
Звесткі аб тэмах самаадукацыі педагогаў  

УА “Дзяржаўная сярэдняя школа №3 г.п. Зэльва” на 2017/2018  навучальны год 

 

 

№ 

Прозвішча, 

імя, імя па 

бацьку 

педагога 

Пасада Тэма самаадукацыі 

Віды работ па 

рэалізацыі 

тэмы 

самаадукацыі 

Форма 

справаздачы  

па выніках 

самаадукацыі 

1.  Камякевіч Л.І. дырэктар Інфармацыйныя 

тэхналогіі ва 

ўпраўленчай 

дзейнасці 

распрацоўка 

метадычных 

рэкамендацый 

па 

Выступленне на 

педсаветах 

2.  Бабарыка Т. 

П. 

Настаўнік 

гісторыі 

Шляхі і сродкі 

павышэння 

эфектыўнасці ўрока 

на аснове 

прынцыпаў 

аптымізацыі 

стварэнне 

ўласнага 

блога 

Выступленне на 

педагагічных 

чытаннях 

публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

3.  Базыльчык 

А.І. 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры і 

здароўя 

Проведение уроков 

физической 

культуры и 

здоровья в 10 и 11 

классах 

распрацоўкі 

ўрокаў 

Выступленне на 

МА 

4.  Бандык Н.В. Настаўнік 

беларускай 

мовы і 

літаратуры 

Фарміраванне 

чытацкай 

пісьменнасці ў 

працэсе навучання 

беларускай мове і 

літаратуры 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

Выступленне на 

МА 

5.  Бомбель І.Л. Выхавальнік 

ГПД 

Особенности 

организации и 

проведения 

самоподготовки в 

ГПД 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

Выступленне на 

МА 

6.  Бруй Т.С. Настаўнік 

геаграфіі 

Предметный сайт 

как средство 

повышения 

компетенции 

учителя 

Работа с 

личным 

сайтом 

распрацоўка 

метадычных 

рэкамендацый 

па тэме 

Выступленне на 

метадычным 

савеце 

7.  Буткевіч С.М. Настаўнік 

абслугоўваючай 

працы 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

учебного предмета 

распрацоўкі 

ўрокаў 
Выступленн

е на МА 

8.  Вярстак С.Ф. Настаўнік 

інфарматыкі 

Работа с 

одарѐнными уч-ся 

доклад Выступленне на 

МА 

9.  Глінская Т.А. Педагог 

сацыяльны 

Социально-

педагогическое 

сопровождение уч-

выданне 

метадычнага 

зборніка 

Выступленне на 

педсавеце 



ся, признанных 

находящимися в 

социально-опасном 

положении 

10.  Духцік В.І. Нам.дырэктара 

па выхаваўчай 

рабоце 

Методические 

аспекты 

совершенствования 

воспитательной 

работы в шестой 

школьный день 

Методические 

рекомендации 
Выступленне на 

педсавеце 

11.  Жамойцін В.І. Настаўнік фізікі Выкарыстанне 

сучасных 

адукацыйных 

тэхналогій на 

ўроках фізікі 

даклад Выступленне на 

МА 

12.  Жамойціна 

Д.К. 

Настаўнік хіміі Проблемное 

обучение на уроках 

химии как способ 

активизации 

мыслительной 

деятельности 

учащихся 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

Выступленне на 

педсавеце 

13.  Жамойціна 

В.Ч. 

Настаўнік 

матэматыкі 

Технология 

компетентносного 

ориентирования на 

уроках математики 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

выступленне на 

метадычным  

савеце 

ўстановы 

14.  Жамойціна 

І.А. 

Настаўнік 

матэматыкі 

Применение 

индивидуальных, 

групповых и 

коллективных форм 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся на уроках 

математики 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

Выступленне на 

педсавеце 

15.  Захарка С.А. Выхавальнік 

ГПД 

Формы организации 

досуговой 

деятельности в ГПД 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

выступленне на 

метадычным  

савеце 

ўстановы 

16.  Ігнатавец К.В. Нам.дырэктара 

па вучэбнай 

рабоце 

Организация 

внутреннего 

контроля 

распрацоўка 

метадычных 

рэкамендацый 

па 

выступленне на 

педагагічным 

савеце 

ўстановы 

17.  Кароза А.А. Настаўнік 

працоўнага 

навучання 

Предметно-

практическая 

деятельность на 

уроках трудового 

обучения 

распрацоўкі 

ўрокаў 
Выступленне на 

МА 

18.  Каўбаска В.Л. Музычны 

кіраўнік 

Влияние музыки на 

развитие эмпатии у 

детей младшего 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

выступленне на 

метадычным  

савеце 



школьного возраста ўстановы 

19.  Качук Л.А. Настаўнік 

матэматыкі 

Работа по 

обновленным 

программам по 

математике в 7 

классе 

распрацоўкі 

ўрокаў 
Выступленне на 

МА 

20.  Клімчук С.А. Настаўнік 

біялогіі 

Урок с 

применением 

различных форм 

организации 

учебной 

деятельности, 

активных и 

интерактивных 

методов обучения 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

выступленне на 

метадычным  

савеце 

ўстановы 

21.  Кулак Л.М. Настаўнік 

гісторыі 

Формирование 

информационной и 

читательской 

компетенций у 

учащихся на уроках 

истории 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

22.  Кулеш В. Педагог 

арганізатар 

Работа с детскими 

молодѐжными 

организациями 

доклад публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

23.  Ляшкевіч Г.А. Настаўнік 

фізічнай 

культуры і 

здароўя 

Формирование 

режима 

двигательной 

активности 

обучающихся 

распрацоўкі 

ўрокаў 
Выступленне на 

МА 

24.  Макарчук 

Т.У. 

Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

Решение задач 

способом 

моделирования  

Распрацоўка 

метадычных 

матэрыялаў 

Выступленне на 

ШМА 

25.  Макей Я.С. Нам.дырэктара 

па вучэбнай 

рабоце  

Арганізацыя 

кіравання 

метадычнай 

работай у сучаснай 

установе адукацыі 

Работа 

віртуальнага  

прадметнага 

кабінета 

Выступленне на 

педагагічных 

чытаннях 

26.  Манько У.П. Настаўнік 

беларускай 

мовы і 

літаратуры 

Развіццѐ творчага 

патэнцыялу вучняў 

ва ўрочнай 

дзейнасці 

Распрацоўка 

метадычных 

матэрыялаў 

Выступленне на 

педсавеце 

27.  Малахвей 

В.У. 

Настаўнік 

англійскай 

мовы 

Использование 

эффективных 

приѐмов развития 

умений говорения 

на основе текстов 

разного характера 

на второй ступени 

обучения 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

28.  Мацюк А.У. Настаўнік 

дэфектолаг 

Развитие навыков 

согласования слов у 

распрацоўка 

дыдактычных 
публікацыя ў 

рэспубліканскім 



младших 

школьников с 

аграмматической 

формой дисграфии 

матэрыялаў 

па тэме 

педагагічным 

друку 

29.  Міхайлава І.Г. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

Игровые приѐмы на 

уроках математики 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

Распрацоўкі 

ўрокаў 

30.  Несцяровіч 

Ж.І. 

Настаўнік 

матэматыкі 

Индивидуальная и 

разноуровневая 

дифференциация на 

уроках математики 

как 

основополагающие 

факторы 

повышения 

качества обучения 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

Выступленнне 

на раѐнным МА 

31.  Нікалаевіч 

М.П. 

Настаўнік 

англійскай 

мовы 

Использование 

сервиса Learning 

Apps для создания 

интерактивных 

упражнений по 

английскому языку 

для 5 класса 

стварэнне 

ўласнага 

блога 

Выступленне на 

ШМА, раѐнным 

МА 

32.  Панасік М.У. Настаўнік 

англійскай 

мовы 

Развитие навыков 

аудирования на 

уроках английского 

языка на второй 

ступени 

образования 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

Выступленне на 

ШМА 

33.  Рагоўская 

Н.А. 

Настаўнік 

беларускай 

мовы і 

літаратуры 

Развіццѐвае 

навучанне на 

ўроках беларускай 

мовы і літаратуры 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

34.  Рак А.М. Настаўнік 

рускай мовы і 

літаратуры 

Эффективные 

приѐмы 

формирования и 

развития 

читательской и 

информационной 

компетенций 

учащихся в 

процессе обучения 

русскому языку и 

литературе 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

35.  Рудая А.М. Настаўнік 

рускай мовы і 

літаратуры 

Особенности 

работы с 

одарѐнными детьми 

стварэнне 

ўласнага 

блога 

публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

36.  Рында М.К. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

Решение текстовых 

задач посредством 

моделирования 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

выступленне на 

метадычным  

савеце 



па тэме ўстановы 

37.  Сай С.Г. Настаўнік 

фізічнай 

культуры і 

здароўя 

Организация “Часа 

футбола “в школе 

Выданне 

зборніка 

метадычных 

матэрыялаў 

Прадстаўленне 

матэрыялу на 

конкурс “Час 

футболу” 

38.  Сарачынская 

Н.В. 

Настаўнік 

матэматыкі 

Моделирование 

современного урока 

математики 

Работа з 

уласным 

блогам 

Выступленне на 

МА 

39.  Сідорка Л.Б. Настаўнік 

гісторыі 

Личностно-

ориентированное 

обучение учащихся 

на уроках истории 

Работа з 

уласным 

блогам 

публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

40.  Сурага І.Б. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

Организация 

работы с 

одарѐнными детьми 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

Выступленне на 

педсавеце 

41.  Сушчэвіч 

Ж.П. 

Настаўнік фізікі Асаблівасці 

навучаннюя 

рашэнню задач па 

фізіцы на базавым 

іпавышаным 

узроўнях 

даклад выступленне на 

МА 

42.  Шчынлінская 

І.Т. 

Настаўнік 

рускай мовы і 

літаратуры 

Содержание уроков 

русского языка и 

литературы как 

условие и средство 

развития 

познавательных 

интересов учащихся 

и их способностей 

доклад выступленне на 

МА 

43.  Чура А.Ч. Выхавальнік 

ГПД 

Организация 

системы работы 

воспитателя ГПД по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

выданне 

метадычнага 

зборніка 

публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

44.  Чэнская І.В. Педагог-

псіхолаг 

Псіхалагічныя 

асаблівасці 

падлеткаў з 

дэвіянтнымі 

паводзінамі 

Метадычныя 

рэкамендацыі 
публікацыя ў 

рэспубліканскім 

педагагічным 

друку 

45.  Цавель Н.А. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

Формирование 

навыков чтения у 

младших 

школьников 

распрацоўкі 

ўрокаў 
Выступленне на 

ШМА 

настаўнікаў 

пачатковых 

класаў 

46.  Цвѐрдая Т.У. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

Обучение решению 

текстовых задач в 

условиях 

группового 

взаимодействия 

стварэнне 

ўласнага 

блога 

выступленне на 

метадычным  

савеце 

ўстановы 

47.  Цэйкала В.М. Настаўнік 

гісторыі 

Формирование 

общеучебных 

-распрацоўкі 

ўрокаў 
Выступленнне 

на педсавеце 



умений и навыков 

на уроках истории 

48.  Эльяшэвіч 

Н.М. 

Настаўнік 

беларускай 

мовы і 

літаратуры 

Выкарыстанне 

разнастайных форм 

і метадаў па 

засваенню 

беларускага 

правапісу 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

Выступленне на 

педсавеце 

49.  Юргель С.В. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

Формирование 

познавательной 

активности 

младших 

школьников на 

уроках 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

выступленне на 

метадычным  

савеце 

ўстановы 

50.  Яскевіч Н.М. Настаўнік 

англійскай 

мовы 

Использование 

игры как средства 

повышения 

мотивации уч-ся 

младших классов 

распрацоўкі 

ўрокаў 
Выступление на 

ШМО 

51.  Ярохава Н.Г. Настаўнік 

англійскай 

мовы 

Развитие умения 

говорения через 

организацию 

работы с текстом 

для чтения 

распрацоўка 

дыдактычных 

матэрыялаў 

па тэме 

выступленне на 

педагагичным 

савеце 

ўстановы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Звесткі аб вывучэнні і абагульненні перадавога педагагічнага вопыту  

ва УА “Дзяржаўная сярэдняя школа №3 г.п. Зэльва”  

у 2016/2017,  2017/2018  навучальны год 
 

№ 

Прозвішча, 

імя, імя па 

бацьку 

педагога 

Пасада 

Год, калі     

абагульняўся 

вопыт 

Тэма абагульнення 

вопыту 

Форма 

абагульнення 

вопыту 

Форма 

распаўсюджвання 

вопыту 

1 Рагоўская Н.А. Настаўнік 

беларускай

мовы і 

літаратуры 

2016/2017 

нав.г. 

“Выкарыстанне 

камп’ютарных 

тэхналогій на ўроках 

беларускай мовы як  

сродка развіцця  

моўнай кампетэнцыі 

вучняў” 

абагуленая 

метадычная 

тэма на 

ўзроўні 

вобласці(здач

а 

кваліфікацый

нага экзамена 

на 

падцвярджэн

не вышэйшай 

кваліфікацый

най 

катэгорыі) 

метадычная 

выстава на 

методсавет “Аб 

выкарыстанні ІКТ 

пры арганізацыі 

адукацыйнага 

працэсу ва ўмовах 

вучэбных 

кабінетаў” 

(кастрычнік, 2016 

г.) 

2 Бруй Т.С. Настаўнік 

геаграфіі 

2016/2017 

нав.г. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как 

средства развития 

познавательной 

активности учащихся 

на уроках географии» 

абагуленая 

метадычная 

тэма на 

ўзроўні 

вобласці(здач

а 

кваліфікацый

нага экзамена 

на 

падцвярджэн

не вышэйшай 

кваліфікацый

най 

катэгорыі) 

блог школьнага 

лясніцтва 

(http://lesnichestvo-

zelva.jimdo.com/); 

кіраўнік творчай 

групы 

“Выкарыстанне 

ІКТ на вучэбных і 

факультатыўных 

занятках”(2016/201

7 нав.г.) 

Удзел у XII 

Рэспубліканскім 

конкурсе 

«Компьютер. 

Образование. 

Интернет» 

(2016/2017 нав.г.) 

метадычная 

выстава на 

методсавет “Аб 

выкарыстанні ІКТ 

пры арганізацыі 

адукацыйнага 

працэсу ва ўмовах 

вучэбных 

кабінетаў” 

(кастрычнік, 2016 

г.) 

3 Клімчук С.А.  2016 «Активизация и 

развитие 

познавательной 

деятельности учащихся 

посредством 

метадычны 

зборнік 

віртуальны кабінет 

хіміі і біялогіі 

http://biolhim.blog.t

ut.by/ 

метадычная 

http://lesnichestvo-zelva.jimdo.com/
http://lesnichestvo-zelva.jimdo.com/
http://biolhim.blog.tut.by/
http://biolhim.blog.tut.by/


самостоятельной 

работы на уроках 

биологии» 

выстава на 

педсавет па тэме 

“Урок як асноўная 

форма арганізацыі 

навучання” 

4 Ігнатавец К.В.  2016 «Развитие 

мыслительной 

деятельности учащихся 

в процессе 

преподавания 

биологии посредством 

активизации обучения» 

метадычны 

зборнік 

блог кабінета  

экалогіі 

http://kabinet-

ecologii-

sch3.jimdo.com/  

метадычная 

выстава на 

педсавет па тэме 

“Урок як асноўная 

форма арганізацыі 

навучання” 

5 Жамойцінай 

Д.К. 

 2016 «Развитие 

познавательной 

активности учащихся 

посредством создания 

учебных проблемных 

ситуаций на уроках 

химии» 

метадычны 

зборнік 

віртуальны кабінет 

хіміі і біялогіі 

http://biolhim.blog.t

ut.by/  

кіраўнік школьнага 

метадычнага 

аб’яднання 

настаўнікаў 

грамадазнаўча і 

прыродазнаўчага 

цыклу (2016/2017 

нав.г.) 

6 Ярохавай Н.Г  2017 «Развитие умений 

иноязычного 

говорения через 

организацию работы с 

текстами для чтения на 

II ступени общего 

среднего образования» 

даклад метадычная 

выстава на 

педсавет па тэме 

“Урок як асноўная 

форма арганізацыі 

навучання” 

7 Малахвей В.У.  2017 «Использование 

эффективных приѐмов 

развития умений 

говорения на основе 

текстов разного 

характера на II ступени 

общего среднего 

образования » 

метадычны 

зборнік 

Удзел у раѐнным 

конкурсе 

педагагічнага 

майстэрства 

“Настаўнік года-

2016”, кіраўнік 

школьнага 

метадычнага 

аб’яднання 

настаўнікаў 

(2016/2017 нав.г.) 

Кіраўнік РМА 

“Сеткавая 

супольнасць 

настаўнікаў 

замежнай мовы” 

Адкрыты ўрок на 

раѐнным МА 

настаўнікаў 

англійскай мовы 

(2016/2017 нав.г.) 

3 месца ў раѐнным 

http://kabinet-ecologii-sch3.jimdo.com/
http://kabinet-ecologii-sch3.jimdo.com/
http://kabinet-ecologii-sch3.jimdo.com/
http://biolhim.blog.tut.by/
http://biolhim.blog.tut.by/


конкурсе 

“Компьютер. 

Образование. 

Интернет” у 

намінацыі  «ЭОР в 

базовом и общем 

среднем 

образовании» 

проект 

«Виртуальный 

кабинет 

английского 

языка» 

Удзел у абласным 

завочным конкурсе 

метадычных 

распрацовак па 

замежнай мове 

(кастрычнік, 2017 

г.) 

8 Цвѐрдая Т.У. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

Май, 2017 г. “Использование 

нетрадиционных 

методов и приѐмов как 

средство 

формирования умения 

грамотно писать слова 

с непроверяемыми 

орфограммами” 

абагуленая 

метадычная 

тэма на 

ўзроўні 

рэспублікі 

(здача 

кваліфікацый

нага экзамена 

на 

вышэйшую 

кваліфікацый

ную 

катэгорыю) 

метадычная 

выстава на 

педсавет “Урок як 

асноўная форма 

арганізацыі 

навучання” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак 5 

Звесткі аб тэрмінах правядзення адкрытых урокаў і выхаваўчых 

мерапрыемстваў на 2-ое паўгоддзе 2017/2018 навучальнага года ва  

УА “Дзяржаўная сярэдняя школа №3 г.п. Зэльва” 
 

№ 

Прозвішча, імя, 

імя па бацьку 

педагога 

Пасада 
Дата адкрытага 

ўрока, прадмет, клас 

Дата адкрытага 

выхаваўчага 

мерапрыемства, тэма, клас 

1.  Кулак Л.М. Настаўнік 

гісторыі 

10.01.2018 г. 

Гісторыя, 9 “А” 

 

2.  Бабарыка Т.П. Настаўнік 

гісторыі 

10.01.2018 г. 

Гісторыя, 6 “А” 

 

3.  Цэйкала В.М. Настаўнік 

гісторыі 

12.01.2018 г. 

Гісторыя, 6 “Б” 

 

4.  Кулак Л.М. Настаўнік 

гісторыі 

12.01.2018 г. 

Гісторыя, 10 клас 

 

5.  Бруй Т.С. Настаўнік 

геаграфіі 

12.01.2018 г. 

Чалавек і свет, 5 “А” 

 

6.  Макей Я.С. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

 13.01.2018 г. 

Гульнявая праграма 

“Весялімся ўсѐй сям’ѐй” 

для вучняў 2 “Б” класа і іх 

бацькоў 

7.  Бабарыка Т.П. Настаўнік 

гісторыі 

15.01.2018 г. 

Грамадазн., 11 клас 

 

8.  Ьруй Т.С. Настаўнік 

геаграфіі 

19.01.2018 г., 

Чалавек і свет, 5 “Б” 

 

9.  Макарчук Т.У. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

 20.01.2018 г., 4 “Б” 

Конкурс эрудытаў “Тры 

стыхіі” 

10.  Цавель Н.А. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

 27.01.2018 г., 2 “А” 

Гульня “Шчаслівы 

выпадак” 

11.  Цвѐрдая Т.У. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

 03.02.2018 г., 1 “А” 

Падарожжа  па казачнай 

краіне “Займальная 

матэматыка” 

12.  Юргель С.В. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

09.02.2018 г. 

Матэматыка, 3 “Б” 

 

13.  Жамойціна Д.К. Настаўнік хіміі 09.02.2018 г. 

Хімія, 10 клас 

 

14.  Рудая А.М. Настаўнік 

рускай мовы і 

літаратуры 

09.02.2018 г. 

Руская мова, 6 “Б”  

 

15.  Нікалаевіч М.П. Настаўнік 

англійскай 

мовы 

16.02.2018 г. 

Англійская мова, 3 

Б” 

 

16.  Рында М.К. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

 17.02.2018 г., 3 “Б” 

Конкурс “Лепшы знаўца 

прыроды”. 



17.  Шчыглінская 

І.Т. 

Настаўнік 

рускай мовы і 

літаратуры 

 17.02.2018 г. 

Конкурсная пазнавальная 

праграма «Свет, у якім мы 

жывѐм» для вучняў 6 «А» 

класа і іх бацькоў 

18.  Манько У.П. Настаўнік 

беларускай 

мовы і 

літаратуры 

 24.02.2018 г., 6-я класы 

Кампазіцыя “Дзень 

нараджэння маѐй мовы”, 

прысвечаная 

Міжнароднаму дню 

роднай мовы. 

19.  Бруй Т.С. Настаўнік 

геаграфіі 

 24.02.2018 г., 6 “Б” 

Экалагічны брэйн-рынг 

20.  Сушчэвіч Ж.П. Настаўнік фізікі  03.03.2018 г., 5 “А” 

Конкурсная забаўляльная 

праграма “Формула 

поспеху” 

21.  Бомбель І.Л. Выхавальнік 

ГПД 

 17.03.2018 г., 3-ія класы 

Гульня-падарожжа 

“Краіна маѐй  мары” 

22.  Сурага І.Б. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

11.04.2018 г. 

Выяўленчае 

мастацтва, 4 “А” 

 

23.  Панасік М.У. Настаўнік 

англійскай 

мовы 

 14.04.2018 г., 9 “Б” 

Гульня-конкурс 

“Вялікодныя традыцыі 

англамоўных краін” 

24.  Яскевіч Н.М. Настаўнік 

англійскай 

мовы 

20.04.2018 г. 

Англійская 

мова,4“А” 

 

25.  Клімчук С.А. Настаўнік 

біялогіі 

 28.04.2018 г., 7-ыя класы 

Турнір “Экалогія і мы” 

26.  Макарчук Т.У. Настаўнік 

пачатковых 

класаў 

04.05.2018 г. 

матэматыка 

 

27.  Буткевіч С.М. Настаўнік 

абслугоўваючай 

працы 

 19.05.2018 г., 6 класы 

Конкурс «А-ну, 

майстрыхі!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 


