
ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі 

«Ільянская сярэдняя школа  

імя А.А.Грымаця» 

 ________________ І.А.Юшко  

 ____ . 08. 2020   
 

Каляндарны план рэалізацыі інавацыйнага праекта 

 «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі»  

на 2020/2021 навучальны год 

 
№ Змест працы Тэрміны  Адказныя Форма афармлення вынікаў працы 

Мерапрыемствы арганізацыйна- кіраўніцкага накірунку дзейнасці 

1.  Праблемна-арыентаваны аналіз стану адукацыйнага 

працэсу і яго вынікаў, выяўленне актуальных для 

ўстановы адукацыі праблем 

Жнівень  Юшко І.А., 

Міхалѐнак 

А.М. 

Аналіз работы 

 

2.  Пасяджэнне педагагічнага савета «Асноўныя накірункі 

работы школы ў 2020/2021 навучальным годзе. 

Прадаўжэнне рэалізацыі інавацыйнага праекта праз 

практыка-даследчую дзейнасць» 

Жнівень  Юшко І.А., 

Міхалѐнак 

А.М. 

Выпіска з пратакола педсавета, загад 

на падставе рашэння педсавета 

 

3.  Выданне загаду аб арганізацыі інавацыйнай дзейнасці Жнівень  Юшко І.А. Загад 

4.  Актывізацыя дзейнасці каманды па арганізацыі і 

метадычнай падтрымцы інавацыйнага праекта 

Жнівень  Міхалѐнак 

А.М. 

Спіс каманды 

5.  Уключэнне дадатковых матэрыяльна-тэхнічных 

рэсурсаў для забеспячэння рэалізацыі працэсу 

інавацыйнай дзейнасці 

Верасень- 

снежань   

Юшко І.А. Абсталяванне праектна-даследчага 

цэнтра, умацаванне матэрыяльна-

тэхнічнай базы 

6.  Правядзенне бацькоўскіх сходаў з мэтай інфармавання 

аб рэалізацыі праекта ў бягучым навучальным годзе 

Жнівень 

 

Юшко І.А. Пратаколы сходаў, пакет 

інфармацыйных матэрыялаў 

7.  Інструктыўна-метадычная нарада па вывучэнні 

нарматыўных прававых дакументаў, якія 

рэгламентуюць інавацыйную дзейнасць. Актуалізацыя 

лакальных нарматыўных дакументаў 

Верасень 

 

Міхалѐнак 

А.М. 

Пратакол, лакальныя нарматыўныя 

дакументы 



8.  Дыягностыка ўзроўню здароўя навучэнцаў 

 

Верасень 

 

Кіпель З.А. Пратакол вынікаў дыягностыкі, 

фіксацыя ў дзѐнніках педагагічнага 

даследавання 

9.  Размяшчэнне матэрыялаў інавацыйнай дзейнасці на 

сайце школы 

Жнівень 

 

Радаванавіч 

Т.Г. 

Старонка сайта, папаўненне 

матэрыялаў  

10.  Распрацоўка плана-графіка павышэння кваліфікацыі 

педагогаў, якія рэалізуюць інавацыйны праект 

Верасень 

 

Міхалѐнак 

А.М. 

План-графік павышэння 

кваліфікацыі педагогаў 

11.  Абнаўленне электроннага рэсурсу «У дапамогу 

педагогу, які рэалізуе  інавацыйны праект» 

Верасень 

 

Міхалѐнак 

А.М. 

Матэрыялы ў электронным выглядзе: 

метадычныя і дыдактычныя 

матэрыялы, рэкамендацыі, памяткі, 

алгарытмы 

12.  Карэкціроўка каляндарнага плана інавацыйнай 

дзейнасці, сустрэча з кансультантам праекта 

 

Верасень 

 

Міхалѐнак 

А.М. 

Каляндарны план, рэкамендацыі 

кансультанта па арганізацыі 

педагагічнага даследавання 

13.  Карэкціроўка праграмы сацыяльна-педагагічнага 

суправаджэння інавацыйнай дзейнасці 

Верасень 

 

Кіпель З.А. Праграма сацыяльна-педагагічнага 

суправаджэння інавацыйнай 

дзейнасці, вызначэнне схемы 

ўзаемадзеяння педагога сацыяльнага 

з педагогамі 

14.  Арганізацыя сацыяльна-педагагічнага маніторынгу па 

тэме інавацыі, падбор і распрацоўка анкет, тэстаў, 

апытальнікаў і г.д. 

Верасень - 

лістапад 

 

Міхалѐнак 

А.М. 

Пакет вымяральных матэрыялаў,  

даведкі з вынікамі і высновамі, 

рэкамендацыі педагогам 

15.  Інструктыўна-метадычная нарада «Вядзенне 

дакументацыі ў працэсе ажыццяўлення інавацыйнай 

дзейнасці: дзѐннікаў педагагічнага даследавання» 

Верасень 

 

Міхалѐнак 

А.М. 

Пратакол, рэкамендацыі (памяткі) па 

вядзенні дзѐннікаў педагагічнага 

даследавання 

16.  Дыягностыка даследчых уменняў і інавацыйнай 

кампетэнтнасці ўсіх удзельнікаў праекта 

Верасень 

 

Міхалѐнак 

А.М. 

Пратакол вынікаў дыягностыкі, 

параўнальная аналітыка 

17.  Вучэбная дзелавая гульня «Тэхналогія афармлення 

педагагічнага вопыту» 

Верасень 

 

Міхалѐнак 

А.М. 

План правядзення семінара-

практыкуму 

18.  Аналiз стану матывацыі педагогаў да рэалізацыі 

інавацыйнага праекта 

 

Верасень Міхалѐнак 

А.М. 

Пратакол вынікаў дыягностыкі, 

параўнальная аналітыка 



19.  Кансультацыя для педагогаў па вядзенні дакументацыі 

інавацыйнай дзейнасці 

Верасень-май  Міхалѐнак 

А.М. 

Рэкамендацыі, памяткі, схемы 

вядзення дакументацыі 

20.  Арганізацыя работы інфармацыйна-аналітычнага 

цэнтра, які забяспечвае трансляцыю ўзораў 

педагагічнага вопыту 

Верасень-май  Міхалѐнак 

А.М. 

Матэрыялы інфармацыйна-

аналітычнага цэнтра 

21.  Работа пастаянна дзеючага семінара «Укараненне 

этнакультурных тэхналогій для пашырэння і 

ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя» 

Верасень-май  Міхалѐнак 

А.М. 

Матэрыялы семінара 

22.  Трэнінгі «Вызначэнне цяжкасцей у дзейнасці 

педагогаў» 

Студзень- май  Міхалѐнак 

А.М. 

Планы правядзення трэнінгаў 

23.  Самакантроль рэалізацыі інавацыйнага праекта 

«Укараненне этнакультурных тэхналогій для 

пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя 

ўстановы адукацыі» 

Снежань Міхалѐнак 

А.М. 

Інфармацыя па выніках 

самакантролю 

24.  Нарада пры дырэктару «Рэалізацыя інавацыйнага 

праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для 

пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя 

ўстановы адукацыі» 

Снежань Міхалѐнак 

А.М. 

Пратакол нарады і загад па выніках 

25.  Пасяджэнне педагагічнага савета «Развіццѐ прадметна-

метадычных кампетэнцый педагогаў праз рэалізацыю 

інавацыйнага і педагагічнага праектаў» 

Сакавік Міхалѐнак 

А.М. 

Пратакол педагагічнага савета і загад 

па рашэннях 

26.  Падрыхтоўка і напісанне даведкі «Аб прамежкавых 

выніках рэалізацыі інавацыйнага праекта» 

Красавік Міхалѐнак 

А.М. 

Даведка 

 

27.  Інфармаванне законных прадстаўнікоў аб выніках 

інавацыйнай дзейнасці 

Май Кіпель З.А. Пратакол, пакет інфармацыйных 

матэрыялаў 

28.  Аналіз рэалізацыі інавацыйнага праекта, распрацоўка 

практычных рэкамендацый для педагогаў па 

выкарыстанні этнакультурных тэхналогій 

Май Міхалѐнак 

А.М. 

Параўнальная аналітыка, 

метадычныя рэкамендацыі 

29.  Карэкціроўка праграмы рэалізацыі праекта і складання 

плана рэалізацыі інавацыйнага праекта на 2021/2022 

навучальны год 

 

Май Міхалѐнак 

А.М. 

Праграма і план рэалізацыі 

інавацыйнага праекта 



Мерапрыемствы работы школьнага прэс-цэнтра  

30.  Знаѐмства ўдзельнікаў праекта з Палажэннем аб прэс-

цэнтры 

Верасень  

 

Шушкевіч А.А. Спіс членаў школьнага прэс-цэнтра 

31.  Падрыхтоўка і выпуск буклетаў «Мая першая кніжка» Адзін раз у 2 

месяцы, 

верасень - май 

Шушкевіч А.А. Буклеты «Мая першая кніжка» 

32.  Падрыхтоўка і выпуск буклетаў «Ільянскія перазвоны»  Адзін раз у 

месяц, 

верасень - май 

Шушкевіч А.А. Буклеты «Ільянскія перазвоны» 

33.  Падрыхтоўка экспазіцыі, прысвечанай Міжнароднаму 

дню пісьменнасці 

Верасень  

 

Шушкевіч А.А. Матэрыялы экспазіцыі 

34.  Падрыхтоўка матэрыялаў у друкаваныя і электронныя 

СМІ, на сайт школы ў раздзел «Рэсурсны цэнтр па 

музейнай педагогіцы». 

Адзін раз у 

месяц, 

верасень - май  

Шушкевіч А.А. Метадычныя матэрыялы 

35.  Выстава, прысвечаная Дню воіна-інтэрнацыяналіста Люты  Шушкевіч А.А. Матэрыялы выставы 

36.  Мерапрыемства, прысвечанае  Міжнароднаму Дню 

роднай мовы 

Люты  Шушкевіч А.А. Сцэнарый мерапрыемства 

37.  Выстава да 135-годдзя Змітрака Бядулі   Красавік Шушкевіч А.А Матэрыялы выставы 

38.  Выстава, прысвечаная Дню Перамогі  Май  Шушкевіч А.А. Матэрыялы выставы 

Мерапрыемствы работы секцыі «Краязнаўства» навуковага таварыства вучняў школы 

39.  Арганізацыйны занятак. Планаванне работы на год Верасень Сэсарава А.І. Спіс членаў секцыі «Краязнаўства» 

40.  Занятак па тэме «Вызначэнне асноўных кірункаў 

дзейнасці». Складанне планаў індывідуальнай работы  

Верасень  Сэсарава А.І. Спіс тэм даследаванняў навучэнцаў 

41.  Праца над англійскай версіяй школьнага віртуальнага 

музея «Ільянскія далягляды» 

Кастрычнік Сэсарава А.І. Тэкст англійскай версіі школьнага 

віртуальнага музея 

42.  Выраб элементаў нацыянальнага кацюма Кастрычнік Гаўрылік А.С. 

Сэсарава А.І. 

Відэаролік на школьным канале 

youtube.com 

43.  Занятак па тэме «Асноўныя этапы арганізацыі 

даследчай працы». Тэарэтычная работа над 

даследваннямі 

Кастрычнік  Сэсарава А.І. Матэрыялы даследчай працы 

44.  Падбор матэрыялаў пра нацыянальныя жаночыя 

касцюмы ў Беларусі і Англіі 

Лістапад  Сэсарава А.І. Матэрыялы даследчай працы 



45.  Арганізацыя міжкультурнай камунікацыі ў напрамку 

краязнаўчай дзейнасці 

На працягу 

года 

Сэсарава А.І. Матэрыялы даследчай працы 

46.  Падрыхтоўка экскурсій на англійскай мове Лістапад  Сэсарава А.І Тэкст экскурсіі на англійскай мове 

47.  Падрыхтоўка вучняў-экскурсаводаў на англійскай 

мове для кроскультурнага ўзаемадзеяння 

Снежань Сэсарава А.І Экскурсія на англійскай мове 

48.  Падрыхтоўка відэапрэзентацыі экскурсій на замежнай 

мове для віртуальнага музея 

Снежань Сэсарава А.І Відэапрэзентацыя  

49.  Праца ў музеях «Ільянскія далягляды» і «Вілейшчына 

літаратурная» 

Студзень Сэсарава А.І. Матэрыялы даследчай працы 

50.  Падбор матэрыялаў пра асаблівасці нацыянальнай 

кухні Беларусі і Англіі 

 Люты Сэсарава А.І. Матэрыялы даследчай працы 

51.  Работа з архіўнымі данымі Люты Сэсарава А.І. Матэрыялы даследчай працы 

52.  Сустрэча са сведкамі вывучаемых падзей На працягу 

года 

Сэсарава А.І. Матэрыялы даследчай працы 

53.  Афармленне вынікаў даследчых прац. Прэзентацыя 

ілюстрацыйнага матэрыялу 

Сакавік Сэсарава А.І. Даследчая праца 

54.  Стварэнне нагляднага матэрыялу ў форме «Lap book» 

па тэме «Гадавое кола святаў» 

Красавік Кіпель З.А. «Lap book» па тэме «Гадавое кола 

святаў» 

55.  Конкурс відэаролікаў «Смачна есці. Ці стравы 

беларускай кухні» сярод навучэнцаў 1-11 класаў 

Красавік Сэсарава А.І. Відэаролікі на школьным канале 

youtube.com 

56.  Конкурс беларускай песні «Спяваем разам» сярод 

навучэнцаў 1-11 класаў і законных прадстаўнікоў 

Красавік Сэсарава А.І. Відэаролікі на школьным канале 

youtube.com 

57.  Інтэрактыўная гульня «Размаўляем па-беларуску» для 

вучняў 3-9 класаў 

На працягу 

года 

Судніковіч 

Ж.С. 

Электронны рэсурс інтэрактыўнай 

гульні «Размаўляем па-беларуску» 

58.  Абарона прац на школьным конкурсе прац даследчага 

характару 

Красавік Сэсарава А.І. Школьны конкурс даследчых прац 

59.  Падвядзенне вынікаў работы, задачы на наступны год Май Сэсарава А.І. Спіс тэм будучых даследаванняў 

Мерапрыемствы клуба экскурсаводаў музея «Ільянскія далягляды» 

60.  Удакладненне асабовага складу клуба экскурсаводаў, 

размеркаванне абавязкаў, вызначэнне рэжыму працы 

Верасень 

 

Маркевіч Л.Ф. Спіс членаў клуба экскурсаводаў 

музеяў 

61.  Правядзенне экскурсій па тэме «Вобразы мілыя 

роднага краю» 

Верасень Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 



62.  Правядзенне экскурсій па тэме «Вуліцы Ільі 

расказваюць» 

Кастрычнік Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 

63.  Правядзенне экскурсій па тэме «Міхаіл Клеафас 

Агінскі і яго сляды на Вілейшчыне і Ільяншчыне» 

Лістапад Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 

64.  Правядзенне экскурсій па тэме «Шляхецкі род 

Багдановічаў» 

Снежань Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 

65.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Усѐ пра лапці – з 

гісторыі аднага экспаната» 

Студзень Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 

66.  Правядзенне экскурсій па тэме «Вілія і яе берагі: па 

слядах экспедыцыі графа Тышкевіча»  

Люты Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 

67.  Правядзенне экскурсій па тэме «Ваенная гісторыя 

Ільі» 

Сакавік Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 

68.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Халакост на 

Вілейшчыне» 

Красавік Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 

69.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Вогненныя вѐскі 

Вілейшчыны» 

Май Маркевіч Л.Ф. План правядзення экскурсіі 

Мерапрыемствы клуба экскурсаводаў музея «Вілейшчына літаратурная» 

70.  Удакладненне асабовага складу клуба экскурсаводаў, 

размеркаванне абавязкаў, вызначэнне рэжыму працы 

Верасень  Шушкевіч А.А. Спіс членаў клуба экскурсаводаў 

музея 

71.  Правядзенне абзорнай экскурсіі «Вілейшчына 

літаратурная» 

Верасень 

 

Шушкевіч А.А. Спіс членаў клуба экскурсаводаў 

музея 

72.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Повязь часоў» Кастрычнік Шушкевіч А.А. План правядзення экскурсіі 

73.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Імя Міхала Клеафаса 

Агінскага ў  гісторыі Ільяншчыны» 

Лістапад Шушкевіч А.А. План правядзення экскурсіі 

74.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Славутыя імѐны 

Бацькаўшчыны» 

Снежань Шушкевіч А.А. План правядзення экскурсіі 

75.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Жыццѐ і творчасць 

Максіма Танка» 

Студзень Шушкевіч А.А. План правядзення экскурсіі 

76.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Творчасць Уладзіміра 

Кажамякі» 

Люты Шушкевіч А.А. План правядзення экскурсіі 

77.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Янка Брыль  і 

Вілейшчына» 

Сакавік Шушкевіч А.А. План правядзення экскурсіі 



78.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Творчасць Уладзіміра 

Папковіча» 

Красавік Шушкевіч А.А. План правядзення экскурсіі 

79.  Правядзенне экскурсіі па тэме «Тэма Вялікай 

Айчыннай вайны ў творчасці паэтаў і пісьменнікаў 

Вілейшчыны» 

Май Шушкевіч А.А. План правядзення экскурсіі 

Мерапрыемствы клуба «Цікавыя сустрэчы» 

80.  Арганізацыя работы клуба «Цікавыя сустрэчы» Верасень  Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Спіс членаў клуба «Цікавыя 

сустрэчы» 

81.  Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы паэта Івана 

Вараўкі з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па 

выніках сустрэчы 

Кастрычнік Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб 

яе правядзенні 

82.  Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы з краяведам 

Аляксандрам Плавінскім, афармленне матэрыялаў  

Лістапад Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб 

яе правядзенні 

83.  Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы з паэткай 

Тамарай Пунінскай, афармленне матэрыялаў па 

выніках сустрэчы 

Снежань Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб 

яе правядзенні 

84.  Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы старшыні 

Ільянскага сельскага выканаўчага камітэта Аляксандра 

Мікуцкага з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па 

выніках сустрэчы 

Студзень Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб 

яе правядзенні 

85.  Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы  паэта, гісторыка-

краяведа Валерыя Рогача з членамі клуба, афармленне 

матэрыялаў па выніках сустрэчы 

Люты Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб 

яе правядзенні 

86.  Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы Міхаіла 

Пастэрнака з членамі клуба, афармленне матэрыялаў 

па выніках сустрэчы 

Сакавік Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб 

яе правядзенні 

87.  Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы  Віктара Кажуры 

з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках 

сустрэчы 

Красавік Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб 

яе правядзенні 

88.  Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы настаўніцы 

гісторыі, краяведа Марыны Жыльцовай з членамі 

клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы 

Май Шушкевіч А.А. 

Маркевіч Л.Ф. 

Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб 

яе правядзенні 



Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій на вучэбных занятках 

89.  Факультатыўныя заняткі ў 7 класе па праграме «Слова 

ў тэксце» 

Верасень - 

май 

Шушкевіч А.А. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

90.  Факультатыўныя заняткі ў 2 класе па праграме 

«Вытокі роднай мовы» 

Верасень - 

май 

Філістовіч С.Р. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

91.  Факультатыўныя заняткі ў 4 класе па праграме 

«Роднае слова» 

Верасень - 

май 

Гаўрылік А.С. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

92.  Факультатыўныя заняткі ў 3 класе па праграме 

«Вытокі роднай мовы» 

Верасень - 

май 

Тумашэвіч Л.Р. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

93.  Заняткі па інтарэсах у 3-6 класах «У свеце колеру» Верасень - 

май 

Максімовіч 

Т.П. 

Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

94.  Заняткі па інтарэсах у 3-6 класах «Дэкаратыўна-

прыкладное мастацтва Беларусі» 

Верасень - 

май 

Максімовіч 

Т.П. 

Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

95.  Факультатыўныя заняткі ў 1 класе па праграме 

«Вытокі роднай мовы»  

Верасень - 

май 

Максімовіч 

Т.П. 

Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

96.  Заняткі па інтарэсах у 9-11 класах «Пейзажны свет 

беларускай паэзіі» 

Верасень - 

май 

Владыка Т.Ю. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

97.  Заняткі па інтарэсах у 5-8 класах «Асновы 

праваслаўнай культуры» 

Верасень - 

май 

Кіпель З.А. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

98.  Факультатыўныя заняткі ў 10 класе па праграме 

«Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы» 

Верасень - 

май 

Владыка Т.Ю. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

99.  Факультатыўныя заняткі ў 11 класе па праграме 

«Практыкум па пунктуацыі беларускай мовы» 

Верасень - 

май 

Владыка Т.Ю. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

100.  Факультатыўныя заняткі ў 9 класе па праграме 

«Складаны сказ без складанасці» 

Верасень - 

май 

Владыка Т.Ю. Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя 

матэрыялы да іх 

 


