
А. У. Радзевіч,  

начальнік цэнтра прафесійнага развіц ця і інавацыйнай 

 адукацыі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі 

 

Прыклады тэматычных кірункаў, актуальных праблем і крыніц для распрацоўкі 

кантэкстных задач 

 

Кірунак Прыклады жыццёва 

важных праблем 

Матэрыял / крыніца 

для распрацоўкі заданняў 

Навучанне,  

планаванне 

кареры 

Прыём на работу, 

вывучэнне 

вакансій, складанне 

рэзюмэ, планаванне 

кар'еры 

Сайт https://jobs.tut.by/, 

форма рэзюмэ, рэклама ў СМІ, пошук вакансій 

http://rabota.infox.by/ 

 

Навакольнае 

асяроддзе і 

ўстойлівае 

развіццё 

Праблема бытавых адходаў Очистка населенных мест от твердых бытовых 

отходов: метод. рекомендации / В. А. Филонюк, 

Д. Ю. Осмоловский. – Минск: БГМУ, 2007. 

http://rep.bsmu.by/ 

Сайт http://www.open.by/country/81403 

 

Паход у краму Рэкламныя буклеты,  

 
 

 
 

 

сайты крам, 

http://gum.by/ 

http://www.td-nanemige.by/, 

 

план гандлёвага цэнтра 

Схема гандлевага цэнтра «Сталіца» (верхні 

ўзровень) 

https://jobs.tut.by/
http://rabota.infox.by/
http://rep.bsmu.by/
http://www.open.by/country/81403
http://gum.by/
http://www.td-nanemige.by/


 
Разлік кошту стравы Цэннікі прадуктаў 

 
 

 
 Тэхналогія прыгатавання 

страў; экалогія адзення: 

чытанне ўмоўных 

пазначэнняў на этыкетках 

Кулінарныя рэцэпты; этыкеткі на таварах 

 

 
 

Сайт http://infotables.ru/drugie/212-simvoly-i-

znaki-na-tovarakh-i-upakovke-i-ikh-rasshifrovka-

tablitsa 

 

Чытанне ўмоўных 

пазначэнняў на таварах 

бытавой хіміі; экскурсія 

па горадзе 

 

Інструкцыі да тавараў, рэклама, 

этыкеткі на таварах, карта горада, 

сайты турыстычных фірм 

http://www.holiday.by/agencies 

 відэа наYoutubе 

https://www.youtube.com/watch?v=BeZUJsZv-W8 

https://www.youtube.com/watch?v=CxgdH_DNg7

w 

чытанне QR кодаў на білбордах і мапах у г. 

Мінску  

http://infotables.ru/drugie/212-simvoly-i-znaki-na-tovarakh-i-upakovke-i-ikh-rasshifrovka-tablitsa
http://infotables.ru/drugie/212-simvoly-i-znaki-na-tovarakh-i-upakovke-i-ikh-rasshifrovka-tablitsa
http://infotables.ru/drugie/212-simvoly-i-znaki-na-tovarakh-i-upakovke-i-ikh-rasshifrovka-tablitsa
http://www.holiday.by/agencies
https://www.youtube.com/watch?v=BeZUJsZv-W8
https://www.youtube.com/watch?v=CxgdH_DNg7w
https://www.youtube.com/watch?v=CxgdH_DNg7w


 

 
 

Нацыянальная і 

культурная 

самабытнасць 

Планаванне падарожжа па 

Беларусі: 

наведванне музеяў, 

турагенцтва, 

выбар маршруту 

Артыкул у газеце, http://www.nesvizh-

news.by/2015/02/mesca-dze-zaxo%D1%9Evaecca-

gistoryya/ 

тэлерэпартаж 

 сайты музеяў 

http://www.artmuseum.by/ru/filial/raub 

http://etna.by/ ды інш. 

рэклама турагенцтва і апісанне 

маршруту,  

артыкул у даведніку, 

карта горада,  

ролікі на YouTubе, пасты і 

каментары аб падарожжах ў блогах 

і на форумах 

Наведванне фестывалю 

нацыянальных культур 

Матэрыялы сайтаў, 

http://grodno.gov.by/main.aspx?guid=8491 

 

ролікі наYouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=ElUCBXyYQE

w 

 

афіша, праграма фестывалю; тэлерэпартаж 

Выбар сувеніраў Рэклама, ролікі на YouTubе, 

старонка з папяровага каталога 

http://www.artfolk.by/ 

http://www.belarusam.by/ 

http://ethno.shop.by/ 

http://honar.by/ 

Медыя-

інфармацыйнае 

асяроддзе 

Наведванне бібліятэкі, 

уменне карыстацца 

бібліятэкай 

Віртуальная экскурсія па Нацыянальнай 

бібліятэцы 

http://old.nlb.by/navigator/Biblio_pres_03.html 

план бібліятэкі, аб'явы ў 

бібліятэцы, бібліятэчныя сайты 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index 

 

Праца з навінамі Аналіз выпуску навін  

Праца з інфармацыяй  

(Медыяадукацыя ў школе: фарміраванне 

медыяграматнасці вучняў: дапаможнік для 

настаўнікаў / М. І. Запрудскі, А. А.Палейка, А. 

У. Радзевіч, Т.П. Мацкевіч і інш.; пад рэд. М.І. 

Запрудскага. – Мінск, 

http://www.nesvizh-news.by/2015/02/mesca-dze-zaxo%D1%9Evaecca-gistoryya/
http://www.nesvizh-news.by/2015/02/mesca-dze-zaxo%D1%9Evaecca-gistoryya/
http://www.nesvizh-news.by/2015/02/mesca-dze-zaxo%D1%9Evaecca-gistoryya/
http://www.artmuseum.by/ru/filial/raub
http://etna.by/
http://grodno.gov.by/main.aspx?guid=8491
https://www.youtube.com/watch?v=ElUCBXyYQEw
https://www.youtube.com/watch?v=ElUCBXyYQEw
http://www.artfolk.by/
http://www.belarusam.by/
http://ethno.shop.by/
http://honar.by/
http://old.nlb.by/navigator/Biblio_pres_03.html
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index


2016. – 336 с. (стар. 144-148) 

Аўтарскае права ў інтэрнеце Прававы форум Беларусі 

http://forumpravo.by/information.aspx?section_id=

236 

Нацыянальны цэнтр інтэлектуальнай маемасці 

http://www.belgospatent.org.by/ 

Аўтарскае права ў інтэрнэце (Медыяадукацыя ў 

школе: фарміраванне медыяграматнасці вучняў: 

дапаможнік для настаўнікаў / М.І. Запрудскі, А. 

А. Палейка, А. У. Радзевіч, Т.П. Мацкевіч і інш.; 

пад рэд. М.І. Запрудскага. – Мінск, 

2016. – 336 с. (стар.298-302) 

 

Бяспека асабістых дадзеных 

у інтэрнэце. Зносіны ў 

сацыяльных сетках (нормы 

зносін) 

Аб'явы рэкламнага характару з прапановай 

купіць тавар і запоўніць рэгістрацыйную форму; 

дакументы, якія сведчаць асобу, 

банкаўскія дакументы, 

магнітныя карты, PIN коды, 

прававыя дакументы, тэкст карыстацкай 

дамовы; 

правілы сеткавага этыкету; 

бяспека ў інтэрнэце (Медыяадукацыя ў школе: 

фарміраванне медыяграматнасці вучняў: 

дапаможнік для настаўнікаў / М. І. Запрудскі, А. 

А. Палейка, А. У. Радзевіч, Т. П. Мацкевіч і 

інш.; пад рэд. М. І. Запрудскага. – Мінск, 

2016. – 336 с. (стар. 303-309) 

 

Выкарыстанне электроннай 

пошты 

Форма і тэкст электроннага ліста 

 Чытанне ў інтэрнэце 

(экраннае чытанне) 

Пасты, блогі, сайты кніжных інтэрнэт-крам, 

супольнасці аматараў кнігі ў інтэрнэце 

Тэхналогіі, 

інавацыі, 

даследчая 

дзейнасць 

Вывучэнне новай 

інфармацыі, знаёмства з 

вынаходніцтвамі, 

эксперымент/лабораторная 

работа, тэхналогія 

прыгатавання ежы, 

канструяванне і 

вынаходніцтва 

 

http://techno.bigmir.net/discovery 

http://naukatehnika.com/ 

Інструкцыя правядзення эксперыменту, 

кулінарныя рэцэпты, сайты па 

кулінарыі, ролікі на YouTube 

Выкарыстанне бытавых 

прыбораў 

Інструкцыя па выкарыстанні 

бытавога прыбора, 

http://agrox.by/files/items/16198/instruction.pdf 

дзіцячы набор для даследаванняў; 

QR-код 

Канструяванне і 

вынаходніцтва 

Біяграфіі вядомых вынаходнікаў, 

кароткае апісанне вынаходніцтва, 

«Стужка часу»; 

інструкцыя па выкарыстанні цацкі, схема зборкі 

цацкі ці прылады 

Здароўе і 

бяспека 

Дарожны рух, паездкі 

і падарожжы 

ПДР, рэкламныя праспекты, геаграфічныя 

карты, планы населеных пунктаў 

 

http://forumpravo.by/information.aspx?section_id=236
http://forumpravo.by/information.aspx?section_id=236
http://www.belgospatent.org.by/
http://techno.bigmir.net/discovery
http://naukatehnika.com/
http://agrox.by/files/items/16198/instruction.pdf

