






Маларыцкая раённая гімназія сваю гісторыю пачынае са жніўня 2009 
года, калі была рэарганізавана з раённага ліцэя (2004-2009) і  СШ №3 
райцэнтра. 



Навучальны 
год

ІІ этап, выніковыя месцы
Дыпломы
І ступені

Дыпломы 
ІІ ступені

Дыпломы 
ІІІ ступені

Усяго

2011/2012 12 6 2 20
2012/2013 13 13 4 30
2013/2014 13 6 3 22
2014/2015 11 16 16 43
2015/2016 17 7 4 28
2016/2017 9 7 5 21
2017/2018 8 6 6 20
2018/2019 13 5 6 24



Дыпломы / ступень
Навучальны год І ІІ ІІІ

2018/2019 1
2017/2018 1 3 4
2016/2017 1 1
2015/2016 4 4
2014/2015 2 2

























№ п/п Год Паступленне

ў   ВНУ у   сярэд. спец
1 2010 91,1% 8,9%
2 2011 92,8% 7,2%
3 2012 84,2% 15,8%
4 2013 92% 8%
5 2014 85,4% 14,6%
6 2015 83,3% 16,7%
7 2016 72,3% 27,7%
8 2017 75,5% 22,9%
9 2018 83,8% 16,2%



В ГУО «Малоритская районная гимназия» не один
год существует отряд ЮИД, которым руководит
Лукьянчук Л.К. В этом и прошлом учебных годах
команда ЮИД заняла 1 место в районных
соревнованиях, ІІІ место - в 40 зональном слёте-
конкурсе ЮИД (В 2017 году - II место в 39-м
зональном слёте-конкурсе), принимала участие в
40 областном слёте-конкурсе ЮИД ( в 2017 году в
команды был Диплом III степени победителя 39-го
областного конкурса ЮИД).



Учащиеся районной гимназии постоянно на протяжении
учебного года принимали частие в в интеллектуальных
играх «Что? Где? Когда», «Большие гонки» и «Своя
игра», где также заняли призовые места и удостоены
дипломов и медалей:
В копилке достижений юнных интеллектуалов – 9
дипломов с международных соревнований, по 10 – с
республиканских и областных. Команды «Цунами»,
«Дети Индиго», «Эврика», «Фортуна» удачно выступили
на ХVІ Международной олимпиаде «Эрудиты планеты-
2017» с участием команд из Росии и зарубежных стран.
Команда «Цунами» заняла ІІ место в ІV Международной
интеллектуальной интернет-игре «Большие гонки-2017».



№ 
п/п

Команда Вид соревнования Результат

1 «Цунами» ІV Международная интеллектуальная интернет-
игра «Большие гонки-2017»

Второе место

2 «Дети Индиго» ХVІ Международная олимпиада “Эрудиты
планеты-2017”

Диплом

3 «Фортуна» ХVІ Международная олимпиада “Эрудиты
планеты-2017”

Диплом

4 «Эврика» ХVІ Международная олимпиада “Эрудиты
планеты-2017”

Диплом

5 «Эврика» ІV Международная интеллектуальная интернет-
игра «Большие гонки-2017»

Грамота

6 «Эверест» ІV Международная интеллектуальная интернет-
игра «Большие гонки-2017»

Грамота

7 «Джентльмены
удачи»

Чемпионат Брестской области по
интеллектуальным играм среди ювеналов

Диплом ІІ
степени



№ 
п/п

Команда Вид соревнования Результат

1 «Джентльмены
удачи»

Игра «Брэйн-ринг» ХІІІ чемпионата
Республики Беларусь по интеллектуальным
играм среди ювеналов «Буслик»

Второе
место

2 «Джентльмены
удачи»

Кубок Ярослава Мудрого. Игра «Что? Где?
Когда?» среди ювеналов

Третье место



Практыка паказвае, што асноўны шлях, 
здольны істотна паўплываць на 

павышэнне ўзроўню педагагічнага
майстэрства педагогаў, іх кампентэнцыю і 
эрудыцыю – гэта адпаведная арганізацыя

метадычнай работы. Яна з’яўляецца
найважнейшым сродкам павышэння

педагагічнага майстэрства настаўнікаў, 
аб’ядноўвае ў адзінае цэлае ўсю сістэму

работы раённай гімназіі.



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. 



Асноўнае ў метадычнай рабоце –
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 (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. 



Тэма 2017/2018 навучальнага года: «Павышэнне
прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў».

Тэма 2018/2019 навучалага года: «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,  іх стымуляванне і падтрымка, 

павышэнне якасці адукацыі і рознабаковае развіццё
асобы навучэнцаў, павышэнне прэстыжу ўстановы

адукацыі.



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: работа з 
маладымі спецыялістамі (школа маладога настаўніка);
- работа з метадычнымі аб'яднаннямі;
- індывідуальна-метадычная дзейнасць: кансультацыі, 
наведванне ўрокаў, факультатыўных заняткаў і 
пазакласных мерапрыемстваў, абагульненне вопыту
работы;
- прадметныя тыдні і тыдні педагагічнага майстэрства;
-выпускі “Метадычных веснікаў”.









Самаадуацыя. 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 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”. 







Государственное учреждение образования  «Малоритская  районная гимназия» 
 

ТЕМЫ   ПО   САМООБРАЗОВАНИЮ 
2018/2019  учебный год 

 

 

№ 
п/п ФИО Тема  по  самообразованию 
1.  Алексеюк  Ирина 

Васильевна 
Развитие речи на уроках русского языка и литературы с использованием 
художественной наглядности 

2.  Андрейчук   
Инна  Петровна 

Повышение эффективности уроков химии через активизацию 
познавательной деятельности учащихся 

3.  Артёмова  Лариса 
Семёновна 

Развитие творческих способностей у младших школьников в условиях ГПД 

4.  Бенесюк Оксана 
Ивановна 

Формирование коммуникативных умений воспитанников группы 
продлённого дня 

5.  Волчук  Ольга 
Николаевна 

Роль спорта в развитии гармонического ребёнка в младших классах 

6.  Галюк  Валентина 
Николаевна 

Словарная работа на уроках русского языка в нвчальных классов 

7.  Гапоник  Елена 
Леонидовна 

Решение проблем  в обучении изобразительному искусству в начальной 
школе 

8.  Глинская  Виталия 
Сергеевна 

Использование игровых технологий на уроках  иностранного языка 

9.  Гордынец  Наталья 
Сергеевна 

Пути повышения эффективности и качества уроков математики 

10.  Гордынец  Игорь 
Викторович 

Обучение детей программированию с использованием   дистанционных 
средств обучения 

11.  Гриценко  Алла 
Николаевна 

Приёмы коррекции орфографических, пунктуационных и речевых навыков 
на уроках русского языка в 10-11 классах 

12.  Гришелева  Ольга 
Анатольевна 

Этический   диалог   как форма нравственного воспитания  младших  
школьников 





Навучальны
год

Колькасць
педагогаў

Настаўнік
-метадыст

Вышэйшая
катэгорыя

Першая 
катэгорыя

Другая 
катэгорыя

Без 
катэгорыі

2011/2012 80 0 38 23 6 13
2012/2013 82 1 36 27 6 12
2013/2014 80 1 35 27 8 9
2014/2015 81 1 35 26 11 8
2015/2016 83 1 34 26 14 8
2016/2017 78 1 33 31 10 3
2017/2018 75 1 29 28 11 6
2018/2019 77 1 32 26 12 6



Учебный год
Всего 

педагогов
Прошли 

аттестацию

Из них по категориям
на высшую 
категорию на первую 

категорию
на вторую
категориюполучили/

подтвердили

2010/2011 75 7 2 3 2
2011/2012 80 5 1 3 1
2012/2013 82 4 1 1 2
2013/2014 81 2 0/1 0 1
2014/2015 82 9 0/4 4 1

2015/2016 84 12 0/9 1 3
2016/2017 78 10 0/5 4 1
2017/2018 75 4 2 1 1
2018/2019 77 2 1 1 0
Всего 55 6/21 18 12



Дзяржаўная ўстанова адукацыі  “Маларыцкая раённая гімназія” 
Перспектыўны план праходжання курсавой перападрыхтоўкі педагагічных работнікаў 

 
№ 
п/п 

Прозвішча, імя,  
імя па бацьку Пасада 

Тэрмін  праходжання 
апошняга павышэння 

кваліфікацыі  

План праходжання павышэння кваліфікацыі 
2018 2019 2020 2021 2022 

 

2023 

1.  Алексеюк Ирина 
Васильевна 

Учитель русского 
языка и литературы 12.02.-16.02.2018    +   

2.  Андрейчук  Инна 
Петровна Учитель химии 19.09.-23.09.2016  +     

3.  Артёмова Лариса 
Семёновна Воспитатель 20.11.-24.11.2017   +    

4.  Бенесюк Оксана 
Ивановна 

Воспитатель 27.02.-03.03.2017   +    

5.  Волчук Ольга 
Николаевна 

Воспитатель 02.04.-06.04.2018    +   

6.  Галюк Валентина 
Николаевна 

Учитель начальных  
классов 12.12.-16.12.2016  +     

7.  Гапоник Елена 
Леонидовна 

Учитель начальных  
классов 16.01.-20.01.2017   +    

8.  Глинская Виталия 
Сергеевна 

Учитель английского  
языка 23.01.-27.01.2017   +    

9.  Гордынец Игорь 
Викторович 

Учитель  
информатики  20.03.-24.03.2017   +    

10.  Гордынец Наталья 
Сергеевна Учитель математики 03.10.-07.10.2016  +     

11.  Гриценко Алла 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 19.06.-23.06.2017   +    

12.  Гришелёва Ольга 
Анатольевна Воспитатель 25.04.-29.04.2016  +     

13.  Грошук Людмила 
Константиновна 

Учитель 
иностранного языка 12.06.-16.06.2017   +    

 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId3 не найдена в файле.























https://mlicej.wixsite.com/altanka



https://geograph49.wixsite.com/49th-room





Майстэрства і вопыт педагогі паказваюць у
распрацоўцы і публікацыі сваіх распрацовак у
прадметных часопісах і на старонках “Настаўніцкай
газеты”, правядзенні майстар-класаў для педагогаў
раёна, на курсах павышэння кваліфікацыі ў Брэсцкім
АІРА, з’яўляюцца рэцэнзентамі падручнікаў і
дапаможнікаў (Навумчык М.І., Шпетная Н.А.,
Гардынец І.В.), ствараюць сайты (Навумчык М.І.,
Мартынюк Т.А., Ляўковіч (Жалтковіч) А.В.,
Сезік А.Л.).



Реализация инновационных проектов:
1. «Внедрение технологии тьюторского сопровождения
одарённых учащихся как способ построения
индивидуальной образовательной траектории»,
2013–2016 годы.

2. «Внедрение модели творческой самореализации
личности в образовательном пространстве досугового
event-менеджмента художественно-эстетической
направленности в учреждениях общего среднего
образования», 2017-2020 годы.
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