
Установа адукацыі  “Докшыцкая дзяржаўная агульнаадукацыйная  сярэдняя школа №1” 



Школьны храм, школьны храм, 

Школьны храм чысціні і цяпла. 

Для мяне ён будзе заўжды 

Знічкай яркай святла. 

Яна грэе і свеціць усім 

Вельмі яркім агнём, 

Угэтым храме, у храме навук, 

Сваім жыццем жывём. 

Жыццем дзяцінства, жыццем кахання, 

Новых сустрэч і першых спатканняў, 

Жыццем адкрыццяў, мудрых навук 

І працавітых настаўніцкіх рук. 

Іх пяшчотныя, цёплыя рукі 

Нас у светлую далеч вядуць, 

І ў школьным цудоўным юнацтве 

Побач настаўнікі ідуць. 

Дык жыві і свяціся навек, 

Наша школа, як маці, 

Каб мужаўся і рос чалавек, 

Каб квітнела душа дзіцяці. 
 Словы: Ф.А. Юнцэвіч (настаўніца бел. мовы і літаратуры) 

 Музыка: Л.Е. Асіповіч  

 



Ва ўмовах гуманізацыі адукацыі вучэбны кабінет 

уяўляе сабой адукацыйны цэнтр, які працуе на ўсіх 

суб’ектаў адукацыйнага працэсу, ствараючы 

спрыяльнае адукацыйнае і здароўезберагальнае 

асяроддзе. 

 



Над дошкай размешчана выказванне Ф. Багушэвіча:  
“Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!” 



Справа ад дошкі на сцяне знаходзіцца 
дыван з выявай Ф. Скарыны. 



На супрацьлеглай сцяне – галерэя партрэтаў беларускіх пісьменнікаў. Тут жа стаяць 
секцыйныя шафы, дзе знаходзіцца навукова-метадычная літаратура для вучняў, 

слоўнікі, энцыклапедыі, мастацкая літаратура, часопісы “Роднае слова” і “Беларуская 
мова і літаратура”, раздатачны і ілюстрацыйны матэрыял.  



На бакавой сцяне размешчаны стэнд “Гэта цікава”, на якім прадстаўлены 
матэрыялы, прысвечаныя новым правілам арфаграфіі і пунктуацыі, якія ўступяць у 

дзеянне з 1 верасня 2010 года, а таксама стэнд з санітарна-гігіенічнымі 
патрабаваннямі пры арганізацыі навучальнага працэсу ў кабінеце.  



У левым вуглу кабінета знаходзіцца манекен, на якім прадстаўлена беларускае 
нацыянальнае жаночае адзенне. 



Таксама на бакавой сцяне знаходзіцца стэнд “Для кемлівых” , на якім 
змяшчаецца займальны і пазнавальны матэрыял для вучняў 



Стэнд “Вучыся вучыцца” змяшчае памяткі па розных аспектах 
дзейнасці ў дапамогу вучням  



Вучэбны прадмет “Беларуская літаратура” – 

адзін з прадметаў, з дапамогай якіх рэалізуецца 

галоўная мэта навучання і выхавання: 

фарміраванне гарманічнай асобы, 

інтэлектуальна развітой, здольнай усведамляць 

ролю маралі, этыкі ў асабістым і грамадскім 

жыцці, адчуваць і ацэньваць прыгожае, дасканала 

валодаць мовай. 

 
Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура” 

“У сістэме агульнай сярэдняй адукацыі 

беларуская мова вывучаецца як мова тытульнай 

нацыі, як мова, што мае статус дзяржаўнай у 

Рэспубліцы Беларусь” 
 

Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” 

 



Навукова – педагагічныя: 



• абуджаць павагу да беларускага слова, працэсу пазнання, імкненне 
захоўваць сваю культуру і культуру іншых народаў. 

Выхаваўчыя: 

Інфармацыйна-праблемныя: 

• аказанне дапамогі настаўнікам і вучням у падрыхтоўцы і 
правядзенні розных відаў заняткаў, прадастаўленне 
сістэматызаваных метадычных дапаможнікаў па прадмеце, 
раздатачнага матэрыялу. 

Практычныя: 

Тэхналагічныя: 

• забеспячэнне збору, захавання і папулярызацыі літаратуры па 
праблемах методыкі навучання і выхавання. 

• рэкамендацыі па методыцы прымянення ТСН, дапамога 
настаўнікам у іх выкарыстанні. 



Перспектыўныя: 



Калі не ўся, то значная частка 
педагогікі сканцэнтравана на ўроку. 

       
     М.Скаткін 

 

Кожны ўрок для настаўніка з’яўляецца задачай, 
якую ён павінен выконваць, абдумваючы гэта 

выкананае заданне: на кожным уроку ён павінен 
чагосьці дасягнуць, зрабіць крок наперад і 
прымусіць увесь клас зрабіць гэты крок. 

       К.Д.Ушынскі 
 





Малаш Марыя Аляксееўна 

Закончыла Мінскі педагагічны 

інстытут імя М.Горкага 

(1985), стаж  работы  – 24 

гады, катэгорыя вышэйшая. 

 



Ярашэвіч  Аляксандра Яўгенаўна 

Закончыла Беларускі 

дзяржаўны універсітэт (1979), 

стаж  работы – 30 год, 

катэгорыя вышэйшая. 

 



Вялічка Святлана Пятроўна 

Закончыла Віцебскі  універсітэт 

(1997), стаж  работы – 18 год, 

катэгорыя першая. 

 



Казлоўская Марына Вінальеўна 

Закончыла Віцебскі  універсітэт 

(1998), стаж  работы – 17 год, 

катэгорыя першая. 

 



Жоўтка Ніна Аляксандраўна 

Закончыла  Беларускі 

дзяржаўны  універсітэт (1999), 

стаж  работы – 14 год, 

катэгорыя  другая. 

 



• загадчык кабінета Малаш М.А. 

• кіраўнік сектара кансультантаў Ярашэвіч А.Я. 

• кіраўнік сектара культурна-
масавай работы 

Вялічка С.П. 

• кіраўнік сектара афарміцеляў, 
рэдактар насценгазеты Жоўтка Н.А.  

• адказная за кніжны фонд і ТСН Казлоўская М.В.  



Пры кабінеце працуюць сектары: 

афарміцеляў; 

кансультантаў; 

культурна-масавай работы. 



Работа настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 
праводзіцца ў адпаведнасці з асноўнымі мэтамі і 
задачамі, якія пастаўлены перад усімі настаўнікамі 
краіны: забеспячэнне якасці выкладання беларускай 
мовы і літаратуры, развіццё творчага патэнцыялу 
асобы, якая вызначае здольнасці чалавека ва ўсіх 
сферах жыцця. 

Адным з прадметаў, ад якога ў найбольшай ступені 
залежыць разумовае развіццё дзіцяці, з’яўляецца, 
канешне, беларуская мова і літаратура. 



Настаўнікі-моваведы валодаюць метадамі дыферэнцы- 
раванага падыходу да навучання, стварэння сітуацыі 
“поспеху”, што садзейнічае развіццю пазнавальных 
інтарэсаў і матывацыі навучання.  

Урокі настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 
вызначаюцца сваёй сістэмнасцю, лагічнасцю, навуковай 
абгрунтаванасцю. Шмат увагі надаецца самастойнай 
працы вучняў на ўроку, сістэматычнасці ў паўтарэнні 
мінулага матэрыялу. Умела ставяцца задачы на ўроку, ідзе 
працаёмкая работа па іх ажыццяўленні. Праца настаўніка 
і вучняў на ўроках мовы і літаратуры якасна і плённа 
спланавана. Дзеці добра разумеюць, колькі часу яны маюць 
на выкананне кожнага этапу задання. Гэта стымулюе 
арганізаванасць і адводзіць ад спакусы “ўцячы” ад тэмы. 



Вядомая кітайская мудрасць: “Раскажы – і я забудуся, 
пакажы -  і я запомню, дай мне дзейнічаць самому – і я 
навучуся”. Дзейнасць настаўнікаў-моваведаў накірава-
на менавіта на выбар эфектыўных метадаў і прыёмаў 
для арганізацыі навучання. Нетрадыцыйныя формы 
выкладання на ўроку – гэта рацыянальнае 
выкарыстанне настаўнікам разнастайных прыёмаў і 
сродкаў асобаснага ўздзеяння на школьнікаў , што 
прыводзіць да гарантаванага дасягнення пэўных 
педагагічных мэт, дапамагае вырашыць “адвечную” 
праблему па фарміраванні матывацыі ў школьнікаў. 
Гэта ўрокі-канферэнцыі, семінары , дыступы, гульні і 
г.д. 



У старшых класах на ўроках-семінарах, 
канферэнцыях вучні выступаюць з дакладамі, 
рыхтуюць рэфераты, абараняюць іх, настаўнікі 
стараюцца дапоўніць веды вучняў навейшай 
інфармацыяй, абмеркаваць яе з дзецьмі, увесь час 
патрабуючы: “параўнай”, “зрабі вывад”, “ацані”, 
“дакажы” і інш. А некаторыя вучні да наступнага 
ўрока пішуць творчую справаздачу “Месца ўрока-
семінара сярод урокаў літаратуры. Яго значэнне.” 



(настаўніца беларускай мовы і літаратуры Малаш М.А.) 





Выкарыстанне модульнай тэхналогіі 
забяспечвае поўнае засваенне школьнікамі 
праграмнага матэрыялу, развіццё ў іх навыкаў 
самаадукацыі, самавыхавання і фарміравання 
камунікатыўных здольнасцяў. 

Настаўнікі пры выкарыстанні модульнай 
тэхналогіі не толькі кантралююць вусную 
работу вучняў, але і дапамагаюць, кіруюць, 
задаюць праблемныя творчыя пытанні, 
прыцягваюць да цікавай дыскусіі, дзеці актыўна 
дзеляцца сваімі думкамі. 

Урокі Ярашэвіч А.Я. 

Скланенне лічэбнікаў 

Філасофская лірыка 

Скланенне.doc
Лірыка.doc


Здаецца, зусім нядаўна з’явіўся першы персанальны 
камп’ютэр, а ўжо сёння ён увайшоў у наша паўсядзённае 
жыццё.  

Увядзенне камп’ютэрнага навучання на ўроках 
беларускай мовы і літаратуры мае шмат станоўчага. 
Вучні па гатовых праграмах маюць выдатную 
магчымасць самастойна рыхтавацца да ЦТ, а таксама 
настаўнікі актыўна выкарыстоўваюць камп’ютэр на 
ўроках і ў сярэднім звяне. 

Урок-абагульненне па тэме “Лічэбнік” 

Урок “Утварэнне дзеепрыслоўяў 

закончанага трывання” 

Урокі Казлоўскай М.В. 

Лічэбнік.ppt
Лічэбнік.ppt
Лічэбнік.ppt
Дзеепрыслоўе.ppt
Дзеепрыслоўе.ppt


Урокі з выкарыстаннем камп’ютэра дапамагаюць выпрацоўваць 
навыкі індывідуальнай працы і -  самае галоўнае на сённяшні дзень – 
павышаюць цікавасць да вывучэння прадмета. 

Выкарыстанне мультымедыйных прэзентацый актывізуе не толькі 
пазнавальную дзейнасць, але адыгрывае і эстэтычную функцыю, калі 
лекцыі настаўніка і паведамленні вучняў суправаджаюцца слайдамі з 
падабранымі па тэме фотаздымкамі і самастойна складзенымі 
схемамі. 

Урок Вялічка С.П. 

Заключны ўрок па творчасці 

Кандрата Крапівы 

Кандрат Крапіва/Кандрат Крапіва.ppt
Кандрат Крапіва/Кандрат Крапіва.ppt


Шмат увагі настаўнікі надзяляюць падрыхтоўцы 
нагляднага матэрыялу як па мове, так і па літаратуры 
(карткі, табліцы і г.д.) 

Нават урокі мовы ператвараюцца ў сапраўдныя творчыя 
лабараторыі. На ўроках дзеці складаюць сінквейны , знаёмяць 
са сваёй творчасцю. 

Часта ўрокі мовы бываюць тэматычныя (“Хлеб”, Вялікая 
Айчынная вайна”, “ Беларуская народная культура” і інш.) 

Урокі Жоўтка Н.А. 

Семінар-практыкум па тэме 

“Гасцінцам Купалы” 

Абагульняючы ўрок па тэме 

“Дзеяслоў”  

Семінар-практыкум для вучняў 7-х класаў па тэме Гасцинцам Ку.doc
Семінар-практыкум для вучняў 7-х класаў па тэме Гасцинцам Ку.doc
Семінар-практыкум для вучняў 7-х класаў па тэме Гасцинцам Ку.doc
Семінар-практыкум для вучняў 7-х класаў па тэме Гасцинцам Ку.doc
Урок Абагульняючы урок па тэме Дзеяслоў.doc
Урок Абагульняючы урок па тэме Дзеяслоў.doc


Для актывізацыі вучэбнага працэсу настаўнікі прымяняюць 
актыўныя формы навучання: дыскусіі, дыспуты, гульні, 
спаборніцтвы (“Хто хутчэй”, “Карэктары”, “Сцэнарысты”, 
“Пераклічка” і інш.), гульні ў форме тэлеперадач (ток-шоу, 
“Кулінарны паядынак”, “Прагноз надвор’я” і інш.) 

 У якасці дамашняй работы дзеці атрымліваюць не менш 
цікавыя заданні: прыдумаць лінгвістычныя прапорцыі, скласці 
крыжаванку, загадкі, славеснае маляванне і інш.) 

Настаўнікамі распрацаваны тэматычныя тэсты і тэсты для 
прамежкавага кантролю як па мове, так і па літаратуры. 
Тэставая форма апытання на дадзеным этапе найбольш 
актуальная, таму што такая форма работы, па-першае, дае 
магчымасць якасна праверыць веды вучняў, па-другое, садзейнічае 
псіхалагічнай падрыхтоўцы школьнікаў да здачы ЦТ. 

Безумоўна, выкарыстанне на ўроках нетрадыцыйных формаў 
навучання заахвочвае школьнікаў да адпаведнай дзейнасці з мэтай 
свядомага  пашырэння і паглыблення сваіх ведаў, павышэння 
свайго культурнага ўзроўню. 



На факультатыўных занятках вучні на павышаным 
узроўні вывучаюць беларускую мову. 

 Значная колькасць вучняў школы наведвае 
факультатыўныя заняткі.   

У школе вядзецца пастаянны маніторынг якасці ведаў 
вучняў. 



Таксама адной з галоўных задач, якія вырашаюцца на ўроках 
беларускай мовы і літаратуры, з’яўляецца захаванне жыцця і здароўя 
вучня. Настаўнікі разумеюць, што здароўезберажэнне ў арганізацыі  
ўрока не менш важна, чым вынік урока, таму на кожным занятку 
абавязкова праводзяцца фізкультхвілінкі. 

Вялікая ўвага надаецца праблеме ліквідацыі перагрузкі вучняў, 
рацыянальнаму выкарыстанню часу на ўроку, рэгулюецца аб’ём 
дамашніх заданняў. 



У 2009 годзе наша краіна адзначала вялікае свята – 65-годдзе з Дня 
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Не засталася гэта 
знамянальная дата па-за ўвагай настаўнікаў-моваведаў. 

Было праведзена шмат тэматычных урокаў, на якіх вырашаліся не 
толькі задачы па авалоданні новымі ведамі, але і вялікая ўвага 
надавалася выхаванню патрыятычных пачуццяў маладога пакалення. 

Урок-памяць “Паклонімся і 

мёртвым, і жывым” 

(настаўніца Казлоўская М.В.) 

Урок-памяць.doc
Урок-памяць.doc
Урок-памяць.doc
Урок-памяць.doc
Урок-памяць.doc
Урок-памяць.doc


А.Дыстэрвег 



У працэсе работы метадычнага аб’яднання вырашаюцца наступныя 
задачы: вывучэнне нарматыўнай дакументацыі па навучальным 
прадмеце, зместу вучэбных праграм; забеспячэнне прафесійнага росту 
педагогаў, авалоданне новымі тэхналогіямі выкладання; абагульненне 
перадавога педагагічнага вопыту; арганізацыя ўзаеманаведвання ўрокаў, 
іх самааналіз і аналіз, арганізацыя пазакласнай дзейнасці. 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры важным кампанентам 
педагагічнай работы лічаць індывідуальную працу з вучнем на ўроку, 
магчыма, таму і дасягаюць у працы добрых вынікаў. Урок за ўрокам яны 
раскрываюць перад сваімі выхаванцамі цудоўны свет ведаў, далучаюць іх 
да творчага пошуку. Планаванню работы метадычнага аб’яднання 
папярэднічае глыбокі аналіз стану выкладання прадмета, выяўленне 
праблем, якія патрабуюць неадкладнага вырашэння. Паседжанні МА 
праходзяць у форме “круглых сталоў”, дыскусій, семінараў, практыкумаў. 
Сістэма метадычнай дапамогі аптымальная, бо абумоўлена задачамі, 
якія вынікаюць з дзейнасці метадычнага аб’яднання за мінулы год. Гэта 
садзейнічае павышэнню якасці ўрока і росту прафесіяналізму настаўніка. 

 



У 2008-2009 навучальным годзе на паседжаннях МА вырашаліся праблемы 
аптымізацыі навучальнага працэсу (разглядаліся асаблівасці работы па 
новых (абноўленых) праграмах па беларускай мове і літаратуры, 
закраналіся пытанні стварэння на ўроках спрыяльных умоў для работы з 
вучнямі, якія маюць нізкую матывацыю да вучэбна-пазнавальнай дзейнасці, 
выкарыстання эфектыўных метадаў і прыёмаў пры выкладанні 
прадметнага зместу, звярталася ўвага на міжпрадметныя і 
ўнутрыпрадметныя сувязі. Таксама на паседжанні МА разглядалася 
актуальнае на цяперашні час пытанне сучасных падыходаў да навучання 
арфаграфіі ў сярэдніх і старшых класах. Настаўнікі беларускай мовы і 
літаратуры падзяліліся вопытам работы па фарміраванні ў школьнікаў 
арфаграфічнай зоркасці, арфаграфічнага самакантролю як комплекснага 
арфаграфічнага ўмення,  правядзення карэкцыйнай работы. 

Адзін з галоўных напрамкаў у рабоце настаўнікаў беларускай мовы і 
літаратуры  - выхаванне нацыянальна свядомай асобы, адукаванага 
суразмоўніка, высокакультурнага чалавека. Педагогамі школы пастаянна 
робіцца  акцэнт на сістэматычнасць у рабоце па развіцці творчых 
здольнасцей вучняў. 



У 2008-2009 навучальным годзе на высокім прафесійным узроўні былі 
праведзены ўрокі і выхаваўчыя мерапрыемствы: урок беларускай 
літаратуры ў 8 “А” класе па тэме “Філасофская лірыка”, літаратурная 
гасцёўня, прысвечаная творчасці  Ул. Караткевіча, у 9 “Д” класе (Ярашэ-      
віч А.Я.), урок пазакласнага чытання “Паклонімся і мёртвым, і жывым...”, 
адкрытая класная гадзіна “Святое слова – хлеб” у 6 “А” класе  (Казлоў-     
ская М.В.), фальклорнае мерапрыемства “Уваходзіны”, пастаноўка п’есы    
М. Чарота “Мікітаў лапаць” (Жоўтка Н.А.)  
 

Маецца вопыт работы настаўнікаў па 

наступных тэмах: 
 

Тэставае апытанне як сродак  аператыўнага кантролю (Малаш М.А.) 

Сістэма індывідуальных  заданняў, накіраваных на развіццё творчых 

здольнасцей вучняў (Ярашэвіч А.Я.) 

Выхаванне патрыятычных пачуццяў на ўроках мовы і літаратуры 

(Вялічка С.П.) 

Сучасныя педагагічныя тэхналогіі (Казлоўская М.В.) 

Развіццё арфаграфічнай зоркасці на ўроках мовы (Жоўтка Н.А.) Настаўнікі 

вядуць “Партфоліо”, якое з’яўляецца сродкам маніторынгу прафесійнага 

развіцця педагога (гл. табліцу) 

 



Прозвішча, 

імя, імя па 

бацьку 

Адкрытыя ўрокі і 

мерапрыемствы 

Выступленні на МА, 

педсаветах 

Метадычныя 

распрацоўкі 

Алімпіяды 

Ярашэвіч А.Я.  8а Урок “Філасофская 

лірыка”. 

М. Танк. Верш “Шчасце”. 

9д Літаратурная гасцёўня 

“Бо як ёсць у народа такія, 

не загіне давеку народ...” 

МА “Фарміраванне 

арфаграфічнага самакантролю 

як комплекснага арфаграфічнага 

ўмення” 

МА “Асаблівасці работы па 

новых (абноўленых )праграмах 

па беларускай мове і 

літаратуры” 

Памяткі “Вучымся 

чытаць выразна”, “Як 

стаць граматным” 

Жыткавіч 

Наталля (11г)     

1-е месца ў 

раёне,  3-е месца 

ў вобласці 

Жоўтка Н.А. 9г Фальклорнае свята 

“Уваходзіны” 

9г Інсцэніроўка п’есы 

М.Чарота “Мікітаў лапаць” 

МА “Фарміраванне ў школьнікаў 

арфаграфічнаў зоркасці як 

базавага арфаграфічнага 

ўмення” 

МА “Выкарыстанне эфектыўных 

метадаў і прыёмаў пры 

выкладанні прадметнага 

зместу” 

Сістэма ўрокаў па 

тэме “Аднародныя 

члены сказа” 

Казлоўская М.В. 6а Урок “Паклонімся і 

мёртвым, і жывым” 

6а Вусны часопіс “Святое 

слова – хлеб” 

МА “Аналіз інструктыўна-

метадычнага пісьма “Аб 

выкладанні беларускай мовы і 

літаратуры” 

Фізкультхвілінкі на 

ўроках мовы і 

літаратуры 

Шкелка Юлія, 

11а, 3-е месца ў 

раёне 

 



У 2009-2010 навучальным годзе плануецца надаць больш увагі вывучэнню 
асаблівасцей пабудовы сучаснага ўрока, методыкі яго правядзення, вывучэнню 
асноўных аспектаў дзейнасці настаўніка і вучняў, рэалізацыі міжпрадметных 
сувязей пры вывучэнні беларускай мовы (плануецца правесці сумеснае паседжанне 
метадычных аб’яднанняў настаўнікаў рускай мовы і літаратуры і настаўнікаў 
беларускай мовы і літаратуры) 



Пазакласная праца па беларускай мове і літаратуры з’яўляецца адной з 
састаўных частак вучэбна-выхаваўчага працэсу ў школе. Яна служыць 
агульным мэтам навучання і выхавання вучняў. 

Асноўным накірункам пазакласнай працы з’яўляецца  практычнае 
выкарыстанне ведаў, набытых на ўроках мовы і літаратуры, 
факультатыўных занятках, у новай сітуацыі ў парадку як нарастання 
складанасці і цяжкасці на кожным новым этапе навучання, так і 
захавання прынцыпу пераемнасці. 



• падтрымліваць цікавасць да мовы і літаратуры як да 
вучэбных прадметаў і як да духоўнага здабытку народа; 

• фарміраваць нацыянальна свядомую асобу, яе 
менталітэт; 

• развіваць моўную культуру, пашыраць агульны, 
лінгвістычны і літаратурны кругагляд вучняў. 



• дапоўніць, паглыбіць веды, уменні і навыкі вучняў па мове і 
літаратуры, атрыманыя на уроках; 

• навучыць дзяцей самастойна працаваць з кнігай, з 
даведачнай літаратурай; 

• развіваць творчыя здольнасці школьнікаў; 

• узбагачаць іх слоўнікавы запас; 

• выхоўваць пашану да роднага слова, жаданне карыстацца ім 
ў паўсядзённым жыцці; 

• выхоўваць цікавасць да роднай мовы і літаратуры. 



Грамадзянска-

патрыятычнае 

выхаванне 

Развіццё  творчых 

здольнасцей 

вучняў 

Пазнавальна-

інтэлектуальная 

дзейнасць 



Віды і формы дзейнасці: 
Літаратурныя вечарыны, гасцёўні, 
кампазіцыі: 
прысвечаныя жыццю і творчасці беларускіх 
паэтаў, пісьменнікаў: “Славутыя песняры 
беларускай зямлі” (творчасць Я.Купалы і 
Я.Коласа), “Ты не згаснеш, ясная зорачка...” 
(творчасць М. Багдановіча), “Калі ёсць у народа 
такія...” (творчасць У. Караткевіча), “Беларусь! Я 
твой воін адданы і сын” (творчасць П.Панчанкі); 
прысвечаныя аднаму або некалькім жанрам 
беларускай літаратуры: “Ты – боль, паэзія...”, 
“Цудоўны жанр – байка”; 
прысвечаныя дзяржаўным святам: Дню 
беларускага пісьменства, Дню беларускай 
культуры, Дню маці, Дню абаронцаў Айчыны, Дню 
Перамогі, Дню Дзяржаўнага герба і сцяга; 
прысвечаныя нацыянальным асаблівасцям: 
“Беларускія прысмакі”, “Беларускія вячоркі”. 

Літаратурная вечарына.docx
Літаратурная вечарына.docx
Літаратурная вечарына.docx
Літаратурная вечарына.docx
Літаратурная вечарына.docx
Літаратурная вечарына.docx
Літаратурная вечарына.docx
Літаратурная вечарына.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx
Максім Багдановіч.docx


Класныя гадзіны:  
“Адчыні бабулін куфэрак”, 
“Беларускія песні”, 
“Легенды і паданні докшыцкай зямлі”, 
“З гісторыі беларускага адзення”, 
“Беларускія ўзоры”, 
“Ваенная тэматыка ў творчасці беларускіх 
паэтаў”, 
“Беларускія абрады”, 
“Мой радавод”, 
“Святое слова – хлеб”. 

Урокі грамадзянскай культуры:  
“Святы беларускага народа”, 
“Беларуская мова мая”,  
“Сімвалы Беларусі”. 

Святое слова - хлеб.doc
Святое слова - хлеб.doc
Святое слова - хлеб.doc
Святое слова - хлеб.doc
Святое слова - хлеб.doc
Святое слова - хлеб.doc
Святое слова - хлеб.doc
Святое слова - хлеб.doc


Сустрэчы з цікавымі людзьмі:  
з народнымі ўмельцамі Дома рамёстваў: “Творчасць стала прафесіяй”, “Беларускія 
матывы ў дэкаратыўна-прыкладной творчасці”; 
з паэтамі, пісьменнікамі-землякамі: Ф.А. Палачаніным, М.Б. Дзюбак, М.М. Лук’яненка; 
з творчымі калектывамі: вакальным гуртам “Раніца”, артыстамі народнага тэатра 
докшыцкага гарадскога Цэнтра культуры; 
з ветэранамі, удзельнікамі, сведкамі Вялікай Айчыннай вайны: “Дзеці за калючым 
дротам”, “Вайна вачыма дзяцей”, “Узнагароды расказваюць”, “Ваенныя гісторыі”. 

Збор докшыцкага фальклору: 
“Песні нашых продкаў”, 
“Легенды і паданні роднага краю”. 



Праца фальклорнага гуртка “Спадчына” (кіраўнікі:  Жоўтка Н.А., Казлоўская М.В.):  

развучванне і прадстаўленне беларускіх абрадаў: “Запрашаем на вяселле”, “Свая хатка 
як родная матка” (уваходзіны), фальклорнае свята “Хата з матчынай душою”, “Беларускія 
вячоркі”, “Жаніцьба Цярэшкі” (калядны абрад);  
удзел у школьных і раённых конкурсах. 

Віды і формы дзейнасці: 

Жаніцьба Цярэшкі.docx
Жаніцьба Цярэшкі.docx
Жаніцьба Цярэшкі.docx
Жаніцьба Цярэшкі.docx
Жаніцьба Цярэшкі.docx
Жаніцьба Цярэшкі.docx
Жаніцьба Цярэшкі.docx
Жаніцьба Цярэшкі.docx
Жаніцьба Цярэшкі.docx


Творчыя выставы вучняў, настаўнікаў і бацькоў:  
“Беларускія ўзоры”, “Бабуліны ручнікі”, “Цудоўныя вышыванкі”, “Беларускае адзенне”. 



Канцэртныя праграмы: 
“Беларуская  песня, гучы!”, (сучасныя беларускія песні), “Мой родны кут, як ты мне мілы...”, 
“Песні ад шчырага сэрца”, “Роднай зямлі прысвячаю...” (песні кампазітараў і паэтаў-

землякоў).  



Конкурсы:  
чытальнікаў:“Спачатку было Слова”, “Мая Радзіма – Беларусь”; 
паэтаў: “Шануйце мову беларускую”, “Услаўляю родны край”;  
фотакарэспандэнтаў: “Любы мой горад”, “Запаведныя куточкі Беларусі”, “Мінск – сталіца 
Беларусі”, “Прыгажосць роднага краю”, “Помнікі і абеліскі  докшыцкай зямлі”; 
тэатральных калектываў “Кастрычнік”. 



Віды і формы дзейнасці: 
Літаратурныя конкурсы: “Ці ведаеш ты беларускія песні?”, “Вялікая Айчынная вайна ў  
творчасці беларускіх  паэтаў (пісьменнікаў)”і інш. 
Гульні: “Хто ёсць хто?” (тэма: сваяцкія адносіны), “Шчаслівы выпадак” (тэма:  
беларускія народныя казкі), Алімпійскія гульні і інш. 
Віктарыны: “Беларуская літаратура ад старажытнасці да нашых дзён”, “Жыццё і  
творчасць Максіма Багдановіча”, “Жыццёвы і творчы шлях Алеся Ставера”, “Беларуская  
літаратура ХХ стагоддзя”, “Творчасць Купалы і Коласа”; 



Віды і формы дзейнасці: 

Канферэнцыі: “Значэнне роднай мовы ў жыцці чалавека і грамадства”, “Наша 
спадчына” ; 
Конкурсы знаўцаў беларускай мовы і літаратуры: “Чацвёрты лішні”, “Эрудыт” і інш. 
Дыспуты: “Наша гістарычнае мінулае”, “Кнігі выхоўваюць...” і інш. 
Лекцыі: “Сучасная беларуская літаратура”, “Літаратура Сярэднявечча”; 
Семінары-практыкумы: “Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа”; 
КВЗ: “Па старонках любімых казак”, “В. Дунін-Марцінкевіч і яго “Ідылія”; 
Удзел у рэспубліканскім конкурсе “Буслік”: у 2008-2009 навучальным годзе 
ўдзельнічала 48 вучняў, з іх занялі прызавыя месцы - 4 вучні. 



  



Закончыла Беларускі дзяржаўны 

універсітэт 

філалагічны факультэт (беларуская 

мова) 

Закончыла Беларускі дзяржаўны 

універсітэт 

філалагічны факультэт (беларуская 

мова) 

Сясіцкая Ніна 

Каляга Наталля 



Закончыла Віцебскі дзяржаўны 

педагагічны універсітэт                          

імя     П.М. Машэрава 

філалагічны факультэт (беларуская 

мова) 

Закончыла Полацкі педагагічны 

коледж, цяпер завочна вучыцца ў 

Віцебскім дзяржаўным педагагічным 

універсітэце імя П.М. Машэрава 

філалагічны факультэт (беларуская 

мова) 

Глінская Наталля 

Роўба Таццяна 



Закончыла Віцебскі дзяржаўны 

педагагічны універсітэт                      

імя П.М. Машэрава 

філалагічны факультэт (беларуская 

мова і журналістыка) 

Жоўтка Таццяна  

Дук Людміла 

Закончыла Віцебскі дзяржаўны 

педагагічны універсітэт                      

імя П.М. Машэрава 

філалагічны факультэт (беларуская 

мова і журналістыка) 



З’яўляецца студэнткай 5 курса 

Віцебскага дзяржаўнага педагагічны 

універсітэта імя П.М. Машэрава 

філалагічны факультэт (беларуская 

мова) 

З’яўляецца студэнткай 5 курса 

Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта імя П.М. Машэрава 

філалагічны факультэт (беларуская 

мова) 

Гмырак Таццяна  

Жыгуліна Вольга  



Януковіч Дар’я 

Карніловіч Вольга 

З’яўляецца студэнткай 1 курса Беларускага 

дзяржаўнага універсітэта 

філалагічны факультэт (беларуская мова) 

З’яўляецца студэнткай 1 курса Беларускага 

дзяржаўнага універсітэта 

філалагічны факультэт (беларуская мова) 

Пашэвіч Таццяна 

З’яўляецца студэнткай 2 курса Віцебскага 

дзяржаўнага педагагічнага універсітэта  

імя П.М. Машэрава 

філалагічны факультэт (беларуская мова) 



Паэтычны гурток “Жывое слова” 

(кіраўнік – Малаш Марыя Аляксееўна) 

Мой родны край 
Мой родны край! Табой жыву я, 

Цябе люблю, табой дзіўлюся. 

Мой родны край! Твае балоты, 

Твае лясы і азярыны 

Усіх прывабліваюць зноўку, 

Бо прыгажэй няма краіны. 

Мой родны край! Мае ўспаміны 

Заняты ўсё жыццё табою... 

Мой родны край! Мая краіна, 

Я ад цябе не адракуся, 

Цябе ніколі не пакіну! 

Табой заўсёды ганаруся!!! 

Вікторыя Калбасіч  2005 г (7г кл.) 



Маці 
Маці мая, матуля, 

Як я цябе люблю, 

Калі я цябе малюю, 

Мядовыя фарбы бяру. 

Цябе я малюю светлай, 

Прыгожай, як ясны свет, 

Малюю цябе прыгожай, 

Як кветак вясны букет. 

Маці мая, матуля, 

Спявае мая душа, 

Як жа цябе люблю я, 

Чытай па маіх вачах...   
Юлія Зарэка 

Позняя восень 
Звачайна восень – залатая, 

Такой у верасні была, 

Але цяпер яна не тая, 

Амаль зіма ўжо прыйшла. 

Марозны вецер завывае, 

І на зямлі ляжыць сняжок, 

Не часта сонейка бывае, 

Пакарацеў ужо дзянёк. 

На небе шэрыя хмарынкі 

Застылі, быцам бы ў сне, 

А дрэваў сумныя галінкі, 

Здаецца, мараць аб вясне. 

На клёнах лісце ўжо пажоўкла 

І абляцела на зямлю. 

Уся прырода нібы змоўкла –  

Але я восень усё ж люблю. 

Вада ў рэчцы замярзае, 

Ды яшчэ кволы той лядок, 

Як на малюнку, выглядае 

Увосень родны гарадок. 

Таццяна Пашэвіч 

 



Была вясна, пачатак мая... 

І мы рассталіся з табой... 

Была тады я як нямая... 

Была вясна, пачатак мая... 

І я адчула, што чужая, 

Табе я стала б зноў бядой... 

Была вясна, пачатак мая –  

І мы рассталіся з табой... 
 Юля Карзінка 

 

Ціха навокал, прырода спіць, 

Ухутана ў цемру начную... 

Рэчка ў алешніку не бурліць... 

Ціха навокал, прырода спіць... 

Зайка шэры не бяжыць, 

Спаць ён кладзе дачушку малую. 

Ціха навокал, прырода спіць, 

Ухутана ў цемру начную... 
Насця Ялцэвіч 

 

 
Восень плача за маім акном, 

Сонейка схавацца ўжо паспела, 

Вецер вые ў полі злым ваўком, 

Восень плача за маім акном... 

Слёзы з неба падаюць дажджом, 

Лісцік з дрэва валіцца нясмела. 

Восень плача за маім акном, 

Сонейка схавацца ўжо паспела... 
Оля Альхімёнак 

 







Колькі ў жыцці ты для кожнага значыш! 
I ад цябе, як ад шчасця, заплачаш. 
Цяжка, калі ты адзін на зямлі, 
Хочаш кавалачка хоць дабрыні. 
Аднойчы ў горадзе, мала вядомым, 
Ішла я паціху са старым знаёмым... 
Мой позірк спыніла малая дзяўчынка, 
Па ўсім было бачна—яна сірацінка. 
Сукенка старая на ёй апранута, 
На ножках нічога зусім не абуга, 
А тварык прыгожы, бы ў раніцу кветка. 
"Дзе мама твая,—я спыталася,— дзетка?" 

І тут я ўбачыла: з вочак празрыстых, 
Нядаўна, мажліва, ад шчасця іскрыстых, 
Упала сляза, а за ёй - і другая... 
"Прабач ты мяне, ой, прабач, дарагая! 
Цябе я пакрыўдзіць зусім не хацела, 
Бо слова маё, быццам птушка, зляцела!" 

Дзяўчынка мне слёзна адказвае так: 

"Пры маці жывой я, як ёсць, сірата".  

Матуляй сваей я яе не лічыла, 
Жыццё хоць дала, але хутка забыла. 
I сэрца мае ўсё ад болю сціскаецца, 
Што маці мая да мяне не вяртаецца. 
I марыла доўга яе я спаткаць, 
I час гэты горкі, як сон, разагнаць. 
А потым з усім я згадзіцца рашыла, 
I толькі нянавісць душу варушыла". 
Яка замаўчала, а я аж знямела, 
I першы мне раз моцна сэрца балела. 
Дзяўчынка сказала: "Няма на зямлі 
Сапраўднай, лагоднай такой дабрыні. 
У горадзе людзі мяне зневажаюць, 
Няўмольна крычаць і заўсёды ахаюць. 
I так вось, напэўна, бывае на свеце: 
Ёсць родныя дзеці, чужыя—не дзеці. 
А я дабрынёю лічу толькі ласку, 
Павагу, спагаду, матуліну казку, 
I мір на душы, і на сэрцы спакой, 
I яснае сонейка над галавой". 
Дзяўчынка пайшла, толькі я ўсё стаяла, 
3 балючаю думкаю доўга маўчала, 
А потым у сэрца спыталася я: 
"Ці ёсць у людзей у душы дабрыня?" 

Таццяиа Шугальская 



1984-85 г.г. Дыплом другой ступені 

на абласной алімпіядзе па 

беларускай мове (настаўніца  

Юнцэвіч Фаіна Андрэеўна)  

Парцянка Алена 



Даніловіч Людміла 

1995-96 г.г. Першае месца на Рэспубліканскай алімпіядзе па беларускай мове 

ў 11 класе (настаўніца Юнцэвіч Фаіна Андрэеўна)  

1995-96 г.г. Першае месца на абласной алімпіядзе па беларускай мове            

ў 11 класе (настаўніца Юнцэвіч Фаіна Андрэеўна ) 

1993-94 г.г. Першае месца на абласной алімпіядзе па беларускай мове            

ў 9 класе (настаўніца Юнцэвіч Фаіна Андрэеўна)  



1992-93 г.г. Другое месца на 

абласной алімпіядзе па беларускай 

мове ў 10 класе (настаўніца  

Юнцэвіч Фаіна Андрэеўна ) 

Спічонак Святлана 



2000-01 г.г. Трэцяе месца на Рэспубліканскай алімпіядзе па беларускай мове 

ў 11 класе (настаўніца Малаш Марыя Аляксееўна) 

Шугальская Таццяна 



2001-02 г.г. Першае месца 

на абласной алімпіядзе па 

беларускай мове ў 9 класе 

(настаўніца Малаш Марыя 

Аляксееўна) 

2002-03 г.г. Другое месца на 

абласной алімпіядзе па 

беларускай мове ў 10 класе 

2003-04 г.г. Першае месца 

на абласной алімпіядзе па 

беларускай мове ў 11 класе 

2001-2002 г.г., 2002-03 г.г. і 

2003-04 г.г. - 

дыпломы II, I, I cтупеняў на 

Рэспубліканскіх алімпіядах 

па беларускай мове ў 9, 10 і 

11 класах (настаўніца  

Малаш Марыя Аляксееўна) 





Палішчук Алёна 

2005-06 г.г., 2006-07 г.г. і  

2007-2008 г.г.- 

дыпломы другой ступені 

на абласных алімпіядах па 

беларускай мове ў 9, 10, 11  класах 

(настаўніца  

Малаш Марыя Аляксееўна) 







2006-07 г.г., 2008-09 г.г. - 

дыпломы III ступені 

на абласных алімпіядах па 

беларускай мове ў 9 і 11  класах 

(настаўніца  

Ярашэвіч Аляксандра Яўгенаўна) 





6,47 

7,65 

6,18 

7,60 

6,85 

5,70 5,62 

6,03 

7,11 

5,50 

7,43 
7,52 

5,91 

6,84 

6,36 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аналітычная інфармацыя  
"Вынікі паспяховасці вучняў за першую чвэрць 

2009-2010 н.г." 
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Сярэдні бал вучняў па названых прадметах на 

цэнтралізаваным тэсціраванні ў 2008 – 2009 

навучальным годзе 
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Сярэднія балы вучняў па беларускай мове за першую чвэрць  

2009 – 2010 навучальнага года 
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Паралелі 5-11 класаў 

Дыяграма “Працэнтны паказальнік паспяховасці вучняў  
па ўзроўнях ведаў па беларускай мове  ў першай чвэрці  

2009-2010 навучальнага года” 



88 81 

Беларуская мова 
Руская мова 

Выбар выпускных экзаменаў вучнямі 11-х класаў за 

перыяд навучання на ўзроўні агульнай сярэдняй 

адукацыі ў 2008-2009 навучальным годзе 



Самая галоўная задача – не спыняцца на 
дасягнутым, займацца самаадукацыяй, ісці 
следам за словам, працаваць над павышэннем 
свайго ўзроўню як настаўніка, удасканальваць 
прафесійнае майстэрства. Знаходзіцца ў 
пастаянным пошуку – такім прынцыпам кіруюц-
ца настаўнікі беларускай мовы і літаратуры 
установы адукацыі “Докшыцкая дзяржаўная 
агульнаадукацыйная сярэдняя школа №1.” 


