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ПАЛАЖЭННЕ 
аб правядзенні раѐннага этапу 
рэспубліканскага конкурсу 
”Скарбонка краязнаўчых 
знаходак“ 

АГУЛЬНЫЯ  ПАЛАЖЭННІ 

Дадзеныя ўмовы вызначаюць парадак правядзення раѐннага этапу 

рэспубліканскага конкурсу ”Скарбонка краязнаўчых знаходак“ (далей - 

конкурс). 

Конкурс праводзіцца з мэтай фарміравання ў маладога пакалення 

нацыянальнай самасвядомасці, павагі да свайго народа, яго дасягненняў, 

да яго багатай гісторыка-культурнай спадчыны, прывіццѐ адказнасці за 

захаванне гісторыка-культурных каштоўнасцей для нашчадкаў. 

Задачы конкурсу: 

пашырэнне і паглыбленне ведаў па гісторыі, культуры, геаграфіі, 

эканоміцы краю; 

стымуляванне матывацыі навучэнцаў да актыўнага ўключэння ў 

пошукава-даследчую дзейнасць; 

прывіццѐ ўменняў навуковага асэнсавання і ацэнкі падзей, з’яў, 

працэсаў, якія адбываліся ў дадзеным рэгіѐне ў сувязі з гістарычнымі ці 

сацыяльнымі працэсамі, якія адбываліся ў краіне; 

выяўленне малавядомых альбо страчаных адметнасцяў 

матэрыяльнай і духоўнай культуры мапой радзімы ці гістарычных фактаў 

сваѐй мясцовасці. 

АРГАНІЗАЦЫЯ I КІРАЎНІЦТВА 

 Арганізатарам раѐннага этапу Акцыі з’яўляецца аддзел па адукацыі 

Сенненскага райвыканкама. 

Агульнае кіраўніцтва ажыццяўляе дзяржаўная ўстанова дадатковай 

адукацыі “Сенненскі раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі“ (далей – Сенненскі 

раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі). 

ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ 

Конкурсныя матэрыялы неабходна накіраваць да 5 кастрычніка 2019 

года на адрас: г. Сянно, вул. Машэрава, 11 (Сенненскі раѐнны цэнтр 

дзяцей і моладзі). Тэлефон: 4 15 62 
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Абласны этап конкурсу праходзіць у два туры: 

18 кастрычніка 2019 года - першы - завочны, 

31 кастрычніка 2019 года - другі - вочны, які адбудзецца і будзе 

праходзіць у форме навукова-практычнай канферэнцыі. 

УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ 

У конкурсе прымаюць удзел асобныя навучэнцы, калектывы 

навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі ў дзвюх узроставых катэгорыях: да 14 гадоў, пасля 14 гадоў. 

Для ўдзелу ў конкурсе на базе ўстаноў адукацыі могуць 

фарміравацца часовыя калектывы (экспедыцыйныя атрады) з улікам 

узросту і інтарэсаў навучэнцаў, якія працуюць пад кіраўніцтвам педагогаў 

устаноў адукацыі. 

У перыяд канікул ў конкурсе могуць прымаць удзел часовыя 

калектывы навучэнцаў, якія створаны на базе аздараўленчых летнікаў. 

УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ 

На конкурс прадстаўляецца матэрыял аб краязнаўчых знаходках 

навучэнцаў, якія былі знойдзены падчас экспедыцый, паходаў, вандровак. 

Дапускаецца выкарыстанне матэрыялаў, якія назапашаны ў выніку 

праведзеных экспедыцый за апошнія два гады. 

Краязнаўчыя знаходкі могуць быць матэрыяльнымі (рэчавымі) і 

нематэрыяльнымі (падзеі, з’явы, факты і г. д.), якія звязаны з гісторыяй, 

культурай, прыродай, эканомікай малой радзімы, рэгіѐна, краіны. 

Краязнаўчая знаходка абавязкова павінна мець дачыненне да 

дадзенай установы адукацыі (знойдзена навучэнцамі, педагогамі). 

Археалагічная знаходка (знойдзена ў выніку археалагічных 

раскопак) павінна мець пацверджанне (даведка) навуковай установы, якая 

рабіла раскопкі пры ўдзеле навучэнцаў. Не ўдзельнічаюць у конкурсе 

краязнаўчыя матэрыяльныя знаходкі часоў Вялікай Айчыннай вайны 

(фрагменты боепрыпасаў, карпусы мін, гільзы, асколкі снарадаў і г.д.). 

Аўтары (творчыя калектывы) - удзельнікі конкурсу аўтаматычна 

даюць згоду арганізатарам конкурсу на публікацыю сваіх работ, 

публічную дэманстрацыю і выкарыстанне (з захаваннем аўтарскіх 

правоў). 

ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАДСТАЎЛЕННЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

На конкурс прадстаўляецца справаздачны матэрыял, які змяшчае: 

апісанне краязнаўчай знаходкі з прадстаўленнем яе выявы (калі знаходка 

рэчавая); 

інфармацыю аб месцы знаходжання і абставінах, пры якіх была 

знойдзена; 

апісанне тэарэтычнага і практычнага этапаў работы над краязнаўчай 

знаходкай: кансультацыі са спецыялістамі (навукоўцамі), праца ў 
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бібліятэках, архівах, музеях, з інтэрнэт-рэсурсамі і г.д.; 

практычную значнасць краязнаўчай знаходкі; гісторыка-культурную 

даведку аб знаходцы;  

мерапрыемствы культурна-асветніцкага характару; 

публікацыі матэрыялаў ў сродках масавай інфармацыі і г.д.  

Конкурсныя работы прадстаўляюцца ў друкаваным выглядзе і 

абавязкова на электронным носьбіце, маюць тытульную старонку (з 

пазначэннем вобласці, раѐна/горада, установы адукацыі, назвы працы), 

інфармацыю аб аўтары работы (прозвішча, імя, імя па бацьку, клас/група) 

і аб кіраўніку/кіраўніках (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада), а таксама 

нумары кантактных тэлефонаў. 

КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ  КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Асноўныя крытэрыі ацэнкі конкурсных работ:  

адпаведнасць умовам і патрабаванням конкурсу;  

актуальнасць і значнасць знаходкі для практыкі, навукі; 

даследчыя навыкі: аналіз, разважанні (суадносіны вядомых фактаў з 

невядомымі), абагульненні, абгрунтаванне вынікаў даследавання, 

высновы; 

культурна-асветніцкая дзейнасць; 

папулярызацыйная і прапагандысцкая дзейнасць. 

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ  

Пераможцы, прызѐры конкурсу ў кожнай узроставай катэгорыі і 

намінацыі ўзнагароджваюцца дыпломамі аддзела па адукацыі 

Сенненскага райвыканкама. 

Лепшыя матэрыялы пераможцаў і прызѐраў раѐннага этапу конкурсу 

прымуць удзел у абласным этапе рэспубліканскага конкурсу. 

 


