
  
              

 
 
 
Аб правядзенні ІІІ этапу  
рэспубліканскага конкурсу 
прафесійнага майстэрства 
педагагічных работнікаў 
“Настаўнік года Рэспублікі 
Беларусь” 
 

На падставе загаду Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 
03.06.2019г. № 481 “Аб правядзенні рэспубліканскага конкурсу 
прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года 
Рэспублікі Беларусь у 2019-2020 гадах” і ў адпаведнасці з Палажэннем аб 
арганізацыі і правядзенні рэспубліканскага конкурсу прафесійнага 
майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года Рэспублікі 
Беларусь”, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 02.04.2018г. №243, 
ЗАГАДВАЮ: 

1. Правесці ІІІ этап конкурсу прафесійнага майстэрства педагагічных 
работнікаў “Настаўнік года Рэспублікі Беларусь” (далей – Конкурс) у 
тэрмін з 10 лютага па 26 сакавіка 2020 года на базе ўстаноў адукацыі горада 
Брэста. 

2. Зацвердзіць склад аргкамітэта па правядзенні ІІІ этапа конкурсу 
(Дадатак 1), пералік устаноў адукацыі для правядзення 1, 2 і 3 тураў 
конкурсу (Дадатак 2), склад журы конкурса па васьмі намінацыях (Дадатак 
3, не рассылаецца). 

3. Зацвердзіць тэрміны правядзення мерапрыемстваў ІІІ этапа 
конкурсу: 

да 10 лютага 2020 года – збор заявак аддзелаў (упраўленняў) па 
адукацыі райгарвыканкамаў на ўдзел у ІІІ этапе конкурсу; 

з 10 па 21 лютага 2020 года – правядзенне 1 тура, вызначэнне яго 
пераможцаў; 
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у перыяд з 24 па 28 лютага 2020 года – правядзенне ўстановачнага 

аднадзённага семінару на базе інстытута развіцця адукацыі для ўсіх 
пераможцаў 1 тура, якія будуць удзельнікамі 2 тура; 

з 09 па 21 сакавіка – правядзенне 2 і 3 тураў на базе ўстаноў адукацыі 
г.Брэста; 

26 сакавіка – правядзенне фінала ІІІ этапа конкурса на базе ўстановы 
адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны абласны цэнтр маладзёжнай творчасці”. 

4. Начальнікам упраўленняў (аддзелу) па адукацыі Брэсцкага 
гарвыканкама (Наскоў А.М.), адміністрацый Маскоўскага (Шчэрба В.К.) і 
Ленінскага (Савіч Т.А.) раёнаў г.Брэста забяспечыць неабходныя ўмовы 
для правядзення тураў конкурса на базе падведамасных устаноў.  

5. Рэктару дзяржаўнай установы адукацыі “Брэсцкі абласны інстытут 
развіцця адукацыі” (Машчук А.В.) забяспечыць арганізацыйна-метадычнае 
суправаджэнне ІІІ этапу конкурсу і падрыхтоўку каманды Брэсцкай 
вобласці для ўдзелу ў заключным этапе конкурсу. 

6. Дырэктару ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны абласны цэнтр 
маладзёжнай творчасці” (Іваноў В.С.) забяспечыць належныя ўмовы для 
правядзення фінала ІІІ этапа конкурсу, падрыхтаваць сцэнар правядзення 
фіналу і канцэртную праграму. 

7. Начальнікам аддзелаў (упраўленняў) па адукацыі 
райгарвыканкамаў забяспечыць фінансаванне выдаткаў па ўдзелу 
работнікаў адукацыі падведамасных устаноў у ІІІ этапе конкурсу. 

8. Кантроль за выкананнем загаду ўскласці на намесніка начальніка 
галоўнага ўпраўлення па адукацыі Брэсцкага аблвыканкама Папову І.А. і 
аддзел агульнай сярэдняй і прафесійнай адукацыі. 
 
Першы намеснік 
начальніка галоўнага ўпраўлення                                      А.Ф.Жук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронны варыянт адпавядае арыгіналу 
12 Карпук 98 06 93  



 
Дадатак 1 
да загаду галоўнага ўпраўлення па 
адукацыі Брэсцкага аблвыканкама 

                        11.02.2020    №  96 
  

 
 

Склад аргкамітэта  
па правядзенні ІІІ этапа рэспубліканскага конкурсу прафесійнага 

майстэрства педагагічных работнікаў  
“Настаўнік года Рэспублікі Беларусь” 

 
Прасмыцкі  
Юрый Мікалаевіч 

Начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі 
Брэсцкага аблвыканкама (старшыня) 
 

Жук 
Аляксандр Фёдаравіч 

Першы намеснік начальніка галоўнага 
ўпраўлення па адукацыі Брэсцкага 
аблвыканкама (намеснік старшыні) 
 

Машчук  
Анатоль Васільевіч 

Рэктар дзяржаўнай установы адукацыі “Брэсцкі 
абласны інстытут развіцця адукацыі” 
 

Наскоў 
Анатоль Міхайлавіч 

Начальнік аддзела па адукацыі Брэсцкага 
гарвыканкама 
 

Шчэрба 
Віталь Канстанцінавіч 

Начальнік упраўлення па адукацыі 
адміністрацыі Маскоўскага раёна г.Брэста 
 

Савіч  
Таццяна Аляксееўна 

Начальнік упраўлення па адукацыі 
адміністрацыі Маскоўскага раёна г.Брэста 
 

Іваноў 
Віктар Сяргеевіч 

Дырэктар установы адукацыі “Брэсцкі 
дзяржаўны абласны цэнтр маладзёжнай 
творчасці” 
 

 
 


