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ДАДАТАК 2 

Тэматычная праграма адкрытых міжрэгіянальных майстар-класаў 

“Святочна-абрадавая культура беларусаў: традыцыі і сучаснасць” 

  

Брэсцкая вобласць 

№ 

п/п 

Тэма майстар-

класа. 

Накірунак 

майстар-класа: 

народнае ДПТ, 

фальклорны 

тэатр, 

інтэграваны 

Прозвішча, імя, 

імя па бацьку 

педагога-

майстра – 

аўтара 

майстар-класа 

/педагога-

ўаўтараў 

(цалкам, на 

бел.мове)  

Пасада, 

кваліфікацыйная 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж аўтара 

майстаркласа 

/педагогаўаўтара

ў 

Установа 

адукацыі, е-

mail, рабочы 

тэлефон, 

кантактныя 

тэлефоны 

педагога-

аўтара 

(педагогаў-

аўтараў) 

Дата, 

час, 

месца 

правядзе

ння 

майстар-

класа 

Фармат 

правядзення 

(для фармата 

№ 1 

пазначыць 

адрас 

афіцыйнай 

старонкі 

ўстановы  

адукацыі ў 

Instagram) 

 

 

1 
Майстар-клас 

(фальклорны 

тэатр) 

“Калядныя 

дзявочыя 

гаданні” 

Ёрш  

Алена 

Міхайлаўна  

педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

першая  

кваліфікацыйная 

катэгорыя,  

стаж 27 гадоў 

ДУА “Цэнтр 

творчасці 

дзяцей і 

моладзі” 

Пінскага 

раёна  

е-mail: 

ctdim@roo-

pinsk.gov.by 

тел.раб.(8-

0165) 68-06-

93 

 

ДУА 

“Чухаўская 

сярэдняя 

школа” 

Пінскага 

раёна  

е-mail: 

chuhovo@roo-

pinsk.gov.by 

тэл. раб.(8-

0165) 39-81-

38  

тэл. маб. 

+37529941517

2 

28.12.21 

Відэазап

іс 

майстар-

класа 

Фармат 2 

 

https://yadi.sk/

i/D4ZM_3hBd

4qVMQ 

 

 

 

2 Майстар-клас 

(музычны 

фальклор) 

“Песеннае 

багацце 

каляндарна- 

абрадавай 

паэзіі 

Антопальскай 

Новік 

Жанна 

Расціславаўна 

 

 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

першая 

кваліфікацыйная 

катэгорыя,   стаж 

работы 

ДУА”Драгічы

нскі раённы 

цэнтр 

дадатковай 

адукацыі 

дзяцей і 

моладзі” 

cvr@drogichin

oosit.by 

28.01.21 

Відэазап

іс 

майстар-

класа 

ДУА”Др

агічынск

і раённы 

цэнтр 

Фармат №2 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=060Pj5i

wft0 

mailto:ctdim@roo-pinsk.gov.by
mailto:ctdim@roo-pinsk.gov.by
mailto:chuhovo@roo-pinsk.gov.by
mailto:chuhovo@roo-pinsk.gov.by
https://yadi.sk/i/D4ZM_3hBd4qVMQ
https://yadi.sk/i/D4ZM_3hBd4qVMQ
https://yadi.sk/i/D4ZM_3hBd4qVMQ
mailto:cvr@drogichinoosit.by
mailto:cvr@drogichinoosit.by
https://www.youtube.com/watch?v=060Pj5iwft0
https://www.youtube.com/watch?v=060Pj5iwft0
https://www.youtube.com/watch?v=060Pj5iwft0
https://www.youtube.com/watch?v=060Pj5iwft0
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зямлі” 

 

80164430714 дадатков

ай 

адукацы

і дзяцей 

і 

моладзі” 

3  Майстар-клас 

(музычны 

фальклор, 

фальклорны 

тэатр) 

 “Кобрынскія 

святкі” 

фальклорныя 

святы і абрады 

Кобрынскага 

рэгіёна 

Шэнь Ірына 

Мікалаеўна 

 

 

 

 

Дзенісюк 

Алена 

Аляксандраўна 

 

 

 

 

Чырун 

Святлана 

Іосіфаўна 

 

 

 

 

Макарэвіч 

Ірына 

Рыгораўна 

 

 

 

 

 

Селядцоў 

Віктар Іванавіч 

 

Асаёнак 

Валянціна 

Міхайлаўна 

Кавалюк 

Дзмітрый 

Аляксандравіч 

 

Казлоўская  

Валянціна 

Рыгораўна 

 

 

Грэмчук 

Таццяна 

Аляксандраўна  
 

Жарын  

Ніна 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, другая  

кваліфікацыйная 

катэгорыі 

 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшай 

кваліфікацыйная 

катэгорыі 

 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшай 

кваліфікацыйная

й катэгорыі 

 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшай 

кваліфікацыйнай 

катэгорыі 

першай 

катэгорыі 

педагог 

дадатковай 

адукацыі 

акампаніятар 

першай к 

кваліфікацыйная 

атэгорыіі 

акампаніятар 

 

 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, без  

кваліфікацыйнай 

катэгорыі 

метадыст, 

 

 

носьбіт 

этнаграфіі 

жыхарка  

Дзяржаўная 

установа 

адукацыі 

“Кобрынскі 

раённы цэнтр 

дзіцячай 

творчасці” 

 

rcdt@kobrin.e

du.by 

 

801642 3 82 

92 

(дырэктар) 

8016 42 3 83 

72 

(Макарава 

Таццяна 

Уладзіміраўна

, 

намеснік 

дырэктара,   

Макарэвіч 

Ірына 

Рыгораўна, 

загадчык 

аддзела) 

 

06.01.21 

 

Відэазап

іс 

майстар-

класа  

 

rcdt.kobr

in.edu.by 

 

Фармат №2 

https://youtu.b
e/UArqkAO4B
4U 
 

mailto:rcdt@kobrin.edu.by
mailto:rcdt@kobrin.edu.by
https://youtu.be/UArqkAO4B4U
https://youtu.be/UArqkAO4B4U
https://youtu.be/UArqkAO4B4U


3 
 

Антонаўна  

 

вХабовічы 

Кобрынскага 

раёна 

 

4 Майстар-клас 

(Народнае 

ДПМ) 

«Асаблівасці 

стварэння 

вырабаў з 

пластыліну з 

выкарыстаннем 

прыёмаў лепкі і  
дэкарыравання

» 

Палхоўская  

Ніна 

Фёдараўна 

педагог 

дадатковай 

адукацыі 

аб’яднання 

“Асновы 

мастацкая 

творчасці”, 

першай 

кваліфікацыйнай

. ктэгорыі, 

педагагічны 

стаж 25 год  

ДУА  “Цэнтр 

дадатковай 

адукацыі 

дзяцей і 

моладзі г. 

Пінска” 

ctihtu@mail.ru

, тел. 

80165372789,  

моб. 

+37529927739

9 

09.12.20

20 г. 

Фармат № 2 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=XLloJiq

S67s&feature=

youtu.be 

 

 

5. Майстар-клас 

(народнае 

ДПМ) 

«Упрыгожванні 

з фетру з 

вышыўкай 

да Раства» 

Зіневіч  

Наталля 

Васільеўна 

настаўнік 

працоўнага 

навучання, 

першая 

кваліфікацыйная 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж- 9 год 

ДУА 

“Сярэдняя 

школа №10 г. 

Пінска” 

sch10@pinsk.e

du.by 

17.12.20

20 г.  

 

Фармат № 2  

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=30gqSn

Z70zs 

6 Майстар-клас  
(народнае 

ДПМ) 

«Калядны 

анёл» 

Назарук 

 Ала 

Сцяпанаўна 

педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

без 

кваліфікацыйнай 

катэгорыі, 

педагагічны 

стаж 7  

гадоў 

 

 

ДУА 

"Маларыцкі 

раённы цэнтр 

дадатковай 

адукацыі 

дзяцей і 

моладзі" 

maloritazvr@t

ut.by 

тэл:1651-

20155 

17.12. 

20г. 

17.30  

Фармат № 2 

 

https://youtu.b

e/bHn1qPH8H

tw 

7 Майстар –

клас 

(народнае 

ДПМ) 

Саламяны 

павук 

«Калядная 

зорка» 

Борсук Ганна 

Мікалаеўна 

 

 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

кваліфікацыйная 

катэгорыя, стаж 

работы 40 год 

  

Гурток 

“Каласок” 

узорнай студіі 

дэкаратыўна-

прыкладнога 

мастацтва 

“Крокі”  ДУА 

“Цэнтр 

дадлатковай 

адукацыі 

дзяцей і 

моладзі г. 

Брэста” 

80162209427 

cwr@tut.by 

 

 

 

 

 

28.01.21

г. 

 

Фармат №2 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=CqJtRN

8Xuh0&featur

e=youtu.be 

 

mailto:ctihtu@mail.ru
mailto:ctihtu@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XLloJiqS67s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XLloJiqS67s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XLloJiqS67s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XLloJiqS67s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XLloJiqS67s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XLloJiqS67s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=30gqSnZ70zs
https://www.youtube.com/watch?v=30gqSnZ70zs
https://www.youtube.com/watch?v=30gqSnZ70zs
https://www.youtube.com/watch?v=30gqSnZ70zs
mailto:maloritazvr@tut.by
mailto:maloritazvr@tut.by
https://youtu.be/bHn1qPH8Htw
https://youtu.be/bHn1qPH8Htw
https://youtu.be/bHn1qPH8Htw
mailto:cwr@tut.by
https://www.youtube.com/watch?v=CqJtRN8Xuh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CqJtRN8Xuh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CqJtRN8Xuh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CqJtRN8Xuh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CqJtRN8Xuh0&feature=youtu.be
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8 Майстар-клас 

(музычны 

фальклор) 

«Шчодры 

вэчур» 

Зайцава  

Алена 

Мікалеўна 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

кваліфікацыйная  

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж 37 год, 

кіраўнік 

узорнага клуба 

аматараў 

фальклору 

“Катрынка” 

ДУА “Цэнтр 

дадатковай 

адукацыі 

дзяцей і 

моладзі г. 

Высокае” 

school@edu.b

y 

 

28.01.21

г. 

 

Фармат №2 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=M7mX

OhHa45Y 

 

9 Майстар-клас 

(народнае 

ДПМ) 

«Гліняная 

цацка» 

Кравец  

Таццяна 

Пятроўна 

педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

першая  

кваліфікацыйная 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж 16 

гадоў 

УА “Брэсцкі 

дзяржаўны 

абласны 

цэнтр 

маладзёжнай 

творчасці” 

тел..80162236

085 

youthcenter@t

ut.by 

20.01.20

20 

Фармат №2 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=8NrP7u

0XD_8&featur

e=youtu.be 

 

 

10 «Изготовление 

плетёной 

салфетки, 

декорированн

ой соломкой».   

Направление 
мастер-класса - 

народное ДПТ 

Павлючик 

Алла 

Михайловна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

высшей 

квалификационн

ой категории, 

педагогический 

стаж – 21 год 

Государствен

ное 

учреждение 

“Центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

молодежи г. 

Пинска”, 

ctihtu@mail.ru

, тел. 

80165372789,  

моб. 

+37529136799

8 

11.12.20

20 г., 

объедин

ение по 

интереса

м 

“Белору

сские 

народны

е 

ремесла

” 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=o1ide1I

CC7Q&feature

=youtu.be 

 

 

КАЛЯДНЫ ФЛЭШМОБ #ЗАСПЯВАЙ КАЛЯДКУ 

 

1. Калядны 

флэшмоб 

 

“А вчора з 

вечора” 

 

 

Андрасюк  

Вольга 

Іванаўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

другая  

кваліфікацыйная 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж 16 год 

ДУА 

“Лагішынская 

сярэдняя 

школа” 

Пінскага 

раёна, 

80165681842, 

80299524688 

16.12.20

20г., 

18.00  

 

#ЗАСПЯВАЙ 

КАЛЯДКУ  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=4RJS8I

GA7eQ 

 

https://www.in

stagram.com/t

v/CI-

ITH0H8n9/?ig

shid=1jxsr1itlg

mailto:school@edu.by
mailto:school@edu.by
https://www.youtube.com/watch?v=M7mXOhHa45Y
https://www.youtube.com/watch?v=M7mXOhHa45Y
https://www.youtube.com/watch?v=M7mXOhHa45Y
https://www.youtube.com/watch?v=M7mXOhHa45Y
mailto:youthcenter@tut.by
mailto:youthcenter@tut.by
https://www.youtube.com/watch?v=8NrP7u0XD_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8NrP7u0XD_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8NrP7u0XD_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8NrP7u0XD_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8NrP7u0XD_8&feature=youtu.be
mailto:ctihtu@mail.ru
mailto:ctihtu@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o1ide1ICC7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o1ide1ICC7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o1ide1ICC7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o1ide1ICC7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o1ide1ICC7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4RJS8IGA7eQ
https://www.youtube.com/watch?v=4RJS8IGA7eQ
https://www.youtube.com/watch?v=4RJS8IGA7eQ
https://www.youtube.com/watch?v=4RJS8IGA7eQ
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g1n 

2. Калядны 

флэшмоб 

 

"Раство ў нас", 

альбо заняткі 

"Як праходзілі 

калядкі" 

 

Верыч  

Жанна 

Мікалаеўна, ” 

метадыст, 

кіраўнік 

аб’яднання па 

інтарэсах юных 

экскурсаводаў 

“ГіД, 

кваліфікацыйная 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж 

ДУА “Цэнтр 

творчасці 

дзяцей і 

моладзі” 

 Пінскага 

раёна 

20.01.21

г. 

#ЗАСПЯВАЙ 

КАЛЯДКУ  

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=chnKvN

4V90g 

 

3. Калядны 

флэшмоб 

 

Калядная песня 

Зайцава  

Алена 

Мікалеўна 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

кіраўнік 

узорнага клуба 

аматараў 

фальклору 

“Катрынка”, 

вышэйшая 

кваліфікацыйная 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж работы 37 

год 

ДУА “Цэнтр 

дадатковай 

адукацыі 

дзяцей і 

моладзі г. 

Высокае” 

school@edu.b

y 

20.01.21

г. 

#ЗАСПЯВАЙ 

КАЛЯДКУ  

 

4. Калядны 

флэшмоб 

 

Калядная песня 

Брыч  

Вольга 

Віктараўна  

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

першая 

кваліфікацыйная 

катэгорыя,  стаж 

работы, 5 год 

ДУА”Драгічы

нскі раённы 

цэнтр 

дадатковай 

адукацыі 

дзяцей і 

моладзі” 

80164430714 

cvr@drogichin

oosit.by 

20.01.21

г. 

#ЗАСПЯВАЙ 

КАЛЯДКУ  

 

5. Калядны 

флэшмоб 

 

 

Калядная песня  

 

 

Бягеза  

Галіна 

Паўлаўна 

педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

першая 

кваліфікацыйная 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж 16  

гадоў 

ДзУА                                  

" Маларыцкі 

раённы цэнтр 

дадатковай 

адукацыі 

дзяцей і 

моладзі" 

maloritazvr@t

ut.by 

тэл:1651-

20155 

15.12. 20 

г.  

15.30  

#ЗАСПЯВАЙ

КАЛЯДКУ 

https://www.in

stagram.com/t

v/CJDLawpgIj

G/?utm_source

=ig_web_copy

_link 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=chnKvN4V90g
https://www.youtube.com/watch?v=chnKvN4V90g
https://www.youtube.com/watch?v=chnKvN4V90g
https://www.youtube.com/watch?v=chnKvN4V90g
mailto:school@edu.by
mailto:school@edu.by
mailto:cvr@drogichinoosit.by
mailto:cvr@drogichinoosit.by
mailto:maloritazvr@tut.by
mailto:maloritazvr@tut.by
https://www.instagram.com/tv/CJDLawpgIjG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CJDLawpgIjG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CJDLawpgIjG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CJDLawpgIjG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CJDLawpgIjG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CJDLawpgIjG/?utm_source=ig_web_copy_link
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6 Калядны 

флэшмоб 

 

 Калядная 

песня 

Якоўчык  

Вольга 

Феадосьеўна  

 педагог 

дадатковай 

адукацыі, без 

кваліфікацыйнай  

катэгорыі, 16 

гадоў  

 

ДУА 

“Купяціцкая 

сярэдняя 

школа” 

Пінскага 

раена, 

kup@roo-

pinsk.gov.by, 

80165307538 

80299498592 

 

19.12.20

20 

11.00-

12.40 

 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=sKP0qE

wJ0VE 
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