
ЗАГАД упраўлення па адукацыі адміністрацыі Ленінскага раёна г.Мінска  

ад 11.03.2022 № 151 

 

 

 

 

 

 
 
Аб удзеле ўстаноў адукацыі ў  
конкурсе творчых работ 
«Маладняк» да 140-годдзя народнага  
паэта Беларусі Янкі Купалы 
 
 

У адпаведнасці з пісьмом установы “Дзяржаўны літаратурны музей 

Янкі Купалы” ад 25.01.2022 № 01-37/14, з мэтай патрыятычнага 

выхавання падрастаючага пакалення і папулярызацыі творчасці першага 

народнага паэта Беларусі Янкі Купалы 

ЗАГАДВАЮ: 

1. Дырэктару дзяржаўнай установы адукацыі «Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі «Маяк» г.Мінска» (Міхайлідзі А.М.) 

арганізаваць правядзенне першага этапу конкурсу творчых работ 

“Маладняк” да 140-годдзя народнага паэта Беларусі Янкі Купалы (далей – 

Конкурс) (Дадатак). 

2. Кіраўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі забяспечыць 

удзел навучэнцаў устаноў адукацыі ў Конкурсе ў адпаведнасці с 

Палажэннем (Дадатак). 

3. Кантроль за выкананнем дадзенага загаду ўскласці на 

начальніка аддзела выхаваўчай, ідэалагічнай работы і па ахове дзяцінства 

Вайтэнка К.Г. 

 
Начальнік упраўлення                                               Н.Г.Кучынская 
 
  



Дадатак  
да загада упраўлення па адукацыі 
адміністрацыі Ленінскага раёна  
г.Мінска ад 11.03.2022 № 151 
 

 

Палажэнне 
аб конкурсе творчых работ “Маладняк” 
да 140-годдзя народнага паэта Беларусі  
Янкі Купалы 
 

1. Асноўныя палажэнні 

1,1. Дадзенае палажэнне вызначае мэты, задачы, парадак i ўмовы 
правядзення конкурса чытальнікаў “Маладняк” (далей — Конкурс), крытэрыі 
ацэнкі i патрабаванні да яго ўдзельнікаў, парадак падвядзення вынікаў i 
ўзнагароджання пераможцаў. 

1.2. Дадзенае палажэнне прадстаўляецца для азнаямлення ўсім 
зацікаўленым асобам, якія прэтэндуюць на ўдзел у Конкурсе. 

1.3. Удзельнікі Конкурсу — вyчні 1-11 класаў сярэдніх школ i гімназій 

г.Мінска. 

2. Асноўныя мэты i задачы 

Мэта: патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення i 

папулярызацыя творчасці першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. 

Задачы: 

- развіццё мастацкага i фарміраванне навыкаў выразнага чытання; 

- выхаванне ўстойлівай цікавасці да чытання; 

- развіццё творчых i артыстычных здольнасцей; 

- заахвочванне таленавітых вучняў да ўдзелу ў культурным жыцці 

краіны; 

- выяўленне лепшых чытальнікаў сярод дзяцей i падлеткаў. 

3. Арганізатар i партнёры праекта 

3.1 Арганізатарам правядзення раённага этапу Конкурсу з’яўляецца 

Упраўленне па адукацыі адміністрацыі Ленінскага раёна г.Мінска. 
Арганізацыйнае і метадычнае забяспячэнне правядзення раённага этапу 

Конкурса ажыццяўляецца дзяржаўнай установай адукацыі “Цэнтр дадатковай 
адукацыі дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска”. Арганізацыю i правядзенне 

гарадскога этапу Конкурса забяспечвае Дзяржаўны літататурны музей Янкі 
Купалы.  

*Арганізатар вызначае намінацыі конкурсу, правілы i парадак яго 

правядзення, а таксама адказвае за рэкламу i асвятленне у сродках масавай 
інфармацыі. 

3.2. Партнёры праекта: 

Камітэт па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта; 

— Саюз пісьменнікаў Беларусі; 

– Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі.  

4. Правы i абавязкі ўдзельнікаў Конкурсу  



Удзельнікі конкурсу даюць згоду на прадастаўленне Арганізатару права 
на публічны доступ да матэрыялаў (відэазапісаў), размяшчэнне ix у друкаваных 
выданнях, у інтэрнэт-рэсурсах i г. д. 

5. Парадак i форма правядзення 

5.1. Раённы этап Конкурсу (адборачны) праводзіцца з 14 сакавіка па 28 

сакавіка 2022 года. 

5.2. Конкурс праводзіцца ў наступных узроставых гpyпax: 

- I rpyпa — вучні 1-4 класаў; 

- II rpyпa — вучні 5-8 класаў; 

- III rpyпa — вучні 9-11 класаў. 

5.3. Конкурс праводзіцца ў двух намінацыях: 

I намінацыя - “Толькі ў палёт” (па матывах верша “Хлопчык i лётчык”).  
У дадзенай намінацыі ўдзельнічаюць вучні I групы (1-4 класы), якія 

павінны зрабіць мадэль самалёта з любога матэрыялу (максімальныя памеры: 
вышыня 30 см, даўжыня 70 см, шырыня 70 см). Да 28 сакавіка 2022 года 
навучальная ўстанова дасылае “Заяўку ўдзельніка” і фотаздымак самалёта на 
электронную пошту lencvr@minskedu.gov.by (з указаннем тэмы_Конкурс 
«Маладняк»). 

 
II намінацыя “Спадчына мaя” (да 100-годдзя зборніка Янкі Купалы 

“Спадчына”).  
У дадзенай намінацыі ўдзельнічаюць вучні II i III груп (5-8 класы і 9-11 

класы). Канкурсанты павінны запісаць мастацкае чытанне аднаго з вершаў 
патрыятычнай тэматыкі на відэа (гарызантальнае відэа, фармат МР4) і даслаць 

яго разам з заяўкай на электронную пошту lencvr@minskedu.gov.by (з 
указаннем тэмы_Конкурс «Маладняк»). 

5.4. Па выніках раённага этапу адбіраюцца творчыя работы у колькасці 
3-x адзінак для ўдзелу ў гарадскім Конкурсе (па адной рабоце з I, II i III групы). 

 
*Арганізатар гарадскога этапу Конкурсу адбірае фіналістаў і 

паведамляе ім аб выхадзе ў фінал. 

Фінал гарадскога Конкурса — будзе правадзіцца: 

20.04.2022 - у намінацыі “Толькі ў палёт” — на базе Дзяржаўнага 

літаратурнага музея Янкі Купалы; 
25.04.2022 - у намінацыі “Спадчына мая” — на базе Рэспубліканскага 

тэатра беларускай драматургіі. 

Уce мадэлі самалётаў, якія прайшлі адбор у фінал гарадскога Конкурса, 

застаюцца ў Арганізатара i будуць дэманстравацца ў філіяле музея “Вязынка 

” пaдчаc Рэспубліканскага свята паэзіі, песні i народных рамёстваў. Мадэлі, 

якія па выніках фінала Конкурса займуць прызавыя месцы, зacmaюцца ў 

Арганізатара i будуць экспанавацца ў інтэрактыўнай зоне “Хлопчык i лётчык” 

cmaцыянарнай экспазіцыі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. 

 

Адказныя за правядзенне раённага этапа Конкурса: 

загадчык АІРіТ Вольга Лявонцьеўна Туромша, 017 3583111, 

метадыст Людзміла Уладзіміраўна Давыдзенка, 017 3955514. 
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Дадатак да Палажэння 

 

ЗАЯЎКА 

на ўдзел у раённым конкурсе “Маладняк” 

да 140-годдзя народнага паэта Беларусі Янкі Купалы 

 

Установа 

адукацыі 

Прозвішча 

і імя 

ўдзельніка 

Клас  Намінацыя  Назва 

працы (або 

верша) 

Кіраўнік, 

нумар 

мабільнага 

тэлефона  

      

      

      

 

Дата 

 

Дырэктар 


