
Мінская вобласць 

№ 

п/п 

Тэма майстар-

класа. 

Накірунак 

майстар-класа 

Прозвішча, 

імя, імя пабацьку 

педагога-майстра 

– аўтара 

майстар-класа 

/педагогаўаўтараў 

Пасада, 

кваліфікацыйна

я 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж  

 

Установа 

адукацыі,  

е-mail, рабочы 

тэлефон, 

кантактныя 

тэлефоны 

Дата, 

час, месца 

правядзення 

майстар-класа 

Фармат 

правядзе

ння 

1. Пано з воўны 

“Зімовы 

пейзаж”. 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

Жогаль Надзея 

Віктараўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

1 катэгорыя,  

16 гадоў 

ДУДА “Цэнтр 

творчасці дзяцей 

і моладзі імя 

Хаіма Суціна  

г.п. Смілавічы”, 

ctdmSm@cherve

n.edu.by, 

80171423246 

https://youtu.b

e/-

PDYPM4t0TU 
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2. “Анёл” 

(тэкстыль). 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

Лукашык Наталля 

Аляксееўна 

Настаўнік 

выяўленчага 

мастацтва, 

працоўнага 

навучання, 

вышэйшая 

катэгорыя,  

26 гадоў 

ДУА “Ракаўская 

сярэдняя школа” 

Валожынскага 

раёна, 

dinakiva@yandex

.ru,  

+375 447661283 

4.01.2021, 

12.00 

https://wwwins

tagram.com/tv/

CJnmDeijARw

/?igshid=1saf2l

2yqb0od 
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Старонк

а 

 ў 

Інстагра

м 

luna0905

kvm  

3. “Каза-

калядоӯшчыц

а” (тэкстыль). 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 
мастацтва 

Гаўрыловіч 

Вольга 

Мікалаеўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

вышэйшая 

катэгорыя,  

16 гадоў 

ДУДА “Цэнтр 

творчасцi дзяцей 

и моладзi 

Барысаўскага 

раена”, 

ctdm@rooborisov

.by,  

80177942877,  

+375259633554 

11.01.2021, 

10.00,  

https://www.y

outube.com/ch

annel/UCfH9A

fVrm50qyr1y

VrtCH5w/vide

os?disable_pol

ymer=1 
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4. “Выраб 

каляднай 

зоркі ў 

тэхніцы 

“інкрустацыя 

саломкай” з 

прымяненнем 

беларускага 

арнаменту”. 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

Барадзіна Наталля 

Юр’еўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

катэгорыя,  

28 гадоў 

ДУДА “Цэнтр 

творчасці дзяцей 

і моладзі 

Салігорскага 

раёна”, 

cdt_soligorsk@m

ail.ru , 

т.+375336024469 

30.12.2020, 

10.00 

  

https://youtu.b

e/S82Ex915eC

8 
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5. “Абрад Цары. 

Выраб лялькі 

Салдат”. 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

Дуброўская Ірына 

Эдуардаўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

без катэгорыі,  

6 гадоў 

ДУДА “Цэнтр 

творчасці дзяцей 

і моладзі 

Капыльскага 

раёна”, 

tvor.KOPYL@tut

.by,  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=7UdryC

gxVzM 
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80171954775, 

+375 297725068 

6.  “Выраб 

каляднага 

званочка ў 

тэхніцы 

мокрага 

валяння”. 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

Мялюк Марына 

Эдмундаўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

1 катэгорыя,  

16 гадоў 

ДУДА 

“Маладзечанскі 

цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі 

“Маладзік”, 

maladzik@uomri

k.gov.by, 

80176580533, 

+375292641320 

https://youtu.b

e/1QVQyKj97

14 
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7. “Сувенірныя 

валенкі”. 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

Таратута Ірына 

Віктараўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

катэгорыя,  

23 года 

ДУДА “Цэнтр 

дзіцячай 

творчасці 

Нясвіжскага 

раёна”,  

ira.tuta@mail.ru, 

80177021133, 

+375298519292 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/1VMRE2SDel

NAAsLnW2rO

wyuFMK3lab

ZDT/view 
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8. “Выцінанка. 

Святочны 

анёл”. 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

Шарак Ірына 

Леанідаўна 

Настаўнік 

працоўнага 

навучання,  

без катэгорыі,  

9 гадоў 

ДУА “Сярэдняя 

школа № 9  

г. Маладзечна” 

scharachok@yand

ex.by,  

80176733506, 

+375295514897, 

+375447205441 

https://sch9mol

od.schools.by/

pages/meroprij

atija 
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9. “Гліняны 

сувенір-

падарунак 

“Козачка”. 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

Поршнева Вольга 

Аляксандраўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

катэгорыя,  

17 гадоў 

ДУА 

“Старадарожскі 

цэнтр дзіцячай 

творчасці 

“Святліца” імя 

І.Н.Стасевіча”,  

svetlitsa_stdorogi

@tyt.by, 

80179239858 

30.12.2020, 

12.00 

https://youtu.b

e/WYQWnW

m8QQM 
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10. “Тканне на 

дошчачках са 

зменай 

напрамку 

праборкі нітак 

асновы”. 

Народнае 

дэкаратыўна

-прыкладное 

мастацтва 

 

Царыковіч Ніна 

Міхайлаўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

1 катэгорыя,  

32 гады 

ДУА “Любанскі 

цэнтр дзіцячай 

творчасці”, 

cdt@luban.edu.by

, 8(01794)68121, 

+375447169207  

30.12.2020, 

12.00 

Часть 1 

https://youtu.b

e/H-

Q7IeOh5Bg 

 Часть 2  

https://youtu.b

e/oy0jvZz_A1

4 
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11. “Узяўшы у 

рукі 

калядную 

зорку – чуем 

бабулі 

гаворку”. 

Дубовік Вольга 

Мікалаеўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

1 катэгорыя,  

20 гадоў 

ДУА “Слуцкі 

Цэнтр дзіцячай 

творчасці”,  

olgadubovik@list

.ru, 80179541644, 

+375257658098 

https://youtu.b

e/4WWKq8jya

Gc 
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Музычны 

фальклор 

 

12. ”Наступілі 

святкі – 

пачаліся 

калядкі”. 

Музычны 

фальклор 

Бабарыка Зоя 

Міхайлаўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі,  

без катэгорыі,  

2 гады 

ДУА “Вілейскі 

раённы цэнтр 

дадатковай 

адукацыі дзяцей 

і моладзі”, 

cdo@vileyka-

edu.gov.by,  

80177154375, 

+375336316384 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=HRAiL

LLWWO4&fe

ature=youtu.be 
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