
ВІЛЕЙСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ,  

СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ 

 

 

 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

      УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

СПОРТУ И ТУРИЗМУ  

 

                    ЗАГАД                                                    ПРИКАЗ 
 
22.04.2022 № 238 
                            г.Вілейка                г.Вилейка    

 
Аб правядзенні раённага этапа 
рэспубліканскай выставы- 
конкурсу дзіцячай творчасці  
“Пад небам сінім” 
 
 У мэтах выканання загада галоўнага ўпраўлення па адукацыі 

Мінскага абласнога выканаўчага камітэта ад 12.04.2022  № 193 

ЗАГАДВАЮ: 

 1. Дзяржаўнай установе адукацыі “Вілейскі раённы цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі” (Рыжэвіч Н.В.) арганізаваць і правесці з 25 

красавіка па 1 чэрвеня 2022 года раённы этап рэспубліканскай выставы-

конкурсу дзіцячай творчасці “Пад небам сінім”, прысвечанай 140-годдзю з 

дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа 

(далей – выстава-конкурс). 

2. Зацвердзіць:  

2.1. састаў арганізацыйнага камітэта раённага этапа  рэспубліканскай 

выставы-конкурсу (далей – аргкамітэт); 

2.2. зацвердзіць парадак правядзення раённага этапа рэспубліканскай 

выставы-конкурсу. 

 3. Кіраўнікам дзяржаўных устаноў агульнай сярэдняй і дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі: 

3.1. забяспечыць удзел навучэнцаў у раённым этапе рэспубліканскай 

выставы-конкурсу; 

3.2. ў тэрмін  да 1 чэрвеня 2022 года прадаставіць у дзяржаўную 

ўстанову адукацыі “Вілейскі раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі” заяўкі. 

4. Дзяржаўнай установе адукацыі “Вілейскі раённы цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі” (Рыжэвіч Н.В.) ажыццявіць дастаўку лепшых 

творчых работ навучэнцаў у дзяржаўную ўстанову адукацыі «Мінскі 

абласны інстытут развіцця адукацыі». 

 

Намеснік начальніка  ўпраўлення                      Т.Э. Валынец 
 
Кажура  54375 



Дадатак 1 

Загад намесніка начальніка 

ўпраўлення па адукацыі, 

спорце і турызму  

Вілейскага райвыканкама 

 22.04.2022 № 238   

 

 

Састаў арганізацыйнага камітэта 

раённага этапа рэспубліканскай выставы-конкурсу 

дзіцячай творчасці “Пад небам сінім”, прысвечанай 140-годдзю з дня 

нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа 

 

 

 

Валынец Т.Э. намеснік начальніка ўпраўлення па адукацыі, спорце 

і турызме Вілейскага райвыканкама 

 

Патанейка В. І. інспектар упраўлення па адукацыі, спорце і турызме 

Вілейскага райвыканкама 

 

Рыжэвіч Н.В. дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі “Вілейскі 

раенны цэнтр дададковай адукацыі дзяцей і моладзі” 

 

Ракецкая А.А. намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце 

дзяржаўнай установы адукацыі “Вілейскі раенны 

цэнтр дададковай адукацыі дзяцей і моладзі” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак 2 

Загад намесніка начальніка 

ўпраўлення па адукацыі, 

спорце і турызму  

Вілейскага райвыканкама 

 22.04.2022 № 238   
 
 

Парадак правядзення 

раённага этапа рэспубліканскай выставы-конкурсу 

дзіцячай творчасці “Пад небам сінім”, прысвечанай 140-годдзю з дня 

нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа 

 

1. Агульныя палажэнні 

1.1. Раённы этап рэспубліканскай выставы-конкурсу дзіцячай 

творчасці “Пад небам сінім” (далей – выстава-конкурс), прысвечанай  

140-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы  

і Якуба Коласа, праводзіцца з мэтай патрыятычнага і духоўна-маральнага 

выхавання навучэнцаў праз іх далучэнне да каштоўнасцей беларускай 

культурнай спадчыны. 

1.2. Асноўнымі задачамі выставы-конкурсу з’яўляюцца: 

 прыцягненне больш пільнай увагі дзяцей і творчай моладзі праз 

сродкі візуальнага мастацтва да творчасці беларускіх паэтаў Янкі Купалы 

і Якуба Коласа; 

развіццё дзіцячай творчасці ў галіне выяўленчага і дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва ва ўстановах агульнай сярэдняй, дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі; 

 выяўленне і падтрымка юных талентаў. 

1.3. Да ўдзелу ў выставе-конкурсе запрашаюцца навучэнцы ўстаноў 

агульнай сярэдняй, дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі  

1.4. Выстава-конкурс праводзіцца для навучэнцаў ва ўзросце  

ад 6 да 18 гадоў па наступных намінацыях:  

“Ілюстрацыя”; 

“Кніжная вокладка”; 

“Буктрэйлер”; 

“Анімацыя”; 

“Дэкаратыўна-прыкладная творчасць”. 

1.5. Для арганізацыі і правядзення выставы-конкурсу фарміруецца 

арганізацыйны камітэт (далей – аргкамітэт). 

Аргкамітэт: 

 арганізуе кансультацыі для зацікаўленых аб парадку ўдзелу ў 

выставе-конкурсе; 



 зацвярджае склад журы; 

 распаўсюджвае інфармацыю аб правядзенні выставы-конкурсу; 

 зацвярджае рэзультаты выставы-конкурсу; 

 аналізуе і абагульняе вынікі выставы-конкурсу. 

1.6. Рашэнні аргкамітэта прымаюцца на пасяджэннях шляхам 

адкрытага галасавання і афармляюцца пратаколамі. Аргкамітэт мае права 

прымаць рашэнне, калі на пасяджэнні прысутнічае не менш  

за 2/3 зацверджанага саставу аргкамітэта. Рашэнне аргкамітэта лічыцца 

прынятым, калі за яго прагаласавала больш за палову прысутных  

на пасяджэнні членаў аргкамітэта. 

1.7. Журы выставы-конкурсу: 

 арганізуе ацэньванне работ удзельнікаў выставы-конкурсу; 

 падводзіць вынікі выставы-конкурсу; 

 уносіць у аргкамітэт прапановы па ўдасканаленні арганізацыі, 

павышэнню метадычнага ўзроўню выставы-конкурсу, ліквідацыі 

выяўленых недахопаў. 

1.8. Рашэнні журы выставы-конкурсу прымаюцца на пасяджэннях 

шляхам адкрытага галасавання і афармляюцца пратаколамі. Журы 

выставы-конкурсу мае права прымаць рашэнне, калі на пасяджэнні 

прысутнічае не менш за 2/3 зацверджанага саставу журы. Рашэнне журы 

выставы-конкурсу лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала больш за 

палову прысутных на пасяджэнні членаў журы выставы-конкурсу. 

 

2. Патрабаванні да конкурсных работ 

2.1. На выставу-конкурс прымаюцца індывідуальныя і калектыўныя 

работы традыцыйнага і сучаснага напрамку. 

2.2. У творчых работах аўтарам прапануецца раскрыць тэмы, якія 

сустракаюцца ў творах Янкі Купалы і Якуба Коласа: родны край, прырода, 

каханне, абрады, казкі, вобразы герояў твораў і інш. 

2.3. На кожным экспанаце неабходна замацаваць этыкетку памерам 

5х10 см з наступнымі звесткамі: 

назва работы; 

прозвішча, імя, узрост аўтара (у калектыўных работах указваюцца 

ўсе аўтары); 

назва аб’яднання па інтарэсах; 

прозвішча, імя, імя па бацьку педагога (без скарачэння); 

назва ўстановы адукацыі. 

Этыкетка падпісваецца на беларускай мове і замацоўваецца  

на адваротным баку работы ў правым ніжнім вугле. 

Да кожнай творчай работы прапануецца падабраць некалькі радкоў  

з вершаў ці прозы пісьменнікаў, размясціць іх разам з этыкеткай (дадатак 

1). 



2.4. Жывапісныя і графічныя работы могуць быць выкананы ў 

розных тэхніках і любымі матэрыяламі: акварэль, гуаш, алей, туш, 

каляровыя алоўкі, пастэль і інш. Памер работ: аркуш не болей чым 50х70 

см. Работы  на выставу-конкурс прымаюцца неаформленымі. 

2.5. Дэкаратыўна-прыкладныя работы могуць быць выкананы ў 

розных відах і тэхніках прыкладнога мастацтва (ткацтва, вышыўка, 

скульптура, кераміка, выцінанка, роспіс, саломапляценне, разьба па дрэве, 

тэкстыльная лялька і інш.). 

2.6. Буктрэйлеры павінны прадстаўляцца ў распаўсюджаных 

відэафарматах (Windows Media Video, MPEG 1-4, DivX, AVI), працягласць 

– да 3-х хвілін. Удзельнікі вывучаюць існуючыя буктрэйлеры і, 

абапіраючыся на гэты вопыт, ствараюць свой уласны ролік, які мае 

арыгінальны сюжэт  і аўтарскае бачанне, дакладна пастаўленую мэту ў 

прэзентацыі літаратурнага матэрыялу. 

2.7. Анімацыйныя фільмы могуць быць выкананы ў графічнай  

і аб’ёмнай мультыплікацыі (пластылінавая анімацыя, маляваная анімацыя, 

змешаная тэхніка, лялечная анімацыя, Flash-мультыплікацыя). Работа 

павінна мець тытры, у якіх указваецца назва, аўтар(ы), выкарыстаныя 

матэрыялы, месца і год выпуску. Не разглядаюцца прэзентацыі, відэа, 

слайд-шоў, дыяфільмы, фотафільмы. Працягласць фильма – не больш за 5 

хвілін.  

 

3. Умовы правядзення выставы-конкурсу 

 

3.1. Выстава-конкурс праводзіцца ў 2 этапы: 

1 этап – ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, 

установах агульнай сярэдняй адукацыі; 

2 этап – раённы; 

3.2. У перыяд з 25 красавіка па 1 чэрвеня 2022 года праводзіцца 

раённы этап выставы-конкурсу.  

3.3. Для ўдзелу ў раённым этапе выставы-конкурсу неабходна  

да 1 чэрвеня 2022 года прадставіць заяўкі на электронны адрас 

cdo@vileyka-edu.gov.by (для Кажура Г.В.  з паметкай “Пад небам сінім”). 

3.4. Конкурсныя работы ацэньваюцца завочна згодна запоўненнай 

заяўцы з фатаграфіяй і апісаннем. 

3.5. Для ўдзелу ў намінацыях “Буктрэйлер” і “Анімацыя” творчыя 

праекты і суправаджальныя заяўкі (намінацыя; назва конкурснай работы; 

адпаведныя радкі з вершаў ці прозы пісьменнікаў; прозвішча, імя аўтара; 

узрост; аб’яднанне па інтарэсах; установа адукацыі; прозвішча, імя, імя  

па бацьку кіраўніка) загружаюцца ў воблака. Спасылка накіроўваецца  

ў тэрмін да 1 чэрвеня 2022 года 2022 года на электронны адрас: 

cdo@vileyka-edu.gov.by  (для Кажура Г.В.  з паметкай “Пад небам сінім”). 

mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by
mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by


3.6. Журы выставы-конкурсу ацэньвае прадстаўленыя работы  

па наступных крытэрыях: 

захаванне беларускіх народных рамёстваў; 

кампазіцыйнае і каляровае рашэнне; 

спалучэнне традыцыйнага мастацтва і сучасной культуры; 

арыгінальнасць ідэі, самабытнасць мастацкага ўвасаблення. 

3.10. Лепшыя 20 работ ад Вілейскага раена будуць прадстаўлены ў 

дзяржаўную ўстанову адукацыі “Мінскі абласны інстытут развіцця 

адукацыі” для ўдзелу ў абласным этапе рэспубліканскай выставе-конкурсе 

дзіцячай творчасці “Пад небам сінім”, прысвечанай 140-годдзю  

з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак 1 

 

Прыклад афармлення этыкетак да ўдзелу ў выставе-конкурсе 

 

“Вясна” 

Бандарэнка Дзіяна, 10 гадоў 

аб’яднанне па інтарэсах “Фантазія” 

педагог Кісель Марыя Уладзіміраўна 

ДУДА “Клецкі цэнтр дзіцячай 

творчасці” 

“Новы год” 

Кірыковіч Таццяна, 12 гадоў 

факультатыў “Батык” 

педагог Дубовік Людміла Іванаўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 2  

г. Мар’іна Горка” Пухавіцкага раёна 

Згінулі сцюжы, марозы, мяцеліцы, 

Болей не мерзне душа ні адна, 

Сонейкам цёпленькім, зеленню 

вабнаю 

Абдаравала зямельку вясна. 

Я.Купала “Вясна” 

Ходзіць дзед белабароды 

Полем, лесам, пералескам, 

Засцілае рэчкі лёдам, 

Брыльянцістым снежным блескам. 

Я.Колас “Дзед Мароз” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак 2 

 

Заяўка на ўдзел у раённым этапе рэспубліканскай 

выставы-конкурсу дзіцячай творчасці “Пад небам сінім” 

 

 

1. Раён 

2. Назва ўстановы адукацыі 

3. Прозвішча, імя ўдзельніка (удзельнікаў) 

4. Узрост 

5. Намінацыя 

5. Назва работы 

6. Адпаведныя радкі з вершаў ці прозы, якія размешчаны разам  

з этыкеткай 

7. Кароткае апісанне работы (матэрыял, памер) 

8. Аб’яднанне па інтарэсах 

9. Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога (без скарачэння) 

10. Фота работы 

 


