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План  

павышэння кваліфікацыі ў 2020 годзе  
на базе ДУА «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі» 

 
Тэрміны 

правядзен

ня  

Катэгорыя, 

кваліфікацыйная 

характарыстыка 

кіруючых работнікаў і 

спецыялістаў адукацыі 

Тэма Прозвішча, 

імя, імя па 

бацьку 

педагога 

Кваліфікацый

ная катэгорыя 

педагога 

Заўвага 

 (год апошняга 

ПК, 

камандзіроўка ці 

прафілакторый) 

Подпіс 

педагога 

09.11-

14.11.2020 

 

Настаўнікі гісторыі і 

грамадазнаўства 

устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі 

(вышэйшая і першая 

кваліфікацыйныя 

катэгорыі) 

Рэалізацыя зместу і  

сучасных 

метадычных 

падыходаў у навучанні 

гісторыі і 

грамадазнаўству 

Баканоўскі 

Вячаслаў 

Рыгоравіч  

Першая  Сакавік 2016, 

камандзіроўка 

 

10.02-

14.02.2020 

 

Настаўнікі пачатковых 

класаў устаноў 

агульнай сярэдняй 

адукацыі  

Фарміраванне 

агульнавучэбных 

уменняў і навыкаў у 

навучэнцаў на першай 

ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі 

Баутрэль 

Таццяна 

Уладзіміраўна 

Вышэйшая Кастрычнік 

2017, 

камандзіроўка 

 



27.01-

31.01.2020 

 

Выхавальнікі ўстаноў 

дашкольнай адукацыі 

 

Узаемадзеянне ўстаноў 

дашкольнай адукацыі і 

сям’і ва ўмовах 

адкрытай адукацыйнай 

сістэмы 

Пшэннік  

Іна 

Уладзіміраўна 

Першая  Кастрычнік 

2017, 

прафілакторый 

 

10.02-

14.02.2020 

Настаўнікі пачатковых 

класаў устаноў 

агульнай сярэдняй 

адукацыі 

Фарміраванне 

агульнавучэбных 

уменняў і навыкаў у 

навучэнцаў на першай 

ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі 

Сазонава 

Вольга 

Баніфацыеўна 

Першая Чэрвень 2017, 

камандзіроўка 

 

22.06-

27.06.2020 

Настаўнікі беларускай 

мовы і літаратуры 

устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі 

Рэалізацыя зместу і 

сучасных 

метадычных 

падыходаў у 

выкладанні мовы і 

літаратуры 

Чаеўская 

Марына 

Пятроўна 

Вышэйшая  Не была, 

прафілакторый 

 

04.05-

08.05.2020 

 

Настаўнікі 

інфарматыкі устаноў 

агульнай сярэдняй 

адукацыі 

 

Рашэнне задач па 

праграмаванні ва 

ўмовах абнаўленага 

зместу вучэбнага 

прадмета 

“Інфарматыка” 

Старавойтаў 

Павел 

Валер’евіч 

Першая Не быў, 

камандзіроўка 

 

27.01-

31.01.2020 

 

Настаўнікі-дэфектолагі 

устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі 

 

 

Асаблівасці дзейнасці 

настаўніка-

дэфектолага ва ўмовах 

адукацыйнай 

інтэграцыі 

 

 

 

 

Юкевіч 

Марына 

Анатольеўна 

Без катэгорыі Не была, 

камандзіроўка 

 



 

 

 

 

Капцюг І.А. 

52 67 75 

 

14.09-

18.09.2020 

 

Настаўнікі працоўнага 

навучання (абслуговай 

працы) устаноў 

агульнай сярэдняй 

адукацыі 

Фарміраванне 

прадметных 

кампетэнцый 

навучэнцаў на ўроках 

працоўнага 

навучання 

Харытон  

Ала  

Ільінічна 

Першая Верасень 2017, 

камандзіроўка 

 

11.05-

15.05.2020 

 

Педагогі-псіхолагі 

ўстаноў адукацыі, 

педагогі сацыяльныя 

ўстаноў адукацыі 

Формы і метады 

работы з сям’ёй па 

прафілактыцы 

залежных, сузалежных 

паводзін 

Рыбалоўская 

Алеся 

Мікалаеўна 

Без катэгорыі Не была, 

камандзіроўка 

 


