
План работы ЦК “Агульнаадукацыйных дысцыплін” на 

2016– 2017 навучальны год 

 

Асноўныя напрамкі работы цыклавой камісіі: 

1. Вывучэнне перадавога педагагічнага вопыту лепшых педагогаў, укараненне яго ў навучальны 

працэс. 

2. Арыентаваць метадычную работу ЦК на выкарыстанне інфармацыйных і інавацыйных тэхналогій 

ў вучэбна-выхаваўчым працэсе. 

3. Укараненне сучасных методык комплекснага навучання і выхавання. 

І. Арганізацыйная работа 

№ 

п/п Мерапрыемствы Тэрмін Адказны 

1. 

Пасяджэнне : 

· Вывучэнне нарматыўных дакументаў Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

·     Абмеркаванне вучэбна-праграмнай дакументацыі.  

·     Абмеркаванне патрабаванняў даабавязковых 

кантрольных работ.  

·Абмеркаванне плана работы ЦК на І семестр 2016–

2017 навучальнага года. 

·    Абмеркаванне планаў работы гурткоў на 2016 – 

2017 навучальны год. 31.08.2016г. 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

2. 

Пасяджэнне : 

·      Аб падрыхтоўцы навучэнцаў да алімпіяд па 

прадметам  агульнаадукацыйнага цыклу. 

·      Круглы стол “Выкарыстанне інфармацыйных і 

інавацыйных тэхналогій у выкладанні 

агульнаадукацыйных дысцыплін” кастрычнік 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

3. 

Пасяджэнне : 

·      Абмеркаванне вынікаў прамежкавай атэстацыі.. 

·      Аб выніках І этапу алімпіяд па 

прадметам  агульнаадукацыйнага цыклу. лістапад 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкіЦК 

  

4. 

Пасяджэнне : 

·      Аб паспяховасці навучэнцаў І-ІІ курсаў па 

прадметам агульнаадукацыйнага цыклу. снежань 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК, 

Семяніка І.Я. 



·      Даклад  «Аўтарытэт педагога ў станаўленні асобы, 

якая навучаецца» 

5. 

Пасяджэнне : 

·        Вынікі работы камісіі за І семестр 2016-

2017 навучальнага года. 

·     Абмеркаванне графіка абавязковых і выніковых 

кантрольных работ, практычных работ на ІІ семестр 

2016– 2017 навучальнага года. студзень 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

  

6. 

Пасяджэнне : 

·  Абмеркаванне метадычнай распрацоўкі “Значэнне 

фізічнай культуры і спорту ў жыцці чалавека” 

·  Аб выкананні раней прынятых пастаноў люты 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

Венскі І У. 

7. 

Пасяджэнне : 

·        Пытанні вядзення вучэбнай дакументацыі 

выкладчыкамі ЦК. 

·        Абмеркаванне метадычнай распрацоўкі 

-         Пазакласная гадзіна “Дзень Зямлі, паветра і 

чыстай вады” 

-         Вечарына “Песняры беларускай зямлі: Я.Купала і 

Я.Колас” сакавік 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

Чумачова Г.М. 

 Чарняк В.Я. 

Піпко Т.В. 

8. 

Пасяджэнне: 

·        Абмеркаванне вынікаў прамежкавай атэстацыі. 

 

 

·        Абмеркаванне метадычнай распрацоўкі “Праект 

“Малая Радзіма” красавік 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

Астраверхава Т.М. 

9. 

Пасяджэнне :  

·     Аб павышэнні прафесійнага ўзроўню выкладання 

ўсіх дысцыплін на ЦК. Аб абмене вопытам работы 

паміж выкладчыкамі ЦК. 

·      Пытанні падрыхтоўкі навучэнцаў да летняй 

экзаменацыйнай сесіі. май 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

  

10. 

Пасяджэнне: 

·        Вынікі работы камісіі за 2016-2017 навучальны 

год. чэрвень 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкіЦК 



· Справаздача выкладчыкаў аб паспяховасці 

навучэнцаў па прадметах агульнаадукацыйных 

дысцыплін. 

ІІ. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню 

і дзелавой кваліфікацыі выкладчыкаў 

1. 

Сістэматычнае азнаямленне з дакументамі 

вышэйстаячых органаў па пытаннях ідэалогіі. 

на працягу года 

  

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

2. 

Удзел у правядзенні акцый у падрымку дзяржаўнай 

унутранай і знешняй палітыцы. Удзел у сустрэчах з 

прадстаўнікамі дзяржаўных органаў, дэпутатамі 

розных узроўняў, выканаўчай улады. 

на працягу года 

  

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

 

 

3. 

Наведванне Савета куратараў з мэтай вывучэння 

пытанняў: 

а/ методыка правядзення мерапрыемстваў ідэйна-

выхаваўчай напраўленасці; 

б/ актуальныя праблемы дзяржаўнай прафілактыцы 

правапарушэнняў. 

па графіку 

  

  

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

  

4. Удзел у трудавых і грамадскіх акцыях калектыву. на працягу года 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

5. Удзел у правядзенні інфармацыйных гадзін. на працягу года 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

ІІІ. Абмен вопытам вучэбна-выхаваўчай работы 

1.  

Удзел у правядзенні агульнакаледжных і групавых 

бацькоўскіх сходаў. Сувязь з бацькамі навучэнцаў па 

пытаннях паспяховасці і дысцыпліны. 

на працягу года 

  

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

2.  

Вывучэнне і распаўсюджванне перадавога 

педагагічнага вопыту выкладчыкаў: 

-         Чарняк В.Я. 

-          Піпко Т.В. 

  

  

люты 

сакавік 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

3.  Наведванне інтэрната. на працягу года 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі ЦК 

4.  

Ажыццяўленне кантролю за якасцю вядзення 

вучэбнай дакументацыі. на працягу года Старшыня ЦК 

5.  

Абмен вопытам педагагічнай работы, 

узаеманаведванні ўрокаў выкладчыкамі. 1 раз у месяц Выкладчыкі ЦК 



6.  Аналіз паспяховасці навучэнцаў па выніках атэстацыі. 

два разы ў 

семестр Старшыня ЦК 

7.  

  Індывідуальная работа з непаспяваючымі. на працягу года Выкладчыкі ЦК 

ІV. Вучэбна-метадычная работа 

1. 

Адкрытыя ўрокі: 

1.          па прадмету «Беларуская літаратура» на тэму 

"А.Куляшоў. Жыцевы і творчы шлях"; 

2.          па прадмету «Руская літаратура» на тэму "Шлях 

пошукаў Андрэя Балконскага ў рамане "Вайна і мір" 

Л.Талстога " 

  

люты 

  

красавік 

  

Чарняк В.Я. 

  

 Піпко Т.В. 

  

2. 

Метадычныя распрацоўкі: 

·              “Значэнне фізічнай культуры і спорту ў жыцці 

чалавека” 

·             “Дзень Зямлі, паветра і чыстай вады” 

·             “Праект “Малая Радзіма” 

 

 

·             “Вечарына “Песняры беларускай зямлі: 

Я.Купала і Я.Колас” 

  

люты 

сакавік 

 красавік 

  

красавік 

  

Венскі І. У. 

Чумачова Г.М. 

 Астраверхава Т.М. 

Піпко Т.В. 

Чарняк В.Я. 

3. 

Абнаўленне метадычных комплексаў па 

агульнаадукацыйным дысцыплінам на працягу года Выкладчыкі ЦК 

V. Вучэбна-выхаваўчая работа 

1. 

Арганізаваць экскурсіі: 

- Ліда –– Слонім–– Жыровічы 

-Ліда –– Заслаўе –– Вязынка 

-.Ліда––Брэст (наведванне мемарыяльнага комплексу 

Брэсцкая крэпасць) 

  

кастрычнік 

сакавік 

красавік 

Астраверхава Т.М. 

Салуянава А.У. 

  

2. 

Правядзенне выстаў 

-  міні-плакатаў "Азёры Беларусі" 

-  прэзентацый “Вада-крыніца жыцця” 

  

студзень 

  

Чумачова Г.М. 

  

  

 


