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«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  

 
 

11.08.16 

Нікалаева, Н. Галоўнае – не балы на ЦТ, а матывацыя на атрыманне 

прафесіі? / Н. Нікалаева // Звязда. — 2016. — 11 жніўня (№ 153). — С. 1, 2. 
Установы адукацыі плануюць прыняць у гэтым годзе 136,5 абітурыентаў. 

Найбольшая колькасць дакументаў пададзена ва ўстановы прафтэхадукацыі 

Мінска, Мінскай і Гомельскай вобласці. Найбольш запатрабаванымі ў моладзі 

з’яўляюцца прафесіі памочніка машыніста цеплавоза (электравоза), 

электрамеханіка цягнікоў, кухара, аператара сувязі, цырульніка, слесара па 

рамонце аўтамабіляў, абліцоўшчыка-плітачніка. 

 

 

 

«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета. 

Основана в августе 1927 г. Выходит, пять раз в неделю. 

Учредители: Администрация Президента Республики Беларусь и 

Редакционный совет. 

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  

ул. Б. Хмельницкого, 10а. 

Web-сайт: http://www.sb.by 

E-mail: pisma@sb.by 

 

 

16.08.16 

Пасияк, О. Учителя возьмутся за учебники / О. Пасияк // СБ. Беларусь 

сегодня. — 2016. — 16 августа (№ 156). — С. 4. 
К 1 сентября, как отметила заместитель Премьер-министра Наталья 

Кочанова, для 6-х классов будет издано 2 новых пособия по истории. К 2020 году в 

школах появится около 200 новых учебников, которые будут соответствовать 

утвержденной Министерством образования программе. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/obrazovanie-

3/article/uchitelya-vozmutsya-za-uchebniki.html 

http://zviazda.by/
http://www.zviazda.by/sadmin/module/info@zvyazda.minsk.by
http://www.sb.by/
mailto:pisma@sb.by
http://www.sb.by/obrazovanie-3/article/uchitelya-vozmutsya-za-uchebniki.html
http://www.sb.by/obrazovanie-3/article/uchitelya-vozmutsya-za-uchebniki.html


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ І РЭГІЯНАЛЬНЫМ 

ДРУКУ Ў 2016 ГОДЗЕ 

ЖНІВЕНЬ 

3 
 

 

 

«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/ 

E-mail: pisma@sb.by 

 

30.08.16 

Мисник, Е. Школа с переходом на отличности / Е. Мисник // 

Рэспубліка. — 2016. — 30 жніўня (№ 163). — С. 8. 
В новом микрорайоне курортного поселка Нарочь построено современное 

трехэтажное здание средней школы № 2. Сейчас там проходят последние 

приготовления к новому учебному году. Директор школы Геннадий Криштафович 

отмечает, что на 510 мест в этом году за знаниями придут 558 детей из самого 

поселка и двенадцати окрестных деревень. Как отметила Галина Казак, 

начальник управления образования Минского облисполкома, в строительстве 

нового здания школы возникла острая необходимость. Учреждение образования 

построено в рамках государственной программы развития курортной зоны 

Нарочанского региона на 2011-2015 годы. «В ней есть мощная спортивная база, 

возможности для культурного и творческого развития. Новое здание, несомненно, 

станет центром культуры и спортивно-оздоровительной жизни поселка». 

Электронная версия статьи: http://respublika.sb.by/obshchestvo-

27/article/shkola-s-perekhodom-na-otlichnosti.html 
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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/ 

E-mail: info@nastgaz.by  

 

 

30.08.16 

Рэва, Д. Ад вынікаў работы сістэмы адукацыі да сацыяльных эфектаў / 

Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2016. — 30 жніўня (№ 98). — С. 4. 
На працягу двух дзён на Міншчыне праходзіла канферэнцыя педагагічных 

работнікаў. “Адукацыя і развіццё: ад вынікаў да сацыяльных эфектаў” – тэма 

галоўнага педагагічнага форуму года. У мерапрыемствах прынялі ўдзел кіраўнік 

Мінскай вобласці Сямён Барысавіч Шапіра, першы намеснік Міністра адукацыі 

Рэспублікі Беларусь Вадзім Анатольевіч Богуш. Мерапрыемствы першага дня 

праходзілі ў два этапы. Спачатку на базе 6 абласных рэсурсных цэнтраў 

інфармацыйных тэхналогій дзейнічалі інтэрактыўныя пляцоўкі, дзе ў рэжыме 

вэбінару і вочных сустрэч працавалі прадстаўнікі ўсіх раёнаў вобласці. Затым каля 

1100 спецыялістаў узялі ўдзел у прафесійным дыялогу, які прайшоў у рэжыме 

відэаканферэнцыі. Перад удзельнікамі выступіла Галіна Мікалаеўна Казак, 

начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама, Святлана Васільеўна Уклейка, 

начальнік упраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, Мікалай Сцяпанавіч Фяськоў, дырэктар Рэспубліканскага 

інстытута кантролю ведаў, і інш.  

На другі дзень прайшлі святочныя мерапрыемствы ў Слуцку. Ля гарадскога 

Дома культуры адбылася інтэрактыўная прэзентацыя дасягненняў сістэмы 

адукацыі Мінскай вобласці за мінулы навучальны год. Так, на пляцоўцы “Мой 

прафесійны выбар” навучэнцы і супрацоўнікі лепшых устаноў прафесійна-

тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі праводзілі майстар-класы. На 

пляцоўцы “Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў адукацыі” прэзентавалі 

навучанне асновам робататэхнікі і праграмавання з дапамогай абсталявання 

LEGO, выкарыстанне дыстанцыйных форм навучання ў дадатковай адукацыі 

дарослых. 

Працягам канферэнцыі стала ўрачыстая цырымонія. Самымі шчырымі 

словамі педагогаў выталі С. Б. Шапіра, В. А. Богуш, Г. М. Казак. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29277 
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27.08.16 

Калядзіч, Н. Будучых педагогаў трэба расціць у сваіх установах / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2016. — 27 жніўня (№ 97). — С. 5. 
Як падрыхтавалася сістэма адукацыі Случчыны да новага навучальнага 

года, як адпачылі навучэнцы і педагогі летам, адказвае начальнік аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Слуцкага райвыканкама Андрэй Васільевіч Нядзелька. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29204 

 

Суднік, В. Мір – абсалютная каштоўнасць / В. Суднік // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 27 жніўня (№ 97). — С. 6. 
Апублікован урок па тэме “Нам мір завешчана берагчы!”, які распрацавала 

да 1 верасня настаўніца беларускай мовы і літаратуры Вязынскага дзіцячага сада 

– сярэдняй школы Вілейскага раёна Мінскай вобласці Вольга Суднік. 

 

25.08.16 

Рэва, Д. Новыя ўражанні дорыць «Сяброўства» / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 25 жніўня (№ 96). — С. 3. 
Міжнародная лідарская змена сабрала падлеткаў з Беларусі і Расіі ў лагеры 

“Сяброўства” ў Дзяржынскім раёне. Змена арганізоўваецца ў жніўні кожнае лета 

ў рамках праекта “Дзеці славянскіх народаў”. 

 

Хадакова, Н. Канікулы па-беларуску / Н. Хадакова // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 25 жніўня (№ 96). — С. 3. 
Педагагічны калектыў Пагарэльцаўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раёна 

сёлета распрацаваў праект “Вясковая хатка”, які рэалізоўваецца ў рамках 

прышкольнага аздараўленчага лагера “Купалінка”. Мэта праекта – вяртанне да 

беларускіх народных, фальклорных, этнаграфічных традыцый; усведамленне 

ўдзельнікамі нацыянальнай самабытнасці; далучэнне вучняў да культурнага 

жыцця праз нацыянальныя святы і абрады, песні, танцы, гульні. Удзельнікамі 

праекта сталі 20 вучняў школы рознага ўзросту. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29164 

 

Дубоўская, В. Без цяжкасцей у самавызначэнні / В. Дубоўcкая // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 25 жніўня (№ 96). — С. 6. 
Па выніках ЦТ у 2014 годзе сярэдняя школа № 3 Вілейкі ўвайшла ў топ-100 

лепшых устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь, у 2015 годзе яна была адзначана як 

лепшая ўстанова адукацыі сярод сярэдніх школ краіны па выніках 

цэнтралізаванага тэсціравання па матэматыцы, англійскай мове і фізіцы. 

З 2012/2013 навучальнага года ў сярэдняй школе № 3 Вілейкі ажыццяўляецца 

інавацыйная дзейнасць. Тут рэалізоўваецца праект “Укараненне мадэлі 

паглыбленай дыферэнцыяцыі навучання вучняў на другой і трэцяй ступенях 

агульнай сярэдняй адукацыі”. Каб эфектыўна рэалізаваць прафарыентацыйны 

кампанент на кожным уроку, творчай групай педагогаў “Наватар” быў 

распрацаваны план самааналізу ўрока з пазіцыі прафарыентацыйнай адукацыі. А 

http://nastgaz.by/?p=29204
http://nastgaz.by/?p=29164
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метадычным, дыягнастычным, інфармацыйным і кансультацыйным цэнтрам 

прафарыентацыйнай работы ў школе служыць выкарыстанне ў адукацыйным 

працэсе электроннага дапаможніка “Кабінет прафарыентацыі”, які распрацаваў 

навучэнец Ігар Гарбачэўскі пад кіраўніцтвам настаўніка інфарматыкі Паўла 

Аляксандравіча Дзятко.  

 

Гарбар, А. Важкасць слова, значнасць меркавання / А. Гарбар // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 25 жніўня (№ 96). — С. 8. 
У артыкулу настаўніца хіміі і біялогіі Лугаваслабадской сярэдняй школы 

Мінскага раёна, настаўнік-метадыст Алена Гарбар разважае на тэму ўмення 

настаўніка працаваць з бацькамі навучэнцаў. 

 

Якіменка, І. Не таму што трэба, а таму што хочацца / І. Якіменка // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 25 жніўня (№ 96). — С. 9. 
Настаўнік інфарматыкі і матэматыкі Лошніцкай раённай гімназіі, 

настаўнік-метадыст Іван Якіменка дзеліцца з чытачамі сваімі думкамі аб тым, 

як павысіць прэстыж настаўніцкай прафесіі. 

 

Базыкін, Ю. Школьная субота без фармалізму / Ю. Базыкін // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 25 жніўня (№ 96). — С. 12. 
Юрый Базыкін, настаўнік англійскай мовы сярэдняй школы № 5 Салігорска 

імя Героя Савецкага Саюза В. І. Казлова, звяртаецца да чытачоў з прапановай 

зірнуць на шосты школьны дзень, як на неад’емны элемент усяго працэсу 

навучання і выхавання. На думку аўтара субота можа стаць маніторынгам 

меркавання навучэнцаў і бацькоў; рэалізацыяй сумесных праектаў і калектыўна-

творчых спраў; часам інфармавання ўсімі даступнымі сродкамі і інш. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29146 

 

Бурак, А. Электронны дзённік: ноу-хау або патрабаванне часу? / А. 

Бурак // Настаўніцкая газета. — 2016. — 25 жніўня (№ 96). — С. 15. 
На працягу 2013–2016 гадоў у гімназіі Капыля імя М. В. Рамашкі ішла 

работа па рэалізацыі педагагічнага праекта “Увядзенне электроннага дзённіка ў 

адукацыйны працэс гімназіі”. За тры гады ў праект уключылася больш за 12 

класных кіраўнікоў, каля 220 вучняў і іх бацькоў. Педагогі гімназіі ўпэўнены, што 

электронныя журналы і дзённікі паступова выцесняць свае папяровыя аналагі. 

Запаўненне электроннага дзённіка ў гімназіі будзе прадоўжана. 

 

23.08.16 

Бондарава, Т. З карыстальнікаў у творцы / Т. Бондарава // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 23 жніўня (№ 95). — С. 3. 
Парк высокіх тэхналогій да пачатку навучальнага года плануе падрыхтаваць 

20 трэнераў па навучанні выкладчыкаў з ліку настаўнікаў інфарматыкі і 

пачатковых класаў, прадметнікаў, студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей 

старшых курсаў методыцы выкладання распрацаваных факультатыўных курсаў 

на базе рэгіянальных IT-акадэмій ПВТ, БДУІР, Віцебскага дзяржаўнага 

http://nastgaz.by/?p=29146
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ўніверсітэта імя П. М. Машэрава, Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

Янкі Купалы, Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма 

Танка, Мінскага і Магілёўскага абласных інстытутаў развіцця адукацыі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29104 

 

Нікіфарава, С. Замежная стажыроўка… пад Барысавам / С. Нікіфарава 

// Настаўніцкая газета. — 2016. — 23 жніўня (№ 95). — С. 4. 
60 падлеткаў з усёй Беларусі сталі студэнтамі Міжнароднага летняга 

ўніверсітэта клубаў ЮНЕСКА. На працягу 12 дзён на базе аздараўленчага лагера 

“Бродаўка” Барысаўскага раёна яны наведвалі майстар-класы і секцыі, дзелавыя і 

ролевыя гульні, вучыліся метадам самакіравання і арганізацыі культурных і 

сацыяльных мерапрыемстваў, прымалі ўдзел у незвычайных алімпійскіх гульнях, а 

таксама сталі ўдзельнікамі насычанай культурнай праграмы. Так, Віялета 

Панасевіч з клуба ЮНЕСКА “Унутраны свет” сярэдняй школы № 13 Жодзіна 

ўпадабала трэнінгі па самапрэзентацыі. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29111 

 

20.08.16 

Рэва, Д. Сур’ёзная размова ў святочны дзень / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 20 жніўня (№ 94). — С. 1, 5. 
Сёлета Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр ”Зубраня” 

адзначае 47 гадоў з дня адкрыцця. Падчас мерапрыемстваў цэнтр наведалі 

Міністр адукацыі нашай краіны Міхаіл Жураўкоў і яго намеснік Віктар Якжык. За 

круглым сталом з Міністрам і намеснікам Міністра сабраліся дыпламанты 

заключнага этапу рэспубліканскай прадметнай алімпіяды, якія зараз адпачываюць 

у “Зубраняці”. Размова шла пра стан і перспектывы развіцця творчага і 

развіццёвага адукацыйнага асяроддзя. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29030 

 

Гарбар, А. Ад актыўных форм да інтэрактыўных / А. Гарбар // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 20 жніўня (№ 94). — С. 7. 
Настаўніца біялогіі і хіміі Лугаваслабадской сярэдняй школы Мінскага 

раёна, член клуба “Крыштальны журавель” Алена Гарбар звяртае ўвагу чытачоў 

на неабходнасць павышэння эфектыўнасці работы раённых прадметных 

метадычных аб’яднанняў і дзеліцца сваімі думкамі 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29080 

.  

 

Калядзіч, Н. Метадычная служба заўсёды падставіць плячо / Н. 

Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2016. — 20 жніўня (№ 94). — С. 6–7. 
Днямі ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прайшоў круглы стол па 

пытаннях арганізацыі дзейнасці метадычнай службы. Спецыялісты сістэмы 

адукацыі выказаліся па пытаннях – наколькі эфектыўна працуе метадычная 

служба, які ўклад яна ўносіць у бесперапынную адукацыю педагогаў, якімі бачацца 

шляхі ўдасканалення яе дзейнасці і іншых. 

http://nastgaz.by/?p=29104
http://nastgaz.by/?p=29111
http://nastgaz.by/?p=29030
http://nastgaz.by/?p=29080
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Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=29082 

 

16.08.16 

Гарбар, А. “Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще 

вернется!” / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. — 2016. — 16 жніўня (№ 92). 

— С. 6–7. 
Алена Гарбар, настаўніца біялогіі і хіміі Лугаваслабадской сярэдняй школы 

Мінскага раёна, член клуба “Крыштальны журавель”, прысвяціла свой артыкул 

тэме выкарыстоўвання карысных сродкаў развіцця эмацыянальнай сферы 

навучэнцаў. 

 

18.08.16 

Сідар, Т. Ад урока-маналогу да ўрока жывога дыялогу / Т. Сідар // 

Настаўніцкая газета. — 2016. — 18 жніўня (№ 93). — С. 9. 
Настаўніца гісторыі і грамадазнаўства сярэдняй школы № 10 Барысава 

Таццяна Сідар у артыкуле прыводзіць некаторыя прыклады са сваёй практыкі па 

выкарыстанні розных прыёмаў і спосабаў па актывізацыі пазнавальнай дзейнасці 

навучэнцаў. 

 

Сырыца, Н.  Літаратурныя рэцэпты барацьбы са шкоднымі звычкамі / 

Н. Сырыца, Н. Барадуліна // Настаўніцкая газета. — 2016. — 18 жніўня (№ 

93). — С. 12. 
Аўтары артыкулу Наталля Сырыца, настаўніца беларускай мовы і 

літаратуры, і Настасся Барадуліна, вучаніца 11 “А” класа Сноўскай сярэдняй 

школы Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці правялі сваё цікавае даследванне. 

Прааналізаваў творчасць Якуба Коласа з нечаканага ракурсу, яны паспрабавалі 

асэнсаваць прычыны шкодных звычак (курэнне, алкагалізм) сваіх сучаснікаў і 

знайсці для іх літаратурныя “рэцэпты”.  

 

13.08.16 

Пыркова, М. Уступная кампанія – 2016: лічбы, факты, каментарыі / М. 

Пыркова // Настаўніцкая газета. — 2016. — 13 жніўня (№ 91). — С. 1,5. 
Падчас прэс-канферэнцыі ў Мінску першы намеснік Міністра адукацыі 

Рэспублікі Беларусь Вадзім Богуш агучыў папярэднія вынікі прыёмнай кампаніі ва 

ўстановах вышэйшай адукацыі, а таксама паведаміў пра ход уступнай кампаніі ва 

ўстановах сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі. 

 

Калкоўскі, І. Гастэлаўскі экспрес / І. Калкоўскі // Настаўніцкая газета. 

— 2016. — 13 жніўня (№ 91). — С. 7. 
Падчас першай аздараўленчай кампаніі ў дзіцячым аздараўленчым летніку 

імя Мікалая Гастэлы праходзіла шмат мерапрыемстваў пад дэвізам “Лета на 

карысць!”. 

 

http://nastgaz.by/?p=29082
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Сачко, І. Музей “Сялянская хата” як сродак фарміравання 

нацыянальнай самасвядомасці ў дашкольнікаў / І. Сачко // Настаўніцкая 

газета. — 2016. — 13 жніўня (№ 91). — С. 15. 
У часопісу змешчаны артыкул выхавальніка дашкольнай адукацыі першай 

катэгорыі ясляў-сада № 43 Салігорска, у якім аўтар дзеліцца з чытачамі ўласным 

вопытам па фарміраванні ў дашкольнікаў погляду на нацыянальную культуру як на 

фундаментальную духоўную каштоўнасць народа. 
 

06.08.2016 

Дубоўская, В. Юныя хімікі на сусветным Алімпе / В. Дубоўская // 

Настаўніцкая газета. — 2016. —  6 жніўня (№ 88). — С. 1. 
Беларуская каманда юных хімікаў бліскуча выступіла на 48-й Міжнароднай 

хімічнай алімпіядзе, якая 1 жніўня завяршылася ў Тбілісі. Самым лепшым знаўцам 

хіміі быў прызнаны школьнік з Румыніі, а лепшай камандай у неафіцыйным заліку 

стала каманда з Кітая. У нашай скарбонцы – 1 залаты і 3 сярэбраныя медалі 

(“золата” – у Канстанціна Анісовіча, адзінаццацікласніка з гімназіі № 13 Мінска; 

“серабро” – у Рамана Ларковіча, навучэнца 11 класа Ліцэя БДУ і Міраслава 

Макарэвіча, вучня 11 класа сярэдняй школы № 47 Мінска). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/?p=28827 

 

Рэва, Д. Я малюю, і я шчаслівы! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2016. —  6 жніўня (№ 88). — С. 8. 
Студыя “Я малюю” была створана напрыканцы мінула года. У ёй разам 

малююць дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і навучэнцы-валанцёры 

гімназіі. Студыя – дзецішча Салігорскага ЦКРНіР і гімназіі № 3 горада. У 

артыкулу змешчаны матэрыял пра напрамкі работы студыі, з якімі знаёміць 

намеснік дырэктара Салігорскага раённага ЦКРНіР С.А. Алешка і кіраўнік студыі 

І.М. Філімонава. 

 

Макеенка, В. Да вытокаў – праз “Вытокі” / В. Макеенка // 

Настаўніцкая газета. — 2016. —  6 жніўня (№ 88). — С. 8. 
Больш за тры гады таму на базе Станькаўскай сярэдняй школы 

Дзяржынскага раёна створаны гісторыка-этнаграфічны клуб “Вытокі”, які 

дзейнічае, як адна з форм арганізацыі пазакласнай работы ў навучальнай 

установе, і выконвае вялікую ролю ў далучэнні вучняў да багаццяў нацыянальнай 

культурнай спадчыны. Клуб працуе па некалькіх напрамках: захаванне і 

папулярызацыя духоўнай і культурнай спадчыны беларускага народа; вывучэнне 

тэатральнага мастацтва беларусаў, ажыццяўленне тэатральных пастановак; 

вывучэнне і збор артэфактаў матэрыяльнай традыцыйнай культуры; вывучэнне 

гісторыі малой радзімы. 

 

04.08.2016 

Мыцько, А. Калі сіла – у слове / А. Мыцько // Настаўніцкая газета. — 

2016. —  4 жніўня (№ 87). — С. 1–2. 

http://nastgaz.by/?p=28827
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Пяцёра беларускіх настаўнікаў сталі фіналістамі конкурсу на лепшы ўрок 

літаратуры “#СілаСлова”, які прайшоў пад эгідай Саюзнай дзяржавы.  

Пераможца конкурсу – Наталля Грэсь (Ліда).  

Лаўрэатамі прызнаны Юлія Баяроўская (Баранавічы); Настасся Жукавец 

(Мінск); Святлана Маразоўская (Маладзечна) і Вольга Пімаева (Магілёў). 

Гэта ўжо трэці конкурс сярод маладых настаўнікаў да 28 год.  Удзельнікам 

на лепшы ўрок літаратуры было прапанавана на выбар пяць тэм. Раскрыць якія 

трэба было на лепшых узорах беларускай і рускай літаратуры. 
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27.08.16 

Колесников, А. Центр-сад на новый лад / А. Колесников // Мінская 

праўда. — 2016. — 27 жніўня (№ 66). — С. 1, 4. 
В Солигорске открыт уникальный центр развития ребенка “Планета 

детства” – самое большое дошкольное учреждение Минщины, в котором будет 

17 детских групп (330 мест для детей работников ОАО «Беларуськалий»). 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/1509-tsentr-

sad-na-novyj-lad.html 

 

Романовская, И. Этот удивительный «Росток» / И. Романовская // 

Мінская праўда. — 2016. — 27 жніўня (№ 66). — С. 1. — (Вкладка “МП 

плюс”). 
О работе творческого коллектива дошкольного центра развития ребенка г. 

Марьина Горка, который возглавляет Татьяна Шклярик.  

 

Брожина, Ю. По новому расписанию / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2016. — 27 жніўня (№ 66). — С. 9. 
Какие новые учреждения образования откроются на Минщине в ближайшее 

время, в каких учреждениях больше всего стобалльников, показавших высший 

результат по централизованному тестированию, планируется ли расширять сеть 

профильного обучения, все ли школы области обеспечены современными 

технологиями, сколько молодых специалистов должно прибыть в учреждения 

http://www.mpravda.by/
mailto:info@minpraud.by
http://mpravda.by/pervaya-polosa/1509-tsentr-sad-na-novyj-lad.html
http://mpravda.by/pervaya-polosa/1509-tsentr-sad-na-novyj-lad.html
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образования? На эти и другие вопросы отвечает начальник управления 

образования Миноблисполкома Галина Казак. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/8150-po-

novomu-raspisaniyu.html 

 

Максимова, К. Высшая отметка учителя / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2016. — 27 жніўня (№ 66). — С. 9. 
В Доме культуры Слуцка накануне учебного года собрались лучшие учителя 

столичного региона, ветераны педагогического труда. Среди них директор 

гимназии № 1 Борисова Людмила Эдуардовна Бачило; учитель истории средней 

школы № 11 Слуцка Лилия Павловна Саковец; ветеран педагогического труда из 

Червеня Татьяна Андреевна Манжинская; Александр Владимирович Якубовский из 

Жодинской женской гимназии. Более 20 педагогических работников получили 

заслуженные награды. Много теплых слов в адрес учителей было сказано 

председателем Миноблисполкома Семеном Шапиро. 

 

24.08.16 

Сырицкая, С. Школа ждет своих учеников / С. Сырицкая // Мінская 

праўда. — 2016. — 24 жніўня (№ 65). — С. 15. 
Учебные заведения Минской области получили паспорта готовности к 

новому учебному году. В 2016/2017 учебном году за парты сядет более 144 тысяч 

учеников, из них – 16265 первоклассников. Наибольшее количество самых юных 

школьников в Минском, Борисовском и Солигорском районах – 2427, 2010 и 1632 

соответственно. В учреждениях образования Минщины ожидают прибытие 954 

молодых специалистов. К 1 сентября планируется открытие нового здания 

средней школы № 2 к. п. Нарочь и дошкольного учреждения в Солигорске. К концу 

2016 года будут введены в эксплуатацию детские сады в деревнях Лесковка, 

Копище и Прилуки (Минский район). 

10 учреждений образования реорганизованы, 6 закрыты. В системе 

образования области много внимания уделяют поддержке многодетных семей, 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

ребят, проживающих в социально-педагогических центрах. 

 

Брожина, Ю. В трудовом тренде / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2016. 

— 24 жніўня (№ 65). — С. 15. 
В некоторых учреждениях профессионального образования Минской 

области, как сообщила начальник отдела дошкольного, общего среднего, 

профессионально-технического и среднего специального образования управления 

образования Миноблисполкома Елена Мартинкевич, еще есть вакантные места на 

отдельные профессии. Всего на Минщине насчитывается 18 учреждений 

профессионального образования, подано документов свыше 3 тысяч человек, что 

составляет 93,6% от общего плана приема. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/8105-v-

trudovom-trende.html 
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Крылова, Е. Миф тесен / Е. Крылова // Мінская праўда. — 2016. — 13 

жніўня (№ 62). — С. 3. 
Интервью с заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, 

культуре и науке Т. Данилевич о депутатах и депутатстве. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/8021-mif-

tesen.html 
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