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Маларыцкая раённая гімназія− самая маладая ўстанова адукацыі ў рэгіёне. 
Яна сваю гісторыю пачынае са жніўня 2009 года, калі была рэарганізавана з 
раённага ліцэя (2004-2009) і  СШ №3 райцэнтра.  
Век жыві – век вучыся. У гэтай прыказцы – народная мудрасць аб 
неабходнасці бесперапыннай  адукацыі. У поўнай меры гэтыя словы 
адносяцца і да педагагічнай дзейнасці.Практыка паказвае, што асноўны 
шлях, здольны істотна паўплываць на павышэнне ўзроўню педагагічнага 
майстэрства педагогаўў, іх кампентэнцыю і эрудыцыю – гэта выразная 
арганізацыя метадычнай работы. Яна з’яўляецца найважнейшым сродкам 
павышэння педагагічнага майстэрства настаўнікаў, аб’ядноўвае ў адзінае 
цэлае ўсю сістэму работы гімназіі. 
У Маларыцкай раённай гімназіі задача метадычнай работы– гэта стварэнне 
такога адукацыйнага асяроддзя, дзе быў бы максімальна рэалізаваны 
патэнцыял і навучэнца, і педагагічнага калектыву. Адпаведна метадычная 
работа пабудавана ў сістэме з усім адукацыйным працэсам, і педагог 
пастаянна знаходзіцца ў творчым пошуку, у неабходнасці павышэння свайго 
прафесійнага майстэрства. Педагогі гімназіі пастаўлены ў сітуацыю 
дзейнасці, дзе даводзіцца пастаянна павышаць сваю прафесійную 
кампетэнтнасць.Асноўнаеў метадычнай работы ў гімназіі –  развіццё якасці 
адукацыі на аснове пастаяннага ўдасканалення трох складнікаў: 
адукацыйных вынікаў, арганізацыі адукацыйнага працэсу,павышэнне 
кваліфікацыі педагогаў. 
Метадычная работа накіравана на рэалізацыю адзінай метадычнай тэмы на 
2017 - 2022 гады: «Фарміраванне прафесійных кампетэнцый педагагічнага 
калектыву і прымяненне новых педагагічных тэхналогій для павышэння 
якасці і эфектыўнасці адукацыі, развіцця навучэнцаў». Яе асноўная мэта: 
стварэнне ўмоў для паспяховага развіцця і самаразвіцця асобы навучэнцаў i 
педагогаў раённай гімназіі праз укараненне індывідуальных траекторый 
атрымання паўнавартаснай адукацыі, якая ўлічвае здольнасці, магчымасці, 
інтарэсы ўсіх навучэнцаў. Адзіная метадычная тэма з'яўляецца лагічным 
працягам тэмы папярэдняга навучальнага года і знаходзіць адлюстраванне ў 
тэматыцы педагагічных саветаў, пасяджэнняў метадычнага савета, 
пасяджэннях метадычных фарміраванняў. 
Год першы: 2017/2018 навучальны год меў тэму: «Павышэнне прафесійнай 
кампетэнтнасці педагогаў». 
 Год другі: 2018/2019 навучальны год: «Сучасны ўрок праз прымяненне 
сучасных падыходаў да арганізацыі адукацыйнай дзейнасці, бесперапыннае 
ўдасканаленне прафесійнага ўзроўню і педагагічнага майстэрства педагогаў». 
Мэта: удасканаленне сістэмы павышэння кваліфікацыі і прафесійнай 



кампетэнтнасці педагогаў, стымуляванне і падтрымка педагагічных 
работнікаў, павышэнне якасці адукацыі і рознабаковае развіццё асобы 
навучэнцаў, павышэнне прэстыжу адукацыйнай установы. 
 У адпаведнасці з пастаўленымі мэтамі і задачамі метадычная работа 
ажыццяўляецца па наступных накірунках: 
- работа педагагічнага і метадычнага саветаў; 
- павышэнне кваліфікацыі, педагагічнага майстэрства педагогаў; 
-кансультатыўна-інфармацыйная дзейнасць - праца з маладымі спецыялістамі 
(школы маладога настаўніка); 
- работа з метадычнымі аб'яднаннямі; 
- індывідуальна-метадычная дзейнасць: кансультацыі, наведванне ўрокаў, 
факультатыўных заняткаў і пазакласных мерапрыемстваў, абагульненне 
вопыту работы; 
-работа творчых груп; 
- прадметныя тыдні і тыдні педагагічнага майстэрства; 
-выпускі “Метадычных веснікаў”. 
У нашай гімназіі задача метадычнай працы – гэта стварэнне такога 
адукацыйнага асяроддзя, дзе быў бы максімальна рэалізаваны патэнцыял і 
педагога, і навучэнца. Адпаведна метадычная работа пабудавана ў сістэме з 
усім адукацыйным працэсам, і педагог пастаянна знаходзіцца ў творчым 
пошуку, у неабходнасці павышэння свайго прафесійнага майстэрства. 
Педагогі раённай гімназіі пастаўлены ў сітуацыю дзейнасці, дзе даводзіцца 
пастаянна павышаць сваю прафесійную кампетэнтнасць. 

В 2018/2019 навучальным годзе ў Маларыцкай раённай гімназіі 
арганізавана работа  8 вучэбна-метадычных аб’яднанняў.  

 
№ 
п/п 

Метадычнае аб’яднанне Кіраўнік Кваліфікацыйная 
катэгорыя 

1 
настаўнікаўбеларускай, 
рускаймовы і літаратуры, гісторыі 
грамадазнаўства 

Грыцэнка А.М.,настаўнік 
рускай мовы і літаратуры 

вышэйшая 

2 настаўнікаў замежнай мовы Сезік А.Л., настаўнік 
англійскай мовы 

вышэйшая 

3 
настаўнікаў хіміі, біялогіі, 
геаграфіі, медыцынскай 
падрыхтоўкі  

Андрайчук І.П., настаўнік 
хіміі 

вышэйшая 

4 настаўнікаў матэматыкі, фізікі, 
інфарматыкі, астраноміі 

Чурбанаў А.П., настаўнік 
фізікі, астраноміі 

першая 

5 

настаўнікаў фізічнай культуры і 
здароўя, працы, музыкі, 
мастацтва, дапрызыўнай 
падрыхтоўкі  

Ярац І.В., настаўніца 
фізічнай культуры і 
здароўя 

вышэйшая 

6 класныхкіраўнікоў 1-4 класаў Клюнчык Ж.В., настаўнік 
пачатковых класаў 

вышэйшая 

7 класныхкіраўнікоў 5-11 класаў Няхаева Е.А., класны 
кіраўнік 10 “Б” класа 

вышэйшая 

8 выхавальнікаў Януль А.В.,выхавальнік першая 



групы падоўжанага 
дня2«Б» класа 

 
Кожнае МА працуе над сваёй метадычнай тэмай, цесна звязанай з 
метадычнай тэмай гімназіі. 
Самаадуацыя. Тэма ў кожнага педагога. Настаўнік вучыцца ўсё жыццё — 
гэта вядомая ісціна. Але ўжо праз некалькі гадоў працы педагогі дзеляцца на 
тых, хто спакойна працуе, выкарыстоўваючы звычайныя прыёмы, формы і 
метады, і тых, якія пастаянна шукаюць, уносяць нешта новае ў адукацыйны 
працэс. Самаадукацыя – цягнік сучаснасці.Без самаадукацыі ў рабоце 
настаўніка няма чаго рабіць. Тут патрэбна штодзённая карпатлівая работа 
над сабой. Без самаадукацыі настаўнік ніколі не адбудзецца. Трэба не 
бяздумна капіраваць новыя тэхналогіі, а браць ад іх толькі сваё, апранаць 
толькі сваё “метадычнае адзенне”. У адваротным выпадку можна згубіць 
сябе як педагога і як чалавека. Толькі той, хто глыбока ведае свой прадмет, 
можа даць такія ж глыбокія веды”. Вучню на ўроку павінна быць цікава. 
Цяпер ва ўстанове адукацыі працуе 77 педагогаў, 97,2% педагогаў 
з’яўляюцца сертыфікаванымі карыстальнікамі інфармацыйных тэхналогій у 
адукацыі. 
Дзякуючы правільна пабудаванай метадычнай рабоце з кадрамі, 
самаадукацыі педагогаў, павышаецца якасць адукацыйнага працэсу — узрос 
сярэдні бал па вучэбных прадметах, вынікі на ЦТ. 

 


