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20.09.16 

Нікалаева, Н. Выхаваць настаўніка з… пяцікласніка / Н. Нікалаева // 

Звязда. — 2016. — 20 верасня (№ 181). — С. 3. 
У краіне стартаваў Рэспубліканскі эксперыментальны праект па апрабацыі 

мадэлі дапрофільнай педагагічнай падрыхтоўкі на II ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі. Праект разлічаны на 2016-2019 гады. Яго мэта – вызначыць найбольш 

эфектыўныя формы і метады для арганізацыі дапрофільнай педагагічнай 

падрыхтоўкі навучэнцаў 5-9 класаў. У 2015/2016 навучальным годзе ва ўсіх 

рэгіёнах і ў сталіцы было створана больш як 100 педагагічных класаў і груп, якія 

ахоплівалі звыш 1440 навучэнцаў. 

 

15.09.16 

Нікалаева, Н. Субота ў школьным раскладзе / Н. Нікалаева // Звязда. 

— 2016. — 15 верасня (№ 178). — С. 1, 2. — (Дадатак “Чырвонка”). 
Змешчаны матэрыял даследвання па арганізацыі шостага школьнага дня, 

што праводзілася Нацыянальным інстытутам адукацыі па даручэнні 

Міністэрства адукацыі. У час даследвання былі ахоплены вучні пятых і восьмых 

класаў 30 устаноў адукацыі, размешчаных у розных рэгіёнах краіны, а таксама 

бацькі вучняў і педагогі. 

 

Нікалаева, Н. Прафесія – Педагог! / Н. Нікалаева // Звязда. — 2016. — 

15 верасня (№ 178). — С. 13. 
Банеры з партрэтамі самых лепшых прадстаўнікоў педагагічнай прафесіі 

з’явяцца на вуліцах беларускіх гарадоў напярэдадні Дня настаўніка. Ініцыятарам 

праекта выступіла Міністэрства адукацыі нашай краіны, і стартуе ён з плеяды 

настаўнікаў, якія ўжо шмат гадоў паспяхова рыхтуюць алімпіяднікаў, а іх вучні 

з’яўляюцца пераможцамі і прызёрамі рэспубліканскіх і міжнародных прадметных 

алімпіяд. Сярод іх – настаўнік інфарматыкі сярэдняй школы № 11 горада Слуцка 

Уладзімір Жук.  

Героямі наступных серый сацыяльнай рэкламы стануць педагогі года, 

найлепшыя прадстаўнікі дашкольнай, спецыяльнай і дадатковай адукацыі. 
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02.09.16 

Юшкевіч, Н. У рэгіёнах – як у сталіцы / Н. Юшкевіч // Звязда. — 2016. 

— 2 верасня (№ 169). — С. 2. 
Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Аляксандр Косінец 1 верасня наведаў 

сярэднюю школу № 1 Фаніпаля. Было адмечана, што для школьнікаў павінны быць 

створаны роўныя ўмовы ва ўсіх кутках нашай краіны. 

 

Пуставіт, В. Новая школа ў Нарачы / В. Пуставіт // Звязда. — 2016. — 

2 верасня (№ 169). — С. 2. 
На ўрачыстым адкрыцці новай школы ў Нарачы прысутнічалі Андрэй 

Кабякоў, Прэм’ер-міністр нашай краіны і Сямён Шапіра, старшыня Мінскага 

аблвыканкама. Першакласнікам былі ўручаны першыя падарункі – Падарунак 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь вучэбнае выданне “Беларусь – наша Радзіма”. А 

школа атрымала два мультыборды. 

 

01.09.16 

Лазоўская, Т. Па новым праекце / Т. Лазоўская // Звязда. — 2016. — 1 

верасня (№ 168). — С. 3. 
У курортным пасёлку Нарач (Мядзельскі раён) 1 верасня гасцінна расчыніць 

дзверы новая школа на 510 месцаў, дзе будуць вучыцца дзеці з 1-га па 11-ты клас у 

адну змену. 

За аснову будаўніцтва ўзяты праект, што рэалізаваны ў Астраўцы 

Гродзенскай вобласці. Але на Міншчыне яго цалкам адаптавалі да мясцовых умоў, 

да існуючай ужо інжынернай інфраструктуры. Гэты праект максімальна 

просты, але прадугледжвае ўсё неабходнае, каб якасна арганізаваць навучальна-

выхаваўчы працэс у адну змену. 
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02.09.16 

Савицкая, О. Успехов, ребята! / О. Савицкая // СБ. Беларусь сегодня. 

— 2016. — 2 сентября (№ 168). — С. 2. 
Для более 980 тысяч ребят начался новый учебный год. На торжественных 

линейках вместе с родителями и учителями школьников поздравляли и 

напутствовали высшие должностные лица страны.  

Глава Администрации Президента Александр Косинец присутствовал на 

торжественной линейке в средней школе № 1 Фаниполя. Школа получила в 

подарок современный телевизор и компьютер. 

В рекордно короткие сроки построена новая школа № 2 в поселке Нарочь. 

Премьер-министр Андрей Кобяков презентовал учебному заведению два 

мультиборда. 

В государственном профессиональном лицее № 5 транспортного 

строительства в уроке знаний по теме “Нам мир завещено беречь” принял 

участие председатель Совета Республики Национального собрания Михаил 

Мясникович. Учреждение получило сертификат на приобретение современного 

сварочного тренажера. 

Заместитель Премьер-министра Наталья Кочанова пришла пожелать 

успехов в учебе воспитанникам минской специальной общеобразовательной школы 

№ 18 для детей с тяжелыми нарушениями речи. В подарок дети получили большой 

телевизор. 

Министр образования Михаил Журавков поздравил с Днем знаний учеников 

минской гимназии № 16 и их родителей. 

 

Мустафина, И. Поделись улыбкою своей / И. Мустафина // Союзное 

вече. — 2016. — 2 верасня (№ 39). — С. 9. — (Спецвыпуск к военно-

патриотическим сменам в “Орленке” и “Зубренке”). 
17 августа детский центр “Зубренок” на Нарочи торжественно отметил 

свое 47-летие. Поздравить “зубрят” приехали Министр образования Беларуси 

Михаил Журавков и его заместитель Виктор Якжик. 

Электронная версия статьи: http://ng.sb.by/stati/article/podelis-ulybkoyu-

svoey-zubrenok.html 
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24.09.16 

Рэва, Д. Кадэцкае сяброўства і братэрства нараджаецца на берагах 

Нарачы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 24 верасня (№ 109). — С. 

6. 
Сёлетняя грамадзянска-патрыятычная кадэцкая змена навучэнцаў Саюзнай 

дзяржавы “За гонар Айчыны” ў НДЦ “Зубраня” юбілейная і праводзіцца ў дзясяты 

раз, па традыцыі адкрываючы новы навучальны год у “Зубраняці”. Сюды прыехалі 

504 хлопчыкі і дзяўчынкі, навучэнцы 9-10 класаў спецыялізаваных кадэцкіх устаноў 

адукацыі, ваенна-патрыятычных класаў школ і гімназій Мінска, Магілёва, Брэста, 

Кобрына, Барысава, Кастрамы, Пермскага краю, Курганскай, Архангельскай і 

Яраслаўскай абласцей, Краснадарскага краю, Рэспублік Комі і Марый Эл і іншых 

рэгіёнаў з Беларусі і Расіі – усяго 21 дэлегацыя. 

 

Фалалееў, У. “Трэба будаваць сябе і быць унікальным” / У. Фалалееў // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 24 верасня (№ 109). — С. 7–9. – (Дадатак 

“Утульная хатка”). 
У гасцёўні рубрыкі “Мая школа” змешчана размова з настаўнікам гісторыі 

сярэдняй школы № 11 Маладзечна пераможцам Рэспубліканскага конкурсу 

прафесійнага майстэрства педагогаў Рэспублікі Беларусь Віктарам Эдуардавічам 

Жуком. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=30051 

 

22.09.16 

Дубоўская, В. Педагагічнае асяроддзе для будучых настаўнікаў / В. 

Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2016. — 22 верасня (№ 108). — С. 15. 
Сярэдняя школа № 6 г. Мінска з 2015 года з’яўляецца школай-лабараторыяй 

вучэбна-навукова-інавацыйнага кластара бесперапыннай педагагічнай адукацыі. З 

мінулага навучальнага года тут дзейнічаюць педагагічныя класы. У маі бягучага 

года ў школе прайшла выніковая канферэнцыя “Педагог XXI стагоддзя” для 

навучэнцаў профільных класаў педагагічнай накіраванасці. Да ўдзелу запрашаліся 

http://nastgaz.by/
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каманды навучэнцаў профільных класаў (груп) педагагічнай накіраванасці 

агульнаадукацыйных школ з усёй краіны. На ініцыятыву адгукнуліся Грэская 

сярэдняя школа, Іўеўская сярэдняя школа, сярэдняя школа № 4 Віцебска, сярэдняя 

школа № 3 Смалявіч, Чысцінская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна, сярэдняя 

школа № 126, гімназія № 20 Мінска. Навучэнцы прадставілі свае паведамленні, эсэ, 

прэзентацыі асабістых партфоліа, творчыя работы. 

 

17.09.16 

Дубоўская, В. Выхавальнік людкасці / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 17 верасня (№ 106). — С. 1. 
Артыкул прысвечаны Віктару Віктаравічу Кажура, настаўніку беларускай 

мовы і літаратуры гімназіі № 2 Вілейкі Мінскай вобласці. 

 

Князева, Т. Весткі шостага школьнага дня / Т. Князева // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 17 верасня (№ 106). — С. 5. 
Пазнавальна і цікава прайшоў першы ў новым навучальным годзе шосты 

школьны дзень у Лугаваслабадской сярэдняй школе. У рамках акцыі “У цэнтры 

ўвагі – дзеці!” адбылася сустрэча школьнікаў з начальнікам аддзела ДАІ Мінскай 

вобласці, у час якой прайшло спаборніцтва па кіраванню веласіпедам на 

асфальтаванай пляцоўцы школьнага двара. У сваіх узроставых групах перамогу 

атрымалі навучэнец 5 класа Уладзіслаў Волчак, навучэнец 7 класа Арцём 

Дзягцярык, навучэнка 5 класа Паліна Літвіна і навучэнка 7 класа Ксенія Дзікарэвіч.  

Першая школьная субота таксама была прысвечана Дню беларускага 

пісьменства. Малады спецыяліст настаўніца рускай мовы і літаратуры Ірына 

Сяргееўна Мялік правяла турнір знаўцаў беларускай мовы. Навучэнцы ў час 

прагляду мультфільмаў па матывах беларускіх народных казак, які арганізаваў 

малады спецыяліст настаўнік гісторыі Дзмітрый Ігаравіч Салагуб, маглі 

ўзбагаціць свой слоўнікавы запас. Таксама дзеці і іх бацькі прымалі ўдзел у 

святочным кірмашы, на якім можна было набыць цудоўную выпечку, а навучэнцы 

пачатковай школы спрабавалі сябе ў ролі прадаўцоў. Працавала творчая 

мастэрня, у якой можна было сваімі рукамі зрабіць эксклюзіўную ляльку. 

 

Клюйко, А. Стандарты Worldskills – у змесце прафесійнай школы / А. 

Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2016. — 17 верасня (№ 106). — С. 5. 
Аляксандр Градовіч, навучэнец Барысаўскага дзяржаўнага будаўнічага 

прафесійнага ліцэя, прадстаўляў Мінскую вобласць на II Рэспубліканскім конкурсе 

прафесійнага майстэрства Worldskills Belarus – 2016 у прафесійнай кампетэнцыі 

“Малярныя і дэкаратыўныя работы” і стаў пераможцам. Па правілах 

спаборніцтваў, ён і прадставіць гэтую кампетэнцыю на міжнароднай арэне. Таму 

ўвесь навучальны год будзе праходзіць пад эгідай удасканалення прафесійнага 

майстэрства навучэнцаў, якія выбралі будаўнічыя прафесіі. 

 

Угрыніў, І. Развіццёвы дыскамфорт для адораных / І. Угрыніў // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 17 верасня (№ 106). — С. 15. 
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Аўтар артыкулу настаўніца матэматыкі гімназіі № 1 Барысава 

прапаноўвае чытачам часопісу пазнаёміцца з уласным педагагічным вопытам 

работы з таленавітымі навучэнцамі ва ўмовах гімназіі. 

 

Душкевіч, Я. Пара цудоўная, карысная, працоўная / Я. Душкевіч // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 17 верасня (№ 106). — С. 15. 
На базе Горскаўскай сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці 

функцыянаваў дзіцячы аздараўленчы лагер з дзённым знаходжаннем “Рамонак”, 

дзейнасць якога была арыентавана на арганізаваны адпачынак і аздараўленне 

дзяцей. У лагеры праходзілі тематычныя дні “Мой дом – Беларусь”, “Экалогія і 

культура”, “Беларускія традыцыі”. Дзеці прымалі ўдзел у экскурсіях. Акрамя таго, 

на працягу лета на школьным агародзе шчыравалі вучні 5-8 класаў. А вучні 11 класа 

адрамантавалі свой клас да новага навучальнага года, іншыя рупіліся на ферме, 

зернясховішчы, мясцовым машынна-трактарным парку. 

 

Грэчка, І. У самым цэнтры / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 17 верасня (№ 106). — С. 15. 
Педагогі Пухавіцкага краю аддаюць свае веды і сілы, каб выхоўваць маладое 

пакаленне шчырымі патрыётамі.  

Мясцовыя школы Пухавіцкага раёна – цэнтры якаснага навучання і 

выхавання. У іх наладжана музейная работа. Так, створаны адметныя школьныя 

музеі ў Пухавіцкай сярэдняй школе;  сярэдняй школе № 2 Мар’інай Горкі; у 

Дукорах. Дукорскія настаўнікі і вучні цесна супрацоўнічаюць з сядзібна-паркавым 

комплексам “Дукорскі маёнтак”. А з настаўнікамі і вучнямі Бор-Слабадскога 

дзіцячага сада – базавай школы замацаваны памятны знак геаграфічнага цэнтра 

Беларусі, які знаходзіцца ў ваколіцах вёскі Антонава Навасёлкаўскага сельсавета 

Пухавіцкага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29817 

 

14.09.16 

Брожина, Ю. Рядом Гриша – в группе тише / Ю. Брожина // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 14 верасня (№ 71). — С. 15. 
Газета начинает новый проект «Усатый нянь», где будет размещаться 

материал о мужчинах-педагогах, которые решили посвятить себя работе с 

малышами. Открывает проект статья про Григория Полозова, который вот уже 

8 лет работает в детском саду № 4 «Золотой ключик» города Заславля. 

 

13.09.16 

Рэва, Д. Святочнае прывітанне школьнікам / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 13 верасня (№ 104). — С. 4. 
У Мядзеле для навучэнцаў усіх 15 школ раёна, а таксама выхаванцаў дзвюх 

дашкольных устаноў горада прайшло свята “Прывітанне, школьная пара!”. 

Лепшыя конкурсныя нумары адкрывалі мерапрыемства. Працавалі выставачныя 

пляцоўкі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, дзіцячых фотаработ, школьных 

бізнес-кампаній. Праходзілі майстар-класы. Для самых актыўных удзельнікаў 

http://nastgaz.by/?p=29817
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працавалі гульнявая, спартыўная і турыстычная пляцоўкі. Маленькіх гасцей свята 

запрашаў LEGO-горад і чакаў лялечны спектакль у дзіцячай бібліятэке. Як 

адзначыла Ларыса Віктараўна Севярын, метадыст раённага метадычнага 

кабінета, гэтае свята стала падарункам выхаванцам да Дня ведаў. 

 

Рэва, Д. Аб бяспецы – з першых дзён / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 13 верасня (№ 104). — С. 4. 
У кожнай навучальнай установе рэспубліцы ў рамках акцыі “У цэнтры ўвагі 

– дзеці” адбудуцца мерапрыемствы. Першы этап акцыі пачаўся ў другой палове 

жніўня. Супрацоўнікі мясцовых аддзелаў па надзвычайных сітуацыях нагадвалі 

дарослым і дзецям аб правілах бяспекі. 

Другім этапам акцыі сталі вераснёвыя сустрэчы ў школах. Былі наладжаны 

цікавыя ўрокі бяспекі. Так, самыя маленькія вучні нарацкай сярэдняй школы № 2 

Мядзельскага раёна ўрок бяспекі правялі на свежым паветры. Дзеці атрымалі 

дазвол не толькі паглядзець на аварыйна-выратавальную тэхніку, але і памацаць 

яе.  

Зараз рэалізоўваецца трэці этап акцыі ў школах і дашкольных установах. 

Супрацоўнікі аддзелаў МНС праводзяць разнастайныя заняткі з дзецьмі ўсіх 

узростаў. 

 

Рэва, Д. Тыдзень у рытме творчасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 13 верасня (№ 104). — С. 4. 
У Мінскай вобласці прайшоў тыдзень дадатковай адукацыі. Самым 

распаўсюджаным мерапрыемствам у рамках тыдня сталі дні адкрытых дзвярэй. 

Акрамя іх, прайшлі кірмашы-панарамы, майстар-класы, экскурсіі, фестывалі, 

фальклорныя экспедыцыі, флэш-мобы, танцавальныя батлы, тэатралізаваныя 

паказы і іншае. Так, напрыклад, у Слуцкім цэнтры дзіцячай творчасці правялі вэб-

мост для бацькоў і дзяцей, каб яны анлайн атрымалі поўную інфармацыю аб 

дзейнасці цэнтра. Слуцкі цэнтр турызму таксама запрасіў дзяцей да сябе ў госці. 

 У ЦТДіМ Дзяржынскага раёна школьнікаў і іх бацькоў чакаў кірмаш паслуг 

дадатковай адукацыі, інтэрактыўнае падарожжа ў свет тэхнічнай творчасці, 

майстэрні, практыкумы і многае іншае. 

У ЦДТ Нясвіжа прайшлі майстар-класы, гульнявыя і азнаямленчыя 

праграмы. 

Разнастайнымі былі мерапрыемствы ў Салігорску ў Цэнтры тэхнічнай 

творчасці дзяцей і моладзі, дзе адбыліся спаборніцтвы па трасавым 

аўтамадэлізме і суднамадэльным спорце. Госці Эколага-біялагічнага цэнтра 

дзяцей і моладзі трапілі на экалагічны трэнінг і інфармацыйны відэаўрок, 

падзейнічалі ў фларыстычнай фотасесіі, пабывалі на выставе міні-садоў і 

ландшафтных кампазіцый. 

Цікавым і насычаным стаў гэты тыдзень ва ўсіх установах дадатковай 

адукацыі ва ўсіх раёнах вобласці. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29669 
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10.09.16 

Дубоўская, В. Дэманстрацыя гонару / В. Дубоўская // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 10 верасня (№ 103). — С. 5. 
Міністэрства адукацыі ініцыіруе запуск сацыяльнай рэкламы. У Мінску і 

іншых гарадах краіны з’явяцца банеры з партрэтамі педагогаў года, лепшых 

прадстаўнікоў дашкольнай, спецыяльнай, дадатковай адукацыі. Першая серыя 

павінна з’явіцца да Дня настаўніка.  

Стартуе праект з плеяды настаўнікаў, якія ўжо многа гадоў рыхтуюць 

алімпіяднікаў, сярод іх настаўнік інфарматыкі сярэдняй школы № 11 Слуцка 

Уладзімір Жук. 

 

Церахава, Н. Максімум намаганняў для стварэння бяспечнага 

асяроддзя / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2016. — 10 верасня (№ 

103). — С. 6. 
Аб падрыхтоўцы ўстаноў адукацыі раёна да новага 2016/2017 навучальнага 

года, аб прыярытэтных кірунках дзейнасці па забеспячэнні якасці адукацыі 

расказвае начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага 

райвыканкама Валянціна Фёдараўна Андрэева.  

 

Грэчка, І. Вецер у спіцах, карта ў руках / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 10 верасня (№ 103). — С. 16. — (Дадатак “Шосты дзень”). 
У пачатку навучальнага года праводзіцца рэспубліканскі тыдзень устаноў 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Вераснёўскі дадатак “Шосты дзень” 

знаёміць чытачоў з работай бярэзінскага Турыстычнага цэнтра  “Юнацтва” па 

велааматарству. 

 

08.09.16 

Винник, И. Как закопать талант ребенка? / И. Винник, А. Ерошевич // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 верасня (№ 102). — С. 8. 
В Пуле (Хорватия) прошли II Международная конференция и 

Международный научно-практический семинар «Многоязычие и межкультурная 

коммуникация: вызовы XXI века», где обсуждались важные и актуальные вопросы 

образования и преподавания.  

По итогам рецензирования присланных материалов на конференцию были 

приглашены несколько учителей и преподавателей вузов нашей страны.  Инна 

Винник, учитель-методист Сновской средней школы Несвижского района 

Минской области, и Анна Ерошевич, учитель русского языка и литературы 

Минского суворовского военного училища, очно участвовали в конференции. 

Мастер-класс о траектории развития ученика от активного читателя до 

исследователя Инна Винник провела вместе с 12-летней дочерью, самой юной 

участницей конференции, выступившей с презентацией школьного исследования. 

Анна Ерошевич делилась опытом формирования грамматического строя 

речи учащихся в процессе чтения, рассказывала о выработанных  ею критериях 

оценки уровня  его сформированности. 
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Участники форума получили возможность не только повысить 

профессиональные компетенции, но и вступить в межкультурную коммуникацию. 

Встреча русистов с пяти континентов открыла перспективы для дальнейшего 

международного сотрудничества и обмена опытом. 

 

Ждан, С. Грамадзянская сталасць праз гісторыю / С. Ждан // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 8 верасня (№ 102). — С. 9. 
Настаўніца гісторыі сярэдняй школы № 2 Гарадзеі Нясвіжскага раёна 

Святлана Ждан дзеліцца сваім вопытам распрацоўкі сістэмы выкладання 

прадмета з улікам узаемасувязі і ўзамадапаўнення навучання і выхавання, вучэбнай 

і пазакласнай работы. 

 

06.09.16 

Рэва, Д. Сезон яркіх успамінаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. 

— 6 верасня (№ 101). — С. 5. 
Галоўны спецыяліст аддзела сацыяльнай і выхаваўчай работы ўпраўлення 

адукацыі Мінаблвыканкама Людміла Яўгенаўна Лінская ў размове з 

карэспандэнтам адзначыла. 53399 дзяцей, што складае 37,5 % ад агульнай 

колькасці навучэнцаў, адпачылі і аздаравіліся сёлета. Іх прымалі 1097 лагераў: 441 

лагер з кругласутачным знаходжаннем, 656 – дзённых. Сярод іх – 139 летніх 

працоўных лагераў, 89 – спартыўна-аздараўленчых, 97 – прысвечаных пэўнаму 

профілю, кірунку дзейнасці.  

Асобна адзначаны пазітыўны вопыт работы лагера “Бродаўка” 

Барысаўскага раёна, які прымае на працягу сямі гадоў дзяцей  з асаблівасцямі 

псіхафізічнага развіцця з Барысаўскага раённага ЦКРНіР.  

Таксама дзеці мелі магчымасць знайсці для сябе лагер па інтарэсах. Так, у 

Вілейскім раёне на базе аздараўленчага лагера “Лясная казка” другі год 

арганізоўваецца абаронча-спартыўны лагер “Ратнік”. У аздараўленчым лагеры 

“Ратавальнік” у Заслаўі адпачывалі юныя пажарнікі-ратавальнікі. 

Па розных прадметах працавалі профільныя лагеры, дзе адначасова 

адпачывалі і вучыліся ўдзельнікі алімпіяд. Гэта лінгвістычны лагер Smart Camp, які 

створаны на базе Маладзечанскай школы-інтэрната для дзяцей з захворваннямі 

касцёва-мышачнай сістэмы і злучальнай тканкі. 

Штогод абявязкова з’яўляюцца новыя ідэі ў арганізацыі летняга адпачынку. 

Сёлета ўпершыню ладзілася работа абласнога профільнага лагера па 

інфарматыцы на базе Чырвонаслабодскай дзяржаўнай санаторнай школы-

інтэрната для дзяцей з саматычнай паталогіяй. У аздараўленчым лагеры 

“Журавушка” Салігорскага раёна прайшла профільная змена для членаў школьнага 

самакіравання. У Жодзіне быў арганізованы кругласутачны аздараўленчы 

праваслаўны лагер духоўна-маральнага профілю прыхода храма іконы Божай Маці 

Збавіцелькі. 

Падводзячы вынікі, можна з упеўнасцю сцвярджаць, што летняя 

аздараўленчая кампанія 2016 года на Міншчыне завершана, а дзеці засталіся з 

найлепшымі ўспамінамі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29458 
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Рэва, Д. Работа ў рэжыме інавацыі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 6 верасня (№ 101). — С. 5. 
Як адзначыла Галіна Уладзіміраўна Гапанькова, намеснік начальніка аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама, навучэнскія бізнес-

кампаніі і робататэхніка – гэта сёння надзвычай актуальныя і перспектыўныя 

кірункі работы. Таму Дзяржынскі раён паспяхова рэалізоўвае ідэю стварэння 

навучэнскіх бізнес-кампаній. З нядаўняга часу развіваецца сучасны кірунак 

робататэхнікі.  Напярэдадні новага навучальнага года традыцыйна ладзіцца 

работа секцый педагагічных работнікаў па розных прадметах. У Дзяржынскім 

раёне ўпершыню былі арганізаваны секцыі для кіраўнікоў бізнес-кампаній і 

педагогаў, якія працуюць па ўкараненні робататэхнікі. Адна з іх была прысвечана 

тэме “Школьныя бізнес-кампаніі: патэнцыял эканамічнай адукацыі школьнікаў”. 

“Укараненне асноў робататэхнікі ў сучаснай школе” абмяркоўвалі на секцыі 

кіраўнікі і настаўнікі ўстаноў адукацыі. Дырэктар школы № 4 Дзяржынска Л. К. 

Лукша расказала аб кіраўніцкім аспекце ўкаранення робататэхнікі ў адукацыйную 

прастору ўстановы. Сваім вопытам падзяліліся  М. Р. Дашчэчка, дырэктар 

рэсурснага цэнтра інфармацыйных тэхналогій і тэхнічных сродкаў навучання, А. 

П. Ларчанка, настаўнік інфарматыкі Станькаўскай сярэдняй школы, В. А. 

Камоцкі, настаўнік інфарматыкі гімназіі Фаніпаля, С. А. Макарэнка з сярэдняй 

школы № 4 Салігорска. 

 

Рэва, Д. Шчаслівыя дзеці на новай планеце / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 6 верасня (№ 101). — С. 5. 
У Салігорску адкрыўся новы дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці “Планета 

дзяцінства” ААТ “Беларуськалій”. Гэта самая вялікая дашкольная ўстанова на 

Міншчыне (17 груп будуць наведваць 330 дзетак). Установа абсталявана самай 

сучаснай тэхнікай. Тут ёсць лега-цэнтр, музычная зала, басейн, гімнастычная 

зала, сенсорны пакой і пакой рэлаксацыі. Арганізаваны куток беларускай 

культуры. І гэта далёка не поўны спіс. Кіруе цэнтрам Іна Мікалаеўна Маршыцкая. 

 

03.09.16 

Рэва, Д. Першы раз у новы клас / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 3 верасня (№ 100). — С. 5. 
У новым навучальным годзе ў другой нарацкай сярэдняй школе 62 педагогі 

будуць даваць веды 558 навучэнцам. Сярод іх Піліп Путра, стыпендыят 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 

адораных навучэнцаў і студэнтаў; Ганна Кацягова, якая атрымала пасведчанне 

“Вучань года Мінскай вобласці”. Павіншаваць дзяцей, педагогаў і жыхароў 

курортнага пасёлка Нарач прыехалі Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь Андрэй 

Уладзіміравіч Кабякоў і кіраўнік Мінскай вобласці Сямён Барысавіч Шапіра. За два 

дзесяцігоддзі ў Беларусі пабудавана больш за 300 школ і 150 дзіцячых садоў. 

Сёлета адрамантавана больш за 4 тысячы школ, – адзначыў губернатар. 
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“Настаўнік – гэта вялікая праца, гэта лад жыцця” / па матэрыялах 

БелТА // Настаўніцкая газета. — 2016. — 3 верасня (№ 100). — С. 5. 
Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Аляксандр Косінец перад урачыстай 

лінейкай, прысвечанай пачатку навучальнага года, у сярэдняй школе № 1 Фаніпаля 

заявіў, што павінны быць створаны аднолькавыя ўмовы для школьнікаў. А школа 

Фаніпаля – гэта добры прыклад таго. У ёй працуе больш за 85 педагогаў, 70% з іх 

маюць вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю. Матэрыяльная база школы не 

ўступае сталічным навучальным установам, а вучні становяцца пераможцамі 

розных алімпіяд і спаборніцтваў. 

Аляксандр Косінец адзначыў, што ў гэтым годзе па ўсёй краіне налічваецца 

110 тысяч першакласнікаў. 

Дырэктар навучальнай установы Ганна Халопіца атрымала падарункі для 

школы – сучасны тэлевізар і камп’ютар для інфармацыйнага класа. 

 

01.09.16 

Рэва, Д. Прадзюсар добрых спраў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. — 1 верасня (№ 99). — С. 1. 
Артыкул прысвечаны Марыне Антонаўне Кобер, дырэктару Салігорскага 

раённага цэнтра карэкцыйна-развіццёвага навучання і рэабілітацыі. 
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03.09.16 

Кузаўкіна, М. Эфектыўна, хутка і прыгожа / М. Кузаўкіна // Мінская 

праўда. — 2016. — 3 верасня (№ 68). — С. 5. 
1 верасня 520 школ Міншчыны адчынілі свае дзверы. 550 вучняў прымае 

сёлета новая нарацкая школа № 2. На ўрачыстасць прыехалі Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь Андрэй Кабякоў і старшыня Мінскага абласнога выканаўчага 

камітэта Сямён Шапіра. 

У рамках выканання праграмы развіцця Нарачанскага краю быў створаны 

этнакультурны турыстычны комплекс “Наносы”. Яго таксама наведалі Прэм’ер-

міністр і губернатар. 

http://www.mpravda.by/
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24.09.16 

Красная дорожка для молодых специалистов // Мінская праўда. — 

2016. — 24 верасня (№ 74). — С. 8–9. 
На очередном заседании “Дискуссионного клуба” состоялась встреча с 

молодыми специалистами, которые приехали в г. Клецк по распределению. Среди 

них и молодой педагог. Вероника Руцкая, учитель английского языка СШ № 3 г. 

Клецка, которая в этом году окончила Барановичский государственный 

университет, отвечает на вопросы ведущих заседание клуба. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/8407-

krasnaya-dorozhka-dlya-molodyh-spetsialistov.html 
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