
ТЭМЫ ПА САМААДУКАЦЫІ 

настаўнікаў ДУА “Граніцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая школа 

Маладзечанскага раёна” 

на 2020/2021 навучальны год 
№ ФІІ па бацьку Тэма па самаадукацыі Практычны выхад Калі 

заслухоўваецца 

1.  Амяльчэня С.З. Тэхналагічная карта як аснова 

паспяховагаўрока нямецкай мовы 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2021 

2.  Белаш А.П. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці 

вучняў праз сістэму выкарыстання 

інфармацыйных тэхналогій пры 

навучанні біялогіі і хіміі 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2023 

3.  Вадап’янава С.М. Выкарыстанне сучасных адукацыйных 

тэхналогій у фарміраванні ключавых 

кампетэнцый на I ступені навучання 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2023 

4.  Гоман В.М. Формирование речевой и языковой 

компетенции обучающихся на уроках 

русского языка и литературы 

Методические рекомендации, публикация Май 2022 

5.  Жаўток І.В.  Выкарыстанне прыёмаў актывізацыі 

пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў на 

ўроках працоўнага навучання 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў Май 2021 

6.  Кудласевіч А.С. Выкарыстанне праблемных сітуацый як 

сродкі актывізацыі пазнавальнай 

дзейнасці вучняў на ўроках матэматыкі 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2023 

7.  Мажэйка С.А. Стварэнне ўмоў для развіцця 

пазнавальных здольнасцей дашкольнікаў 

праз экалагічнае выхаванне 

Метадычныя рэкамендацыі, серыя 

адкрытых вучэбных заняткаў 

Май 2023 

8.  Падбярэзская Н.С. Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні 

на уроках гісторыі 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2021 



9.  Петрашкевіч І.Л Фарміраванне і развіццё 

метапрадметных кампетэнцый 

навучэнцаў на ўроку інфарматыкі 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2023 

10.  Пойкіна К.Г. Сучасны ўрок фізічнай культуры як 

аснова здароўезберажэння навучэнца 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2023 

11.  Савіцкая Ж.В. Эфектыўныя метады і прыёмы развіцця 

навыка чытання на І ступені навучання 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2023 

12.  Севасцян Г.Ч. Нетрадыцыйныя тэхнікі малявання як 

сродак развіцця творчых здольнасцей 

малодшых школьнікаў 

Выстава 

 

Май 2022 

13.  Хаміцэвіч Т.М. Выкарыстанне інавацыйных тэхналогій 

у пазакласнай дзейнасці 

Серыя адкрытых заняткаў, публікацыя Май 2023 

14.  Шастоўская А.І. Выкарыстанне арфаграфічных хвілінак 

на ўроках беларускай мовы як сродак 

удасканалення пісьменнасці вучняў 

Серыя адкрытых вучэбных заняткаў, 

публікацыя 

Май 2021 

 

Намеснік дырэктара па навучальна-выхаваўчай рабоце                                                                        Т.М.Хаміцэвіч 


