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18 мая (пятніца) 

14.00–14.25 – Адкрыццё канферэнцыі 

Вітальныя словы: 

Сідарэнка Раіса Станіславаўна,  
кандыдат педагагічных навук, намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 
 

Гінчук Валянціна Васільеўна,  
кандыдат педагагічных навук, намеснік дырэктара Нацыянальнага 
інстытута адукацыі па навукова-метадычнай рабоце (Рэспубліка Беларусь) 
 

Манастырны Андрэй Пятровіч, 
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, рэктар Акадэміі пасля-
дыпломнай адукацыі (Рэспубліка Беларусь) 
 

Тапузаў Алег Міхайлавіч,  
доктар педагагічных навук, прафесар, дырэктар Інстытута педагогікі 
НАПН Украіны 
 

Акіры Іон,  
доктар фізіка-матэматычных навук, канферэнцыяр, загадчык кафедры 
матэматыкі і прыродазнаўчых навук Інстытута педагагічных навук 
(Рэспубліка Малдова) 
 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 

14.25–15.25 

Сучасны стан працы па стварэнні падручнікаў ва Украіне 

Засекіна Таццяна Мікалаеўна, 
кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, намеснік 
дырэктара па навукова-эксперыментальнай рабоце Інстытута педагогікі 
НАПН Украіны 
 

Сучасны школьны падручнік: вопыт Рэспублікі Беларусь  

Гінчук Валянціна Васільеўна,  
кандыдат педагагічных навук, намеснік дырэктара Нацыянальнага інсты-
тута адукацыі па навукова-метадычнай рабоце (Рэспубліка Беларусь) 
 
Тэндэнцыі ў стварэнні падручнікаў: сусветнае вымярэнне 

Лакшына Алена Ігараўна,  
доктар педагагічных навук, прафесар, загадчык аддзела параўнальнай 
педагогікі Інстытута педагогікі НАПН Украіны 
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СЕСІЯ 1.  
ПРАЕКТАВАННЕ І СТВАРЭННЕ СУЧАСНЫХ 
ПАДРУЧНІКАЎ ДЛЯ ГУМАНІТАРНАЙ АДУКАЦЫІ 

15.25–16.25 

Мадэратары: 

Зелянко Вольга Уладзіміраўна,  
доктар педагагічных навук, дацэнт, намеснік дырэктара Нацыянальнага 
інстытута адукацыі па навукова-даследчай рабоце (Рэспубліка Беларусь); 

Пятрук Аксана Мікалаеўна, 
кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, вядучы 
навуковы супрацоўнік аддзела навучання мовам нацыянальных меншасцей і 
замежнай літаратуры Інстытута педагогікі НАПН Украіны 

Сістэма навучання беларускай арфаграфіі ва ўзаемасувязі з развіццём 
культуры маўлення вучняў у вучэбным дапаможніку па беларускай мове 
(5 клас) 

Валочка Ганна Міхайлаўна,  
доктар педагагічных навук, прафесар, загадчык лабараторыі гуманітарнай 
адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі (Рэспубліка Беларусь); 
Зелянко Вольга Уладзіміраўна,  
доктар педагагічных навук, дацэнт, намеснік дырэктара Нацыянальнага 
інстытута адукацыі па навукова-даследчай рабоце (Рэспубліка Беларусь) 

Падручнікі ўкраінскай мовы для школ з навучаннем на мовах 
нацыянальных меншасцей: сучасны стан і тэндэнцыі развіцця 

Пятрук Аксана Мікалаеўна, 
кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, вядучы 
навуковы супрацоўнік аддзела навучання мовам нацыянальных меншасцей і 
замежнай літаратуры Інстытута педагогікі НАПН Украіны 

Лінгваметадычныя асновы пабудовы вучэбна-метадычнага комплексу па 
англійскай мове як сродку міжкультурнай камунікацыі 

Сілковіч Лілія Аляксандраўна, 
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, дактарант Нацыянальнага інсты-
тута адукацыі, дацэнт кафедры лінгвадыдактыкі і методыкі навучання 
замежным мовам Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта 
(Рэспубліка Беларусь) 

Удзельнікі дыскусіі: 
Бехціна В.Г., Валковіч Т.А., Кавалёва Л.С., Карань Л.В., Колбышава С.І., 
Логінава Т.У., Разанава Г.М., Смірнова К.Ю., Цемушава К.А., Язерская С.А., 
Ярмак В.С. і інш. 
 
16.25–16.40 

Кава-паўза 



6 

СЕСІЯ 2.  

РЭАЛІЗАЦЫЯ КАМПЕТЭНТНАСНАГА ПАДЫХОДУ ПРЫ 

СТВАРЭННІ ПАДРУЧНІКАЎ ДЛЯ САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ 

АДУКАЦЫІ 

16.40–17.40 

Мадэратары: 

Зелянко Вольга Уладзіміраўна,  

доктар педагагічных навук, дацэнт, намеснік дырэктара Нацыянальнага 

інстытута адукацыі па навукова-даследчай рабоце (Рэспубліка Беларусь); 

Маліенка Юлія Барысаўна, 

кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, старшы 

навуковы супрацоўнік аддзела грамадазнаўчай адукацыі Інстытута педаго-

гікі НАПН Украіны 

Асаблівасці адбору зместу і пабудовы метадычнага апарату вучэбнага 

дапаможніка па гісторыі Беларусі для 6 класа 

Цемушаў Сцяпан Мікалаевіч,  

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік лаба-

раторыі гісторыка-грамадазнаўчай і сацыякультурнай адукацыі Нацыя-

нальнага інстытута адукацыі (Рэспубліка Беларусь) 

Методыка кампетэнтнасна арыентаванага навучання гісторыі ва 

ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі 

Маліенка Юлія Барысаўна, 

кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, старшы наву-

ковы супрацоўнік аддзела грамадазнаўчай адукацыі Інстытута педагогікі 

НАПН Украіны 

Школьны падручнік гісторыі: учора і сёння 

Краснова Марына Аляксееўна,  

кандыдат педагагічных навук, дацэнт, прарэктар па вучэбна-метадычнай 

рабоце Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі (Рэспубліка 

Беларусь) 

Удзельнікі дыскусіі: 

Гамолка С.М., Давідоўская  Г.Э., Кудраўцава С.А., Палейка А.А., Філімонаў А.І., 

Чарнова А.М., Пеўзнер В.Ю. і інш. 
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19 мая (суббота) 
 

СЕСІЯ 3.  

ІНАВАЦЫЙНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА СТВАРЭННЯ 

ПАДРУЧНІКАЎ ДЛЯ МАТЭМАТЫЧНАЙ І 

ПРЫРОДАЗНАЎЧАНАВУКОВАЙ АДУКАЦЫІ 

10.00–11.00 

Мадэратары: 

Казачонак Віктар Уладзіміравіч,  
доктар педагагічных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік лабара-

торыі матэматычнай і прыродазнаўчанавуковай адукацыі Нацыянальнага 

інстытута адукацыі (Рэспубліка Беларусь); 

Непарожняя Лідзія Віктараўна,  

кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, вядучы 

навуковы супрацоўнік аддзела біялагічнай, хімічнай і фізічнай адукацыі 

Інстытута педагогікі НАПН Украіны 

Рэалізацыя сучасных дасягненняў методыкі выкладання матэматыкі ў 

школьных вучэбных дапаможніках 

Пірутка Вольга Мікалаеўна,  

кандыдат педагагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры матэматыкі і 

методыкі выкладання матэматыкі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

ўніверсітэта імя Максіма Танка (Рэспубліка Беларусь); 

Цярэшка Аксана Аляксандраўна,  

аспірант кафедры матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі 

Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 

(Рэспубліка Беларусь) 

Сучасны падручнік матэматыкі – мадэль арганізацыі вучэбнага працэсу 

Васільева Дарына Уладзіміраўна, 

кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела 

матэматычнай і інфарматычнай адукацыі Інстытута педагогікі НАПН 

Украіны 

Асаблівасці сучаснага падручніка фізікі для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі 

Ісачанкава Ларыса Арцёмаўна, 
кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супра-

цоўнік лабараторыі матэматычнай і прыродазнаўчанавуковай адукацыі 

Нацыянальнага інстытута адукацыі (Рэспубліка Беларусь) 
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Інавацыйныя падыходы да стварэння падручнікаў для матэматычнай і 
прыродазнаўчанавуковай адукацыі 

Дабранская Алена Мікалаеўна,  
загадчык вучэбна-метадычнай лабараторыі прыродазнаўча-матэматычных 
дысцыплін Камунальнай установы вышэйшай адукацыі «Дняпроўская 
акадэмія бесперапыннай адукацыі» Дняпроўскай абласной рады (Украіна) 

Роля і значэнне паняційных карт у падручніку  
Акіры Іон,  
доктар фізіка-матэматычных навук, канферэнцыяр, загадчык кафедры 
матэматыкі і прыродазнаўчых навук Інстытута педагагічных навук 
(Рэспубліка Малдова) 
 
Удзельнікі дыскусіі: 
Адамовіч Т.А., Баршчэўская А.В., Васілюк Н.І., Сулейманаў В.З., Касцюко-
віч Н.У., Рагожнікаў А.М., Сарычава В.У., Ісачанка Г.М., Захарэвіч К.В., 
Роўбель Н.М, Сяргееў С.І. і інш. 
 

СЕСІЯ 4.  
АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ КАМПЕТЭНТНАСНАГА 
ПАДЫХОДУ ПРЫ СТВАРЭННІ ПАДРУЧНІКАЎ ДЛЯ 
ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ 

11.00–12.00 

Мадэратары: 

Яленскі Мікалай Георгіевіч,  
доктар педагагічных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік 
лабараторыі спецыяльнай адукацыі Нацыянальнага інстытута 
адукацыі (Рэспубліка Беларусь); 

Анапрыенка Аксана Уладзіміраўна,  
кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, загадчык 
аддзела пачатковай адукацыі Інстытута педагогікі НАПН Украіны 

Канцэпцыя адзінага вучэбнага дапаможніка “Беларуская мова” для 3 
класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 
навучання і выхавання 

Свірыдзенка Вольга Іванаўна,  
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, дактарант кафедры беларускага і 
рускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя Максіма Танка (Рэспубліка Беларусь) 

Новая ўкраінская школа: актуалітэты вучэбнага камплекта для 
пачатковай адукацыі  

Анапрыенка Аксана Уладзіміраўна,  
кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, загадчык 
аддзела пачатковай адукацыі Інстытута педагогікі НАПН Украіны 
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Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў вучэбным дапаможніку па 

матэматыцы для І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў Рэспубліцы 

Беларусь 

Урбан Марыя Анатольеўна,  
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры прыродазнаўчых 
дысцыплін Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
Максіма Танка (Рэспубліка Беларусь); 

Мураўёва Галіна Леанідаўна,  
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры прыродазнаўчых 
дысцыплін Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
Максіма Танка (Рэспубліка Беларусь) 
 

Удзельнікі дыскусіі: 
Аднавол Л.А., Антонава Н.У., Анціпава М.Б., Гарбунова М.Б., Гулецкая 
А.А., Касянюк Р.Р., Пашко В.Л., Пролат К.М., Цірынава В.І., Шкуратава 
М.А., Волкава І.Г., Лачмеліс М.У., Чарнушэвіч В.В., Русак І.П., Пазняк В.Я. і 
інш. 

12.00–12.15 

Кава-паўза 
 

СЕСІЯ 5.  

СУЧАСНЫЯ КАМПАНЕНТЫ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫХ 
КОМПЛЕКСАЎ ДЛЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ 

12.15–13.15 

Мадэратары: 

Лісоўская Таццяна Віктараўна,  
доктар педагагічных навук, дацэнт, загадчык лабараторыі спецыяльнай 
адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі (Рэспубліка Беларусь); 

Рахманава Алена Уладзіміраўна,  
кандыдат педагагічных навук, начальнік аддзела метадычнага забеспячэння 
спецыяльнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі (Рэспубліка 
Беларусь); 

Данілавічуце Эляна Анатольеўна,  
кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, загадчык 
аддзела лагапедыі Інстытута спецыяльнай педагогікі НАПН Украіны 

Рэалізацыя актуальных навуковых падыходаў у змесце падручніка 

матэматыкі для вучняў з інтэлектуальнай недастатковасцю (ХІ клас) 

Лісоўская Таццяна Віктараўна,  
доктар педагагічных навук, дацэнт, загадчык лабараторыі спецыяльнай 
адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі (Рэспубліка Беларусь); 
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Сківіцкая Марыя Яўгеньеўна,  
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры спецыяльнай 
педагогікі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
Максіма Танка (Рэспубліка Беларусь) 

Псіхалінгвістычная стратэгія стварэння падручніка для дзяцей з 
цяжкімі парушэннямі маўлення 

Данілавічуце Эляна Анатольеўна,  
кандыдат педагагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік, загадчык 
аддзела лагапедыі Інстытута спецыяльнай педагогікі НАПН Украіны 

Сучасныя дапаможнікі для дзяцей з парушэннямі зроку: асаблівасці 
адаптацыі, выкарыстанне ў адукацыйным працэсе 

Хруль Вольга Станіславаўна,  
кандыдат педагагічных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік 
лабараторыі спецыяльнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі 
(Рэспубліка Беларусь) 
 
Удзельнікі дыскусіі: 
Андрашына А.К., Аляшкевіч В.І., Ляшчынская Т.Л., Сахар Л.М., Юрок Т.М., 
Касяновіч А.М., Малчанава Г.У., Ракіціна Т.У. і інш. 
 
13.15–14.00  

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі 
 


	обложка программы Проблемы современного учебника.pdf
	Страница 1




