
ЗАГАД упраўлення па адукацыі адміністрацыі Ленінскага раёна г.Мінска  

ад 05.04.2022 № 212 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Аб удзеле ўстаноў адукацыі                      
ў раённым этапе рэспубліканскай  
акцыі «Эстафета музейнага 
вопыту» 
 

У адпаведнасці з планам работы Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь на 2022 год, загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь                   

ад  28 сакавіка 2022 года № 05-01-14/2617/дс/ «Аб правядзенні 

рэспубліканскай акцыі «Эстафета музейнага вопыту» з мэтай павышэння 

эфектыўнасці дзейнасці музеяў устаноў адукацыі як адукацыйнай прасторы 

і рэсурса ў патрыятычным выхаванні дзяцей і навучэнскай моладзі  

ЗАГАДВАЮ: 

1.Дырэктару дзяржаўнай установы адукацыі “Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска” (Міхайлідзі А.М.) арганізаваць 

з 6 красавіка па 6 мая 2022 г. правядзенне раённага этапу рэспубліканскай 

акцыі «Эстафета музейнага вопыту» (далей – Акцыя) згодна з Палажэннем 

(Дадатак 1). 

2.Кіраўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі забяспечыць удзел 

кіраўнікоў музеяў устаноў адукацыі ў Акцыі згодна з Палажэннем (Дадатак 

1). 

3. Кантроль за выкананнем дадзенага загаду ўскласцi на начальніка 

аддзела выхаваўчай, ідэалагічнай работы і ахове дзяцінства Вайтэнка К.Г. 

 

Начальнік упраўлення Н.Г.Кучынская 

 

 

 

 



Дадатак 1 
да загада упраўлення па  
адукацыі Ленінскага раёна г.Мінска 
ад 05.04.2022 № 212 

 
ПАЛАЖЭННЕ  
аб правядзеннi раённага этапу  
рэспубліканскай акцыі  
«Эстафета музейнага вопыту» 

 

1. Агульныя палажэнні 

1.1. У адпаведнасці з планам работы Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь на 2022 год, загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад  

28 сакавіка 2022 года № 05-01-14/2617/дс/ праводзіцца рэспубліканская 

акцыя «Эстафета музейнага вопыту» (далей – Акцыя). 

1.2. Арганізатарам правядзення раённага этапу Акцыі з’яўляецца 

ўпраўленне па адукацыі Ленінскага раёна г.Мінска. 

Арганізацыйнае і метадычнае забеспячэнне правядзення раённага 

этапу Акцыі ажыццяўляе дзяржаўная ўстанова адукацыі «Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска» (далей – ЦДАДзіМ “Маяк” 

г.Мінска). 

1.3. Акцыя праводзіцца ў тры этапы: 

першы этап (адборачны) – раённы з 6 красавіка па 6 мая 2022 г.; 

другі этап (адборачны) – Мінскі гарадскі (гарадская дыялогавая 

плашчадка адбудзецца 25 мая 2022 г. а 15.00 у анлайн фармаце); 

трэці этап – рэспубліканскі.  

1.4. Для правядзення Акцыі на кожным этапе ствараюцца 

арганізацыйныя камітэты (далей – аргкамітэты). 

Аргкамітэт кожнага этапу:  

забяспечвае арганізацыйнае і метадычнае суправаджэнне Акцыі; 

даводзіць інфармацыю аб Акцыі да ведама ўстаноў адукацыі; 

вызначае месца і канкрэтныя даты правядзення адпаведнага этапу 

Акцыі, якія прадугледжваюць вызначэнне лепшых музейных вопытаў 

кіраўнікоў музеяў устаноў адукацыі;  

ажыццяўляе персанальны падбор складу журы Акцыі і зацвярджае яго 

ва ўстаноўленым парадку; 

аналізуе і абагульняе вынікі правядзення дыялогавай пляцоўкі 

кожнага этапу, стварае электронны зборнік матэрыялаў, які размяшчаецца 

на сайтах арганізатараў дадзенага этапу, а таксама на старонках сайтаў 

устаноў адукацыі, дзе дзейнічае музей. 

1.5. Для падвядзення вынікаў Акцыі на кожным этапе аргкамітэтам 

ствараецца журы, якое: 



вызначае лепшы музейны вопыт кіраўнікоў музеяў устаноў адукацыі 

адпаведных этапаў Акцыі; 

прадстаўляе пратаколы па выніках Акцыі ў адпаведныя аргкамітэты. 

2. Асаблівасці правядзення Акцыі 

2.1. Акцыя праводзіцца з красавіка па чэрвень 2022 года. 

2.2. Асноўныя мэта і задачы акцыі 

Акцыя праводзіцца з мэтай павышэння эфектыўнасці дзейнасці 

музеяў устаноў адукацыі як адукацыйнай прасторы і рэсурса 

ў  патрыятычным выхаванні дзяцей і навучэнскай моладзі. 

Асноўнымі задачамі Акцыі з’яўляюцца: 

удасканаленне прафесійнай кампетэнцыі кіраўнікоў музеяў, 

іх  педагагічнага і метадычнага майстэрства;  

выяўленне сучасных методык, тэхналогій і форм музейнай дзейнасці;  

прэзентацыя дасягненняў у галіне музейнай педагогікі; 

стварэнне метадычнай капілкі паспяховых музейных практык для 

выкарыстання эфектыўнага вопыту ў адукацыйным працэсе; 

папулярызацыя дзейнасці музеяў устаноў адукацыі як прасторы 

адукацыі і выхавання. 

2.3. У рамках Акцыі на раённым этапе абарона вопыту адбываецца ў 

завочным фармаце: «Культурна-адукацыйныя практыкі сучаснага музея 

ўстановы адукацыі».  

Кожны кіраўнік музея павінен падрыхтаваць тэкставы матэрыял, 

прэзентацыю і запісаць на відэа абарону вопыта (гарызантальнае відэа, 

фармат mp4), пасля чаго даслаць не пазней 6 мая 2022 г.на электронную 

пошту lencvr@minskedu.gov.by (з указаннем тэмы “Музейны вопыт”) . 

У рамках Акцыі кіраўнікі музеяў прадстаўляюць уласны эфектыўны 

вопыт работы ў галіне музейнай дзейнасці: музейныя практыкі, праекты, 

навацыі і г.д. 

Па выніку правядзення раённага этапу ствараецца электронны зборнік 

матэрыялаў, які размяшчаецца на сайтах арганізатараў дадзенага этапу, а 

таксама на старонках сайтаў устаноў адукацыі, дзе дзейнічае музей. 

 

Патрабаванні да тэкставага матэрыялу: матэрыял (да 5 старонак 

уключна, у фармаце Microsoft Word, шрыфт 14, інтэрвал 1,0) змяшчае назву 

тэмы вопыту, апісанне зместу з улікам актуальнасці і практычнай значнасці 

вопыту, інфармацыю аб кіраўніку музея - прозвішча, імя, імя па бацьку, 

пасада, нумары кантактных тэлефонаў, установа адукацыі, раён, вобласць. 

Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па тэлефоне 8017 3955514 

(аддзел інтэллектуальнага развіцця і творчасці ЦДАДзіМ “Маяк” г.Мінска). 

3. Падвядзенне вынікаў  

mailto:lencvr@minskedu.gov.by


Удзельнікі кожнага этапу Акцыі адзначаюцца сертыфікатамі 

арганізатараў. 

 

 

Адказныя за раённы этап Акцыі 

аддзел інтэлектуальнага развіцця і творчасці ЦДАДзіМ “Маяк” г.Мінска: 

загадчык АІРіТ Вольга Лявонцьеўна Туромша, к.т.8 017 3583111 

метадыст Людзміла Уладзіміраўна Давыдзенка, к.т.8 017 3955514 

 



Дадатак 

 

ЗАЯЎКА 
на ўдзел у раённым этапе рэспубліканскай акцыі 

“Эстафета музейнага вопыту” 
 

установа адукацыі_____________________________________________ 
 

№ Удзельнік  
(прозвiшча, iмя, iмя па 

бацьку) 
(па беларускі і на рускай 

мове) 

Пасада, 
№ маб.тэл. 

Назва музея 
 

Назва тэмы 
вопыту 

1.     

 
 

Адказны за падачу заяўкі 
 
 
Дата 

 


