
Метадычнае аб’яднанне  

настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 

дзяржаўнай  установы адукацыі 

“Сярэдняя школа №14 г. Мазыра” 

 

 

                                                                  Якой бы музыкай гучала наша мова,  

                                                                  Калі б умелі слова шанаваць. 

                                                                                                   Янка Непачаловіч 

 

 

 

 

 

 

  



Склад метадычнага аб’яднання 

1.Арцюшэнка Нэля Паўлаўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

2.Данілава Алена Васільеўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

3.Судас Аліна Мар’янаўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

4.Ткач Алена Пятроўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

5.Філатава Алена Уладзіміраўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

Кіраўнік метадычнага аб’яднання 

Краўчанка Ларыса Іванаўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

 



  



 

 

 

 

 

Кіраўнік метадычнага аб’яднання 

Краўчанка Ларыса Іванаўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

Адукацыя вышэйшая. Закончыла з адзнакай Гомельскі дзяржаўны 

ўніверсітэт у 1985 г.  

Тэма вопыту педагагічнай дзейнасці “Павышэнне якасці ведаў вучняў на 

трэцяй ступені агульнай сярэдняй адукацыі сродкамі выкарыстання тэставага 

кантролю” 

Педагагічнае крэда “Настаўнік застаецца настаўнікам да той пары, пакуль 

вучыцца сам” 

 



 

 

 

1.Арцюшэнка Нэля Паўлаўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

Адукацыя вышэйшая. Закончыла Мазырскі педагагічны інстытут у 1993 г. 

Тэма вопыту педагагічнай дзейнасці “Папярэджванне арфаграфічных 

памылак у вучняў на другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі праз 

выкарыстанне эфектыўных заданняў на ўроках беларускай мовы” 

Педагагічнае крэда “Ад поспехаў у школе – да поспехаў у жыцці” 

 

  



 

 

 

Данілава Алена Васільеўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

Адукацыя вышэйшая. Закончыла Мазырскі педагагічны інстытут у 1990 г. 

Тэма вопыту педагагічнай дзейнасці “Фаміраванне арфаграфічных і 

пунктуацыйных уменняў і навыкаў у вучняў на другой ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі сродкамі выкарыстання карэкцыйных заданняў на ўроках 

беларускай мовы” 

Педагагічнае крэда “Гары сам – і запальвай іншых” 

  



 

 

Судас Аліна Мар’янаўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

Адукацыя вышэйшая. Закончыла Мазырскі педагагічны інстытут у 1992 г. 

Тэма вопыту педагагічнай дзейнасці “Фарміраване ключавых кампетэнцый 

вучняў ва ўрочнай і пазаўрочнай дзейнасці” 

Педагагічнае крэда “Кожны вучань у нечым больш таленавіты за свайго 

настаўніка” 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ткач Алена Пятроўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

Адукацыя вышэйшая. Закончыла Мазырскі педагагічны інстытут у 1998 г. 

Тэма вопыту педагагічнай дзейнасці “Выкарыстанне краязнаўчага 

матэрыялу з мэтай фарміравання нацыянальна свядомай асобы” 

Педагагічнае крэда “Калі вы бераце людзей такімі, якія яны ѐсць, з усімі 

характэрнымі ім недахопамі, вы ніколі не зробіце іх лепшымі. Калі 

звяртаецеся да людзей як да ідэальных, вы паднімеце іх на тую вышыню, на 

якой хацелі б іх бачыць” 

 

  



 

 

 

 

 

Філатава Алена Уладзіміраўна,  настаўнік вышэйшай катэгорыі 

Адукацыя вышэйшая. Закончыла Мазырскі педагагічны інстытут у 1990 г. 

Тэма вопыту педагагічнай дзейнасці “Актывізацыя пазнаваўчай дзейнасці 

вучняў на другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі сродкамі 

інтэрактыўных метадаў навучання” 

Педагагічнае крэда “Быць для вучня не толькі настаўнікам, але і сябрам” 

  



 


