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Удзельнікі (85 чалавек)   

 педагагічныя работнікі ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі і ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі, педагагічная і творчая дзейнасць якіх звязана з беларускай народнай творчасцю (удзельнікі 

рэспубліканскай лабараторыі народнай творчасці і рэспубліканскага метадычнага аб’яднання 

педагагічных работнікаў выяўленчага мастацтва і ДПТ (аб’яднанні па інтарэсах музычна-

фальклорнага кірунку, фалькорнага тэатра, дэкаратыўна-прыкладной творчасці і народных 

рамёстваў); 

 прадстаўнікі навуковай грамадскасці (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, 

Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры НАН Беларусі); 

 народныя майстры, фалькларысты-практыкі; 

 дзіцячыя і маладзёжныя фальклорныя калектывы (80 чалавек). 

 

14 САКАВІКА 

 

11.00-13.30 (актавая зала) 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 

 

Адкрыццё Педагагічнага форуму. Прывітанне ўдзельнікаў 

Васільчанка Надзея Васільеўна, дырэктар Нацыянальнага цэнтра 

мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь ансамбль песні і 

танца “Зорачка” Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і 

моладзі, кіраўнік Навіцкая Ала Міхайлаўна 

 

Проблема интериорного творчества в современной культуре 

Можейко Марина Александровна, заведующий кафедрой философии и 

методологии гуманитарных наук Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, доктор философских наук, профессор 

Культура и профессиональное мастерство педагога 

Салеев Вадим Алексеевич, главный научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Белорусской государственной академии 

искусств, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель 

культуры Республики Беларусь, вице-президент Белорусской эстетической 

ассоциации 

Ребенок в пространстве современной культуры 

Иванов Юрий Алексеевич, педагог дополнительного образования народной 

арт-студии "Остров" Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

Традыцыйныя мастацкія рамёствы: праблемы арганізацыі, пераемнасці і 

прадаўжэння традыцый  
Сахута Яўгеній Міхайлавіч, старшыня беларускага саюза майстроў 

народнай творчасці, член міжнароднай арганізацыі па народнай творчасці, 

доктар мастацтвазнаўства, прафесар 
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Выхаванне навучэнцаў сродкамі традыцыйнай культуры беларусаў 

Варфаламеева Тамара Барысаўна, старшы навуковы супрацоўнік аддзела 

музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі Дзяржаўнай навуковай установы 

“Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі”, этнамузыколаг, кандыдат мастацтвазнаўства 

Фальклорны гурт “Берагіня” як адукацыйная сістэма 

Абрамовіч Антаніна Анатольеўна, настаўнік беларускай мовы і 

літаратуры, музычны кіраўнік заслужанага аматарскага калектыву 

Рэспублікі Беларусь фальклорнага гурта “Берагіня”, ДУА “Мётчанскі 

вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа Барысаўскага 

раёна”  

13.30 – 14.30 Абед 

14.30 – 16.00  (актавая зала) 

 

ПЕДАГАГІЧНЫ ДЫЯЛОГ 

“ВОПЫТ РЭАЛІЗАЦЫІ КУЛЬТУРАЛАГІЧНАГА ПАДЫХОДУ 

Ў ПЕДАГАГІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ” 

  “Фальклорны вянок Паазер’я” выконвае ўзорны фальклорны гурт 

“Нежачкі” ДУДА “Расонскі цэнтр дзяцей і моладзі”, мастацкі кіраўнік 

Вашчанка Алена Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі Мірановіч Алена 

Фёдараўна; 

 

Этнапедагагічныя падыходы ў выхаванні навучэнцаў, педагагічным 

узаемадзеянні ўстановы адукацыі і сям’і  

Леўкавец Марыя Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Міханавіцкая сярэдняя школа” 

Формы і метады пераймання традыцыйнай культуры ва ўмовах 

урбанізацыі   

Снітко Марыя Васільеўна, педагог дадатковай адукацыі, фальклорны 

калектыў “Мілавіца”, ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

“Ветразь” г. Мінска 

Этнаграфічныя экспедыцыі як сродак далучэння навучэнцаў устаноў 

дадатковай адукацыі да сістэмы нацыянальных культурных каштоўнасцей 

Картуль Наталія Валянцінаўна, загадчык кабінета “Народная 

творчасць”, УА “Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі”   

Засваенне рэгіянальнага фальклору як форма выхаваўчай і адукацыйнай 

дзейнасці  

Зайцава Алена Мікалаеўна – педагог дадатковай адукацыі, кіраўнік 

узорнага клуба аматараў фальклору “Катрынка” ДУА “Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі г. Высокае” 
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Выкарыстанне выхаваўчага патэнцыялу народнай культуры на занятках 

аб’яднанняў па інтарэсах мастацкага профілю 

Манекіна Ганна Сяргееўна, метадыст ДУА “Навагрудскі раённы цэнтр 

творчасці дзяцей і моладзі” 

 

Дзейнасць народнай студыі “Чараўніцы” па захаванні рэгіянальных 

традыцый дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Крыкун Святлана Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі ДУА 

“Уваравіцкі цэнтр дзіцячай творчасці Буда-Кашалёўскага раёна” 

 

Трансляцыя традыцыйных культурных каштоўнасцей праз арганізацыю 

тэматычных культурна-масавых мерапрыемстваў: з вопыту рэалізацыі 

гарадскога праекта “Нетрадыцыйныя крокі традыцыйнай культуры”  

Абрамчык Ніна Мікалаеўна, загадчык аддзела выяўленчага і дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі г. Брэста” 

 

Захаванне этнакультурнай спадчыны Клічаўскага раёна ў Цэнтры дзіцячай 

творчасці 
Ачыновіч Жанна Яўгеньеўна, педагог дадатковай адукацыі ДУДА 

“Клічаўскі цэнтр дзіцячай творчасці” 

 

Выкарыстанне патэнцыялу каляндарна-абрадавага цыкла беларускага 

народа ў выхаванні падрастаючага пакалення: рэалізацыя раённага 

праекта “Ад вытокаў – у будучыню” 

Фаміна Галіна Станіславаўна, метадыст ДУДА “Полацкі раённы цэнтр 

дзяцей і моладзі” 

Змест і напрамкі творчай дзейнасці ўзорнага фальклорнага калектыву 

“Знічка” 

Кабацкая Святлана Юр’еўна, настаўнік музыкі, кіраўнік узорнага 

фальклорнага калектыву “Знічка” ДУА “Палатоўская дзіцячы сад – 

сярэдняя школа Полацкага раёна” 
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ІНТЭРАКТЫЎНА-ТВОРЧАЯ ПЛЯЦОЎКА 

“ПЕРАЙМАННЕ, ЗАХАВАННЕ І ТРАНСЛЯЦЫЯ  

КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ БЕЛАРУСАЎ  

У СУЧАСНАЙ АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ” 

 

 16.15-18.00 “Беларускі фальклор – мастацтва вуснай традыцыі” 

(музычна-харэаграфічная творчасць, каб. 308)  

Эксперты пляцоўкі – Пладунова Таццяна Аляксандраўна, старшы выкладчык 

кафедры этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

культуры і мастацтваў, этнафоназнаўца, фальклорны гурт “Этнасуполка” 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў; 
Каардынатар – Крыўко Таццяна Міхайлаўна, метадыст аддзела навукова-

метадычнага і псіхолага-педагагічнага суправаджэння дадатковай адукацыі 

Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, магістр 

мастацтваў  

Творчыя майстэрні праводзяць: 

 узорны фальклорны гурт “Нежачкі” ДУДА “Расонскі цэнтр дзяцей і 

моладзі”, мастацкі кіраўнік Вашчанка Алена Мікалаеўна, педагог 

дадатковай адукацыі Мірановіч Алена Фёдараўна; 

 фальклорна-харэаграфічнае аб’яднанне “Рэчанька” ДУА “Мастоўскі 

раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”, мастацкі кіраўнік Шэлястовіч 

Ірына Мікалаеўна; педагогі дадатковай адукацыі Мармыш Валянціна 

Аляксандраўна, Гарбацэвіч Ірына Аляксандраўна;   

 фальклорны калектыў “Мілавіца” ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі “Ветразь” г. Мінска, педагог дадатковай адукацыі Снітко 

Марыя Васільеўна; 

 заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны гурт 

“Берагіня” ДУА “Мётчанскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – 

сярэдняя школа Барысаўскага раёна”, музычны кіраўнік Абрамовіч 

Антаніна Анатольеўна, мастацкі кіраўнік Козенка Мікола Аляксеевіч, 

этнахарэограф; 

 

 16.15-18.00 “Народныя промыслы і рамёствы – асноўны сродак 

пазнання традыцыйнага мастацтва беларусаў” (дэкаратыўна-прыкладная 

творчасць, каб. 211) 

Эксперт пляцоўкі – Трушына Таццяна Рудольфаўна, кіраўнік 

этнакультурнага аб’яднання “Папарць-кветка”, аддзела беларускай народнай 

творчасці Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, член 

беларускага саюза народных майстроў; 
Каардынатар – Сідарэвіч Тамара Арсенцьеўна, метадыст аддзела навукова-

метадычнага і псіхолага-педагагічнага суправаджэння дадатковай адукацыі 

Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі.  
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Майстар класы праводзяць: 

 кераміка 

Раманюк Вольга Уладзіміраўна, педагог дадатковай адукацыі ўзорнай 

студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Крынічка” Нацыянальнага 

цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі; 

 

 выцінанка 

Матвеева Алеся Аляксандраўна, педагог дадатковай адукацыі ДУА 

“Лідскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”; 

Маслава Вольга Юр’еўна, педагог дадатковай адукацыі ДУДА 

“Маладзечненскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік”; 

Сычова Людміла Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі УА 

“Гомельскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі”; 

 

 лялька 

Пятрухіна Нэлі Уладзіміраўна, педагог дадатковай адукацыі ДУА 

“Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “ Спектр” г. Гродна”; 

Чэрнель Святлана Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі ДУА 

“Дзямідавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа 

Дзяржынскага раёна; 

Прывада Кацярына Сцяпанаўна, педагог дадатковай адукацы, ДУА 

“Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Эўрыка” г. Мінска”; 

 

 вышыўка і ткацтва 

Пратасевіч Алена Мікалаеўна, кіраўнік узорнай студыі “Макатка” ДУА 

“Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Белаазёрска”; 

Пунько Таццяна Уладзіміраўна, кіраўнік аб’яднання “Беларускае 

ткацтва” ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

г. Белаазёрска”;    

Картуль Наталля Валянцінаўна, загадчык кабінета “Народная 

творчасць”, Міхалап Вольга Міхайлаўна, загадчык кабінета “Мастацкая 

апрацоўка дрэва” Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі;  

 

 фітадызайн (рагоза, сена і інш.) 

Пятрова Алена Васільеўна, педагог дадатковай адукацыі студыі “Salix” 

ДУА “Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”; 
Шэйх Іна Рэмуальдаўна, педагог дадактовай адукацыі народнай студыі 

фітадызайну “Славянкі вянок” Нацыянальнага цэнтра мастацкай 

творчасці дзяцей і моладзі; 

 зентангл, дудлінг (выкарыстанне сучасных тэхналогій у вывучэнні 

беларускіх свят і арнаменту); 

Мікуліч Алена Мікалаеўна, педагог аб’яднання па інтарэсах “Віцейка”, 

настаўнік працоўнага навучання ДУА “Раманавіцкая сярэдняя школа 

Магілёўскага раёна”; 
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18.00-18.30 Музычна-творчая імпрэза “Мы разам завядзём наш карагод!”  

(удзельнікі  творчых майстэрняў і майстар-класаў), каб.308 

  Творчыя візітоўкі-прывітанні ад фальклорных калектываў: 

 фальклорны калектыў “Мілавіца” ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі “Ветразь” г. Мінска, педагог дадаковай адукацыі Снітко 

Марыя Васільеўна; 

 заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны гурт 

“Берагіня” ДУА “Мётчанскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – 

сярэдняя школа Барысаўскага раёна”, музычны кіраўнік Абрамовіч 

Антаніна Анатольеўна, мастацкі кіраўнік Козенка Мікола Аляксеевіч, 

этнахарэограф; 

 фальклорны гурт “Этнасуполка” Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

культуры і мастацтваў, музычны кіраўнік Пладунова Таццяна 

Аляксандраўна, старшы выкладчык кафедры этналогіі і фальклору 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. 

 

15 САКАВІКА 

 

9.30- 10.30 ШКОЛА МАЙСТЭРСТВА (каб. 308) 

Асаблівасці аўтэнтычнага песеннага выканальніцтва на Беларусі 

Мазюк Ірына Васільеўна, старшы выкладчык Беларускай дзяржаўнай акадэміі 

мастацтваў; этнограф 

Народная кукла в культурном пространстве белорусов 
Трушина Татьяна Рудольфовна, руководитель этнокультурного объединения 

«Папараць-кветка» отдела белорусского народного творчества БНТУ, член 
Белорусского Союза мастеров народного творчества 

 

10.40- 12. 40                 ПЕДАГАГІЧНЫ ДЫЯЛОГ (працяг) 

“ВОПЫТ РЭАЛІЗАЦЫІ КУЛЬТУРАЛАГІЧНАГА ПАДЫХОДУ 

 Ў ПЕДАГАГІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ” 

 

СЕКЦЫЯ № 1 “Беларускі фальклор – мастацтва вуснай традыцыі”  

 (каб. 208) 

Эксперт – Пладунова Таццяна Аляксандраўна, старшы выкладчык кафедры 

этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і 

мастацтваў, этнафоназнаўца;  
Мадэратар – Крыўко Таццяна Міхайлаўна, метадыст аддзела навукова-

метадычнага і псіхолага-педагагічнага суправаджэння дадатковай адукацыі 

Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, магістр 

мастацтваў. 
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Праектна-даследчая творчасць у дзейнасці фальклорнага калектыву 

Дудзінская Кацярына Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Вучэбна-педагагічны комплекс “Жодзішкаўскі яслі-сад – сярэдняя школа” 

Развіццё творчага патэнцыялу навучэнцаў праз далучэнне да народнай 

творчасці на занятках у аб’яднанні па інтарэсах “Беларуская гасцёўня” 

Аляхновіч Наталля Уладзіміраўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Слонімскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

Этнакультурнае выхаванне навучэнцаў у сучасных умовах: традыцыі, 

вопыт 

Раманава Любоў Уладзіміраўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Рагачоўскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

Карані нашай духоўнасці  

Чыркова Алена Мікалаеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры, 

ДУА “Галавінская сярэдняя школа” 

Выкарыстанне мясцовага фальклору як сродку далучэння навучэнцаў да 

духоўнай спадчыны землякоў 

Ярмоцык Галіна Васільеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры, 

ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Асавецкая дзіцячы сад – сярэдняя 

школа” 

Организация проектного творчества и исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся, направленных на изучение, сохранение белорусской 

народной культуры 

Брич Виолетта Криштофовна, методист, УО «Брестский 

государственный областной центр молодежного творчества” 

Рэканструкцыя каляндарнага абраду ў дзейнасці фальклорнага калектыву: 

“Юраўскі карагод” вёскі Пагост Жыткавіцкага раёна 

Сапожнікава Вольга Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі, УА 

“Гомельскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі” 

Этнокультурное воспитание детей через театральную деятельность 

Хомченко Лидия Яковлевна, педагог дополнительного образования, ГУДО 

«Горецкий районный центр творчества детей и молодежи» 

Образцовый театр народных традиций «Потешник» как форма 

воспитательной деятельности по формированию у учащихся ценностного 

отношения к культурному наследию 

Филиппова Татьяна Петровна, заведующий отделением театрального 

творчества, педагог дополнительного образования;  

Круглая Татьяна Владимировна, методист, ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска» 

Выхаванне культуры каштоўнаснага выбару і фарміраванне светапогляду 

дзяцей і моладзі ў сістэме дадатковай адукацыі  

Майнгард Ларыса Арсеньеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Мазырскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 
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Методические основы и организационно-педагогические условия 

этнокультурного воспитания детей в современной школе 

Бойцова Юлия Владимировна, учитель, заместитель директора ГУО 

«Хожовская средняя школа Молодечненского района» 

Белорусский музыкальный фольклор как средство развития нравственно-

эстетических качеств личности 

Шавилкова Анфиса Владимировна, педагог дополнительного образования, 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля» 

Постановочная работа в образцовом ансамбле «Перепёлочка» на основе 

вокальных и танцевальных традиций Придвинского края 

Шевелева Христина Леонидовна, педагог, ГУО «Гимназия № 3 г. Витебска 

имени А.С. Пушкина»  

Формирование национального самосознания учащихся средствами 

традиционного музыкального фольклора 

Гайдук Лариса Гавриловна, педагог дополнительного образования, ГУО 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» 

г. Минска»  

Стварэнне спрыяльных умоў для практычнага засваення беларускага 

музычнага фальклору ў дзіцячым калектыве народнага напрамку 

Меляшчова Алена Уладзіміраўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУДА 

“Абласны цэнтр творчасці” г. Магілёва 

 

У абмеркаванні педагагічнага вопыту прымаюць удзел: 
Шэлястовіч Ірына Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Мастоўскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”; 

Ачыновіч Жанна Яўгеньеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУДА 

“Клічаўскі цэнтр дзіцячай творчасці”; 

Кабацкая Святлана Юр’еўна, настаўнік музыкі, ДУА “Палатоўская 

дзіцячы сад – сярэдняя школа Полацкага раёна”; 

Фаміна Галіна Станіславаўна, метадыст, ДУДА “Полацкі раённы цэнтр 

дзяцей і моладзі”; 

Зайцава Алена Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА “Цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Высокае”; 

Краўчук Алена Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА “Цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Высокае”; 

Леўкавец Марыя Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Міханавіцкая сярэдняя школа”;  

Снітко Марыя Васільеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА “Цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Ветразь” г. Мінска; 

Пуцята Наталля Генадзьеўна, педагог дадатковай адукацыі, 

ДУДА“Абласны цэнтр творчасці” г.Магілёва; 

Абрамовіч Антаніна Анатольеўна, настаўнік беларускай мовы і 

літаратуры, ДУА “Мётчанскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – 

сярэдняя школа Барысаўскага раёна”;  
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Вашчанка Алена Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУДА 

“Расонскі цэнтр дзяцей і моладзі”; 

Мірановіч Алена Фёдараўна; педагог дадатковай адукацыі, ДУДА 

“Расонскі цэнтр дзяцей і моладзі”; 

Лешчык Юрый Аляксеевіч, настаўнік, ДУА “Хажоўская сярэдняя школа 

Маладзечненскага раёна”; 

Макаранка Наталля Уладзіміраўна, метадыст, ДУА “Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі “Светач” г. Мінска”  
 

СЕКЦЫЯ № 2 “Народныя промыслы і рамёствы – асноўны сродак 

пазнання традыцыйнага мастацтва беларусаў” (каб. 308) 

 

Эксперт – Мазюк Ірына Васільеўна, старшы выкладчык Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі мастацтваў; этнограф; 

Мадэратар – Сідарэвіч Тамара Арсенцьеўна, метадыст аддзела навукова-

метадычнага і псіхолага-педагагічнага суправаджэння дадатковай адукацыі 

Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі.  

Создание благоприятных условий для гармоничного развития личности в 

процессе освоения традиционных народных ремесел в центре 

дополнительного образования детей и молодёжи  

Семенова Екатерина Владимировна, методист, ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи «Эврика» г. Минска» 

Возможности учреждения дополнительного образования детей и молодёжи 

в формировании белорусской гражданской идентичности у детей и 

молодёжи 

Березина Наталия Константиновна, директор, ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества «Светлица» имени И.Н. Стасевича»  

Этнакультурнае выхаванне навучэнцаў ва ўстанове дадатковай адукацыі  

Загрышава Валянціна Цярэнцьеўна, педагог-арганізатар, ДУДА 

“Быхаўскі раённы цэнтр дзіцячай творчасці” 

Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці выхаванцаў клуба 

“Спадчына” праз далучэнне да народных абрадаў і традыцый  

Трэццякова Тамара Іосіфаўна, педагог-арганізатар, ДУА “Цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Светач” г. Мінска” 

Исследовательская деятельность как средство возрождения, изучения и 

сохранения белорусской народной культуры 

Ругаль Мария Александровна, педагог объединения по интересам, ГУО 

«Многопрофильный центр "Ветразь" г.п. Белыничи» 

Далучэнне навучэнцаў да скарбаў беларускай культуры праз рэалізацыю 

творчага праекта “Шчодры куфар” 

Старасценка Маргарыта Валер’еўна, педагог дадатковай адукацыі, 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Агат” г. Магілёва” 
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На крылах творчасці: вопыт арганізацыі работы з навучэнцамі па 

саломапляценню 

Дзядкова Людміла Мікалаеўна, настаўнік, ДУА “Беларускамоўная гімназія 

№ 2 г. Барысава” 

Вопыт праектнай дзейнасці: усё пачынаецца з ідэі 

Кашкурэвіч Вольга Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, УА 

“Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі” 

Возрождение и развитие у учащихся интереса к истории, лучшим образцам 

народной культуры 

Ильницкая Виктория Владимировна, педагог дополнительного 

образования, ГУДО «Лепельский районный центр детей и молодежи» 

Роль педагога в создании культурно-этнического пространства в 

объединениях по интересам декоративно-прикладного профиля 

Юдо Екатерина Александровна, Макаревич Ирина Владимировна, 

педагоги дополнительного образования, ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи «Светоч» г. Минска» 

Социализация детей с ограниченными возможностями в процессе 

творческой деятельности в учреждении дополнительного образования 

Усатенко Наталия Михайловна, педагог дополнительного образования, 

ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

Самообразование и педагогическое мастерство – основа профессионализма 

педагога дополнительного образования 

Пастухова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования, 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Минского района» 

Реализация культурологического подхода в образовательной деятельности 

Дегтярюк Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

ГУДО «Поставский районный центр детей и молодежи» 

Использование воспитательного потенциала народной культуры в 

гармоническом развитии личности 

Ильюшенко Лилия Ивановна, педагог дополнительного образования, ГУО 

«Центр творчества детей и молодёжи Дзержинского района» 

Образовательное приложение: проект “Андарак і камізэлька”  

Фёдоров Даниил, учащийся; Скакун Светлана Борисовна, заведующий 

отделом компьютерной техники и программирования, УО «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

У абмеркаванні педагагічнага вопыту прымаюць удзел: 
Круглаполава Святлана Міхайлаўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Прамень”; 

Пятрухiна Нелi Уладзiмiраўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Цэнтр творчасцi дзяцей i моладзi “Спектр” г. Гродна”; 

Яўсеева Алена Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, УА “Гродзенскі 

дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі”; 
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Манекіна Ганна Сяргееўна, метадыст, ДУА “Навагрудскі раённы цэнтр 

творчасці дзяцей і моладзі”; 

Матвеева Алеся Аляксандраўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Лідскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”; 

Крыкун Святлана Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Уваравіцкі цэнтр дзіцячай творчасці Буда-Кашалёўскага раёна”; 

Абрамчык Ніна Мікалаеўна, загадчык аддзела выяўленчага і дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі г. Брэста”; 

Картуль Наталія Валянцінаўна, загадчык кабінета “Народная 

творчасць”, УА “Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі”;   

Міхалап Вольга Міхайлаўна, загадчык кабінета “Мастацкая апрацоўка 

дрэва”, УА “Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі”;  

Казмян Анжаліка Антонаўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА “Цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г.Брэста”; 

Пратасевіч Алена Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Белаазёрска”; 

Пунько Таццяна Уладзіміраўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Белаазёрска”;    

Мікуліч Алена Мікалаеўна, педагог аб’яднання па інтарэсах “Віцейка”, 

настаўнік працоўнага навучання, ДУА “Раманавіцкая сярэдняя школа 

Магілёўскага раёна”; 

Кукса Наталля Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Мазырскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”; 

Сычова Людміла Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі, УА 

“Гомельскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі”; 

Пятрова Алена Васільеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА “Віцебскі 

гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”; 

Чэрнель Святлана Віктараўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Дзямідавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа 

Дзяржынскага раёна”; 

Прывада Кацярына Сцяпанаўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА 

“Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Эўрыка” г. Мінска”; 
Раманюк Вольга Уладзіміраўна, педагог дадатковай адукацыі 

Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі; 

Маслава Вольга Юр’еўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУДА 

“Маладзечненскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік”; 

Шэйх Іна Рэмуальдаўна, педагог дадактовай адукацыі Нацыянальнага 

цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі; 

Емельян Карына Францаўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУДА “Цэнтр 

творчасці, турызму дзяцей і моладзі Мядзельскага раёна”; 
Таляронак Алена Аркадзьеўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА “Цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Ветразь” г. Мінска”; 
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Гуляшчава Юлія Ігараўна, педагог дадатковай адукацыі, ДУА “Цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Светач” г. Мінска”; 

Шпакоўская Вольга Адамаўна, метадыст, ДУА “Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі “Светач” г. Мінска”; 

Салаўёва Таццяна Іванаўна, метадыст, ДУА “Цэнтр дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі “Эўрыка”; 

Пержхала Іна Уладзіміраўна, загадчык аддзела, ДУА “Палац дзяцей і 

моладзі “Арыён” г. Мінска” 

 

12.45-13.30 СУСТРЭЧА З АЎТАРАМ НАВУКОВАГА ВЫДАННЯ (каб.308) 

 кнігі “Духоўная спадчына беларусаў. Сямейныя абрады і звычаі” 

Варфаламеева Тамара Барысаўна, старшы навуковы супрацоўнік аддзела 

музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі дзяржаўнай навуковай установы 

“Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі”, этнамузыколаг, кандыдат мастацтвазнаўства 

 

13.30-14.00 РЭФЛЕКСІЙНАЕ КОЛА ПЕДАГАГІЧНАГА ФОРУМУ 

Падвядзенне вынікаў сумеснай работы 

 

14.00-16.00 Свабодныя прафесійныя зносіны. Кансультаванне 

Дадатковая інфармацыя для ўдзельнікаў форуму: Работа метадычнай 

выстаўкі: “Этнакультурнае выхаванне дзяцей і моладзі ў сучаснай практыцы 

дадатковай адукацыі”; “Культуралагічны падыход у прафесійнай дзейнасці”. 


