
Гомельская 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  

(цалкам,   

на бел.мове)  

  

Пасада,  

кваліфіка-

цыйная 

катэгорыя,  

педагагічны 

стаж аўтара 

майстар-класа 

/педагогаў-

аўтараў  

  

Установа адукацыі,   

е-mail,   

рабочы тэлефон,   

кантактныя тэлефоны  

педагога-аўтара 

(педагогаў-аўтараў)  

Дата,   

час, месца 

правядзення 

майстар-

класа  

  

Фармат 

правядзення  

  

(для фармата 

№ 1 

пазначыць 

адрас 

афіцыйнай 

старонкі 

ўстановы 

адукацыі ў  

Instagram)  

Народная ДПТ   

  

1. “Рэгіянальныя 

калядныя 

традыцыі: 

саламяны 

павук” 

Чуяшова 

Алеся 

Фёдараўна 

 

Педагог  

дадатковай 

адукацыі 

народнай студыі 

дэкаратыўна-

прыкладной 

творчасці 

“Чараўніцы”, 

вышэйшая  

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 18 гадоў 

ДУА “Уваравіцкі 

цэнтр дзіцячай 

творчасці  Буда-

Кашалёўскага раёна” , 

uvarovizhdt@mail.gom

el.by , 

тэл.: 802336 74759 

тэл. маб.: 

80295383709  

15.01.2021, 

15.20 

 

ДУА 

“Уваравіцкі 

цэнтр 

дзіцячай 

творчасці  

Буда-

Кашалёўскаг

а раёна” 

Фармат 

№ 2 

https://youtu.

be/w9JmB0H

mcjg 

2.  “Саломка, 

творчасць, 

матэматыка”  

(інкрустацыя 

саломкай) 

 

Крывянкова 

Таццяна 

Мікалаеўна  

Педагог 

дадатковай 

адукацыі,вышэй

шая катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 20 гадоў 

ДУА “Жлобінскі 

гарадскі цэнтр 

творчасці дзяцей і 

моладзі “Эўрыка” 

тэл. 8-02334 2-74-17  

е-mail: 

zhl.evrika@zhlobinedu.

by 

тэл. 8-044-795-80-43  

05.01.2021 

12.00 

ДУА 

“Жлобінскі 

гарадскі 

цэнтр 

творчасці 

дзяцей і 

моладзі 

“Эўрыка” 

Фармат № 2 

https://youtu.be

/VHWiVthnE1

c   

3.  “Павучок ідзе 

– шчасце ў дом 

нясе” 

Гаркуша 

Наталля 

Аляксееўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 25 гадоў 

ДУА 

“Цэнтр дзіцячай 

творчасці дзяцей і 

моладзі 

г.Калінкавічы”, 

е-mail: dom-

tvorchestva-

kalinkovichi@mail.gom

el.by  

тэл. 8 02345 4 24 24, 

+ 375295342111 

 

 

12.01.2021г, 

10.00 

 

ДУАі 

“ЦДТДіМ 

г.Калінкавічы

” 

Фармат 

 № 2 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=TT_uvOia

oAI&t=9s 

 

4. “Вянок для 

Прыгажунi-

щодры” 

народнае ДПТ 

 

Саратокiна 

Святлана 

Уладзiмiраўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыi, 

вышэйшая 

ДУА «Мазырскi цэнтр 

творчасцi дзяцей i 

моладзi», 

е-mail: 

ДУА 

«Мазырскi 

цэнтр 

творчасцi 

Фармат 

 № 2 

https://ctdm-

mozyr.schools.
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(саломапляцен

не) 

 

катэгорыя,  

педагагічны 

стаж – 20 гадоў, 

 

mctdim@mail.gomel.by  

тэл. 80236 251354 

8029 2352008  

дзяцей i 

моладзi», 

 

by/pages/mater

-klass-venok-

dlja-schedrovki 

5. “Выраб маскі 

Казы-

калядоўшчыцы 

ў тэхніцы 

выцінанкі” 

 

Астроўская 

Юлія  

Іванаўна 

 

 

 

 

 

 

Пішчык 

Вікторыя 

Аляксандраўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

без катэгорыі, 

педагагічны 

стаж –  

17 гадоў  

 

Метадыст, 

вышэйшая 

катэгорыя,  

педагагічны 

стаж –  

15 гадоў 

ДУА “Цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі 

“Ювента” 

г.Светлагорска” 

e-mail: 

svetl.uventa@mail. 

gomel.by 

тэл. 8(02342)76897, 

8(044)7150543 

 

тэл. 8(044)7418830 

27.01.2021г.  

у 16.20 гадзін, 

узорная 

студыя  

дэкаратыўна-

прыкладнога 

мастацтва 

“Карункі” 

цэнтра 

творчасці 

“Ювента” 

г.Светлагорск

а” 

Фармат №2  

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=qHZPXIm

aBQU&feature

=youtu.be 

6. “Навагоднія 

цацкі з 

саломкі” 

Кахно  

Галіна 

Мікалаеўна 

 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, без 

катэгорыі, 

педагагічны 

стаж – 

24 гады 

 

ДУА «Цэнтр 

творчасцi дзяцей i 

моладзi Савецкага 

раёна г.Гомеля» 

e-mail: zentr-

tvorchestva2012@mail.

ru 

+375297372095 

ДУА «Цэнтр 

творчасцi 

дзяцей i 

моладзi 

Савецкага 

раёна 

г.Гомеля» 

 

Формат № 2 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=-

UHJt2kh4mw 

7. “ Калядная 

зорка” 

(лазапляценне) 

 

Арцёменка 

Таццяна 

Ўладзіміраўна 

 

 

 

 

 

Васільева 

Наталля 

Мікалаеўна 

 

 

 

 

 

 

Піпчанкова 

Святлана 

Віктараўна 

 

 

 

 

 

 

Парошына 

Людміла 

Міхайлаўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

першая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 20 гадоў 

 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – звыш 20 

гадоў 

 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

вышэйшая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – звыш 20 

гадоў 

 

педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

ДУА “Цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі 

Цэнтральнага раёна  

г. Гомеля”, 

e-mail: 

ctdim@mail.gomel.by,  

тэл. 32-49-75, 

кантактны тэл: 

Разрэзава Н.В. 

+375(44)750-90-96 

 

 

ДУА “Цэнтр 

творчасці 

дзяцей і 

моладзі 

Цэнтральнага 

раёна  

г. Гомеля” 

Фармат №2 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=fnoU1a_C

mw8&feature=

youtu.be 
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Разрэзава 

Надзея 

Віктараўна 

першая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – звыш 20 

гадоў 

 

метадыст, 

другая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 10 гадоў 

 

8. “Калядная 

выцінанка” 

Анічэнка 

Таццяна 

Уладзіміраўна 

Настаўнік 

працоўнага 

навучання, 

вышэйшая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 35 гадоў 

ДУА “Галавінская 

сярэдняя школа”, 

тэл. 8 0232 941-211, 

+375-29-120-05-76 

16.01.2020, 

 

ДУА 

“Галавінская 

сярэдняя 

школа” 

Фармат №2 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=RRXpiSO

VPwg&feature

=youtu.be 

9   

“Бычок – 

сімвал  

2021 года” 

(лазапляценне) 

Дзянісавец 

Наталля 

Аляксандраўна 

 

 

 

 

 

 

Ханчыч 

Антаніна 

Раманаўна  

Педагог 

дадатковай 

адукацыі 

вышэйшай 

кваліфікацыйнай 

катэгорыі,  

педагагічны 

стаж – 5 гадоў 

 

Метадыст 

вышэйшай 

катэгорыі, 

педагагічны 

стаж – 7 гадоў 

ДУА “Лельчыцкі 

раённы цэнтр 

творчасці дзяцей і 

моладзі” 

е-mail: 

lelrctdim@mail.gomel.b

y 

тэл.8(02356)5-01-58 

+375336548322 

+375447097665 

ДУА 

“Лельчыцкі 

раённы цэнтр 

творчасці 

дзяцей і 

моладзі” 

 

Фармат №2 

 

https://drive.go

ogle.com/file/d/

1IzzGq7KXIs1

Xn3zXiGEBtfL

Pu7fwew6W/vi

ew?usp=sharin
g 

Музычны фальклор, фальклорны тэатр  

1.  Музычны 

фальклор 

“Прыйшлі 

Каляды – усе 

людзі рады”  

 Серафімовіч 

Святлана 

Пятроўна 

Педагог 

дадатковай 

адукацыі, 

першая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 5 гадоў   

 ДУА “Жлобінскі 

раённы цэнтр 

творчасці дзяцей і 

моладзі” 

zhl.rctd@zhlobinedu.by 

тэл.8 (02334) 2 35 61 

ДУА 

“Жлобінскі 

раённы цэнтр 

творчасці 

дзяцей і 

моладзі” 

Фармат №2 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=MHQ3tB

mZWYM&feat

ure=youtu.be 

2. Музычны 

фальклор 

“Калядкі”  

Горбат  

Наталія 

Аляксандраўна 

Намеснік 

дырэктара па 

выхаваўчай 

рабоце, 

першая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 18 гадоў 

ДУА “Чырвоненская 

сярэдняя школа” 

 e-mail: thirvonoe-

school@mail.gomel.by, 

тэл. 8 (02353) 96244, 

+375297754392 

ДУА 

“Чырвоненс

кая 

сярэдняя 

школа” 

Фармат №2 

 

https://drive.go

ogle.com/file/d/

18maMf5Hj3Q

mqyuQetCGCx

iL6jeDiEH7p/v

iew?usp=sharin

g 

 

3. “Каляндарна-

земляробчыя 

святы і 

абрады” 

Драмук Вольга 

Анатольеўна, 

Карс Святлана 

Міхайлаўна 

Настаўнікі 

вышэйшай 

катэгорыі, 

педагагічны 

ДУА “Сярэдняя 

школа №30 г.Гомеля” 

тэл. 8 025 6052137 

8 029 7360399  

ДУА 

“Сярэдняя 

школа №30 

г.Гомеля” 

Фармат  

№ 2 

https://youtu.be

/UE1MoJ24H4
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стаж – 25 гадоў  e-mail: 

school30@jdroo.by 

 Q  —  

  

https://youtu.be

/92IWLtH-

SdE    

 

Інтэграваны  

1. “Выраб  

муляжоў 

посуду і ежы 

ў 

традыцыйных 

і нетрадыцый 

ных тэхніках 

для 

правядзення 

тэатралізава 

нага свята 

“Каляды” 

Раманава 

Любоў 

Уладзіміраўна 

 

Педагог 

дададковай 

адукацыі, 

першая 

катэгорыя, 

педагагічны 

стаж – 

18 гадоў 

ДУА “Рагачоўскі 

раённы цэнтр 

творчасці дзяцей і 

моладзі” 

тэл. 8 02339 20881 

(намеснік дырэктара) 

e-mail: 

cvr.rogashev@mail.ru 

 

ДУА 

“Рагачоўскі 

раённы цэнтр 

творчасці 

дзяцей і 

моладзі” 

 

Фармат  

№ 2 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=hh6URiV

CcG0&feature

=youtu.be 
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