірко // Мінская праўда. — 

2017. —21 студзеня (№ 5). — С. 10. 
Артыкул прысвечаны Наталлі Мікалаеўне Швайко, настаўніку беларускай 

мовы і літаратуры вышэйшай катэгорыі Нясвіжскай гімназіі, якая была прызнана 

пераможцай раённага конкурсу “Настаўнік года” сярод выкладчыкаў беларускай і 

рускай мовы і літаратуры. 

Днямі падведзены вынікі абласнога этапа рэспубліканскай алімпіяды па 

навучальных прадметах. Вучаніца Н. Швайко адзіная з Нясвіжскага раёна 

прывезла дыплом прызёра па беларускай мове і літаратуры. 

 

18.01.17 

Ивашко, Е. Знания олимпийского качества / Е. Ивашко // Мінская 

праўда. — 2017. — 18 студзеня (№ 4). — С. 4. 
Всего в республиканской олимпиаде по 16 учебным предметам показали свои 

знания 861 ученик 7-11-х классов средних школ Минской области и 1-2-х курсов 

пяти колледжей: Несвижского, Копыльского, Молодечненского политехнического 

и двух солигорских (один из них – горно-химического профиля). Больше всего 

олимпиадников было из 10-11-х классов; семиклассников – 3: из Молодечненского, 

Березинского и Мядельского районов. Всего по итогам третьего этапа 

республиканской олимпиады вручено 362 диплома. Из них 68 – первой степени. 

Евгений Дедков, ученик 9-го класса гимназии № 1 Борисова, получивший 

диплом 1 степени за успехи по физике, рассказывает о своей подготовке к 

участию в олимпиаде. 

 

Качан, Д. Снега и зрелищ! / Д. Качан // Мінская праўда. — 2017. — 18 

студзеня (№ 4). — С. 12. 
Раковская средняя школа приняла участие в лыжной гонке на спортивном 

празднике в Ракове. 

 

14.01.17 

А у нас в районе // Мінская праўда. — 2017. — 14 студзеня (№ 3). — С. 

4. 
“Народных кукол календарь” – так назвали свой проект учащиеся 

объединения по интересам “Сувенир” Крупского центра детского творчества. 

 

Снегом увлеченные / С. Адамович [и др.] // Мінская праўда. — 2017. 

— 14 студзеня (№ 3). — С. 5. 
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К зимним забавам в Минской области подошли со всей ответственностью. 

В регионе уже работают 40 катков, 58 лыжных трасс, 39 хоккейных коробок. 

Рекордсменом по количеству мест для активного отдыха в этом году стал 

Крупский район. 

На стадионах Молодечно заливают катки. Появятся они и на территориях 

СШ №№ 1, 9, 12, 14 и гимназии № 3, а также в агрогородках Березинское, Чисть, 

Радошковичи. 

 

Ганчарук, І. Калядныя мроі Святланы Сарокі / І. Ганчарук // Мінская 

праўда. — 2017. — 14 студзеня (№ 3). — С. 8. 
Артыкул прысвечаны лаўрэату спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Беларусі 

дзеячам культуры і мастацтва Палаца культуры Маладзечна і яе кіраўніку 

Святлане Рыгораўне Сароке. Святлана Сарока і адміністратар, і творчая асоба – 

рэжысёр, сцэнарыст і вядучая многіх канцэртных праграм і акцый. Нядаўна яе 

выбралі кіраўніком абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын. Напрыканцы 

Года культуры Святлану Сороку ўзнагародзілі медалём Францыска Скарыны. У 

Палацы культуры працуюць 35 аматарскіх калектываў, з якіх 12 маюць званне 

“Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь”, “народны” і “ўзорны”. 

 

Болотов, А. Солнечные кружева Раисы Раманени / А. Болотов // 

Мінская праўда. — 2017. — 14 студзеня (№ 3). — С. 9. 
Репортаж посвящен руководителю, педагогу заслуженного любительского 

коллектива Беларуси студии декоративно-прикладного искусства «Белорусский 

сувенир» Раисе Раманени, которая награждена специальной премией Президента 

Беларуси за значительный вклад в возрождение и сохранение традиций народного 

искусства соломоплетения, приобщение молодежи к национальной культуре, 

активное участие в выставках декоративно-прикладного искусства, как в 

Беларуси, так и за рубежом. 
 

11.01.17 

Богаче духовно и нравственно // Мінская праўда. — 2017. — 11 

студзеня (№ 2). — С. 2. 
Президент Беларуси А. Лукашенко присудил премии “За духовное 

возрождение” и специальные премии деятелям культуры и искусства 2016 года. 

Среди удостоенных высоких наград – представители Минской области. 

В числе лауреатов специальной премии – коллектив государственного 

учреждения “Дворец культуры г. Молодечно”. Эта награда за значительный вклад 

в развитие самодеятельного художественного творчества, в том числе 

организацию деятельности 35 любительских коллективов, из которых 12 имеют 

звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь», проведение 

свыше 100 мероприятий в рамках республиканской акции «Культурная столица 

года». 

Специальной премией отмечена руководитель заслуженного любительского 

коллектива Республики Беларусь студии декоративно-прикладного искусства 

«Белорусский сувенир» государственного учреждения дополнительного 
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образования «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района» Раиса 

Раманеня за значительный вклад в возрождение и сохранение традиций народного 

искусства соломоплетения, приобщение молодежи к национальной культуре, 

активное участие в выставках декоративно-прикладного творчества как в 

Беларуси, так и за рубежом. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/9296-bogache-

duhovno-i-nravstvenno.html 

 

Еремич, Н. От среды до среды / Н. Еремич // Мінская праўда. — 2017. 

— 11 студзеня (№ 2). — С. 3. 
В Минской области стартовал фестиваль работ детей дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет) и младших школьников (1-4 классы). Организаторы 

фестиваля “Я - исследователь” – управление образования Миноблисполкома и 

Минский областной институт развития образования. 

http://mpravda.by/materialy/item/9296-bogache-duhovno-i-nravstvenno.html
http://mpravda.by/materialy/item/9296-bogache-duhovno-i-nravstvenno.html

