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У Чалавек i яго справа

lЛ танайленне ! прафесii

1 Шлях у прафесiю дrя Веры
ЪJМi*айла!ны пачаfся з
навучання f Брэсцкiм дзярl<аfным
педагагiчным iнстытуце iмя
АС.Пfшкiна, пасJIя заканчэння якога
яна трапiла па размеркаваннi f
сярэднюю шl(олу N9З iмя В.М.Усава
г. Гродна. Энергiчная, акты!ная,
мэтанакiраван;ul, маладм настаfнiца
пачатковых класа! адразу звярнула
на сябе fвагу кiраfнiцтва, i fжо
праз HeKaJIbKi месяца! работы яе
прызначаюць вьIзваленым сакратаром
камсамольскай арганiзацыi школы.
Праз два гады Вера Мiхайлаfна

прыходзiць працаваць у сярэднюю I

адукащili кС-ярэдняя школа N92
г. Масты" функцьlянуе клаG

3 ВЬrВУЧЭННеМ ШКОЛЬНlrЖ ПРаДUrеТаУ
на бепарускаЙ мове.

HacTaiHiKaM у iM з'фляецIlа
Вера Бялайц

Ужо два гадьt
УлзяржаУнай установе
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бьУадзiн зяе выпускаf,уякiм з пало-
вы вучнф пасJu заканчэння школьl
выбрмi медыцынскiя прафесii.
Адна з вакньж сIсlадаючьж здарова-

га лад/ )<ьIцця - заняткi фiзщульц42ай
i спортам, таму на працr,ry многiх
гадо! Вера Мiхайла!на падтрымлiвае
цесцло qtsязь з трэнераIчIi СДЮШАР
г. Масты. Большасць яе вучня! ужо
з др)лога юIаса пачынае наведваць
секцьIю баскетбола, цiкавасць да
якога HacTafHiK прывiвае з пачатку
нав)дання f школе. Не дзýна, што
с"яlрод выпускнiкоi Веры Мiхайлаfны
нямaиа трэнераf па баскетболе, а
таксама членаf зборнай каманды
вобласцi. Апошнi вьlпусl( пачатковай
школы - спецьшлiзаваны па спорце
(баскетболе) клас.
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да гэтага часу восьрко 3Z гады.

З самага пачатqу свайго прафесiйнага
шляху Вера Мiхайла!на выразна
iсвядомiла, што HacTafHiK пачаковьж
класаf - гэта педагог, якi павiнен зай-
мацца не толькi навучаннем, але i

выхаван нем м;lлодшых школьн iка!.

}.xoYHbI пачатак
у BI'rxaBaнHr

Па волi лёсу Вера
lxa а знаёмiцца з настая-

целем вята-Пакро}скай царквы
в. Бялавiчы Мастоfскага раёна айцом
Васiлiем. З я!ляецца iдэя арганiзаваць
цьlм сустрэч святара з вlннямi юlаса.
Так духоfна-мармьнае выхаванне
становiцца прыярытэтным у рабоце
педдгога на праLцry многiх гадоf.
Пасля гэтага было шматгадовае

qпрацо!нiцтва з айцом Уладзiмiрам,
наста;IцеJIем Свята-Iльiнскай царквьl
г. Масты. Арганiзо}валiся шматлiкiя
паломнiцкiя паездкi длlя вучня! i ix
бацько! па святых месцах гарадоf
MiHcKa, Брэста, Гродна, Полацка;
было арганiзавана каля 2ОО паездаку
Жыровiцкi Свята-Усilенскi манастыр;
праводзiлiся тэматычньи сустэчьI са
свяшчэннасJцDкыцелямi. 3а асабiсты
й<лад у джоiнае выхаванне моладзi
У 2О 1 О годзе Вера Мiхайлаfна
была !знагароджана Падзячным
пiсьмом Масто!скага раённага

выканаfчага камiтэта i Ганаровай гра-
матай фодзенскай епархii Беларускай
Правасла!най Шрквы.
Экскурсiйная дзейнасць Веры

Мiхайла}ны не абмяжо}ваецца
наведваннем праваслаfных xpaMaf i

святьж месцаf. Разlrмеючы во|(насць
грамадзянска- патрыятыч нага выха-
вання школьнit<а}, яна рэгуляр-
на арганiзуе паездкi f Брэсцскую
крэпасць, у музей гiсторыi Вялiкай
Айчыннай вайны f г. MiHcl<y, у мема-
рьшльн ы комплекс Хатынь, на заставу
Ьроя Савецкага Саюза В.М.Усава,
мемарьильны комплекс ля в. Шымкi
Мастоfскага раёна. Перад кож-
най паездкай праводзiцца вялil<ая
падрыхгоfчая работа.

ýпарскiя праrрамьI

Разумеючы, што джо}нае
чалавека цесна
Вера Мiхайла}на

пачынае актыfна прапагандаваць
здаровы лад жыцця i прывiваць
яго cBaiM вучням. У 1999 годзе
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распрацо}вае а}тарсц,/ю праграму
фаIglльтать$нага ц/рса u3даровы лад
жьlцця) для пачатковых класа!. У
ZOOO годзе з'яУляеццая аналагiчная
праграма для вучняf 5-7 класаf, у
2ОО2 годзе - длlя вучня} 8-9 t<ласаf,
а у 2ОО7 годзе зацвярджаецца
распрацаваная Верай Мiхайла}най
праграма фаgшьтатьфнаrа lg42ca кМе-
дыцына i здаро}еп длlя вучня! 9- 1О
класа!. Паралельна з распрацо!кай
праграм i ix апрабацьшй актьfна зай-
маецца самаад/кацыяй у дадзеным
накiрунцу.

заканчвае ц/рсы класiчнага лячэбна-
га масажу на кафедры спартьтfнай
медыцыны фflУ iM. Я.Iýпалы. На пра-
цяry 16 гадо} Вера Мiхайлаfна у
вольны ад вучэбных заняткаf час
робiць масФк cBaiM вlнням, атаксам€t
HacTafHiKaM, праводзiць фiтатэрапiю
i ароматэрапiю. У рамках рэалliзацыi
факультаты}нага курса <Медыцы-
на i здаро!е> навучае старэйшых
школьнiкаf элементам масажу.
Вынiкам гэтай работы становiцца
атрыманне iMi пасведчання! з пра-
вам правядзення касметычнага ма-
с;uq/ пасJIя здачы эl€аIиена на кафе-
дры спарть$най медыцыны ф.ЩУ iмя
Я. Купалы.

3ахапленне Веры Мiхайлаfны ме-
дыцынай перадавалася i яе вучням.
Самым паказаJIьньlм у гэтым плане

E-r еддfо]-наватар,
l П падзвiжнiк

t f .rlЪr, Gправr,I

За час работы ! нашай школе Вера
Мiхайлаfна праявiла сябе f розных
сферах дзеЙнасцi: член прафсаюзна-
га камiтэта школы, KipafHiK раённага
метадычнага аб'яднання настфнiкаf
пачатковых класа!, член творчай
групы па рэалiзацыi iнавацыйнага
праекга. Яна не проста HacTa}HiK. Гэта
выIgIадчьlк, выхавацель, арганiзатар
дзейнасцi дзяцей, актьфны !дзельнiк
зносiн з вlннямi, ix бацькамi i кмегамi,
кансультант, acBeTHiK i грамадсl<i
актывiст. Пастаянна павышае fзровень
свайго прафесiяналiзму i пqдагагiчнага
майстэрства, вядзе творчы пошук
новага.
Ьта педагог-наватар, сапра!дны

падзвiжнiк сваёй справы, яркаrr асоба,
здольная пераадольваць любыя
lцжкасцi i праrрваць творча Не дзiва,
што fce пачатьи Верай Мiхайла!най
справьI атрымлiвалi падтрымку i

аддбрэнне з боlу кiраfнiщва i бацькоf
яе вучня!. За дасягнlпьlя поспехi f
навучаннi i вьжаваннi падрасгаючага
пак€Iлення Вера Мiхайла!на не адзiн
раз узнагароджвалася Ганаровымi
граматамi раённага i абласнога
выкана!чьж камiтэтаf.
Хацеласяl б, каб TaKix педагогаf, як

Вера Мiхайла!на Бялайц, было як
мо;кна больш, каб маладьlя HacTafHiKi,
беручы з яе прьlклад, не баялiся
ставiць перад сабой мэты, яt<iя будл-ць
дазваJtяць iM пастаянна павышаць уз-
ровень свайго прафесiйна-асобаснага
развiцt-ц. Бо, як сцвярдд(ае народнаrl
мудрасць, (дароry асiлiць той, хто
iдзео.

Наталlля ПАIIЯНЮК
- намеснiкдырэктара

па вучэбнай рабоце
.ЩА "Сярэдняя школа N92

r. Масты"

звязана з

о

ffi

ф
Ф
a]

#

ож
ж

ф
*
|::]i;;

ffi

о

W

dф

а
].,

ф

Вера Мiхайла!на Бялаilц - еэmа пеOаzое-нава-
mаp сапраgOны паазвlжнit< сваёЙ справ|эL яркая
асоба, зOольная перааOольваць любыя цяжкасцi i
працаваць mворча, Не 0зtва, шmо !се пачаmыя Ве-
рай Mixaйtta! най справы ampblшlliBatti па0 mрьLмлч
i аdабрэнне з боtч кiра!нiцmва i бацько! яе вgчняg,


