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30.10.15 

Нікалаева, Н. Прымерайце ролю настаўніка. Чаму не кожнага 

выдатніка будуць рады бачыць у школе ў якасці педагога? / Н. Нікалаева // 

Звязда. — 2015. — 30 кастрычніка (№ 210). — С. 5. 
 Ва ўстановах адукацыі Беларусі функцыянуюць 102 педагагічныя класы і 

групы, у якіх навучаюцца каля 1,5 тысячы дзесяцікласнікаў. Вялікая арганізацыйная 

работа была праведзена на Міншчыне: як вынік – у вобласці ў 35 установах 

адукацыі створана 10 педагагічных класаў і 29 профільных груп. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/10/108039.html 

 

28.10.15 

Пракопчык, Б. І кропля мае кошт / Б. Пракопчык // Звязда. — 2015. — 

28 кастрычніка (№ 208). — Артыкул змешчаны ў дадатку «Мясцовае 

самакіраванне» на с. 2. 
У рамках праекта «Энергаэфектыўнасць у школах», які фінансуецца 

Еўрапейскім саюзам, мясцовымі бюджэтамі ў межах Праграмы развіцця ААН, 

быў праведзены конкурс ініцыятыў, у якім у ліку пераможцаў – сярэдняя школа            

№ 1 г. Дзяржынска. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/10/107675.html 

 

08.10.15 

Бізнес за школьнай партай // Звязда. — 2015. — 8 кастрычніка 

(№ 193). — Матэрыял артыкула змешчаны ў дадатку «Чырвонка» на с. 2. 
З пачаткам новага навучальнага года ва ўстановах адукацыі Мінскай 

вобласці распачалося фарміраванне школьных бізнес-кампаній. Дарэчы, 

у папярэднім навучальным годзе на Міншчыне функцыянавала 101 школьная бізнес-

кампанія (для параўнання: у снежні 2011 года іх было ўсяго чатыры), дзе былі 

задзейнічаны 855 навучэнцаў. Найбольшая колькасць школьных бізнес-кампаній 

была створана ў Маладзечанскім (23), Дзяржынскім (21), Мінскім (11), 

Салігорскім (9) раёнах. 

Электронная версія артыкула: http://zviazda.by/2015/10/104568.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 
 

16.10.15 

Попко, Ю. Бизнес-план для школьника / Ю. Попко // Рэспубліка. —

2015. — 16 кастрычніка (№ 197). — С. 8–9. 
О работе бизнес-компании Смолевичской районной гимназии, в частности, о 

создании интеллектуальных настольных краеведческих, экономических и других 

игр рассказали Елена Щигер, учитель истории и обществоведения; Людмила 

Гулицкая, учитель географии; Анна Северинец, учитель литературы. Людмила 

Огородная, директор гимназии, поделилась дальнейшими планами по развитию 

бизнес-компании (например, о покупке специальной пазл-машины для массового 

изготовления игр).  

В заключение приведены слова С. В. Ситниковой, ректора Минского 

областного института развития образования, о том, что «школьная бизнес-

компания – уникальная возможность применить теорию на практике… Опыт 

работы управления образования Минского облисполкома по развитию 

экономического образования и предпринимательства учащихся рекомендован 

Министерством образования для внедрения по всей стране».  

Справочно. В прошлом учебном году в Минской области было создано более 

100 бизнес-компаний, в которых были задействованы 855 учащихся. Сумма 

выручки  от реализации продукции или услуг составила почти 211 миллионов 

рублей. Интересно, что в декабре 2011 г. таких школьных мини-производств было 

всего четыре. 

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

reportazh/article/biznes-plan-dlya-shkolnika.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  

 
31.10.15 

Нікіфарава, С. Падводзячы вынікі, удасканальваем навыкі / С. 

Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 31 кастрычніка (№ 129). — С. 

5. 
Нядаўна ў Мінску прайшоў Рэспубліканскі форум для спецыялістаў у сферы 

работы з моладдзю. Маладзёжны цэнтр Жодзіна на форуме прадставіў Цэнтр 

патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі «Вектар». 

 

Нікіфарава, С. Пяты раз праз шосты дзень / С. Нікіфарава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 31 кастрычніка (№ 129). — С. 1. 
Уздзенская раённая гімназія з праектам «Школьны тэатр – шлях да 

поспеху» атрымала перамогу ў дадатковай намінацыі «Спадчына» на 

Рэспубліканскім конкурсе на лепшы праект па арганізацыі шостага школьнага дня. 

 

Рэва, Д. Мае маленькія школьнікі – маё вялікае шчасце / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 31 кастрычніка (№ 129). — С. 1. 
З рубрыкі «Адукацыя ў асобах». 

На першай старонцы «Настаўніцкай газеты» змешчана інфармацыя пра 

настаўніцу пачатковых класаў Языльскай сярэдняй школы Старадарожскага 

раёна Марыну Фёдараўну Вінаградаву. Нататку суправаджае фотаздымак 

настаўніцы. 

 

29.10.15 

Рэва, Д. Слуцкі ЦДТ: толькі яскрава, толькі непаўторна! / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 29 кастрычніка (№ 128). — С. 15. 
Да 65-годдзя Слуцкага цэнтра дзіцячай творчасці. 
 

Хідджаз, М. Пазабюджэт па запытах / М. Хідджаз // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 29 кастрычніка (№ 128). — С. 8. 
Аб тым, як арганізавана пазабюджэтная дзейнасць устаноў адукацыі, 

расказалі загадчыца ясляў-сада № 22 «Чароўны» з санаторнымі групамі г. Жодзіна 

Наталля Антонаўна Аніськовіч і загадчыца маладзечанскага спецыяльнага 

http://nastgaz.by/
mailto:info@nastgaz.by
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дзіцячага сада № 2 для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення Іна Віктараўна 

Жураўлёва. 
 

24.10.15 

Рэва, Д. У авангардзе развіцця адукацыі / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 24 кастрычніка (№ 127). — С. 18. 
Да 75-годдзя Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі: гутарка з 

рэктарам інстытута Святланай Уладзіміраўнай Сітнікавай. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/у-авангардзе-развіцця-

адукацыі/ 

 
22.10.15 

Дубоўская, В. Эфектыўнае партнёрства і гендарная роўнасць / 

В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 кастрычніка (№ 126). — 

С. 9. 
Эфектыўныя методыкі работы з сям’ёй і фарміраванне адказнага 

бацькоўства былі ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў 3-й секцыі Міжнароднага форуму 

«Развіццё сістэмы дашкольнай адукацыі: інвестыцыі ў будучыню». Выступленне 

Настассі Пражэнік, галоўнага спецыяліста сектара выхаваўчай і спартыўна-

масавай работы аддзела адукацыі, спорту і турызму Нясвіжскага райвыканкама, 

будавалася на дзейнасці ясляў-сада № 4 «Караблік дзяцінства» Нясвіжа. У садку 

гендарнае выхаванне дашкольнікаў будуецца на традыцыях беларускай народнай 

культуры. У прыватнасці, у дашкольнай установе створаны музей беларускай 

цацкі.  

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/эфектыўнае-партнёрства-

і-гендарная-р/ 

 

Церахава, Н. Інвестыцыі ў ранняе дзяцінства – залог дабрабыту 

краіны / Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 кастрычніка 

(№ 126). — С. 5–6. 
У рамках работы Міжнароднага форуму «Развіццё сістэмы дашкольнай 

адукацыі: інвестыцыі ў будучыню», які прайшоў у Мінску 15-16 кастрычніка, 

працавала выстава «Дашкольная адукацыя: івестыцыі ў будучыню». Кожная 

вобласць прадстаўляла на ёй свій лепшы педагагічны вопыт па самых розных 

кірунках дашкольнай адукацыі. Педагогі Салігорскага ясляў-сада № 43 Мінскай 

вобласці прадэманстравалі выкарыстоўванне ў рабоце з дзецьмі лега-

канструявання (у тым ліку на кам’ютарнай аснове). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/інвестыцыі-ў-ранняе-

дзяцінства-зало/ 

 

22.10.15 

Церахава, Н. Педагог у інклюзіўнай адукацыі / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 22 кастрычніка (№ 126). — С. 10. 
Удзельнікі секцыі «Інклюзіўная адукацыя на ўзроўні дашкольнай адукацыі» 

Міжнароднага форуму «Развіццё сістэмы дашкольнай адукацыі: інвестыцыі 

http://nastgaz.by/у-авангардзе-развіцця-адукацыі/
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ў будучыню» абмеркавалі сучасныя праблемы і перспектывы сумеснага навучання і 

выхавання здаровых дзяцей і дашкольнікаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. 

Так, з 2011 па 2014 год праграмы карэкцыйнай работы «Развіццё слыхавога 

ўспрымання» і «Развіццё вуснага маўлення» праходзілі апрабацыю ў рамках 

рэспубліканскага эксперыментальнага праекта на базе чатырох устаноў 

адукацыі, у тым ліку на базе Мінскай абласной дзяржаўнай школы-інтэрната для 

дзяцей з парушэннем слыху. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/педагог-у-інклюзіўнай-

адукацыі/ 

 

15.10.15 

Грэчка, І. «Люблю твае, НАРАЧ, затокі і тоні…» / І. Грэчка // 

Настаўніцкая газета. —2015. — 15 кастрычніка (№ 123). — С. 18–19. 
Падарожжа на Мядзельшчыну – малую радзіму паэта Максіма Танка: 

педагагічны праект «Дарога да Максіма Танка» Сваткаўскай сярэдняй школы імя 

Максіма Танка, які садзейнічаў рэканструкцыі школьнага літаратурна-

краязнаўчага музея імя М. Танка (дырэктар школы Г. К. Тачыцкая); экалагічны 

праект «Свет у кропельцы вады» (класны кіраўнік 5 «А» класа, настаўніца 

іспанскай і англійскай мовы В. С. Шпакоўская) і даследчы праект Нарацкай 

сярэдняй школы № 2 з Нацыянальным паркам «Нарач»  (настаўніца геаграфіі Т. У. 

Пракоп); турыстычна-краязнаўчы гурток «Непаседы» Нарацкай сярэдняй школы 

№ 1 (настаўнік інфарматыкі і матэматыкі В. Г. Жалубоўскі). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/люблю-твае-нарач-затокі-і-

тоні/ 

 

Рэва, Д. Велапрабег па правілах і ў іх падтрымку / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. —2015. — 15 кастрычніка (№ 123). — С. 7. 
Падтрымаць рэспубліканскую акцыю «Час стаць прыметным!», 

арганізаваную Дзяржаўтаінспекцыяй Рэспублікі Беларусь, крэатыўна вырашылі на 

Случчыне, дзе 150 навучэнцаў 12 школ Слуцкага раёна ўзялі ўдзел у велапрабегу 

ў рамках акцыі. 

 

Рэва, Д. Вялікае шчасце – быць настаўнікам / Д. Рэва // Настаўніцкая 

газета. —2015. — 15 кастрычніка (№ 123). — С. 7. 
Абласное свята ўрачыстага ўшанавання ветэранаў педагагічнай працы 

Міншчыны ўпершыню адбылося ў прысталічным рэгіёне. Свята «Вялікае шчасце – 

быць настаўнікам» прайшло ў Слуцку і аб’яднала боль за 100 «настаўнікаў 

запасу». Словы падзякі ветэранам прыехаў выказаць старшыня Мінаблвыканкама 

Сямён Барысавіч Шапіра. Віртуальны экскурс «Адукацыя Міншчыны. Час. Падзеі. 

Людзі» аб развіцці адукацыі вобласці правяла начальнік упраўлення адукацыі 

Мінаблвыканкама Галіна Мікалаеўна Казак. Ветэраны наведалі абласное кадэцкае 

вучылішча, установу дашкольнай адукацыі ДЦРД «Сонейка», сярэднюю школу № 8 

і Слуцкі дзяржаўны каледж. Педагогі-ветэраны атрымалі ганаровыя граматы 

Мінскага аблвыканкама і граматы абласнога ўпраўлення адукацыі. 
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Рэва, Д. Маленькіх школьнікаў запрашае каралева спорту / Д. Рэва // 

Настаўніцкая газета. —2015. — 15 кастрычніка (№ 123). — С. 7. 
«Шкаліяда» для вучняў 3-4 класаў Мінскага раёна адбылася ў алімпійскім 

спартыўным комплексе Стайкі. «Шкаліяда» праводзіцца па ўсёй краіне з мэтай 

папулярызацыі лёгкай атлетыкі і спорту наогул, прыцягнення дзяцей да здаровага 

ладу жыцця.  

 

Федарака, С.В. Дарожная карта, або Як знайсці і захапіць вучня-

даследчыка / С. В. Федарака // Настаўніцкая газета. — 2015. — 

15 кастрычніка (№ 123). — С. 20–21. 
Святлана Вітольдаўна Федарака, настаўніца геаграфіі гімназіі № 1 

Валожына, настаўнік-метадыст, кіраўнік метадычнага аб’яднання настаўнікаў 

геаграфіі Валожынскага раёна, распавядае аб вучэбным даследаванні як 

універсальным спосабе асваення рэчаіснасці шляхам павышэння матывацыі да 

вучобы і актывізацыі асобнай пазіцыі ў адукацыйным працэсе.  

 

Церахава, Н. Інвестыцыі ў будучыню / Н. Церахава // Настаўніцкая 

газета. —2015. — 15 кастрычніка (№ 123). — С. 2. 
Аб адкрыцці Міжнароднага форума «Развіццё сістэмы дашкольнай 

адукацыі: інвестыцыі ў будучыню», які пройдзе ў Мінску 15–16 кастрычніка. 

 

13.10.15 

Церахава, Н. Узнагароды для самых спрытных і хуткіх / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. —2015. — 13 кастрычніка (№ 122). — С. 1–2. 
Лепшым у скачках у даўжыню з разбегу на рэспубліканскай спартакіяде для 

дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця (спартакіяда з 2012 года ўключана 

ў спіс мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы развіцця спецыяльнай адукацыі 

ў Рэспубліцы Беларусь на 2012–2016 гады) стаў Іван Бобрык з Маладзечанскай 

спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната № 2 для дзяцей з парушэннямі 

зроку (226 см). 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/узнагароды-для-самых-

спрытных-і-хуткі/ 

 

10.10.15 

Церахава, Н. Падтрымаць маладога спецыяліста / Н. Церахава // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 10 кастрычніка (№ 121). — С. 5. 
Аб прыярытэтных кірунках работы Вілейскага раённага аддзела адукацыі, 

спорту і турызму, аб адметных падзеях, якімі быў насычаны мінулы навучальны 

год устаноў адукацыі раёна, расказвае начальнік аддзела Аляксандр Часлававіч 

Пуцейка.  

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/падтрымаць-маладога-

спецыяліста/ 

 

08.10.15 

http://nastgaz.by/узнагароды-для-самых-спрытных-і-хуткі/
http://nastgaz.by/узнагароды-для-самых-спрытных-і-хуткі/
http://nastgaz.by/падтрымаць-маладога-спецыяліста/
http://nastgaz.by/падтрымаць-маладога-спецыяліста/
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Ляшэнка, Л. Сакрэт яе маладосці / Л. Ляшэнка // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 8 кастрычніка (№ 120). — С. 16. 
Артыкул прысвечаны дырэктару Чурлёнскага дзіцячага сада – сярэдняй 

школы Вілейскага раёна Людміле Іванаўне Сапун. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/сакрэт-яе-маладосцi/ 

Нікіфарава, С. У коле творчых гасцей / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 8 кастрычніка (№ 120). — С. 15. 
Святкаванне 85-годдзя юннацкага руху ў Беларусі ў апошні вераснёўскі дзень 

прайшло ў сценах яго равесніка і пачынальніка – Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і 

краязнаўства. 
У межах святкавання адбыўся паказ фларыстычных мадэлей, які стаў 

вынікам конкурсу «Кветкі на асфальце». Другое месца ў конкурсе заваявалі 

фларыстычныя мадэлі Настассі Куляшэўскай і Лізаветы Шыловіч, выхаванак 

Слуцкага эколага-біялагічнага цэнтра навучэнцаў. 

У намінацыі «Таямніцы Беларусі» другое месца заваявалі навучэнцы 

гісторыка-краязнаўчага клуба «Вытокі» Станькаўскай сярэдняй школы імя 

Марата Казея Дзяржынскага раёна. У намінацыі «Крокі ў навуку» дыплом другой 

ступені атрымала навуковае таварыства навучэнцаў Барысаўскага экалагічнага 

цэнтра. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/21249/ 

 

Рэва, Д. Майстры сучаснай эпохі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. —

2015. — 8 кастрычніка (№ 120). — С. 7, 10. 
У Барысаве адбылося абласное мерапрыемства «Гэта наша з табой 

біяграфія», прысвечанае 75-годдзю сістэмы прафтэхадукацыі Беларусі. 
Святочныя мерапрыемствы адбываліся на трох пляцоўках: у Барысаўскім 

дзяржаўным каледжы, Барысаўскім дзяржаўным каледжы галіновых тэхналогій, 

Барысаўскім дзяржаўным будаўнічым прафесійным ліцэі. 

Важнай часткай святкаванняў стаў заключны этап абласнога конкурсу 

прафесійнага майстэрства «Майстар года». Трэцяе месца заняў Арцём 

Крывапуст, майстар вытворчага навучання Смілавіцкага сельскагаспадарчага 

прафесійнага ліцэя, на другую прыступку ўзняўся Аляксандр Амельяновіч з 

Салігорскага дзяржаўнага каледжа. Перамагла Таццяна Радзюкевіч, майстар 

вытворчага навучання Слуцкага дзяржаўнага каледжа. 

 

Церахава, Н. У Беларусі з`явяцца першыя інклюзіўныя школы / 

Н. Церахава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 8 кастрычніка (№ 120). — 

С. 5. 
Напрыканцы ліпеня бягучага года была зацверджана Канцэпцыя развіцця 

інклюзіўнай адукацыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў Рэспубліцы 

Беларусь. 
Дарэчы, сёлета адкрыта 14 класаў інклюзіўнай адукацыі, у тым ліку ў 

сярэдняй школе № 18 Барысава, № 1 Салігорска. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/у-беларусі-зявяцца-першыя-

інклюзіўн/ 

http://nastgaz.by/сакрэт-яе-маладосцi/
http://nastgaz.by/21249/
http://nastgaz.by/у-беларусі-зявяцца-першыя-інклюзіўн/
http://nastgaz.by/у-беларусі-зявяцца-першыя-інклюзіўн/
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06.10.15 

Рэва, Д. На рубяжы мужнасці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. —2015. 

— 6 кастрычніка (№ 119). — С. 5. 
Курс маладога байца прайшлі школьнікі Крупскага раёна на ваенна-палявых 

зборах. Мерапрыемства праходзіла ў аздараўленчым лагеры «Янаўшчына» 

Крупскага раёна і складалася з ваенна-палявых збораў і спартыўных спаборніцтваў 

па ваенна-прыкладным мнагаборстве. Удзел у ім прынялі члены ваенна-

патрыятычнага клуба «Рубеж» – больш за 90 юнакоў і дзяўчат з 9 устаноў 

адукацыі раёна. 

Пераможцамі спаборніцтваў былі прызнаны прадстаўнікі ваенна-

патрыятычнага аддзялення сярэдняй школы пасёлка Крупскага імя 

У. А. Крыштапенкі. На другім месцы – удзельнікі Ухвальскага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы імя А. С. Лукашэвіча, на трэцім – вучні сярэдняй школы № 3 

Крупак. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/на-рубяжы-мужнасці/ 

 

Рэва, Д. Свята з водарам хрызантэм / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 6 кастрычніка (№ 119). — С. 5. 
У Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы для педагогаў 

Мінскай вобласці ў гонар Дня настаўніка было праведзена святочнае 

мерапрыемства. Павіншаваць настаўнікаў прыйшлі Іван Эдуардавіч Ліпніцкі, 

старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў, Галіна Мікалаеўна Казак, 

начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама. 

Артыкул суправаджаюць два фотаздымкі. На першым Ігар Сямёнавіч 

Кіцікаў, дырэктар Вілейскага дзяржаўнага каледжа, атрымлівае ўзнагароду ад 

старшыні Мінскага абласнога Савета дэпутатаў; на другім – Галіна Мікалаеўна 

Казак уручае ўзнагароду Таццяне Валер`еўне Грыгаровіч, галоўнаму спецыялісту 

аддзела адукацыі, спорта і турызму Дзяржынскага райвыканкама. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/свята-з-водарам-

хрызантэм/ 

 

03.10.15 

Барысевіч, В. Кластарная сістэма – для бесперапыннай педагагічнай 

адукацыі / В. Барысевіч // Настаўніцкая газета. — 2015. — 3 кастрычніка 

(№ 118). — С. 3. 
На сайце БелТА прайшла анлайн-канферэнцыя з удзелам міністра адукацыі 

Міхаіла Жураўкова, рэктара БДПУ імя М. Танка Аляксандра Жука, начальніка 

ўпраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Мінадукацыі Святланы Уклейка. Тэмай 

канферэнцыі стала «Роля настаўніка ў сучасным грамадстве». Падчас размовы 

былі закрануты самыя актуальныя пытанні. Сярод іх – пытанні сацыяльнай 

дапамогі маладым спецыялістам. Так, напрыклад, у Мінскай вобласці ў Нясвіжскім 

раёне да новага навучальнага года адкрыўся Дом маладога настаўніка (падарунак 

ад гаспадаркі «Сноў»). 

 

http://nastgaz.by/на-рубяжы-мужнасці/
http://nastgaz.by/свята-з-водарам-хрызантэм/
http://nastgaz.by/свята-з-водарам-хрызантэм/


АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ  

І РЭГІЯНАЛЬНЫМ ДРУКУ Ў 2015 ГОДЗЕ 

КАСТРЫЧНІК 

10 
 

Дубоўская, В. Англічанка / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 3 кастрычніка (№ 118). — С. 6. 
Артыкул прысвечаны настаўніцы англійскай мовы сярэдняй школы № 2 

Капыля Ніне Уладзіміраўне Плашкевіч. 

 

 

Дубоўская, В. Лагапед з будучым / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 3 кастрычніка (№ 118). — С. 6. 
Артыкул прысвечаны Дар`і Маліноўскай, выпускніцы сярэдняй школы № 2 

Капыля. Зараз Даша – студэнтка факультэта спецыяльнай адукацыі БДПУ імя 

М. Танка. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/лагапед-з-будучым/ 

 

Мурач, А. Яна цытуе класікаў і вырошчвае кветкі / А. Мурач // 

Настаўніцкая газета. — 2015. — 3 кастрычніка (№ 118). — С. 7. 
Артыкул прысвечаны настаўніцы геаграфіі сярэдняй школы № 2 Беразіна 

Людміле Мяфодзьеўне Макарэвіч. 
 

Рэва, Д. «Тата, ты малайчына!» / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 

2015. — 3 кастрычніка (№ 118). — С. 1. 
На першай старонцы «Настаўніцкай газеты» змешчаны фотаздымак 

настаўніка гісторыі нарацкай сярэдняй школы № 2 Мядзельскага раёна Валянціна 

Радзевіча. Таксама апублікавана нататка, прысвечаная настаўніку. 

 

Загадам Міністэрства адукацыі № 126-у ад 28.09.2015 за шматгадовую 

плённую працу ў сістэме адукацыі, творчую ініцыятыву, высокія дасягненні 

ў працоўнай дзейнасці і ў сувязі з Днём настаўніка ўзнагароджаны: нагрудным 

знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі» Ананчыкава Святлана 

Аляксееўна, дырэктар сярэдняй школы № 1 Смілавіч; Ганаровай граматай 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – Зубель Святлана Анатольеўна, 

настаўніца працоўнага навучання Азерскай сярэдняй школы Уздзенскага раёна;  

Граматай Міністэрства адукацыі – Сянькевіч Раіса Фёдараўна, загадчыца 

аддзялення дадатковай адукацыі дарослых Слуцкага дзяржаўнага каледжа; 

Таратута Ірына Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі Цэнтра дзіцячай 

творчасці Нясвіжскага раёна; Шамко Наталля Мікалаеўна, настаўніца гісторыі 

і грамадазнаўства гімназіі № 1 Дзяржынска; Яромка Наталля Іванаўна, 

настаўніца беларускай мовы і літаратуры Азярцоўскай сярэдняй школы Мінскага 

раёна. 

Інфармацыя змешчана на с. 4. 

 

01.10.15 

«Ад нашага выбару залежыць будучыня Беларусі» // Настаўніцкая 

газета. — 2015. — 1 кастрычніка (№ 117). — С. 4–5. 
Напярэдадні выбараў карэспандэнты «Настаўніцкай газеты» правялі 

невялікае апытанне сярод моладзі краіны, каб высветліць, з якімі думкамі яна ідзе 

http://nastgaz.by/лагапед-з-будучым/
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галасаваць. Сярод рэспандэнтаў – Ганна Казлоўская, настаўніца англійскай мовы 

беларускамоўнай гімназіі № 2 Барысава; Алена Шкуцько, навучэнка Нясвіжскага 

дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/ад-нашага-выбару-

залежыць-будучыня-б/ 
 

Рэва, Д. Гэта мая сям`я, і тут мой дом / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. 

— 2015. — 1 кастрычніка (№ 117). — С. 13. 
Артыкул прысвечаны намесніку дырэктара па вучэбна-вытворчай рабоце 

Слуцкага дзяржаўнага каледжа Але Мікалаеўне Матусевіч. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/гэта-мая-сямя-і-тут-мой-

дом/ 

 

Чэмер, М. «АРТ-вакацыі» ў сістэме ПТА і ССА: новыя рэаліі і новыя 

перспектывы / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. — 2015. — 1 кастрычніка (№ 

117). — С. 14–15. 
У Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь прайшоў круглы стол 

«Рэспубліканскі фестываль “АРТ-вакацыі”» як арганізацыйна-творчы рэсурс 

у сістэме выхаваўчай работы з навучэнскай моладдзю». 
Сярод удзельнікаў круглага стала – начальнік аддзела сацыяльнай і 

выхаваўчай работы ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама Вольга Мікалаеўна 

Глінская, начальнік аддзела тэхнічнай і мастацкай творчасці МАІРА Вольга 

Анатольеўна Цімохіна. 

Адным з пытанняў, якое было разгледжана за круглым сталом, стала 

развіццё музычнай творчасці ва ўстановах адукацыі. Так, быў адзначаны народны 

інструментальны ансамбль «Нясвіжскія лыжкары» Нясвіжскага дзяржаўнага 

каледжа імя Якуба Коласа. 

Электронная версія артыкула: http://nastgaz.by/арт-вакацыі-ў-сістэме-

пта-і-сса-нов/ 
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31.10.15 

Дети о газете // Мінская праўда. — 2015. — 31 кастрычніка (№ 185). — 

С. 15. 
В июне нынешнего года в пристоличном поселке Самохваловичи открылся 

новый корпус садика. Заведующая дошкольным учреждением Елена Ярошевич 

http://nastgaz.by/ад-нашага-выбару-залежыць-будучыня-б/
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отдала педагогической работе почти четверть века. Воспитанники сада (Егор 

Авсеенко, Лена Губич, Захар Клепча, Юлия Жук, Никита Новиков, Таисия 

Анципович, Маша Жук) – настоящие мудрецы, которые в канун юбилея «Мінскай 

праўды» рассказали, что они знают о газете. Речь детей дословна сохранена. 

 

Сівец, С. Нажніцы юных рэдактараў / С. Сівец // Мінская праўда. — 

2015. — 31 кастрычніка (№ 185). — С. 12. 
Віншаванне з 65-годдзем «Мінскай праўдзе» ад настаўніцы пачатковых 

класаў Сямёнавіцкай базавай школы Уздзенскага раёна Святланы Сівец. 

 

20.10.15 

Романовская, И. Союз согласием крепок / И. Романовская // Мінская 

праўда. — 2015. — 20 кастрычніка (№ 178). — С. 1, 4. 
Проблема нестабильности отношений в молодых семьях, в которых дети – 

дошкольники и младшие школьники, была в центре обсуждения участников 

областного форума клубов молодой семьи.  

Об отсутствии у родителей знаний по основам семейного воспитания 

говорила учительница начальных классов слуцкой средней школы № 6 Алла 

Денисенко. Заведущая яслями-садом № 4 г. Несвижа Ольга Пуляк рассказала о 

реализации многочисленных проектов, в рамках которых проводится серьезная 

образовательная работа с родителями и детьми.  

Педагогам многих школ города Слуцка в работе по данному направлению 

помогает тесное сотрудничество с православной церковью. Например, в школе 

№ 11 г. Слуцка уже не первый год проводится факультатив по основам 

православной веры. Священнослужители Слуцкой епархии не только знакомят 

ребят с основами православной культуры, но и учат постигать истинный смысл 

понятий: почему надо слушаться родителей, почитать их труд.  

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5231-soyuz-

soglasiem-krepok.html 

 

Скакун, Т.  Равнение на флаг / Т. Скакун // Мінская праўда. — 2015. — 

20 кастрычніка (№ 178). — С. 2. 
Торжественная церемония посвящения воспитанников в кадеты прошла 

в Минском областном кадетском училище. На торжественной церемонии 

присутствовали начальник управления образования Миноблисполкома Галина 

Казак, председатель Слуцкого районного Совета депутатов Виктор Ражанец, 

начальник Минского областного управления МЧС Максим Шишканов и другие 

руководящие работники силовых структур, представители духовенства. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5228-ravnenie-

na-flag.html 

 

17.10.15 

Брожина, Ю. Кондитерское волшебство / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 17 кастрычніка (№ 175). — С. 4. 

http://mpravda.by/materialy/item/5231-soyuz-soglasiem-krepok.html
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«Даже обычную булочку можно превратить в настоящий шедевр 

кулинарного искусства», – уверена учащаяся Молодечненского государственного 

колледжа Екатерина Карпинович. Девушка завоевала «золото» на 

международном чемпионате кондитерского искусства, который состоялся в 

Минске в рамках XI международной специализированной выставки «Хлебное и 

кондитерское дело –2015». 
Фигурное изделие Екатерины «Исполнение желаний» признано лучшим в 

номинации «Скульптура из пастилажа». Год назад девушка уже была золотой 

медалисткой на 10-м Международном чемпионате кондитерского искусства 

«Торжество стиля и вкуса» в номинации «Художественная работа из теста». По 

мнению членов жюри, у Екатерины Карпинович бесспорно есть талант к 

кулинарному искусству. Девушка учится на третьем курсе и в будущем станет 

пекарем, машинистом тесторазделочных машин и кондитером.  

Как сообщили в Минском областном институте развития образования, к 

конкурсу Екатерине помогали готовиться заведующая отделением 

«Общественное питание» колледжа Светлана Сокольская и мастера 

производственного обучения Валентина Лычева и Татьяна Юхневич. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5204-

konditerskoe-volshebstvo.html 

 

13.10.15 

Скакун, Т. Опыт и знание – делу помощник / Т. Скакун // Мінская 

праўда. — 2015. — 13 кастрычніка (№ 174). — С. 4. 
Старейшее в республике учреждение дополнительного образования 

взрослых – Минский областной институт развития образования – отпраздновал 

свое 75-летие. Примечательно, что ректор МОИРО Светлана Ситникова 

работает в нем 25 лет – это треть истории учреждения. Торжественному 

мероприятию предшествовала научно-практическая конференция с 

международным участием «Современное образование взрослых: состояние, 

проблемы и перспективы». 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5170-opyt-i-

znanie-—-delu-pomoschnik.html 

 

08.10.15 

Драздоўская, А. Ад прызвання да прызнання / А. Драздоўская // 

Мінская праўда. — 2015. — 8 кастрычніка (№ 170). —  С. 3. 
Педагагічная дынастыя Саковіч – Касценіч – Прахарэвіч з`яўляецца адной са 

старэйшых у краіне. Прадаўжальнікам сямейных традыцый з`яўляецца заслужаны 

настаўнік Рэспублікі Беларусь Дзмітрый Касценіч. 38 год ён працаваў дырэктарам 

Вяляціцкай сярэдняй школы Барысаўскага раёна. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/5128-ad-

pryzvannya-da-pryznannya.html 

 

Кучинская, А. Невидимки! Время стать заметными / А. Кучинская // 

Мінская праўда. — 2015. — 8 кастрычніка (№ 170). — С. 15. 
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В Минском областном кадетском училище прошла республиканская 

профилактическая акция «Время стать заметным!». 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5121-

nevidimki-vremya-stat-zametnymi.html 

 

 

Скакун, Т. Педагоги в запасе / Т. Скакун // Мінская праўда. — 2015. — 

8 кастрычніка (№ 170). — С. 3. 
Церемония чествования заслуженных учителей Минщины собрала более 

100 ветеранов педагогического труда. Мероприятие прошло в Слуцком 

государственном колледже. 

Благодарность председателя Миноблисполкома объявлена заслуженному 

учителю Республики Беларусь, учителю физики средней школы № 10 г. Слуцка 

Ивану Лазовскому. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5129-

pedagogi-v-zapase.html 

 

06.10.15 

Максимова, К. Марафон для педагогов / К. Максимова // Мінская 

праўда. — 2015. — 6 кастрычніка (№ 169). — С. 1, 2. 
Более 250 мероприятий запланировано в рамках V педагогического марафона 

руководящих работников и специалистов образования Минской области. 

Марафон стартовал 5 октября Днем школьного библиотекаря. Второй день 

педмарафона – День педагогического работника учреждения дошкольного 

образования. В третий день запланированы мероприятия для работников 

дополнительного образования, классных руководителей, мастеров 

производственного обучения, работников социально-педагогической 

и психологической службы. Четвертый день станет Днем работников 

методической службы и специального образования. Завершится марафон Днем 

управленца. Заключительным аккордом станет научно-практическая конференция 

с международным участием «Современное образование взрослых: состояние, 

проблемы и перспективы», посвященная 75-летию Минского областного ИРО. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5105-marafon-

dlya-pedagogov.html 

 

Светлая, І. Надзея – на маладых / І. Светлая // Мінская праўда. — 2015. 

— 6 кастрычніка (№ 169). — С. 6. 
Сёлета Старадарожчына прыняла як ніколі шмат маладых спецыялістаў – 

130 юнакоў і дзяўчат прыбылі сюды на сваё першае месца працы. Каб маладыя 

людзі пазнаёміліся паміж сабой і з краем, кіраўніцтва Старадарожскага 

райвыканкама арганізавала для іх раённы форум. Арганізатары мерапрыемства 

прапанавалі яго ўдзельнікам тры разнапланавыя аб`екты: гімназію № 1, 

плодаагароднінны завод, малочнатаварную ферму ААТ «Аграфірма «Фалічы» 

аграгарадка Кавалічы. Усюды для маладых спецыялістаў правялі цікавыя экскурсіі. 

 

03.10.15 
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Брожина, Ю. Недуг таланту не помеха / Ю. Брожина // Мінская 

праўда. — 2015. — 3 кастрычніка (№ 167). — С. 5. 
О Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернате № 2 

для детей с нарушением зрения. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5079-nedug-

talantu-ne-pomeha.html 

Брожына, Ю. Лячэбнае навучанне / Ю. Брожына // Мінская праўда. — 

2015. — 3 кастрычніка (№ 167). — С. 5. 
Аб аздараўленчай рабоце Маладзечанскай сярэдняй школы-інтэрната для 

дзяцей з захворваннямі касцёва-мышачнай сістэмы і злучальнай тканкі. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/5078-

lyachebnae-navuchanne.html 

 

Василевич, Г. Твой голос важен / Г. Василевич // Мінская праўда. — 

2015. — 3 кастрычніка (№ 167). — С. 11. 
Республиканская акция «Мы – вместе!» прошла в Марьиногорской школе 

искусств. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5067-tvoy-

golos-vazhen.html 

 

Гайдук, А. Память о шести столетиях / А. Гайдук // Мінская праўда. — 

2015. — 3 кастрычніка (№ 167). — С. 4. 
Буквари на молдавском, татарском, армянском, украинском, чешском 

и словацком языках, школьная парта и портфель «выпуска» конца 70-х годов 

прошлого века и другие редкие экспонаты представлены в Музее образования 

Борисовского района, который открылся в нынешнем году на базе гимназии № 3 

Борисова. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5081-pamyat-

o-shesti-stoletiyah.html 

 

Дроздовская, А. Людмила Бачило: «Профессионализм многое решает» 

/ А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2015. — 3 кастрычніка (№ 167). — 

С. 4. 
Статья о директоре гимназии № 1 города Борисова Людмиле Бачило. 

Электронная версия статьи: http://mpravda.by/materialy/item/5080-lyudmila-

bachilo-professionalizm-mnogoe-reshaet.html 

 

 Скакун, Т. Изменил алгоритм судьбы / Т. Скакун // Мінская праўда. — 

2015. — 3 кастрычніка (№ 167). — С. 3. 
Статья об учителе информатики средней школы № 3 Столбцов Владимире 

Радионе, который в 2015 году был удостоен звания «Человек года Минщины». 

На первой странице выпуска размещена фотография учителя со своими 

учениками – победительницей районной конференции научно-практических работ 

Алесей Тарайкович и участником республиканских олимпиад по информатике 

Павлом Каменко. 
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Электронная версия статьи: http://mpravda.by/pervaya-polosa/688-pokoril-

algoritm-sudby.html 

 

01.10.15 

Квіткевіч, С. Ці будзе ў Салігорску «Саляны бум»? / С. Квіткевіч // 

Мінская праўда. — 2015. — 1 кастрычніка (№ 165). — С. 15. 
«Да моладзі – з верай і надзеяй» – так назвалі маладзёжны форум, які 

адбыўся ў Салігорску. У рабоце форума прыняла ўдзел старшыня Мінскай 

абласной арганізацыі «БСЖ», рэктар МАІРА Святлана Уладзіміраўна Сітнікава. 

Электронная версія артыкула: http://mpravda.by/materialy/item/5033-tsi-

budze-ў-saligorsku-salyany-bumss.html 
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