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● Інструктыўна-метадычнае 
пісьмо «Асаблівасці 
сацыяльнай, выхаваўчай і 
ідэалагічнай работы ва 
ўстановах агульнай сярэдняй 
адукацыі ў 2021/2022 
вучэбным годзе»

● Функцыянальная 
пісьменнасць малодшага 
школьніка

● Сітуацыйна-задачны 
падыход да фарміравання 
сацыяльнай кампетэнтнасці 
старшакласнікаў

● Выкарыстанне структурна-лагічных схем 
з мэтай павышэння эфектыўнасці ўрокаў 
геаграфіі

● Навучанне праз гульню на ўроках біялогіі 

● Арганізацыя харчавання вучняў ва 
ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі
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ВЫДАЕЦЦА 
СА СТУДЗЕНЯ 
2003 ГОДА

ШТОМЕСЯЧНЫ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫ I 
IНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫ ЧАСОПIС

АДУКАЦЫI

Пасведчанне аб рэгiстрацыi № 671 ад 18 верасня 2009 г.

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ

АДУКАЦЫI

10/2021

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2O21

Часопіс уключаны ў 
Пералік навуковых выданняў 
Рэспублікі Беларусь 
для апублікавання вынікаў 
дысертацыйных 
даследаванняў
і Расійскі індэкс навуковага
цытавання (РIНЦ)

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ 

В.В.ГІНЧУК – галоўны рэдактар, кандыдат педагагічных навук

Г.М.ПРАСАЛОВІЧ – намеснік галоўнага рэдактара

А.А.ГЛІНСКІ, кандыдат педагагічных навук

В.У.ЗЕЛЯНКО, доктар педагагічных навук

Н.К.КАТОВІЧ, кандыдат педагагічных навук

Т.В.ЛІСОЎСКАЯ, доктар педагагічных навук

В.Ф.РУСЕЦКІ, доктар педагагічных навук

В.І.ЦІРЫНАВА, кандыдат педагагічных навук

І.Л.ШАЎЛЯКОВА-БАРЗЕНКА, кандыдат філалагічных навук

М.Б.ШПІЛЕЎСКАЯ, рэдактар аддзела

РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ 

М.Г.ЯЛЕНСКІ – старшыня, доктар педагагічных навук 

С.А.ВАЖНІК, кандыдат філалагічных навук

Г.М.ВАЛОЧКА, доктар педагагічных навук

А.С.ЛАПЦЁНАК, доктар філасофскіх навук

А.А.ЛУКАШАНЕЦ, доктар філалагічных навук

М.А.МАЖЭЙКА, доктар філасофскіх навук

А.П.МАНАСТЫРНЫ, кандыдат фізіка-матэматычных навук 

Г.У.ПАЛЬЧЫК, доктар педагагічных навук

Д.Г.РОТМАН, доктар сацыялагічных навук

В.А.САЛЕЕЎ, доктар філасофскіх навук

Р.С.СІДАРЭНКА, кандыдат педагагічных навук
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ÍÀÂÓÊÎÂÛß ÄÀÑËÅÄÀÂÀÍÍ²
Áóøíàÿ Í. Â.
Ñèòóàöèîííî-çàäà÷íûé ïîäõîä ê ôîðìèðîâàíèþ
ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ñòàðøåêëàññíèêîâ

Ïàøêî Â. Ë.
Äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ìåæäóíàðîä-
íûé êîíòåêñò

ÀÄÓÊÀÖÛß ¡ ÄÀÊÓÌÅÍÒÀÕ
Èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêîå ïèñüìî «Îñîáåííîñòè
îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîé, âîñïèòàòåëüíîé è èäåîëî-
ãè÷åñêîé ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿõ îáùåãî ñðåäíåãî
îáðàçîâàíèÿ â 2021/2022 ó÷åáíîì ãîäó»

ÄÀÂÀÉÖÅ ÀÁÌßÐÊÓÅÌ
Ãóëåöêàÿ Å. À., Êîâàëü÷óê Ò. À.
Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü ìëàäøåãî øêîëüíèêà:
èíòåãðàòèâíûå êîìïîíåíòû

ÀÄÓÊÀÖÛß ÇÀ ÌßÆÎÉ
Êîëåâè÷ Ò. À.
Îñîáåííîñòè îáó÷åíèÿ â ñòàðøèõ êëàññàõ øêîë
çàðóáåæíûõ ñòðàí

ÀÄÊÐÛÒÛ ¡ÐÎÊ
Òðåêàëî È. Ê.
Ãåêñàãîíàëüíîå îáó÷åíèå êàê ýôôåêòèâíîå ñðåä-
ñòâî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà êîððåêöèîííî-ðàçâèâà-
þùåé ðàáîòû â ïóíêòå êîððåêöèîííî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ïîìîùè
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