
Сумесны праект часопіса «Народная асвета» 

З Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі 

«Ад лакальных праектаў – да масавай практыкі» 
 

Рубрыка «Інавацыйная пляцоўка» 

 

1. Сідарэнка Р. С. Стратэгічныя падыходы да арганізацыі інавацыйнай дзейнасці ва ўстановах 

адукацыі. – № 9, 2016. 

2. Монастырный А. П. Инновационная деятельность в учреждениях образования Республики 

Беларусь: задачи и перспективы. – № 9, 2016. 

3. Сурикова О. В., Пашкович Т. Ф. Инновации в сфере образования, или Управление будущим. – 

№ 10, № 11, 2016. 

4. Сурикова О. В., Пашкович Т. Ф. Стратегия саморазвития педагога в рамках инновационной 

компетентности. – № 4, 2017. 

5. Сурикова О. В. Инновации в образовании – стратегический фактор социального прогресса. – 

№ 11, 2017. 

6. Сурикова О. В. Инновационный проект – основа совершенствования образовательного 

процесса. – № 1, 2018. 

7. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання праектных уменняў навучэнцаў І 

ступені агульнай сярэдняй адукацыі сродкамі набора ЛЕГА». – № 6, 2018. 

8. Карасёва Е. В. Семинар-практикум «Инновационная деятельность – условие повышения 

качества образования». – № 6, 2019.  

9. Инновационный проект “Внедрение модели организации учебной деятельности учащихся с 

различными образовательными потребностями в коммуникативной коллективно-распределенной 

форме” – № 9, 2020 

 

Рубрыка «Педагагічная асамблея» 

 

1. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі арганізацыі дзейнасці ўстановы адукацыі як школы 

рацыянальнага энергарэсурсакарыстання». – № 3, 2017. 

2. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання фінансавай граматнасці як адной з 

кампетэнцый навучэнцаў праз стварэнне інфармацыйнага адукацыйнага медыяасяроддзя». – № 6, 

2017. 

3. Інавацыйны праект «Укараненне кампетэнтнасна арыентаванай мадэлі фарміравання 

інфармацыйнай культуры навучэнцаў ва ўмовах інтэгратыўнага ўзаемадзеяння школы і гарадской 

бібліятэкі». – № 6, 2018. 

4. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання медыякультуры вучняў ва ўмовах 

сучаснага інфармацыйна-камунікацыйнага асяроддзя». – № 1, 2019. 

5. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання метапрадметнай кампетэнтнасці 

навучэнцаў ва ўмовах профільнага навучання». – № 5, 2019. 

 

Рубрыка «Энцыклапедыя «Школы Беларусі» 

 

1. Гімназія № 1 імя Ф. Скарыны г. Мінска. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі 

фарміравання моўнай асобы ва ўмовах дзяржаўнага двухмоўя». – № 11, 2016. 

2. СШ № 9 г. Маладзечна. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі экалагічнага менеджменту ў 

адукацыйны працэс установы агульная сярэдняй адукацыі». – № 2, 2017. 

3. СШ № 29 г. Віцебска імя В. В. Піменава. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі 

фарміравання фінансавай граматнасці як адной з кампетэнцый навучэнцаў праз стварэнне 

інфармацыйнага адукацыйнага медыяасяроддзя». – № 9, 2018. 



 

Паважаныя калегі! 

 

У рамках акцыі «Часопіс «Народная асвета» – у кожную школу Беларусі!» 

рэдакцыя запрашае ўсіх зацікаўленых прыняць удзел у майстар-класе «Інфармацыйная 

культура педагога: падрыхтоўка матэрыялаў да публікацыі ў навукова-метадычным 

часопісе». 

У ходзе майстар-класаўдзельнікі навучацца: 

 Выкарыстоўваць інфармацыйна-метадычныя рэсурсы часопіса «Народная 

асвета» для павышэння ўзроўню сваёй прафесійнай кампетэнтнасці; 

 Абагульняць вопыт работы школы і настаўніка для адлюстравання ў 

педагагічных СМІ; 

 эфектыўна прымяняць алгарытм падрыхтоўкі навукова-метадычнага артыкула. 

Майстар-клас праводзіцца для намеснікаў дырэктара школ, гімназій, ліцэяў, 

метадыстаў ВМК, настаўнікаў, якія працуюць над абагульненнем свайго педагагічнага 

вопыту (у тым ліку па выніках інавацыйнай дзейнасці).  

У праграму майстар-класа ўключана прэзентацыя часопіса (інфармацыйна-

метадычныя рэсурсы розных рубрык, спецыфіка падбору і рэдагавання матэрыялаў па 

абагульненні вопыту работы настаўнікаў і ўстаноў адукацыі ў цэлым, інавацыйных 

пляцовак, рэсурсных цэнтраў), а таксама практычныя заняткі з педагогамі па 

падрыхтоўцы тэкстаў артыкулаў для публікацыі ў педагагічных СМІ.Сустрэчы з 

зацікаўленай аўдыторыяй праводзяць рэдактары часопіса «Народная асвета». 

Па арганізацыйных пытаннях можна звяртацца ў рэдакцыю па тэлефонах:  

8(017)-215-05-20, 8(017)-215-05-18, 8(017)-215-05-19. 

 

 

 

 

 

Увага! 

На сайце часопіса «Народная асвета»http://www.n-asveta.by размешчаны  

сістэматызаваныя спісы публікацый па рубрыках: «Адміністрацыйны партфель», 

«Педагагічная асамблея», «Бацькоўскі сход» і інш., а таксама тэматыка публікацый 

рубрыкі «Педагагічная асамблея» на 2020 год.  

Падпісныя індэксы: 

74967 – індывідуальная падпіска 

749672 – ведамасная падпіска 

 

 

http://www.n-asveta.by/

