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фізічнай культуры і здароўя Каменскай сярэдняй школы Бабруйскага
раёна] / М. Шчарбакоў // Настаўніцкая газета. – 2017. – 3 чэрвеня.
61. Бераснева, Л. Запрашаем у 1 клас: [артыкул намесніка дырэктара па
вучэбнай рабоце пачатковай школы г.Клімавіч] / Л. Бераснева //
Настаўніцкая газета. – 2017. – 8 чэрвеня.
62. Зубарава, С. Роўныя магчымасці для асаблівых дзяцей [артыкул
выхавальніцы спецыяльнага дзіцячага сада №20 г.Магілева] / С.
Зубарава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 10 чэрвеня.
63. Цывілька, А. Вучань на эстрадзе: [артыкул настаўніцы беларускай
мовы і літаратуры Макранскага дзіцячага сада – сярэдняй школы
Быхаўскага раёна] / А. Цывілька // Настаўніцкая газета. – 2017. – 10
чэрвеня.
64. Жукоўская, Т. Далучаюцца да роднай літаратуры: [артыкул намесніка
дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Цяцерынскай сярэдняй
школы Круглянскага раёна] / Т. Жукоўская // Настаўніцкая газета. –
2017. – 10 чэрвеня.
65. Адамава, А. Лялькі з бабушкінага куфэрка: [артыкул выхавальніка
Палыкавіцкага ясляў-сада Магілеўскага раёна] / А. Адамава //
Настаўніцкая газета. – 2017. – 10 чэрвеня.
66. Якаўлева, Л. Мы знойдзем цябе, будучы Масленікаў!: [артыкул
настаўніцы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва сярэдняй школы №2
г.Магілева] / Л. Якаўлева // Настаўніцкая газета. – 2017. – 10 чэрвеня.
67. Рябова, Л.А. Организация профориентационной работы в учреждениях
образования Могилёвской области: [статья методиста отдела
воспитательных систем и технологий УО «МГОИРО»] / Л.А.Рябова //
Адукацыя і выхаванне . – 2017.– №3. – С. 51– 55.
68. Новікава, Т. Гульня – адзін са сродкаў павышэння эфектыўнасці ўрока:
[артыкул настаўніцы пачатковых класаў Ціманаўскай сярэдняй школы
Клімавіцкага раёна] / Т.Новікава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 15
чэрвеня.
69. Тимкова, Т. Образовательные занятия для воспитателей: [статья
заместителя заведующего ГУО «Ясли – сад №67 г.Могилева»] /
Т.Тимкова // Могилевские ведомости. – 2017 – 20 июня.
70. Масяёнак, А. Гучыць родная мова: [артыкул музычнага кіраўніка ДУА
“Яслі – сад №70 г.Магілева”] / А.Масяёнак // Могилевские ведомости. –
2017 – 20 июня.
71. Маліноўская, Г. Сапраўднае жыццё на ўроку: [з вопыту работы
настаўніцы матэматыкі Ленінскага дзіцячага сада – сярэдняй школы

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Бабруйскага раёна] / Г. Маліноўская // Настаўніцкая газета. – 2017. – 22
чэрвеня.
Гладковская, И. Развиваем речь и мышление: [с опыта работы учителя
начальных классов средней школы №2 г.Черикова] / И.Гладковская //
Настаўніцкая газета. – 2017. – 22 чэрвеня.
Мяшкова, Ю. Сумаваць не даводзіцца: [артыкул намесніка дырэктара
па выхаваўчай рабоце пачатковай школы Клімавіч] / Ю. Мяшкова //
Настаўніцкая газета. – 2017. – 22 чэрвеня.
Скальзкова, І. Дзіця і мабільны тэлефон: [артыкул педагога-псіхолага
Капачоўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Мсціслаўскага раёна] /
І. Скальзкова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 24 чэрвеня.
Давідовіч, А. Першы дзень атрымаўся!: [артыкул педагога-псіхолага
Забродскай сярэдняй школы Шклоўскага раёна] / А. Давідовіч //
Настаўніцкая газета. – 2017. – 29 чэрвеня.
Лукашэнка, С. Гасціннай Смаргоншчыне – прывітанне з
Чэрыкаўшчыны: [артыкул настаўніка матэматыкі Верамейскай
сярэдняй школы Чэрыкаўскага] / С. Лукашэнка // Настаўніцкая
газета. – 2017. – 29 чэрвеня.
Савицкая, И. Сохраняя добрые традиции: [статья зам. заведующего
ГУО Ясли-сад №87 г.Могилева] / И. Савицкая // Могилевские
ведомости. – 2017. – 30 июня.
Грибовская Л. Найти правильный путь: [статья заведующего ГУО
Ясли-сад №62 г.Могилева] / Л. Грибовская // Могилевские ведомости.
– 2017. – 30 июня.
Буйневич, А. Л. Проблемы воздействия метеорологических и
космических факторов на здоровье человека: [статья учителя
географии средней школы №32 г.Могилева»] / А. Л. Буйневич //
Геаграфія. – 2017. – №5. – С. 14 – 15.
Жыгадла, Ю. Нашы перамогі – вам, ветэраны: [артыкул настаўніка
фізічнай культуры і здароўя сярэдняй школы №25 г.Магілёва] / Ю.
Жыгадла // Настаўніцкая газета. – 2017. – 1 ліпеня.
Чупыркіна, В. Квітней, наш родны горад: [артыкул намесніка
загадчыка па асноўнай дзейнасці ясляў – сада №98 г.Магілёва] / В.
Чупыркіна // Настаўніцкая газета. – 2017. – 1 ліпеня.
Бязносава, Т. Інавацыі для якаснай адукацыі: [артыкул намесніка
дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы №2 Горак] / Т.
Бязносава // Настаўніцкая газета. – 2017. – 1 ліпеня.
Кіркалава, Л. Прадухіліць эмацыянальнае выгаранне: [артыкул
педагога – псіхолага ясляў – сада №53 г.Магілёва] / Л. Кіркалава //
Настаўніцкая газета. – 2017. – 1 ліпеня.
Тарасенко, О, Матвеенко Н. Малые олимпийские игры: [совместная
статья зам. заведующего и руководителя физвоспитания ГУО яслисад №45 г.Могилева] / О.Тарасенко, Н.Матвеенко // Могилевские
ведомости. – 2017. – 7 июля.
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Мельникова, Г.П. Грани русского слова – алмаза: [статья учителя
русского языка и литературы Лудчицкого УПК детский сад – средняя
школа Быховского района] / Г. П. Мельникова // Русский язык и
литература. – 2017. – №6. – С. 15 – 19.
Панасенка, Т. Песні і вершы на нямецкай [артыкул настаўніцы
нямецкай мовы Палошкаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы
Клімавіцкага раёна] / Т. Панасенка // Настаўніцкая газета. – 2017. – 13
ліпеня.
Ветрова, Г. Урок ХХI века: каким ему быть?: [статья учителя
русского языка и литературы СШ №1 Климович] / Г. Ветрова //
Настаўніцкая газета. – 2017. – 13 ліпеня.
Блінкова, Т. У пошуках папараць кветкі: [артыкул намесніка
загадчыка ДУА “Яслі-сад №58” Магілева] / Т. Блінкова // Магілеўскія
ведамісці. – 2017. – 18 ліпеня.
Корнева, А., Меньшэніна, Н. Дарогі класікаў: [з вопыту сумеснай
работы настаўніцы беларускай мовы і літаратуры і настаўніцы
англійскай мовы СШ №1 г.п.Хоцімска] / А.Корнева, Н.Меньшэніна //
Роднае слова. – 2017. – №7. – С. 59– 63.
Платонова Е.В. В мир театра – с детства: [статья учителя начальных
классов СШ №37 г.Могилева] / Е.В.Платонова // Народная асвета. –
2017. – №7. – С. 45– 49.
Лапицкая, Т.И. Слова, обозначающие наименования предметов и
явлений традиционного быта: [статья учителя русского языка и
литературы СШ №23 г.Могилева] / Т.И. Лапицкая // Русский язык и
литература. – 2017. – №7. – С. 32– 35.
Пашковская, И.Ф. Метапредметный урок-современный урок: [статья
учителя географии Тетеринской школы Круглянского района] /
И.Ф.Пашковская // Геаграфія. – 2017. – №7. – С. 13– 21.
Домосканова, Н.Н. Особенности подготовки учащихся V-VII классов
к олимпиадам по истории: [статья учителя истории и
обществоведения СШ №8 г.Кричева] / Н.Н. Домосканова // Гісторыя і
грамадазнаўства. – 2017. – №7. – С. 57– 59.
Тимкова, Т. Об основах безопасности: [статья заместителя
заведующего ГУО «Ясли-сад №67» г.Могилева] / Т. Тимкова //
Могилевские ведомости. – 2017. – 1 августа.
Жданович, Л. Увлекательное путешествие: [статья учитель ГУО «СШ
№4» г.Осиповичи] / Л. Жданович // Могилевские ведомости. – 2017. –
1 августа.
Колбушкина, С. Не оставили птенца в беде: [статья зам. заведующего
ГУО «Ясли-сад №40» г.Могилева] / С. Колбушкина // Могилевские
ведомости. – 2017. – 11 августа.
Карпечина, К. Безопасное детство: [статья заведующего ГУО “Яслисад №58” г.Могилева] / К. Карпечина // Могилевские ведомости. –
2017. – 11 августа.
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Голченкова, Т. За здоровое детство: [статья зам. заведующего ГУО
«Ясли-сад №57» г.Могилева] / Т. Голченкова // Могилевские
ведомости. – 2017. – 15 августа.
Скоробогатая, С. Игровые площадки преобразились: [статья зам.
заведующего ГУО «Ясли-сад №99» г.Могилева] / С. Скоробогатая //
Могилевские ведомости. – 2017. – 15 августа.
Шунаева, В. Вучацца жыць у гармоніі з прыродай: [артыкул
намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце СШ №4 Магілева] / В.
Шунаева // Настаўніцкая газета. – 2017. – 19 жніўня.
Ірванцова, В. Далучаем да роднай мовы: [артыкул намесніка
загадчыка па асноўнай дзейнасці ДУА “Яслі-сад №86” Магілева] / В.
Ірванцова // Настаўніцкая газета. – 2017. – 19 жніўня.
Шэпелева, Г. Кіраванне адукацыйным працэсам праз работу
педагагічнага савета: [артыкул намесніка дырэктара па вучэбнай
рабоце сярэдняй школы №19 Магілева] / Г. Шэпелева // Настаўніцкая
газета. – 2017. – 19 жніўня.
Калачева, Н. Мы за безопасное детство!: [статья заместителя
заведующего ГУО “Ясли-сад №97” г.Могилева] / Н. Калачева //
Могилевские ведомости. – 2017. – 18 августа.
Аникеева, Е. Облегчить процесс адаптации: [статья заместителя
заведующего ГУО “Ясли-сад №41” г.Могилева] / Е. Аникеева //
Могилевские ведомости. – 2017. – 18 августа.
Ларченко, О В гости к сказке: [статья заместителя заведующего ГУО
“Ясли-сад №107” г.Могилева] / О. Ларченко // Могилевские
ведомости. – 2017. – 18 августа.
Ладутько, М. В. По новым программам: [статья декана факультета
повышения
квалификации
педагогических
работников
и
специалистов образования УО «МГОИРО»] / М. В. Ладутько //
Могилевские ведомости. – 2017. – 18 августа.
Царенок, Л.Г. Рабочая профессия-это престижно: [статья заместителя
директора по учебной работе СШ №1 г.Кировска] / Л.Г. Царенок //
Народная асвета. – 2017. – №8. – С. 19 – 23.
Автушкевич,
Т.А.
Тесты
по
математике:
особенности
конструирования и варианты использования: [статья учителя
математики высшей категории СШ №1 г.Кировска] / Т.А.
Автушкевич // Народная асвета. – 2017. – №8. – С. 31 – 34.
Лагутин, А.Н. Межпредметные проекты учащихся на уроке: история
и география: [статья учителя истории Могилевской городской
гимназии №1] / А.Н. Лагутин // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2017. –
№6. – С. 27 – 29.
Самалазова, Н. М. Здоровьесберегающие технологии как фактор
высокой эффективности урока истории и обществоведения: [статья
учителя истории СШ №1 г.п.Круглое] / Н. М. Самолазова // Гісторыя
і грамадазнаўства. – 2017. – №6. – С. 21 – 23.
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Масалович, Е. Надо, надо умываться!: [статья воспитателя 2-й
квалификационной категории ГУО “Ясли-сад №11” г.Могилева] / Е.
Масалович // Могилевские ведомости. – 2017. – 29 августа.
Катлярова, Л. Умей працаваць і адпачываць: [артыкул дырэктара па
вучэбнай рабоце СШ №1 Касцюковіч] / Л. Катлярова // Настаўніцкая
газета. – 2017. – 29 жніўня.
Скальзкова, І. Дапамагчы падлетку пераадолець крызіс: [артыкул
педагога-псіхолага Капачоўскага дзіцячага сада-сярэдняй школы
Мсціслаўскага раена Магілеўскай вобласці] / І. Скальзкова //
Настаўніцкая газета. – 2017. – 31 жніўня.
Мядзведская, І. Беларускія народныя гульні для фізкультуры і
здароўя : [артыкул кіраўніка фізічнага выхавання ясляў-сада №90
Магілева] / І. Мядзведская // Настаўніцкая газета. – 2017. – 2 верасня.
Роскач, Д.Н. Южная Америка. Население. Политическая карта: [из
опыта работы учителя географии средней школы № 25 г. Бобруйска] /
Д. Н. Роскач // Геаграфія – 2017. – № 8. – С. 40 – 43.
Анищенко, О. А. Дружба, верность и любовь могут творить чудеса: [с
опыта работы учителя русского языка и литературы Вендорожского
учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа
Могилевского района] / О. А. Анищенко // Русский язык и
литература. – 2017. – №8. – С. 3 – 6.
Пухначева, С. В.Глагол как часть речи: [с опыта работы учителя
русского языка и литературы СШ №15 г.Могилева] / С. В. Пухначева
// Русский язык и литература. – 2017. – №8. – С. 14 – 16.
Войтюк,
Г.
В.
Романтические
мотивы
стихотворения
М.Ю.Лермонтова “Выхожу один я на дорогу…”: [с опыта работы
учителя русского языка и литературы СШ №3 г.Осиповичи] / Г. В.
Войтюк // Русский язык и литература. – 2017. – №8. – С. 33 – 37.
Цыганок, Н. Л. История одного подвига: [статья учителя истории и
обществоведения СШ №2 г.Осиповичи] / Н. Л. Цыганок // Гісторыя і
грамадазнаўства. – 2017. – №8. – С. 50 – 52.
Яковлева, Л. А. Мы найдем тебя, будущий Маслеников!: [статья
учителя изобразительного искусства СШ №2 г.Могилева] / Л. А.
Яковлева // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2017. – №4. – С. 67 –
68.
Каплан, О. А. Драматизация на уроках английского языка: [статья
учителя английского языка первой категории гимназии №3
г.Могилева] / О. А. Каплан // Народная асвета. – 2017. – №7. – С. 50 –
53.
Канапля, М.
У развііці дапаможа цестапластыка: [ артыкул
выхавальніцы ясдяў-сада №2 Краснаполля] / М. Канапля //
Настаўніцкая газета. -2017.- 9 верасня.
Краўцова, А. Выніковасць залежыць ад педагога : [артыкул
настаўніка – дэфектолага сярэдняй школы №2 ] / А.Краўцова //
Настаўніцкая газета .–2017.–9 верасня.
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Стрыжакова, Г. Школьная форма – гарант поспеху: [артыкул класны
кіраўнік Курманаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы
Мсціслаўскага раена] / Г. Стрыжакова // Настаўніцкая газета .–2017.–
14 верасня.
Якіменка, І. Настройціся на пазітыў!: [артыкул дырэктара сярэдняй
школы №34 г.Магілева] / І. Якіменка // Настаўніцкая газета . – 2017. –
16 верасня.
Гардзееў, Э. Ю. Мультымедыйныя тэхналогіі на уроках працоўнага
навучання: [артыкул настаўніка працоўнага навучання і чарчэння СШ
№1 Слаўгарада] / Э. Ю. Гардзееў // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16
верасня.
Драздова , Т. В. Развіваць дзіцячае маўленне праз далучэнне да
мастацкага слова: [артыкул выхавальніцы дашкольнай адукацыі
Лабанаўскага ясляў – сада – базавай школы Чэрыкаўскага раена] / Т.
В. Драздова // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
Здаранкова, С. У. Даследчы метад на уроках фізікі: [артыкул
настаўніцы фізікі сярэдняй школы №9 Бабруйска] / С. У. Здаранкова
// Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
Крэпская, Т. Л. Даступная англійская мова: [артыкул настаўніцы
англійскай мовы гімназіі Асіповіч]/ Т. Л. Крэпская // Настаўніцкая
газета . – 2017. – 16 верасня.
Сарапулава, Т. Б. Актывізаваць пазнавальныя і творчыя здольнасці
вучняў: [артыкул настаўніцы рускай мовы і літаратуры сярэдняй
школы №33 Магілева]/ Т. Б. Сарапулава // Настаўніцкая газета . –
2017. – 16 верасня.
Трэй. А. А. Стварыць сітуацыю поспеху на уроках геаграфіі:
[артыкул настаўніка геаграфіі Межысецкай сярэдняй школы
Магілеўскага раена] / А. А. Трэй // Настаўніцкая газета . – 2017. – 16
верасня.
Цішкевіч, Н. В. Творчыя ўрокі чытання: [артыкул настаўніцы
пачатковых класаў гімназіі №1 Горак] / Н. В. Цішкевіч //
Настаўніцкая газета . – 2017. – 16 верасня.
Паліненка, Л. М. выхаванне сумеснымі намаганнямі: [артыкул
намесніка дырэктара СШ №2 Хоцімска] / Л. М. Паліненка //
Настаўніцкая газета . – 2017. – 19 верасня.
Курносова, Е. Тропинка к дому : [статья воспитателя ГУО “Ясли-сад
№7” г.п.Круглое] / Е. Курносова // Могилевские ведомости. – 2017. –
19 сентября.
Жарченко, И. Эти смешные словечки: [статья учителя-дефектолога
ГУО “Ясли-сад №45” Могилева] / Е. Курносова // Могилевские
ведомости. – 2017. – 19 сентября.
Драздова, Т. Развіццё звязнага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту
сродкамі мастацкай літаратуры: [артыкул выхавальніка дашкольнай
адукацыі Лабанаўскага вучэбна-педагагічнага комплекса яслі-сад-

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.
144.
145.

базовай школы Чэрыкаўскага раёна Магілеўскай вобласці] / Т.
Драздова // Пралеска. – 2017. – №9. – С. 23 – 24.
Драздова, Т. Зайкава хатка: [артыкул выхавальніка дашкольнай
адукацыі Лабанаўскага вучэбна-педагагічнага комплекса яслі-садбазовай школы Чэрыкаўскага раёна Магілеўскай вобласці] / Т.
Драздова // Пралеска. – 2017. – №9. – С. 24.
Драздова, Т. У госці казка завітала: [артыкул выхавальніка
дашкольнай адукацыі Лабанаўскага вучэбна-педагагічнага комплекса
яслі-сад-базовай школы Чэрыкаўскага раёна Магілеўскай вобласці] /
Т. Драздова // Пралеска. – 2017. – №9. – С. 25.
Бондарев,
А.
Н.
Региональная
модель
профилизации:
организационно-методические
условия:
[статья
старшего
преподавателя кафедры педагогики и психологии УО «МГОИРО»] /
А. Н. Бондарев // Народная асвета. – 2017.– №9. – С. 33– 36.
Старавойтава, І. Для станоўчай матывацыі – зваротная сувязь:
[артыкул настаўніцы рускай мовы і літаратуры, намесніка дырэктара
па вучэбна – выхаваўчай рабоце Рэчыцкай сярэдняй школы
Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці] / І. Старавойтава //
Настаўніцкая газета . – 2017. – 5 кастрычніка.
Мікуліч, М. Калі мэта становіцца сродкам: [артыкул настаўніка
Ясенскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Асіповіцкага раёна
Магілёўскай вобласці] / М. Мікуліч // Настаўніцкая газета . – 2017. – 5
кастрычніка.
Новікава, М. Выбірай пазітыўныя адценні: [артыкул настаўніцы
пачатковых класаў СШ №4 Клімавіч] / М. Новікава // Настаўніцкая
газета . – 2017. – 5 кастрычніка.

