
№ Змест дзейнасці Форма 

правядзення 

Тэрмін  

правядзення 

Адказныя 

1. “Асаблівасці арганізацыі 

адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры і 

рускай мове і літаратуры ў 

2022/2023 навучальным годзе” 

1. Аналіз работы метадычных 

фарміраванняў у 2021/2022 

навучальным годзе.  

2. Аналіз вынікаў экзаменаў па 

беларускай і рускай мовах  па 

завяршэнні выхавання і навучання на  

II і III ступені навучання. 

3. Асаблівасці арганізацыі 

адукацыйнага працэсу: 

3.1. Нарматыўна-прававое і 

навукова-метадычнае забеспячэнне 

агульнай сярэдняй адукацыі. 

3.2. Абноўленыя вучэбныя праграмы 

па вучэбных прадметах “Беларуская 

мова”, “Беларуская літаратура”, 

“Руская мова”, “Руская літаратура”. 

 3.3. Метадычныя рэкамендацыі па 

фарміраванні культуры вуснага і 

пісьмовага маўлення. 

3.4.Новыя нормы ацэнкі вучэбнай 

дзейнасці. 

3.5. Адукацыйны стандарт. 

3.6. Арганізацыя і правядзенне 

выпускнога экзамену па вучэбных 

прадметах “Беларуская мова” і 

“Руская мова” па завяршэнні 

навучання і выхавання на II і III 

ступені агульнай сярэдняй адукацыі.  

4. Планаванне работы МА ў 

2022/2023 навучальным годзе. 

 

Інструктыўна-

метадычная 

нарада 

Жнівень Сарока Т.С., 

Рак Н.М.,  

Мяцеліца 

І.М., 

Лынша В.І.,  

Дарашкевіч 

І.В. 

Федзічава 

Л.М., 

Абуховіч 

Н.В. 

 

2. “Развіццё прадметна-метадычнай 

кампетэнцыі педагогаў ва ўмовах 

абнаўлення зместу адукацыі” 

1. Прафесійная кампетэнтнасць 

настаўніка беларускай мовы і 

літаратуры як аснова для развіцця 

асобы вучня сродкамі мовы і 

літаратуры. 

2. Выкарыстанне сучасных 

Круглы стол Лістапад Сарока Т.С., 

Рак Н.М.,  

Мяцеліца 

І.М., 

Лынша В.І.,  

Дарашкевіч 

І.В. 

Федзічава 

Л.М., 



адукацыйных тэхналогій і методык 

на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры. 

3. Тэкстацэнтрычны падыход на 

уроках рускай мовы і літаратуры як 

умова фарміравання ў вучняў 

грамадзянскасці і патрыятызму. 

 

Абуховіч 

Н.В. 

 

3. “Кагнітыўная візуалізацыя 

вучэбнай інфармацыі як сродак 

павышэння выніковасці 

адукацыйнага працэсу па 

прадметах гуманітарнага цыклу” 

1. Візуалізацыя вучэбнай інфармацыі 

па беларускай мове і літаратуры як 

эфектыўны сродак фарміравання 

метапрадметных і прадметных 

кампетэнцый вучняў. 

2. Функцыянальныя магчымасці 

вучэбна-метадычнага комплексу па 

рускай мове і літаратуры як сродак 

фарміравання асобасных, 

метапрадметных і прадметных 

кампетэнцый вучняў. 

3. Кампетэнтнасна-арыентаваныя 

заданні на ўроках рускай мовы і 

літаратуры як сродак фарміравання 

метапрадметных кампетэнцый 

вучняў, развіцця іх чытацкай 

граматнасці. 

Семінар Cтудзень Сарока Т.С., 

Рак Н.М.,  

Мяцеліца 

І.М., 

Лынша В.І.,  

Дарашкевіч 

І.В. 

Федзічава 

Л.М., 

Абуховіч 

Н.В. 

 

4. “Сістэма работы настаўнікаў па 

падрыхтоўцы вучняў да 

выніковай атэстацыі” 

1. Аб арганізацыі паўтарэння і 

падрыхтоўкі да выніковай атэстацыі. 

Знаёмства з нарматыўна-прававой 

базай па выніковай атэстацыі. 

2. Аб выніках работы па тэмах 

самаадукацыі. 

 

 

Круглы стол Май Сарока Т.С., 

Рак Н.М.,  

Мяцеліца 

І.М., 

Лынша В.І.,  

Дарашкевіч 

І.В. 

Федзічава 

Л.М., 

Абуховіч 

Н.В. 

 

 


