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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  

 
30.09.15 

Нікалаева, Н. Бонусы для маладых педагогаў / Н. Нікалаева // Звязда. — 

2015. — 30 верасня (№ 187). — С. 2. 
«Дадатковыя меры па падтрымцы маладых педагогаў, прынятыя на ўзроўні 

мясцовых органаў улады, дазволілі павялічыць працэнт іх замацавання пасля 

двухгадовай адпрацоўкі, – заявіў падчас анлайн-канферэнцыі на сайце БЕЛТА 

міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў. – У прыватнасці, у Гродзенскай, Мінскай, 

Гомельскай абласцях, а таксама ў Мінску гэты працэнт павялічыўся ў разы». Так, у 

Нясвіжскім раёне Мінскай вобласці да новага навучальнага года адкрыўся Дом 

маладога настаўніка (інтэрнат на 8 месцаў) – падарунак ад гаспадаркі «Сноў». 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/09/103182.html 

 

23.09.15 

Канюта, В. Канікулы па-кадэцку / В. Канюта // Звязда. — 2015. — 

23 верасня (№ 182). — С. 3, 4. 
432 навучэнцы з Беларусі і Расіі сталі ўдзельнікамі грамадзянска-

патрыятычнай кадэцкай змены «За гонар Айчыны», якая праходзіць 

у Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры «Зубраня». 

 

22.09.15 

Лыскавец, Я. Хімія таленту, або Ад шпаргалкі да «Выбараў» / 

Я. Лыскавец // Звязда. — 2015. — 22 верасня (№ 181). — Артыкул змешчаны 

ў дадатку «Чырвонка» на с. 5. 
Гутарка з Паўлам Бацылевым, выпускніком сярэдняй школы № 3 Старых 

Дарог. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/09/101841.html 

 

11.09.15 

Шкленнік, В. Стаць ратаўніком яшчэ ў школе / В. Шкленнік // Звязда. 

— 2015. — 11 верасня (№ 174). — С. 3. 

http://zviazda.by/
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XVIII Рэспубліканскі злёт юных ратаўнікоў-пажарных адкрыўся ў лагеры 

адпачынку «Зубраня».  

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/09/100400.html 

 

02.09.15 

Добрыя веды патрэбныя ўсюды // Звязда. — 2015. — 2 верасня 

(№ 167). — С. 2. 
Пытанню ўкамплектавання сельскіх школ кадрамі ўдзяляецца асаблівая ўвага. 

Пра гэта заявіла намеснік прэм`ер-міністра Наталля Качанава, якая 1 верасня 

наведала ДУА «Дукорскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя 

школа» Пухавіцкага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/09/98846.html 

 

«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 

 
16.09.15 

Пасияк, О. Сады идут в рост / О. Пасияк // СБ. Беларусь сегодня. — 

2015. — 16 сентября (№ 177). — С. 1, 8–9. 
Каждый год в стране прибавляется как минимум 10 новых садиков, а к 2020 

году, рассказала вице–премьер Наталья Кочанова на августовском форуме 

педагогических работников Минска, их станет на 80 больше. 

Среди громких открытий учреждений дошкольного образования в 2015 году 

– открытие детского сада на 95 мест в агрогородке Самохваловичи. В 2014 году в 

агрогородке Лесной под Минском заработал детский сад на 150 мест. Застройщик, 

компания «А–100 Девелопмент», передал его в коммунальную собственность 

Минского района. 

Электронная версия статьи: http://www.sb.by/obshchestvo/article/sady-idut-v-

rost.html 
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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/ 

E-mail: pisma@sb.by 
 

Папко, Ю. Бізнесмены са школьнага двара / Ю. Папко // Рэспубліка. — 

2015. — 19 верасня (№ 177). — С. 4. 
У цэнтры ўвагі артыкула – фарміраванне бізнес-кампаній ва ўстановах 

адукацыі Мінскай вобласці. Прыкладаў паспяховых арганізацый на Міншчыне 

нямала. Так, навучальны бізнес-інкубатар у Вілейскім дзяржаўным каледжы, дзе 

працуюць кафэ, цырульня і СТО, толькі за першае паўгоддзе 2015 года атрымаў 

даход у 219,7 млн. рублёў. У Барысаве створана вучнёўская бізнес-кампанія, дзе ёсць 

швейная майстэрня, магазін і стол заказаў. У Копыльскім дзяржаўным каледжы 

бізнес-кампанія не толькі займаецца прыкладной творчасцю, але і вырабляе 

бардзюры і тратуарную плітку. 

Аб развіцці бізнес-адукацыі на Міншчыне расказалі рэктар Мінскага 

абласнога інстытута развіцця адукацыі Святлана Уладзіміраўна Сітнікава і 

прарэктар па навукова-метадычнай адукацыі МАІРА Марына Аляксееўна Краснова. 

 

15.09.15 

Артэага, В. Навучыць настаўніка / В. Артэага // Рэспубліка. — 2015. — 

15 верасня (№ 173). — С. 5. 
У цэнтры ўвагі артыкула – папулярнасць педагагічнай прафесіі. 

Як адзначыў рэктар БДПУ ім. М. Танка Аляксандр Жук, вярнуць падарваны 

аўтарытэт прафесіі магчыма. Ужо сёлетняя ўступная кампанія ў галоўнай 

педагагічнай ВНУ краіны паказала вельмі высокія вынікі: толькі заяў сюды было 

пададзена на 30 працэнтаў больш, чым у папярэднія гады, агульная лічба жадаючых 

вучыцца тут была болей за 2,5 тысячы чалавек. 

Трэба адзначыць, што прафесія настаўніка прываблівае не толькі жаночую 

аўдыторыю: сёння ёсць і хлопцы, якія хочуць выкладаць і якіх не спалохаць 

складанасцямі педагагічнага жыцця. Прыклад настаўніка сярэдняй школы № 11 

Маладзечна Віктара Жука паказаў, што працэс навучання можа быць цікавым і 

займальным як для школьніка, так і для самога педагога. 

Электронная версія артыкула: http://respublika.sb.by/zametki-

publitsista/article/navuchyts-nasta-n-ka.html 
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«Народная газета» – грамадска-палітычнае выданне. 

Выдаецца з 2 кастрычніка 1990 г. Выходзіць адзін раз 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://ng.sb.by/ 

E-mail: infong@sb.by 
 

18.09.15 

Хилько, К. 20 дней кадетства / К. Хилько // Народная газета. — 2015. — 

18 верасня (№ 37). — Материал статьи опубликован в тетради № 2 («Союзное 

вече») на с. 13. 
В образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» проходит ежегодная 

смена учащихся Союзного государства. 

Участие белорусских учащихся прокомментировал директор Минского 

областного кадетского училища Сергей Метельский. 

Электронная версия статьи: http://www.souzveche.ru/articles/community/28031/ 

 

 «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  

 
26.09.15 

Рэва, Д. Салодкія цуды / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

26 верасня (№ 115).  — С. 7. 
Кацярына Карпіновіч, якая вучыцца ў Маладзечанскім дзяржаўным каледжы, 

атрымала першае месца і залаты медаль у намінацыі «Скульптура з пасцілажу» 

Міжнароднага чэмпіянату кандытарскага майстэрства, які праходзіў у рамках 

Міжнароднай спецыялізаванай выставы «Хлебная і кандытарская справа». Гэта 

другі залаты медаль дзяўчыны, першы яна атрымала ў мінулым годдзе за работу 

«Калекцыя пачуццяў» у намінацыі «Мастацкі выраб з цеста».  

 

Умацоўваючы імідж / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 26 

верасня (№ 115). — С. 6. 
Госць суботняй планёркі – начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Клецкага райвыканкама Анатоль Мікалаевіч Клімовіч – адказаў на пытанні аб тым, 

http://ng.sb.by/
mailto:infong@sb.by
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http://nastgaz.by/
mailto:info@nastgaz.by
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чым жыве сістэма адукацыі раёна, над вырашэннем якіх задач у новым 

навучальным годдзе пачалі працаваць педагагічныя калектывы. 

 

 

24.09.15 

Рэва, Д. Вольны час вучыць бяспецы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 24 верасня (№ 114). — С. 13. 
У Крупскім раёне прайшоў шэраг мерапрыемстваў для ўкаранення навыкаў 

бяспечных паводзін ва ўстановах дашкольнай адукацыі. Кожнае мерапрыемства 

сумесна рыхтавалі супрацоўнікі дзіцячага сада, раённага аддзела адукацыі, спорту 

і турызму і раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. У мерапрыемствах 

прынялі ўдзел больш за 130 дзяцей. Старт мерапрыемствам быў дадзены 

ў Коласаўскім дзіцячым садзе – сярэдняй школе. Эстафету бяспекі прыняў Бобрскі 

яслі-сад – сярэдняя школа імя А. В. Луначарскага. У мерапрыемствах прынялі ўдзел 

выхаванцы Крупскага пасялковага ясляў-сада № 4 і ДЦРД «Сонейка» Крупак. Як 

адзначыла Алена Юр’еўна Баранчук, метадыст раённага вучэбна-метадычнага 

кабінета, работа па навучанні дзяцей бяспечным паводзінам  будзе працягвацца. 

 

Рэва, Д. Вывучаюць мову, адкрываюць цэлы свет / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 24 верасня (№ 114). — С. 13. 
Выкладчык англійскай мовы, стыпендыят праграмы ЗША Кларк Эрвін-

Біланэс, правяла тры ўрокі ў Дзяржынску, Салігорску і Жодзіне. Сустрэчы былі 

арганізаваны Мінскім абласным інстытутам развіцця адукацыі пры падтрымцы 

аддзела адукацыі і культуры Пасольства ЗША ў Рэспубліцы Беларусь. Навучэнцы 

і педагогі ўстаноў, дзе прайшлі заняткі, ганарацца асаблівымі дасягненнямі 

ў вывучэнні англійскай мовы. Так, вучань гімназіі Дзяржынска Кірыл Чарвонны 

ў мінулым навучальным годзе стаў пераможцам заключнага этапу Рэспубліканскай 

прадметнай алімпіяды па англійскай мове. Уладзіслаў Катоўскі, вучань сярэдняй 

школы № 6 Жодзіна, – пераможца рэспубліканскага конкурсу даследчых работ па 

прадмеце. Сярэдняя школа № 4 Салігорска трапіла ў спіс лепшых устаноў па выніках 

ЦТ па англійскай мове.  

Такія сустрэчы з носьбітамі мовы арганізоўваюцца падчас курсаў павышэння 

кваліфікацыі ў МАІРА і для настаўнікаў. Цікавай практыкай для педагогаў 

Міншчыны стаў удзел у серыі вэбінараў у мінулым годзе. 

Узмацняецца ўзаемадзеянне і з тымі, для каго родная мова кітайская. Такая 

практыка ўжо прымяняецца ў Мінскім дзяржаўным абласным ліцэі, гімназіі 

Дзяржынска, а таксама гімназіі Смалявіч. 

 

Чугай, І. Ратавальнік з камп’ютарам / І. Чугай // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 24 верасня (№ 114). — С. 3. 
У верасні традыцыйна НДЦ «Зубраня» сабраў больш за дзвесце юнакоў 

і дзяўчат на 18-ты злёт юных ратавальнікаў-пажарных. Мінскую вобласць 

прадстаўляла Кацярына Сазановіч, удзельніца конкурсу «Знаўцы АБЖ» (1 месца). 

 

22.09.15 
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Камлюк-Ярошенко, Л. Чтение как роман с текстом / Л. Камлюк-

Ярошенко, Е. Волкова // Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 верасня (№ 113). 

— С. 11. 
Об интерактивном образовательном онлайн-проекте «Чтение в Web 2.0. 

Роман с текстом». 

Авторы: кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин Минского областного института развития 

образования Людмила Камлюк-Ярошенко; учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора средней школы № 5 Солигорска Елена Волкова. 

 

19.09.15 

 Грэчка, І. Класная экскурсія, вялікія грошы / І. Грэчка // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 19 верасня (№ 112). — С. 14–15. 
На базе аддзялення краязнаўства Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і 

краязнаўства прайшоў семінар-нарада, прысвечаны пытанням арганізацыі 

турыстычна-экскурсійнай работы з навучэнцамі. Сярод удзельнікаў семінара – 

Ганна Юр`еўна Кіжнер, загадчыца камерцыйнага аддзела Барысаўскага цэнтра 

турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі; Наталля Мікалаеўна Ціханава, намеснік 

дырэктара Барысаўскага цэнтра турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі. 

 

Рэва, Д. Дом маладога настаўніка / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. —

2015. — 19 верасня (№ 112). — С. 21. 
Маладыя спецыялісты аграгарадка Сноў Нясвіжскага раёна атрымалі 

надзвычай шчодры падарунак у пачатку новага навучальнага года: ім дапамаглі 

вырашыць жыллёвае пытанне. Пяцёра настаўнікаў адсвяткавалі наваселле ў новым 

камфартабельным доме – Доме маладога настаўніка. 

 

Рэва, Д. За ідэямі і натхненнем – на кірмаш! / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 19 верасня (№ 112). — С. 21. 
У Дзяржынску прайшоў адкрыты адукацыйны кірмаш, дзе педагогі 

абменьваліся ідэямі, напрацоўкамі, матэрыяламі. 

Гасцей мерапрыемства вітаў  Вацлаў Іванавіч Матусевіч, начальнік аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама. 

Часткай мерапрыемства стаў «модны паказ»: вучні 2 класа сярэдняй школы 

№ 1 Фаніпаля пад кіраўніцтвам дырэктара Ганны Уладзіміраўны Халопіцы 

прэзентавалі на подыуме камплекты адзення дзелавога стылю. 

Намеснік начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага 

райвыканкама Таццяна Валянцінаўна Апраніч арганізавала пляцоўку «Эфектыўнае 

кіраванне – аснова павышэння якасці адукацыі». Галоўны спецыяліст аддзела Таццяна 

Валер'еўна Грыгаровіч – пляцоўку «Якасная дашкольная адукацыя – фундамент 

развіцця асобы дзіцяці», галоўны спецыяліст Галіна Уладзіміраўна Гапанькова – 

«Асобасна арыентаванае выхаванне: сучасныя падыходы і эфектыўныя рашэнні». 

Метадысты раённага вучэбна-метадычнага кабінета Галіна Юльянаўна Бурынская і 

Галіна Іванаўна Южык арганізоўвалі работу пляцоўкі «Рэалізацыя прынцыпаў 
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кампетэнтнаснага падыходу пры праектаванні і стварэнні сістэмы павышэння 

якасці адукацыі ва ўмовах установы». 

Надзвычай актуальнае пытанне, якое ўсё часцей абмяркоўваецца ў апошні час, 

– профільнае навучанне. Гэтай тэме быў прысвечаны майстар-клас «Справа ў 

капелюшы», які правяла настаўніца беларускай мовы і літаратуры гімназіі № 1 

Дзяржынска Алена Чаславаўна Сяліцкая. Яна расказала калегам аб асаблівасцях 

выкарыстання метаду шасці капелюшоў для арганізацыі профільнага навучання на 

трэцяй ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

Дырэктар гімназіі Фаніпаля Галіна Казіміраўна Майсейчык сумесна 

з педагагічным калектывам установы прадставіла інфармацыйна-метадычны 

партал «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў 2015/2016 навучальным 

годзе: факты і каментарыі». Яго стваральнікі сабралі разам усе дакументы і 

матэрыялы, неабходныя настаўнікам, структуравалі інфармацыю і прапанавалі яе 

для выкарыстання калегам. 

Намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце гімназіі Дзяржынска 

Галіна Яўгенаўна Мігура заклікала калег у форме прафесійных дэбатаў паразважаць 

на тэму «Настаўнік... Прафесія, прызванне ці лад жыцця?». Удзельнікамі дэбатаў 

сталі маладыя спецыялісты і вопытныя педагагічныя работнікі, а таксама вучні, якія 

сёлета прынялі рашэнне вучыцца ў педкласах. 

Госці кірмашу наведалі педагагічнае кафэ «Грані майго “Я”», падрыхтаванае 

намеснікамі дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы № 1 Фаніпаля Ірынай 

Мікалаеўнай Горбач і Вольгай Віктараўнай Юховіч.  

 

Ушакова, А. Тапіярый на памяць / А. Ушакова // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 19 верасня (№ 112). — С. 13. 
На працягу 20 гадоў Маладзечанскі цэнтр дзяцей і моладзі «Маладзік» 

Мінскай вобласці дае магчымасць школьнікам развіваць свае здольнасці ў шматлікіх 

відах дзейнасці, займацца цікавай і любімай справай, з карысцю праводзіць вольны 

час. Педагогі цэнтра стараюцца стварыць у ім цёплую атмасферу і разам з 

навыкамі і ўменнямі аддаюць дзецям часцінку сваёй душы. У артыкуле ідзе гаворка 

менавіта пра такога педагога – Алену Станіславаўну Млечка-Кізіцкую. 

 

17.09.15 

Бартошык, Н. Сфарміраваць пачуццё карпаратыўнай салідарнасці / 

Н. Бартошык // Настаўніцкая газета. — 2015. — 17 верасня (№ 111). — С. 7. 
Аўтар – настаўніца гісторыі Бокшыцкай сярэдняй школы Слуцкага раёна 

Наталля Бартошык. 

 

Рэва, Д. Будучыня вёскі – у руках маладых / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 17 верасня (№ 111). — С. 3. 
Рэспубліканскі форум сельскай моладзі ўпершыню прайшоў у Беларусі. 

На Міншчыне форум праходзіў на тэрыторыі адразу трох раёнаў – 

Нясвіжскага, Стаўбцоўскага і Дзяржынскага. 

Трэба адзначыць, што насычанай была работа маладых педагогаў, якіх 

аб`яднала секцыя «Адукацыя». Работа секцыі пачалася ў Нясвіжскай гімназіі. Тут 
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фарумчан вітала намеснік начальніка раённага аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Святлана Анатольеўна Шатрун. Яна расказала, што робяць у раёне, каб моладзь 

не з`язджала адсюль, як працуюць з маладымі педагогамі і што ім прапануюць. 

Далей удзельнікі адукацыйнай секцыі накіраваліся ў Нясвіжскі дзяржаўны 

каледж імя Якуба Коласа, дзе пазнаёміліся з гісторыяй установы. Кульмінацыяй 

работы секцыі стала наведванне Сноўскай сярэдняй школы. Госці наведалі новы 

Дом маладога настаўніка, дзе жывуць маладыя педагогі школы, а таксама пабывалі 

на майстар-класе настаўніка-метадыста Іны Рычардаўны Віннік. 

 

15.09.15 

Залеўская, Т. Выхаванне ў атмасферы любові, дабра і вернасці 

традыцыям / Т. Залеўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 15 верасня 

(№ 110). — С. 6. 
Аб рэалізацыі праекта «Фарміраванне аптымістычнага тыпу 

светаўспрымання ў дашкольнікаў на асновах праваслаўных традыцый беларускага 

народа» ў яслях-садзе № 19 «Пралеска» Жодзіна. 
Аўтар артыкула – выхавальнік ясляў-сада № 19 Жодзіна Таццяна Залеўская. 

 

11.09.15 

Бондарава, Н. Натхненне дорыць родная зямля / Н. Бондарава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 12 верасня (№ 109). — С. 20. 
У рамках Дня беларускага пісьменства юныя нашчадкі Скарыны сабраліся 

ў Полацку на дзіцяча-юнацкім форуме «Скарынаўскія дні ў Полацку». 

У прыватнасці, на форуме былі падведзены вынікі Скарынаўскай алімпіяды. 

Гімназія № 6 Маладзечна ў агульнакамандным заліку заняла 3-е месца. 

 

Рэва, Д. Рабіць юныя душы прыгожымі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 12 верасня (№ 109). — С. 1. 
Артыкул прысвечаны Наталлі Пятроўне Беразавік, настаўніцы рускай мовы 

і літаратуры гімназіі № 1 Салігорска. 

 

08.09.15 

Рэва, Д. Інтэлектуальны адпачынак у бібліятэцы / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 8 верасня (№ 107). — С. 8. 
Правесці «Карыснае лета ў бібліятэцы» прапанавалі сваім калегам 

супрацоўнікі Цэнтра медыярэсурсаў і бібліятэчнай работы Мінскага абласнога 

інстытута развіцця адукацыі, запрасіўшы іх да ўдзелу ў аднайменнай акцыі. 

 

Рэва, Д. Медыятэхналогіі на службе выкладання мовы / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 8 верасня (№ 107). — С. 8. 
Падведзены вынікі першага тура Міжнароднага конкурсу «Лепшы настаўнік 

рускай славеснасці замежжа». 

Званне лаўрэата конкурсу прысуджана Васілю Уладзіміравічу Маліноўскаму, 

настаўніку Лебедзеўскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна, Інесе Львоўне 
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Верамей, настаўніцы сярэдняй школы № 9 Маладзечна, Таццяне Аляксандраўне 

Канавалёнак, настаўніцы сярэдняй школы № 1 імя В. Н. Марцінкевіча Крупак. 

Першае месца адразу ў дзвюх намінацыях конкурсу заняла Алена Іванаўна 

Волкава, настаўніца рускай мовы і літаратуры, намеснік дырэктара сярэдняй 

школы № 5 Салігорска. 

 

Рэва, Д. Новыя члены педагагічнай сям`і / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 8 верасня (№ 107). — С. 8. 
На Валожыншчыне прайшла традыцыйная сустрэча супрацоўнікаў раённага 

аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама з маладымі спецыялістамі, 

размеркаванымі ва ўстановы адукацыі раёна. 

У сустрэчы прынялі ўдзел: начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму 

Валожынскага райвыканкама Наталля Чарнышова, старшыня раённай арганізацыі 

Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі Марыя Камінская, 

настаўнік матэматыкі Багданаўскага дзіцячага сада - сярэдняй школы Канстанцін 

Буйко, метадыст вучэбна-метадычнага кабінета Галіна Лушнова. 

 

Рэва, Д. Свята ў падарунак / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 8 

верасня (№ 107). — С. 8. 
«Добры дзень, школьная пара!» – так гучна і радасна разам прывіталі новы 

навучальны год дзеці ў Мядзелі. Яркае, вясёлае масавае свята пад такой назвай 

прайшло ў горадзе. 

 
05.09.15 

Рэва, Д. Наш год – наш выбар! / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 5 верасня (№ 106). — С. 7. 
Па традыцыі летам удзельнікі рэспубліканскага спартыўнага фестывалю 

працоўнай моладзі «Алімпія» сабраліся разам на беразе ракі Іслачы, каля пасёлка 

Ракава, што на Валожыншчыне, каб пазнаёміцца, паспаборнічаць, павучыцца. 

 

Хідджаз, М. У часовы прытулак – з пастаянным клопатам / М. Хідджаз 

// Настаўніцкая газета. — 2015. — 5 верасня (№ 106). — С. 6. 
Прадстаўнікі Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі наведалі 

аддзяленне дзіцячага сацыяльнага прытулку Дзяржынскага раённага сацыяльна-

педагагічнага цэнтра, што ў вёсцы Станькава. 

 

03.09.15 

Дубоўская, В. Асаблівая ўвага – укамплектаванню сельскіх школ 

кадрамі / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 3 верасня (№ 105). 

— С. 1. 
Святочная лінейка з нагоды Дня ведаў у Дукорскім вучэбна-педагагічным 

комплексе «дзіцячы сад – сярэдняя школа» Пухавіцкага раёна стала асаблівай. 

Павіншаваць з пачаткам новага навучальнага года юных дукарчан, іх педагогаў і 

бацькоў прыехалі намеснік прэм`ер-міністра Беларусі Наталля Качанава і начальнік 
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упраўлення адукацыі і сацыяна-культурнай сферы Апарату Савета Міністраў Іосіф 

Пяткевіч. 

 

Рэва, Д. Інтэлект – формула поспеху / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 3 верасня (№ 105). — С. 11. 
На Нясвіжчыне напярэдадні 1 Верасня правялі чэмпіянат па інтэлектуальных 

гульнях «Інтэлект – формула поспеху». У чэмпіянаце ўдзельнічалі прадстаўнікі 

19 каманд. У фінал выйшлі 3 каманды: зборная Нясвіжскай гімназіі «Гімнаст», 

Карцавіцкай сярэдняй школы «Кармуды» і Лысіцкага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы «Раяль у кустах». Па выніках чатырох раўндаў наймацнейшай аказалася 

каманда «Гімнаст» Нясвіжскай гімназіі. 

 

Рэва, Д. Навагодняе свята ў жніўні / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 3 верасня (№ 105). — С. 11. 
На Міншчыне прайшла канферэнцыя педагагічных работнікаў. Пасля рабочай 

часткі канферэнцыі педагогі сабраліся ў Маладзечне, каб разам парадавацца новаму 

навучальнаму году і згадаць прыемныя моманты мінулага года. 

На плошчы перад Палацам культуры Маладзечна разгарнуліся тэматычныя 

пляцоўкі. Напрыклад, на пляцоўцы «Шлях да майстэрства» прэзентаваліся 

рэсурсныя цэнтры вытворчана навучання, якія створаны і працуюць у прафесійна-

тэхнічных каледжах і ліцэях вобласці. Пакуль загадчыкі рэсурсных цэнтраў 

і дырэктары навучальных устаноў расказвалі, як арганізавана работа цэнтраў, 

навучэнцы паказвалі, што ў іх засвоілі. Так, кухары Слуцкага дзяржаўнага каледжа 

частавалі сырным фандзю, навучэнцы Вілейскага дзяржаўнага прафтэхкаледжа 

рамантавалі аўтамабліль, а ля стэндаў Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа 

выраслі цагляны камін і мур з камянёў. Педагогі з Салігорска падзяліліся вопытам 

выкарыстання Lego-тэхналогій у сістэме дашкольнай адукацыі і на першай ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі. 

Таксама ў Маладзечне педагогам былі ўручаны граматы і падзякі. Так, 

дырэктар гімназіі № 1 Барысава Людміла Эдуардаўна Бачыла атрымала падзяку 

старшыні Мінабвыканкама. 

Святочную атмасферу стваралі лепшыя творчыя калектывы і выканаўцы 

ўстаноў адукацыі вобласці: узорны харэаграфічны калектыў «Дзяцінства» ЦТДіМ 

Барысава, народны інструментальны ансамбль «Нясвіжскія лыжачнікі» 

Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа, харэаграфічны калектыў 

«Гарошынкі» гімназіі № 1 Стоўбцаў, Настасся Карповіч, Кацярына Галаўко, 

узорная студыя песні «Сузор`е» гімназіі № 1 Барысава. 

 

Скваркоўская, В. Шчырае сэрца «Аптымістаў» ніколі не старэе... / 

В. Скваркоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 3 верасня (№ 105). — С. 11. 
Аўтар артыкула – старшыня ветэранскай арганізацыі Крупак «Аптымісты» 

Валянціна Скваркоўская. 

Дарэчы, сярод ветэранаў арганізацыі два заслужаныя настаўнікі – Валянціна 

Сямёнаўна Былюк і Аляксандра Фамінічна Марозава. 35 ветэранаў узнагароджаны 

значком «Выдатнік адукацыі». 
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01.09.15 

Калядзіч, Н. «Не люблю цішыню на ўроку...» / Н. Калядзіч // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 1 верасня (№ 104). — С. 7. 
Першага верасня для настаўніцы рускай мовы і літаратуры сярэдняй школы 

№ 1 Крупак Таццяны Аляксандраўны Канавалёнак, якая сёлета стала лаўрэатам 

конкурсу «Лепшы настаўнік рускай славеснасці замежжа», – дваякае свята: па-

першае, гэта дзень, звязаны з цёплымі ўспамінамі (яна выпускніца школы, у якой 

працуе), па-другое, гэта погляд у будучыню, бо на лінейцы заўважаеш адсутнасць 

выпускнікоў мінулага года, а кожны выпускнік – гэта і ёсць будучыня. 

 

Рэва, Д. Менш слоў – больш канкрэтных спраў / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 1 верасня (№ 104). — С. 6. 
Артыкул прысвечаны дырэктару Слуцкага дзяржаўнага каледжа Барысу 

Браніслававічу Блахіну. 
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29.09.15 

Адамовіч, С. «Языльская дзясятка»: віраваў азарт! / С. Адамовіч // 

Мінская праўда. — 2015. — 29 верасня (№ 164). — С. 4. 
Нацыянальны фестываль бегу ў Старых Дарогах 28-ы раз сабраў аматараў і 

прафесіяналаў лёгкай атлетыкі. Удзельнічалі каля 2 тысяч чалавек ва ўзросце ад 4 

да 77 год. 
Самымі крэатыўнымі ў «Карпаратыўным забегу» прызнаны каманды аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Слуцкага райвыканкама і Старадарожскай раённай 

арганізацыі «Белая Русь», самай масавай – каманда аддзела адукацыі, спорту і 

турызму Старадарожскага райвыканкама. Індывідуальным пераможцам у гэтым 

жа забегу стаў настаўнік фізікі з Языльскай сярэдняй школы Віталь Падашэўка. 

 

26.09.15 

Драздоўская, А. Віват, прафтэх! Сістэме прафесійна-тэхнічнай адукацыі 

Мінскай вобласці – 75 год! / А. Драздоўская // Мінская праўда. — 2015. — 26 

верасня (№ 162). — С. 11. 
Урачыстае мерапрыемства «Гэта наша з табой біяграфія», прысвечанае 75-

годдзю сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі Рэспублікі Беларусь у Мінскай 

mailto:info@minpraud.by
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вобласці, праходзіла ў Барысаве. Сістэма прафесійна-тэхнічнай адукацыі Мінскай 

вобласці, як адзначыла начальнік упраўлення адукацыі Мінскага аблвыканкама 

Г. М. Казак, гэта 9 прафесійных каледжаў і 12 ліцэяў, у якіх навучаюцца каля 

10 тысяч навучэнцаў і працуюць 1300 педагагічных работнікаў. 

 

Драздоўская, А. Чалавек працы – ў пашане / А. Драздоўская // Мінская 

праўда. — 2015. — 26 верасня (№ 162). — С. 11. 
Пераможцам абласнога конкурсу «Майстар года» сярод майстроў 

прафесійна-тэхнічнай адукацыі стала майстар вытворчага навучання УА «Слуцкі 

дзяржаўны каледж» Таццяна Радзюкевіч. Узнагароду за вернасць свайму 

прызванню і за шматгадовую працу атрымала дырэктар УА «Барысаўскі 

дзяржаўны будаўнічы прафесійны ліцэй» Алена Зяблікава. 

 

Заслуженная награда // Мінская праўда. — 2015. — 26 верасня (№ 162). 

— С. 7. 
Во время проведения конференции педагогических работников Минского 

района состоялось награждение Галины Харитоновой, молодого специалиста, 

учителя начальных классов ГУО «Заславская средняя школа № 1», которая стала 

победительницей конкурса молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси – 

2015» в номинации «С Белой Русью Мы – едины». 

 

Юля, так держать! // Мінская праўда. — 2015. — 26 верасня (№ 162). 

— С. 7. 
Диплом и денежную премию конкурса молодых журналистов «Золотое перо 

Белой Руси – 2015» получила Юля Кудина, ученица ГУО «Метченский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района». 

Подарочный сертификат был вручен также ее учителю русского языка 

и литературы Владимиру Лайкову, а для литературного музея школы были 

переданы жалюзи на окна. 

 

22.09.15 

Дроздовская, А. Новое пополнение «Рубежа» / А. Дроздовская // 

Мінская праўда. — 2015. — 22 верасня (№ 159). — С. 2. 
Более 90 человек из девяти районных школ Крупщины стали участниками 

очередных сборов военно-патриотического клуба «Рубеж», которые прошли 

в спортивно-оздоровительном лагере «Яновщина». 

 

19.09.15 

Брожина, Ю. Акцент на технологии / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 

2015. — 17 верасня (№ 156). — С. 3. 
О новшествах, появившихся в учреждениях образования Минской области за 

последние 25 лет. В частности, школьные бизнес-компании являются визитной 

карточкой системы образования Минщины. В 2014 году сумма выручки от 
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реализации продукции и услуг, оказываемых бизнес-компаниями, составила почти 

Br211 млн. 

 

15.09.15 

Ивашкевич, А. Кадетская дружба / А. Ивашкевич // Мінская праўда. — 

2015. — 15 верасня (№ 155). — С. 2. 
В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре 

«Зубренок» состоялось открытие Республиканского слета юных спасателей-

пожарных и гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного 

государства «За честь Отчизны!» 

 

12.09.15 

Кучинская, А. Старая история на свежий взгляд / А. Кучинская // 

Мінская праўда. — 2015. — 12 верасня (№ 153). — С. 15. 
«Учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа д. Старое 

Село» (Минский район) – одна из старейших школ на Минщине. 

 

Романовская, И. Агро-агрогородок, нашей жизни уголок / 

И. Романовская // Мінская праўда. — 2015. — 12 верасня (№ 153). — С. 1, 6. 
В агрогородке Лазовичи Клецкого района работает один детский сад и одна 

школа. В детском саду всего 10 дошкольников, в их распоряжении целая группа, 

спальня, спортзал, красивая и просторная территория для игр во дворе. Садик 

работает при школе, в которой тоже не слишком много учеников – всего 54, а 

первоклашек в этом году было только двое.  
 

10.09.15 

Раман з кнігай / улас. кар. // Мінская праўда. — 2015. — 10 верасня 

(№ 151). — С. 13. 
Школьнікі Міншчыны прынялі ўдзел у міжнародным форуме «Скарынаўскія 

чытанні-2015: кнігавыданне і кнігараспаўсюджванне ў кантэксце кроскультурных 

камунікацый XXI стагоддзя». 
Са сваімі даследаваннямі таксама выступілі вучні агульнаадукацыйных 

устаноў Мінскай вобласці. Напрыклад, дуэт «Вдохновение» (Насця Аляксеева і 

Алеся Брагінец, кіраўнік В. Б. Юрасева) з сярэдняй школы № 4 Дзяржынска 

парадаваў прысутных майстэрскім выкананнем песень на розных мовах. А вучань 

гімназіі № 1 Слуцка Мікіта Мароз выступіў з дакладам «У каго дочкі, той ходзіць 

без сарочкі… (прыказкі аб выдатках на дзяцей як прадмет сацыяльна-

дэмаграфічнага даследавання)», які быў падрыхтаваны пад кіраўніцтвам 

настаўніка беларускай мовы і літаратуры А. П. Кандратовіч. Падзяку выкладчыкаў 

ВНУ за высокі прафесіяналізм атрымала вучаніца той жа гімназіі Святлана 

Арлова. Тэма яе даследавання – «Моўная норма і адхіленне ад яе ў друкаваных СМІ», 

навуковы кіраўнік А. Ю. Бурнэль. Самай юнай удзельніцай прадстаўнічага форуму 

стала вучаніца 7-га класа сярэдняй школы № 1 Фаніпаля Яна Трухановіч. Дзяўчына 

разам са сваёй настаўніцай М. М. Каваленка не проста расказала пра гісторыю 
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кніжнай культуры, але і прадэманстравала створаныя ў навучальнай установе 

розныя віды кніг: гліняныя, васковыя, драўляныя, на бяросце. 

 

08.09.15 

Брожина, Ю. Английский с носителем языка / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 8 верасня (№ 150). — С. 3. 
Стипендиат программы государственного департамента США Кларк 

Эрвин-Биллонес проведет уроки английского языка для учащихся гимназии города 

Дзержинска, средней школы № 4 Солигорска, средней школы № 6 Жодино. 

 

Кучинская, А. Просвещение и духовность / А. Кучинская // Мінская 

праўда. — 2015. — 8 верасня (№ 150). — С. 3. 
В начале учебного года состоялась встреча заместителя председателя 

Клецкого райисполкома Геннадия Буйвило с начальником отдела религиозного 

образования и катехизации Слуцкой епархии протоиереем Георгием Петровским, 

с представителями отделов идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи, образования, спорта и туризма и клирика храма Воскресения Христова 

Клецка Геннадия Белоуса. 
Итогом встречи стало принятие решения об обучении педагогов 

общеобразовательных школ основам православной культуры, также были 

выработаны принципы дальнейшего планирования факультативных занятий по 

этой тематике в школах района. 

 

Лаппо, А. Школьники выбирают досуг / А. Лаппо // Мінская праўда. — 

2015. — 8 верасня (№ 150). — С. 2. 
В Солигорском районе стартовала неделя дополнительного образования, 

проходящая в рамках программы профильного и допрофильного обучения, основной 

целью которой является оказание помощи детям и молодежи в выборе полезного и 

познавательного досуга, сообщила заместитель начальника отдела образования, 

спорта и туризма Солигорского райисполкома Алла Бородич. 

 

05.09.15 

Брожина, Ю. «МП» среди победителей / Ю. Брожина // Мінская праўда. 

— 2015. — 5 верасня (№ 149). — С. 3. 
Редакционный проект «Мінскай праўды» признан лучшим по итогам 

ежегодного областного соревнования среди средств массовой информации. 

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 

в Миноблисполкоме и была приурочена ко Дню белорусской письменности.  

По окончании торжественной части для представителей СМИ была 

организована экскурсия в Слуцк, где они посетили Слуцкий государственный 

колледж, женский монастырь в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой и 

центр православного просвещения населения. 

 

03.09.15 
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Солонец, Г. Когда мечты сбываются... / Г. Солонец // Мінская праўда. — 

2015. — 3 верасня (№ 147). — С. 1, 2. 
Первый в стране Дом молодого учителя торжественно открыли в День 

знаний в агрогородке Снов Несвижского района. Счастливыми обладателями 

квадратных метров стали шесть молодых педагогов, по распределению приехавших 

работать в Сновскую среднюю школу. Руководитель агрокомбината «Снов» 

Николай Радоман и директор Сновской средней школы Галина Радоман вручили 

новоселам ключи. 

 

01.09.15 

Іванова, С. Свята горада Рагнеды / С. Іванова // Мінская праўда. — 2015. 

— 1 верасня (№ 146). — С. 1, 4. 
Горад Заслаўе адзначыў 1030-годдзе. Сімвалічна, што менавіта ў гэтым 

горадзе было падпісана пагадненне Мінскага аблвыканкама і Беларускай 

Праваслаўнай Царквы аб духоўна-маральным і патрыятычным выхаванні моладзі 

на будучае пяцігоддзе. Як адзначыла начальнік упраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама Галіна Мікалаеўна Казак, у Мінскай вобласці існуе 6 рэсурсных 

цэнтраў духоўна-маральнага выхавання, 2.500 школьнікаў наведваюць 

факультатыў па асновах праваслаўя. Вялікі вопыт яго выкладання назапашаны 

ў абласным духоўна-маральным цэнтры, які быў створаны ў 2011 годзе на базе 

вучэбна-педагагічнага комплекса «Дзіцячы сад – сярэдняя школа № 24» Барысава. 

 

Хорсун, С. Дарога да ведаў / С. Хорсун // Мінская праўда. — 2015. — 

1 верасня (№ 146). — С. 1. 
Упершыню празвініць сёлета школьны званок для 476 першакласнікаў 

Лагойшчыны. У Лагойскую гімназію № 2 прыйшлі 104 новыя вучні. Як адзначыла 

дырэктар гімназіі Ліля Ліхтаровіч, гэта на дзевяць чалавек больш, чым у мінулым 

годзе. 
Да артыкула змешчаны фотаздымак настаўніцы пачатковых класаў гімназіі 

Таццяны Анісковіч з першакласнікамі. 

 

 

 


