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У 2018-2019 навучальным годзе у Гродзенскай вобласц1 праводз1уся 
X абласны краязнаучы конкурс “Галасы псторьн”, удзел у як1м пришил усе 
раёны.

Змест конкурсу патрабавау ад вучняу ведання падзей i дат, постацей, 
помшкау, звязаных з гюторыяй Гродзеншчыны, умения раб1ць 
абагульненш, прыводз1ць доказы, выб1раць найбольш ц1кавыя i значныя 
факты, выразна i лаг1чна выказваць свае думю.

Болынасць удзельшкау прадэманстравал1 глыбокае веданне 
матэрыялу, умение паслядоуна i граматна выкладаць свае думк1, высок! 
узровень творчых здольнасцей. Творчыя прадстауленш конкурсу 
“Пстарычныя сядз1бы” адрозшвалюя арыг1нальнасцю г1старычных 
рэканструкцый, таленав1тым1 увасабленням1, артыстызмам удзельн1кау. 
Амаль усе каманды паказал1 добрыя веды у в1ктарыне “Гродзеншчына у 
1 8 0 1 - 1 9 1 7 ”.

Разам з тым, журы адзначыла шэраг недахопау у падрыхтоуцы 
каманд: недастатковае веданне гютарычных падзей, паказанае у конкурсе 
“Дарогам1 Першай сусветнай”, манатоннасць расказу, адсутнасць ц1кавых i 
значных фактау, эмацыянальнасц1 i вобразнасщ мовы у перадачы асобным1 
удзельн1кам1 конкурснага матэрыялу.

Найбольш высок1м узроунем ведау, змястоунасцю i творчым 
падыходам вызначыл1ся выступленн1 каманд дзяржауных устаноу адукацьй 
“Барунск1 вучэбна-педагаг1чны комплекс ясльсад-сярэдняя школа” 
Ашмянскага раёна, “Вучэбна-педагаг1чны комплекс Крэуск1 ясл1-сад- 
сярэдняя школа” Смаргонскага раёна, “Бердаусю навучальна-педагаг1чны 
комплекс дз1цячы сад - сярэдняя школа” Лщскага раёна, “Сярэдняя школа
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iM. М.П. Масонава г. Свюлачы”, “Сярэдняя школа №7 г. Навагрудка”, 
“Пмназ1я г.Шчучына”.

На падставе рашэння журы 
ЗАГАДВАЮ:
1.1. узнагародз1ць дыпломам1 галоунага управления адукацы1:
I ступен1:
каманду ДУА “Барунсю вучэбна-педагапчны комплекс ясльсад- 

сярэдняя школа” Ашмянскага раёна;
II ступени
каманду ДУА “Берд ау сю навучальна-педагапчны комплекс дз1цячы 

сад - сярэдняя школа” Шдскага раёна;
III ступеш:
каманду ДУА “Вучэбна-педагапчны комплекс Крэусю ясл1-сад -  

сярэдняя школа” Смаргонскага раёна;
1.2. узнагародзщь дыпломам1 ДУА “Гродзенсю абласны цэнтр 

турызму i краязнауства”:
у вжтарыне “Гродзеншчына у 1801 -1917гг.”:
I ступени
каманду ДУА “Свюлацкая сярэдняя школа” Гродзенскага раёна; 
каманду ДУА “Пмназ1я г. Шчучына”;
II ступен1:
каманду ДУА “Сярэдняя школа №1 г.п. Карэл1чы”;
III ступени
каманду ДУА “Сярэдняя школа iM. М.П. Масонава г. Свюлачы”; 
у конкурсе “Дарогам1 Першай сусветнай”:
I ступен1:
каманду “Вучэбна-педагапчны комплекс Крэуск1 ясл1-сад -  сярэдняя 

школа” Смаргонскага раёна;
II ступени
каманду ДУА “Барунсю вучэбна-педагапчны комплекс ясльсад- 

сярэдняя школа” Ашмянскага раёна;
III ступени
каманду ДУА “1уеуская сярэдняя школа”; 
у конкурсе “Пстарычныя сядз1бы”:
I ступен1:
каманду ДУА “Бердаусю навучальна-педагаг1чны комплекс дз1цячы 

сад - сярэдняя школа” Лщскага раёна;
II ступен1:
каманду ДУА “Сярэдняя школа №7 г. Навагрудка”;
III ступени
ДУА “Сярэдняя школа №1 г.п. Карэл1чы”;



2. узнагародзщь дипломам! галоунага упРаУлення адукацьп 
юраушкоу каманд:
Шаверду Валянцшу 1ванауну (ДУА “Барунсю вучэбна-педагапчны 
комплекс ясльсад-сярэдняя школа” Ашмянскага раёна), Алыпэускую 
Галшу Антонауну (ДУА “Бердаусю навучальна-педагапчны комплекс 
дзщячы сад -  сярэдняя школа” Лщскага раёна), М1халькев1ча Mixaina 
Анатольевича (ДУА “Вучэбна-педагапчны комплекс Крэусю ясльсад -  
сярэдняя школа” Смаргонскага раёна) за падрыхтоуку каманд-фшалютау да 
конкурсу “Галасы псторьп”

3. Рэкамендаваць аддзелам (управлениям) адукацьп заахвоцщь 
педагогау i вучняу, пераможцау фшалу конкурсу “Галасы псторьп”.

4. Кантроль за выкананнем загада ускласщ на начальдйка аддзела 
выхаваучай i сацыяльнай работы Асмалоускую Т.В.

Начальшк галоунага упраулення А.Г.Сонгш


