
План мерапрыемстваў  
дзяржаўнай установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс 

дзіцячы сад-сярэдняя школа №42 г. Магілёва”  
па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання 

беларускай мовы на 2022/2023 навучальны год 
 

№ 
п/п 

Назва мерапрыемства Тэрмін 
выканання 

Адказныя 

Работа з вучнямі 
 Класныя гадзіны, прысвечаныя Дню 

беларускага пісьменства 
верасень  Усе настаўнікі 

 Акцыя “Размаўляй са мной па-
беларуску!” 

верасень Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 
Настаўнікі 
пачатковых 
класаў 

 Пазакласныя мерапрыемствы 
“Гістарычная памяць – дарога ў 
будучыню” 

верасень Кушнярова Ж.С. 
Ярмоленка А.М. 

 Афармленне стэнда “Дзень 
беларускага пісьменства” 

верасень Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 

 Пазакласнае мерапрыемства “Я – 
беларус! Я ганаруся, што маю гэтае 
імя” 

верасень Калачова Л.М. 

 Арганізацыя ў школьнай бібліятэцы 
тэматычнай кніжнай выставы па 
пытаннях сучаснай беларускай 
літаратуры 

верасень Камарова М.В. 

 Марафон “Мова родная - мова 
модная”(выкананне беларускіх 
песень) 

верасень Шасцітка В.У. 
Каржова Н.В. 

 Стварэнне інтэрактыўнага воблака 
слоў “Маё любімае слова па-
беларуску” 

верасень Ярмоленка А.М. 

 Анлайн - акцыя “Натхнёныя 
Бацькаўшчынай” (відээасюжэт пра 
А.В. Пысіна) 

верасень Калачова Л.М. 

 Гастранамічны фэст “Беларуская 
кухня. Вырабы з бульбы” 

верасень Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 
Настаўнікі 
пачатковых 
класаў 

 Конкурс творчых пісьмовых работ верасень Настаўнікі 



“За што я люблю родную зямлю” бел.мовы і літ. 
 Прэзентацыя серыі кніг “Скарбонка 

гістарычнай памяці” 
верасень Камарова М.В. 

 Адкрытая дыстанцыйная акцыя 
“Чытаем вершы пра родную мову” 

верасень Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 

 Літаратурны конкурс “Залацінкі 
роднай мовы” 

верасень Балобіна Т.Г. 

 Выстава мастацкай літаратуры 
“Мастакі слова пра беларускую 
мову” 

верасень Аўдзеева А.У. 
Уласава Ю.Г. 

 Арганізацыя i правядзенне круглага 
стала па пытаннях развіцця 
сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы 

верасень Кушнярова Ж.С. 

 Старт творчай акцыі “Чытаем 
Максіма Танка разам” 

верасень Кушнярова Ж.С. 

 “Паэт з рысамі рыцара” (да 65-
годдзя з дня нараджэння Л.Дранько-
Майсюка) 

кастрычнік Ярмоленка А.М. 

 “Мама! Матуля!-чароўнае слова…” кастрычнік Калачова Л.М. 
 Апытанне “Ці хацеў бы ты дома 

гаварыць па-беларуску? ” 
кастрычнік  Кушнярова 

Ж.С. 
 Пазакласнае мерапрыемства 

“Жывая спадчына” 
кастрычнік Дзмітрыева Т.Р. 

 Турнір вясёлых і знаходлівых 
знаўцаў мовы   

кастрычнік Далініна С.Л. 

 Радыёгазета, прысвечаная 90-
годдзю  з дня нараджэння Івана 
Пташнікава   

кастрычнік Далініна С.Л. 

 Акцыя “ Скарбонка пяшчотных 
слоў для мамы” 

кастрычнік Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 

 Вечарына, прысвечаная 140-годдзю 
з дня нараджэння Якуба Коласа 
“Жыццё, аддадзенае народу” 

лістапад Ярмоленка А.М. 

 Пазакласнае мерапрыемства “Мой 
родны кут” 

лістапад Балобіна Т.Г. 

 Арганізацыя ў школьнай бібліятэцы 
кніжна-ілюстрацыйнай выставы 
“Пісьменнік-юбіляр”(да 140-годдзя 
з дня нараджэння Якуба Коласа) 

лістапад Кавалёва А.А. 
Камарова М.В. 
Настаўнікі  
бел.мовы і літ. 

 Удзел у міжнароднай навукова-
практычнай канферэнцыі “Нам 
засталася спадчына…” 

лістапад Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 

 Этнаграфічны турнір  лістапад Дзмітрыева Т.Р. 



 Арганізацыя экскурсіі вучняў ў 
Дзяржаўны літаратурна-
мемарыяльны музей Якуба Коласа  

лістапад Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 

 Удзел у міжнароднай навуковай 
канферэнцыі “Творчая спадчына 
Янкі Купалы і Якуба Коласа ў эпоху 
інфармацыйных тэхналогій” 

лістапад Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 
Настаўнікі 
пачатковых 
класаў 

 Радыёгазета “Шляхамі пісьменніка”, 
прысвечаная  100-годдзю з дня 
нараджэння Алены Васілевіч 

снежань Кушнярова Ж.С. 

 Пазакласнае мерапрыемства 
“Роднае слова” 

снежань Далініна С.Л. 

 Ранішнік “Гучы, роднае слова!” снежань Дзмітрыева Т.Р. 
 Афармленне выставы да 75-годдзя з 

дня нараджэння Алеся Разанава 
снежань Балобіна Т.Г. 

 Мерапрыемства, прысвечанае Дню 
беларускага кіно 

снежань Калачова Л.М. 

 Лінгвістычная віктарына снежань Далініна С.Л. 
 Віктарына  “ Прырода роднай 

краіны” 
студзень Клепчукова Л.В. 

 Віктарына “Дзяржаўныя сімвалы 
Беларусі” 

студзень Смалякова Л.М. 

 Інфармацыйная гадзіна, 
прысвечаная Навуму Гальпяровічу     

студзень Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 

 Гутарка “Зімуючыя птушкі” студзень Паўлава Л.В. 
 Славутыя імёны Бацькаўшчыны люты Шлімакова Т.У. 
 Афармленне выставы, прысвечанай 

215-годдзю з Дня нараджэння 
Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча 

люты  
Кушнярова Ж.С. 

 Выстава  малюнкаў “ Белая казка” люты Лазарэнка І.М. 
 “Пішам дыктант разам”  (да 

Міжнароднага дня  роднай мовы” 
люты Настаўнікі 

бел.мовы і літ., 
якія працуюць у 
8-11 класах 

 Афармленне стэнду, прысвечанага 
130-годдзю з Дня нараджэння 
Максіма Гарэцкага 

люты Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 

  Гульня “Падарожжа па краіне 
роднай мовы” 

люты Супрон А.М. 

 Пазакласнае мерапрыемства 
“Масленіца” 

люты Шарубіна І.У. 

 Афармленне выставы, прысвечанай 
Сусветнаму дню пісьменніка 

сакавік Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 



“Сапраўдныя пісьменнікі – гонар 
нацыі”  

 Віктарына “ Гуляй і вучыся” сакавік Іваноўская Ю.А. 
 Афармленне стэнду, прысвечанага 

70-годдзю з Дня нараджэння 
Уладзіміра Бутрамеева 

сакавік Дзмітрыева Т.Р. 

 Круглы стол “Самая лепшая мама 
мая” 

сакавік Байкова А.М. 

 Радыёгазета, прысвечаная 105-
годдзю з дня нараджэння Алеся 
Бачылы 

сакавік Камарова М.В. 

 Літаратурная гасцёўня “Мой 
любімы Магілёў” 

сакавік Кучынская А.В. 

 Прырода роднага краю ў вершах 
беларускіх пісьменнікаў 

сакавік Пасікава Т. У. 

 Літаратурная хвіліна “Вясна-
красна” 

красавік Галіноўская Т.А. 

  Конкурс “Знаўцы роднай мовы” красавік Маісеенка В.А. 
 Вясновыя пасядзелкі “З рога ўсяго 

многа 
красавік Аношанка Ю.А. 

 Мерапрыемства “Гульня слоў” красавік Воінава М.В. 
 Афармленне стэнду, прысвечанага 

80-годдзю з Дня нараджэння 
Мар’яны Дуксы 

красавік Кавалёва А.А. 

 Арганізацыя экскурсіі вучняў ў 
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі 
Купалы 

май Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 

 Свята “Чароўны куфэрак” май Мацюхіна А.П. 
 Конкурс малюнкаў “Любімы 

казачны герой” 
май Гаўрыленка І.М. 

 Літаратурны час “Беларускія 
пісьменнікі”” 

май Раднова І.В. 

 Афармленне выставы, прысвечанай 
140-годдзю з Дня нараджэння Янкі 
Маўра 

май Дзмітрыева Т.Р. 

 Пазакласнае мерапрыемства 
“Беларуская казка запрашае ў госці” 

май Ціткова Н.В. 

 Віктарына “Знаўцы мовы” май Кубасава І.І. 
Работа з настаўнікамі 

1 Планаванне тэматыкі   пасяджэнняў 
метадычных аб’яднанняў 
настаўнікаў-прадметнікаў, класных 
кіраўнікоў з улікам 
мерапрыемстваў, накіраваных на 

Верасень, май Кушнярова Ж.С. 
Байкова Г.М. 
Настаўнікі 
бел.мовы і літ. 



падтрымку і развіццё беларускай 
мовы і літаратуры 
 

2 Выставы ў школьнай бібліятэцы 
беларускіх выданняў: 
- перыядычнага друку; 
- літаратурных навінак. 
 

на працягу 
навучальнага 
года 

Кушнярова Ж.С. 
Байкова Г.М. 
Кавалёва А.А. 
Камарова М.В. 
 

3 Абнаўленне ў школьнай бібліятэцы 
кніжнай выставы, прысвечанай 
жыццю і творчасці пісьменнікаў-
юбіляраў 

на працягу 
навучальнага 
года 

Кушнярова Ж.С. 
Байкова Г.М. 
Кавалёва А.А. 
Камарова М.В. 
Настаўнікі 
беларускай 
мовы 

4 Абнаўленне пастаянна  дзеючай 
выставы перыядычных  выданняў 
“У дапамогу педагогу” 
 

на працягу 
навучальнага 
года 

Кушнярова Ж.С. 
Байкова Г.М. 
 

5 Правядзенне конкурсаў, 
прэзентацый, арт-праектаў, 
прысвечаных жыццю і творчасці 
пісьменнікаў-юбіляраў 

на працягу 
навучальнага 
года 

Кушнярова Ж.С. 
Байкова Г.М. 
Кавалёва А.А. 
Камарова М.В. 
Настаўнікі 
беларускай 
мовы 

6 Выпуск радыёгазет, прысвечаных 
жыццю і творчасці пісьменнікаў-
юбіляраў 
 

на працягу 
навучальнага 
года 

Кушнярова Ж.С. 
Настаўнікі 
беларускай 
мовы 

7 Афармленне стэндаў да тыдня 
беларускай мовы і літаратуры 
 

люты Настаўнікі 
беларускай 
мовы 

8 Абнаўленне матэрыялаў да адзінага 
дня беларускага маўлення (кожны 
чацвер) 
 

на працягу 
навучальнага 
года 

Настаўнікі бел. 
мовы, настаўнікі 
пачатковых 
класаў 

Работа з бацькамі 
1 Правядзенне ўрачыстай лінейкі. 

Зварот да бацькоў на беларускай 
мове 

верасень Кушнярова Ж.С. 
Педагогі-
арганізатары 

2 Прапаганда беларускай мовы на  
бацькоўскіх сходах: выкарыстанне 
займальнай інфармацыі, прагляд 

на працягу 
кожнай чвэрці 

Класныя 
кіраўнікі 



відэаматэрыялаў на роднай мове 
3 Выставы ў школьнай бібліятэцы, 

прысвечаныя беларускім народным 
абарадам і святам; жыццю і 
дзейнасці беларускіх пісьменнікаў і 
інш. 
 

на працягу 
навучальнага 
года 

Кавалёва А.А. 
Камарова М.В. 
 

4 Пазакласныя мерапрыемствы з 
удзелам бацькоў 

на працягу 
навучальнага 
года 

Настаўнікі 
беларускай 
мовы 

5 Канцэрты ансамбля народнай 
музыкі “Пралескі” 
 

на працягу 
навучальнага 
года 

Шасцітка В.У. 
Каржова Н.В. 

6 Правядзенне конкурсаў, 
прэзентацый, літаратурных 
імправізацый, музычных вечарын, 
святаў беларускай культуры 

на працягу 
навучальнага 
года 

Настаўнікі 
беларускай 
мовы 
Настаўнікі МА 
музычнай і 
харэаграфічнай 
накіраванасці 

7 Афармленне выстаў у фае школы:  
 “Славутыя імёны малой Радзімы”, 
“Не маўчы са мной па-беларуску” 

лістапад, 
красавік 

Настаўнікі бел. 
мовы і літ. 

8 Афармленне стэндаў да тыдня 
беларускай мовы і літаратуры ў фае 
школы 
 

люты Настаўнікі бел. 
мовы і літ. 

9 Ярмарка  «Шырокая Масленіца» люты Настаўнікі 
беларускай 
мовы 

10 Абнаўленне матэрыялаў да адзінага 
дня беларускага маўлення (кожны 
чацвер) на сайце навучальнай 
установы 
 

на працягу 
навучальнага 
года 

Настаўнікі бел. 
мовы і літ. 

Кіраўнік установы адукацыі         __________________        А.М. Авяркоў 
                                  подпіс 

12.10.2022 
 
М.П. 
 
Кіраўнік метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры Ж.С. Кушнярова  
80447910462 


