
Віцебская вобласць 

 
№ 

п/

п 

Тэма майстар-

класа. Накірунак 

майстар-класа: 

народнае ДПТ, 

музычны 

фальклор, 

фальклорны тэатр, 

інтэграваны 

Прозвішча, 

імя, імя па-

бацьку 

педагога-

майстра – 

аўтара 

майстар-

класа/ 

педагогаў-

аўтараў 

Пасада, 

кваліфікацый

ная 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж аўтара 

майстар-

класа/педагог

аў-аўтараў 

Установа 

адукацыі, e-

mail, рабочы 

тэлефон, 

кантактныя 

тэлефоны 

педагога-

аўтара 

(педагогаў-

аўтараў) 

Дата, час, 

месца 

правязденн

я майстар-

класа 

Фармат 

правядзення 

 

1.  ”Ехала Каляда з 

Полацку“. 

Рэгіянальныя 

традыцыі 

святкавання Каляд 

на Полаччыне. 

Накірунак –

музычны 

фальклор 

Зачук 

Алена 

Георгіеўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшай 

кваліфікацый

най 

катэгорыі, 

стаж 27 гадоў 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Палац 

дзяцей і 

моладзі 

г.Наваполац

ка“, 

8(029) 814 

38 88, 

8(029) 597 

57 58 

(метадыст), 

8(0214) 50 

63 73, 

mht306@mai

l.ru, 

egzachuk@m

ail.ru ,  

11-

29.01.2021 

Фармат №2 

https://drive.google.c

om/file/d/1pheXdtd6

IMuMorKYTabZxU

OajCFsbpjq 

 

2.  Музычная 

характарыстыка 

каляндарна-

абрадавага 

цыклу.Абрад 

Жаніцьба 

Цярэшкі. 

Накірунак – 

музычны 

фальклор 

Малажавая 

Ала 

Юр’еўна 

Настаўнік 

музыкі, 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

першай 

кваліфікацый

най 

катэгорыі, 

стаж 16 гадоў 

Дзяржаўная 

ўстанова 

адукацыі 

”Сярэдняя 

школа № 30 

г.Віцебска“, 

vitebsksc30

@tut.by, 

8 (0212) 63 

74 53, 

+375 29 855 

99 83 

20.01.2021 Фармат №2 

3.  Майстар-клас па 

вырабу каляднага 

”павука“. 

Накірунак -

народная 

дэкаратыўна-

прыкладная 

творчасць 

(саломапляценне) 

Каласкова 

Таццяна 

Пятроўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

без 

кваліфікацый

най 

катэгорыі, 

стаж  26 

гадоў 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Шумілінскі 

раённы 

цэнтр дзяцей 

і моладзі“, 

shum.rcdim

@gmail.com;  

8 02130 5 70 

49, 

ДУДА 

”Шумілінс

кі раённы 

цэнтр 

дзяцей і 

моладзі“ 

Фармат №2 

 

https://drive.google.c

om/file/d/136jkz9RP

8FAj62oh8xjFPyloc

g7ELQOd/view?usp

=drive_web 
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+375 29 831 

43 54 

4.  Майстар-клас па 

вырабу каляднай 

зоркі для 

святкавання 

Каляд. 

Накірунак – 

народная 

дэкаратыўна-

прыкладная 

творчасць 

Бабянок 

Ганна 

Аляксандра

ўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

катэгорыя, 

стаж  16 

гадоў 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Ушацкі 

раённы 

цэнтр дзяцей 

і моладзі“, 

ushach_rcdi

m@tut.by, 

80215858540

, 

+3752921646

15 

11-

29.01.2021 

Фармат №2. 

 

https://youtu.be/AZ7

skILCV3w 

5.  Майстар-клас па 

вырабу каляднай 

паштоўкі для 

віншавання са 

святам Каляд. 

Накірунак – 

народная 

дэкаратыўна-

прыкладная 

творчасць 

Мураўская 

Таццяна 

Васільеўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

першая 

катэгорыя, 

стаж 17 гадоў 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Ушацкі 

раённы 

цэнтр дзяцей 

і моладзі“, 

ushach_rcdi

m@tut.by,  

8 (0215) 85 

85 40, 

+375 29 599 

50 45 

 

14.01.2021, 

в 18.15 

Фармат №1 

 Прамы эфір 

Акаунт Instagram: 

tsentrdeteiimolodezh

i 

https://www.instagra

m.com/tv/CKCBqVi

FO36/?igshid=1t38u

gz22d2fh 

6.  ”Калядныя 

узоры“. 

Накірунак – 

народная 

декаратыўна-

прыкладная 

творчасць 

(маляванка) 

Гайсёнак 

Марына 

Мікалаеўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

кваліфікацый

ная 

катэгорыя, 

стаж 33 гады 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Бешанковіц

кі раённы 

Цэнтр 

дзяцей і 

моладзі“, 

cvr_beh@tut.

by,  

8 (02131) 6-

60-37, +375 

29 870 44 86  

 

11-

29.01.2021 

Фармат №2 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=vw91

3fq2GK8&t=14s 

 

 

7.  ”Рэгіянальныя 

традыцыі 

святкавання Каляд 

на Аршаншчыне“. 

Накірунак –

музычны 

фальклор 

Нікіцінская 

Людміла 

Аляксандра

ўна 

Настаўнік 

тэатральных 

класаў, 

вышэйшая 

катэгорыя, 

стаж 25 год 

Дзяржаўная 

ўстанова 

адукацыі 

”Гімназія № 

1 г.Оршы“ 

gimn1.orsha

@yandex.by,  

8 (0216) 52 

31 55, 

+375 33 649 

62 26 

11-

29.01.2021 

Фармат №2 

 

https://youtu.be/n4w

8vg0llAk 
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8.  Майстар-клас па 

вырабу каляднай 

маскі ”Каза“. 

Накірунак – 

народная 

дэкаратыўна-

прыкладная 

творчасць 

Шалаева 

Ірына 

Мікалаеўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 2 

катэгорыя, 

стаж 4 гады 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Гарадоцкі 

раённы 

цэнтр дзяцей 

і моладзі“, 

gcdim@mail.

ru,  

8 0213 95 26 

01, +375 

33 819 00 39 

11-

29.01.2021 

Фармат №2 

 

https://youtu.be/_vO

XhecLfWs 

 

9.  Майстар-клас па 

вырабу 

дэкаратыўнай 

падвясной 

канструкцыі з 

саломкі ”Павук 

”Калядная зорка 

васьміпрамянёвая

“. 

Накірунак – 

народная 

дэкаратыўна-

прыкладная 

творчасць 

Сапега Ала 

Мікалаеўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

катэгорыя, 

стаж 43 гады 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Полацкі 

раённы 

цэнтр дзяцей 

і моладзі“ 

+375 29 292 

03 28, 

+375 29 213 

54 26, 

pgobnesh@m

ail.ru, +375 

33 309 20 40 

11-

29.01.2021 

Фармат №2 

 https://youtu.be/G4-

35XOdtgI 

 

 

10.  ”Калядная маска“. 

Накірунак – 

народная 

дэкаратыўна-

прыкладная 

творчасць 

Панізнік 

Вераніка 

Леанідаўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, без 

катыгорыі, 

стаж 1 год 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Полацкі 

раённы 

цэнтр дзяцей 

і моладзі“ 

+375 29 292 

03 28, 

8 (029) 213 

54 26, 

pgobnesh@m

ail.ru, +375 

29 292 03 28 

11-

29.01.2021 

Фармат №2 

https://youtu.be/z7G

vQ37nVSQ 

 

 

11.  ”Ладачкі-ладкі – 

святкуем 

Калядкі“. 

Самабытнасць 

святкавання Каляд 

у Полацкім 

рэгіёне (з 

выкарыстаннем 

вырабленых масак 

на папярэднем 

майстар-класе).  

Накірунак –

музычны 

фальклор 

Сілкоў 

Станіслаў 

Ігаравіч 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, без 

катэгорыі, 

стаж1 год 

 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі 

”Полацкі 

раённы 

цэнтр дзяцей 

і моладзі“ 

pgobnesh@m

ail.ru, +375 

29 292 03 28, 

8 (029) 213 

54 26 

 

11-

29.01.2021 

Фармат №2 

https://youtu.be/FAk

jYKLvAV8 
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