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_____________ Г.С.Зялік 

“___” _________ 20__ г. 

 

 

Палажэнне  

аб удзеле ў прафарыентацыйным анлайн-праекце  

спецыяльнасці «Турызм і гасціннасць» 

 «Падарожжа ў свет турызму»  
 

1.АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак і ўмовы ўдзелу ў прафарыентацыйным анлайн-

праекце спецыяльнасці «Турызм і гасціннасць»  «Падарожжа ў свет турызму» у 

Ваўкавыскім каледжы ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 

Купалы». 

 

2. МЭТА I ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ 

2.1. Асноўная мэта Конкурсу – фарміраванне высокай культуры творчай дзейнасці 

сучаснай моладзі, захаванне культурнай спадчыны і традыцый Рэспублікі Беларусь, 

выхаванне любові і павагі да Радзімы і краін замежжа. 

2.2. Навучанне моладзі рацыянальным і эфектыўным тэхналогіям падрыхтоўкі і стварэння 

сучасных творчых работ. 

2.3. Фарміраванне ў моладзі спецыяльных навыкаў да стварэння творчых прац. 

2.4. Выхаванне духоўных каштоўнасцей, любові і павагі да турысцкай дзейнасці, 

цікаўнасці да прафесій у галіне турызму. 

 

3.   УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ 

3.1. Удзельнікамі Конкурсу з'яўляюцца навучэнцы ўстаноў, якія забяспечваюць 

атрыманне базавай і сярэдняй адукацыі. 

 

4.   УМОВЫ I ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ 

4.1. Конкурс праводзіцца на базе Ваўкавыскага каледжа ў перыяд з 10.02.2021 па 

30.04.2021 г. і складаецца з наступных этапаў: 

1 этап: анлайн-тэст “Эрудыт” – з 10.02.2021 г. па 01.03.2021 г.; 

2 этап: фота-праект «Мая малая радзіма ў фотаздымках” – з 10.03.2021 г. па 01.04.2021 г. ; 

3 этап: складанне маршруту віртуальнага падарожжа па Беларусі (краінах свету) «Маё 

ідэальнае падарожжа» - з 10.04.2021 г. па 30.04.2021 г. 

 

4.2. Асновай да ўдзелу ў Конкурсе з'яўляецца заяўка, у якой указваюцца: прозвішча, імя, 

імя па бацьку ўдзельніка, установа адукацыі, клас, кантактны нумар тэлефона.  

4.3.Заяўка дасылаецца да кожнага этапу Конкурсу. Можна прымаць удзел як ва ўсіх 

этапах Конкурсу, так і ў адным з этапаў.  

4.4.Да заяўкі на кожным этапе выконваюцца і дасылаюцца:  

На 1 этапе: анлайн-тэст “Эрудыт”;  

На 2 этапе: фота-праект «Мая малая радзіма ў фотаздымках”;  

На 3 этапе: маршрут віртуальнага падарожжа па Беларусі (краінах свету) «Маё ідэальнае 

падарожжа»  

4.5.Работы можна выконваць як на беларускай, так і на рускай мовах.  



4.6.Усе матэрыялы неабходна прадставіць у электронным выглядзе на электронны адрас 

Ваўкавыскага каледжа  vk@grsu.by 

4.7. Заяўкі і матэрыялы да ўдзелу ў Конкурсе падаюцца ў арганізацыйны камітэт у 

адпаведнасці з вызначанымі тэрмінамі Конкурсу: 

1 этап: анлайн-тэст “Эрудыт” – з 10.02.2021 г. па 01.03.2021 г.; 

2 этап: фота-праект «Мая малая радзіма ў фотаздымках” – з 10.03.2021 г. па 01.04.2021 г. ; 

3 этап: складанне маршруту віртуальнага падарожжа па Беларусі (краінах свету) «Маё 

ідэальнае падарожжа» - з 10.04.2021 г. па 30.04.2021 г. 

 

4.8.  На працягу пяці дзён пасля завяршэння кожнага этапу Конкурсу журы ацэньвае 

дасланыя на імя аргкамітэта працы. 

4.9.  Крытэрыямі ацэнкі дасланых прац з'яўляюцца:  

1 этап: анлайн-тэст “Эрудыт”: 

 правільнасць выканання. 

2 этап: фота-праект «Мая малая радзіма ў фотаздымках”: 

 выява аўтара на фоне фота аб’екта: 

 выкарыстанне старых фотаздымкаў помнікаў прыроды, культуры, мясцовасці (у 

параўнанні з сучаснымі); 

 творчы падыход к афармленню; 

 колькасць слайдаў – каля 10. 

3 этап: маршрут віртуальнага падарожжа па Беларусі (краінах свету) «Маё ідэальнае 

падарожжа»: 

 складанне схемы маршруту; 

 кароткае апісанне месцаў наведвання; 

 творчы падыход, арыгінальнасць. 

 

5.   АРГКАМІТЭТ І ЖУРЫ КОНКУРСУ 

5.1. Непасрэдную арганізацыю і  правядзенне Конкурсу ажыццяўляе арганізацыйны 

камітэт у складзе выкладчыкаў спецыяльнасці “Турызм і гасціннасць”. 

5.2. Аргкамітэт забяспечвае арганізацыйна-прававое і інфармацыйна-метадычнае 

забеспячэнне Конкурсу, арганізуе яго правядзенне, рыхтуе неабходныя метадычныя 

матэрыялы, вызначае крытэрыі ацэнкі конкурсных прац, ажыццяўляе кантроль за ходам 

конкурсу, устанаўлівае парадак і праводзіць рэгістрацыю атрыманых прац. 

5.3. Журы ажыццяўляе ацэнку выканання конкурсных прац па крытэрыях, указаных у п. 

4.9. 

 

6.   ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ I ЎЗНАГАРОДЖАННЕ 

6.1. Пераможцаў Конкурсу вызначае журы. 

6.2. Па выніках Конкурсу вызначаюцца пераможцы (1, 2, 3 месца). 

6.3. Па рашэнні  журы і аргкамітэта могуць вызначацца дадатковыя намінацыі. 

6.4. Пераможцы і прызёры Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі I, II, III ступені, 

сертыфікатамі ўдзельнікаў Конкурсу, каштоўнымі прызамі. 

6.5. Пры высокай эстэтычнай вартасці пэўныя конкурсныя працы могуць быць 

размешчаны на сайце Ваўкавыскага каледжа. 
 

Старшыня арганізацыйнага камітэту Жывіца Алена Уладзіміраўна, кантактны тэлефон 

+375292883471 (МТС), +375291115113 (Velcom), адрас электроннай пошты 

Zhivichka_3@mail.ru 

 

Выкладчыкі                                                                                             А.У.Жывіца 

Н.В.Лазарчык                                                                                                               

Узгоднена 

Старшыня цыклавой камісіі                                                                  А.У.Жывіца 

Старшыня камісіі па прафарыентацыйнай рабоце                             Я.Ч.Грушэўская         



Форма заяўкі: 

Дырэктару Ваўкавыскага каледжа 

установы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны  

ўніверсітэт імя Янкі Купалы”  

Г.С.Зялік 

 

Заяўка 

Прашу ўключыць мяне ў склад удзельнікаў Конкурсу  «Падарожжа ў свет турызму». Аб 

сябе паведамляю: 

 

Прозвішча, імя, імя 

па бацьку 

Клас, школа Дамашні адрас Кантактны тэлефон 

    

 

ЗАПРАШАЕМ ВАС ДА ЎДЗЕЛУ Ў КОНКУРСЕ! 


