
  

 ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Начальнік аддзела ідэалагічнай 
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ПЛАН 

 

АСНОЎНЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ  

 

ДУ “КАРЭЛІЦКІ РАЁННЫ ЦЭНТР КУЛЬТУРЫ І НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ”  
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Месца правядзення 

 

 

Адказныя 

 

Культурна-масавая работа: 
 

1. Навагоднія і калядныя святы ххх   Карэліцкі РЦК і НТ,аддзелы 

культуры і дасуга, сектары 

Гароднік Н.М.,загадчыкі аддзелаў 

і сектараў 

2. “Рождественский бал” ххх   Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

3. Акцыя да Міжнароднага дня “дзякуй” 

“Весёлый празднік – день “спасібо” 

ххх   Карэліцкі РЦК і НТ Басюк А.У. 

4.       

5. Святочны вечар,  прысвечаны  Дню  Святога  

Валянціна  "Устами Купидона” 

 

 ххх  ДУК “Карэліцкі МЦК” Кудзін М.М. 

6. Мітынг-рэквіем “Их подвиг мы в сердце 

храним”, да Дня памяці воінаў-

інтэрнацыяналістаў 

  

 ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

7. Святочныя мерапрыемствы да Дня абаронцаў 

Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь 

 

 ххх  Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

8. Святочны вечар, прысвечаныя Дню абаронцаў 

Айчыны “Сегодня праздник ваш, защитники 

Отечества!” 

 ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Башко М.П. 



 

9. Раённы злёт перадавікоў народнай гаспадаркі 

“Гонар і пашана па працы” 

 ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

 

10. Мерапрыемствы да Дня святога Валянціна  ххх  Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў  

 

11. Свята “Ай, да Масленіца!”  ххх  Аддзел культуры і дасуга 

“Мірскі ГДК” 

Кот С.В. 

12. Канцэрт Германа  ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Фурс В.А. 

13. Цырк “Авацыя” з праграмай “Баламут”  ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

14. Канцэрт групы “Фристайл”   ххх Карэліцкі РЦК і НТ Фурс В.А. 

14. Канцэрт групы “Без билета”   ххх Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

15. Шоу-праграма “Міс Карэлічы-2017”   ххх Карэліцкі РЦК і НТ Башко М.П. 

16. Конкурсная праграма “А,ну-ка, девушки!”   ххх Сектар “Райцаўскі СК” Сіроціна А.К. 

17. Дзень Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь.Тэматычны вечар “Я-грамадзянін 

Рэспублікі Беларусь” 

 

  ххх Карэліцкі РЦК і НТ Башко М.П. 

18. Святочныя мерапрыемствы да Дня жанчын   ххх Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

19. Акцыя-канцэрт “Будьте счастливы!”   ххх Карэліцкі РЦК і НТ Башко М.П. 

20. Святочныя мерапрыемствы да Дня работнікаў 

бытавога абслугоўвання насельніцтва і 

жыллёва-камунальнай гаспадаркі 

  ххх Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

21. Пераатэстацыя творчых калектываў раёна з 

найменнем “народны”, “узорны”. 

  ххх Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М., Басюк А.У., 

 



 

Прыняць удзел у: 
 

1. Абласным фестывалі ветэранскіх калектываў 

“Не старэюць душой ветэраны” 

  ххх 

 

г.Іўе Гароднік Н.М. 

 

Агляды, фестывалі, конкурсы: 
1. Раённы конкурс “Міс Карэлічы-2016”   ххх Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

 

Работа па павышэнню прафесійнага майстэрства:  
 

1. Раённы семінар загадчыкаў аддзелаў і сектароў 

“Планаванне і вядзенне уліковай дакументацыі 

ў клубных установах культуры” 

ххх   Карэліцкі РЦК і НТ  
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Месца правядзення 

 

 

Адказныя 

 

Культурна-масавая работа 
 

1. Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню яднання ххх   Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы Гароднік Н.М., загадчыкі 



народаў Беларусі і Расіі      культуры і дасуга, сектары аддзелаў і сектараў 

2. Мерапрыемствы да сусветнага Дня здароўя ххх   аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

загадчыкі аддзелаў і сектараў 

3. Забаўляльна-пазнавальная праграма “Твори 

своё здоровье сам” 

ххх   Карэліцкі РЦК і НТ Басюк А.У. 

4. Майстар-клас па саломапляценню “Чароўны 

свет маёй душы” 

ххх   Аддзел рамесніцкай дзейнасці Баярэнка Ю.А. 

5. Раённая акцыя –канцэрт “Я выбіраю жыццё” ххх   Карэліцкі РЦК і НТ Башко М.П. 

6. “Вялікодныя  віншаванні”  ххх  Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

7. Народнае гулянне, прысвечанае Дню працы  ххх  г.п.Карэлічы. пл.17 Верасня Башко М.П. 

8. Урачыстасці і святочныя мерапрыемствы, 

прысвечаныя Дню Перамогі,Дню Дзяржаўнага 

герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 

 ххх  Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

9. Мерапрыемствы да Дня сям’і  ххх  Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

10. Культурна-спартыўнае свята “Зоркі 

Панямоння” 

 ххх  Карэліцкі РЦКі НТ Гароднік Н.М. 

11. Мерапрыемствы да сусветнага Дня памяці 

ахвяр СНІДу 

 ххх  Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы 

культуры і дасуга, сектары 

Гароднік Н.М., загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

12. Мерапрыемствы да сусветнага Дня без тытуню  ххх  Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы 

культуры і дасуга, сектары 

Гароднік Н.М., загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

13. Свята Дзяцінства 

 

  ххх Плошча17Верасня, 

г.п.Карэлічы 

Башко М.П. 

14. Дабрачынная акцыя “Ангел в твоём сердце”   ххх ДУА “Сацыяльна-педагагічны 

цэнтр г.п.Карэлічы” 

Баярэнка Ю.А. 

15. Урачысты мітынг, прысвечаны Дзень 

усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай 

вайны 

  ххх Мемарыяльны комплекс 

“Зорка” г.п.Карэлічы 

Гароднік Н.М. 

16. Святочны канцэрт да Дня медыцынскага 

работніка 

  ххх Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

17. Свята да Дня моладзі   ххх г.п. Карэлічы 

  

Кудзін М.М.. 



  

                                                                                      Агляды, фестывалі, конкурсы 
 

1. Раённы конкурс “Міс Дзюймовачка- 2017”  ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

2. Раённы конкурс выканаўцаў эстраднай песні 

“Зорны дождж” 

ххх   Карэліцкі РЦК і НТ Басюк А.У. 

3. Раённы фестываль дзіцячай творчасці “ 

Сузор’е талентаў” 

 ххх  Аддзел метадычнай работы  Басюк А.У. 

4. Раённы плэнер мастакоў “Шлях да 

майстэрства” 

 ххх  Аддзел рамеснай дзейнасці  Баярэнка Ю.А. 

 

                                                                                          Прыняць удзел у: 
 

1.. Абласным фестывалі народнай музыкі 

“Зайграйце, музыкі!” 

 ххх  г.Ліда Гароднік Н.М. 

2. Абласным конкурсе побытавых танцаў  ххх  в.Тарнова ЧарткоВ.У. 

3. Рэспубліканскім фестывалі сямейнай творчасці 

“Жывіце ў радасці” 

 ххх  г.Слонім Басюк А.У. 

 

Работа па павышэнню прафесійнага майстэрства  
 

1. Раённы семінар загадчыкаў аддзелаў і сектароў 

“ Стварэнне новых інавацыйных праектаў і іх 

рэклама” 

ххх   Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 
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Месца правядзення 

 

 

Адказныя 

Культурна-масавая работа 
 

1. Святочныя мерапрыемствы да Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

ххх   Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

2. Свята “Квітней, мая Беларусь!” ххх   пл. 17 Верасня. г.п.Карэлічы Гароднік Н.М. 

3. Свята “Купалле – свята вады і агню” ххх   пл. 17 Верасня. г.п.Карэлічы Башко М.П. 

4. Свята Купалле ххх   Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

5. Свята “Зажынкі” ххх   Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

6. Раённае свята ільну “Сінявокае багацце”  ххх  плошча 17 Верасня. г.п.Карэлічы Гароднік Н.М. 

7. Свята “Дажынкі”  ххх  Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

8. Канцэртная праграма да Дня будаўніка“Са 

святам!” 

 ххх  Карэліцкі РЦКіНТ Герасімава В.І. 

9. Жнівеньская нарада настаўнікаў раёна  ххх  Карэліцкі РЦКіНТ Гароднік Н.М. 

10. Канцэртная праграма “Вам,героі жніва”  ххх  Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

11. Свята “Яблыка”  ххх  Аддзел культуры і дасуга 

“Жухавіцкі ДК” 

Абламейка С.І. 

12. Культурна-спартыўнае свята “Бастионы мира”  ххх  Карэліцкі РЦКіНТ Гароднік Н.М. 



13. Свята “Навстречу школьным открытиям”   ххх Карэліцкі РЦКіНТ Башко М.П. 

14. Свята да Міжнароднага Дня прыгажосці 

«Красота – волшебная сила!» 

  ххх Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

 
 

Прыняць удзел у: 
 

1. Абласным фестывалі фальклору “Панямоння 

жыватворныя крыніцы” 

  ххх г.Гродна Басюк А.У. 

 

Работа па павышэнню прафесійнага майстэрства  
 

1. Майстар-клас “Гульня – як адна з інавацыйных 

форм арганізацыі адпачынку “ 

  ххх ДУК “Карэліцкі МЦК” Гароднік Н.М.,Коўжуць Т.К. 
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Месца правядзення 

 

 

Адказныя 

 

Культурна-масавая работа 
 

1. Мерапрыемствы да Дня пажылых людзей ххх   Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы 

культуры і дасуга, сектары 

Гароднік Н.М., загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

2. Святочная вечарына да Дня работнікаў ххх   Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 



культуры 

3. Урачыстасці і святочныя мерапрыемствы да 

Дня Маці 

ххх   Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы 

культуры і дасуга, сектары 

ГароднікН.М.,загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

4. “Музычны рынг” ххх   аддзел культуры і дасуга 

“Лукскі Дом культуры” 

Груца Р.А. 

5. Мерапрыемствы да Дня Кастрычніцкай 

рэвалюцыі 

 ххх  Карэліцкі РЦК і НТ, аддзелы 

культуры і дасуга, сектары 

Гароднік Н.М. 

6. Раённае свята Ураджаю  ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

7. Тэматычныя вечары, канцэрты да Дня 

работнікаў сельскай гаспадаркі і 

пераапрацоўчай прамысловасці “ Нізкі паклон 

за працу” 

 ххх  Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

8. Святочны вечар “Вяртанне да вытокаў” да 70-

годдзя Турэцкага Дома культуры 

 ххх  Аддзел культуры і дасуга 

“Турэцкі ДК” 

Жук Н.П. 

9. Вечар-ушанаванне “Узоры народнай 

спадчыны” (у рамках клуба майстроў народнай 

творчасці “Спадчына”) 

 ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Баярэнка Ю.А. 

10. Цыкл мерапрыемстваў да Дня інвалідаў   ххх Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

11. Агеньчык “Мир, в котором тебя любят”   ххх ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр 

культуры і народнай творчасці” 

Фурс В.А. 

 

12. Цыкл мерапрыемстваў да Дня прафілактыкі 

СНІДу 

  ххх Аддзелы культуры і дасуга, 

сектары 

Загадчыкі аддзелаў і сектараў 

13. Тэматычны вечар “Я люблю тебя, жизнь!»   ххх Карэліцкі РЦК і НТ Басюк А.У. 

14. Святочныя мерапрыемствы да Ражства 

Хрыстова і  Новага году 

  ххх Карэліцкі РЦК і НТ ,аддзелы 

культуры і дасуга, сектары 

Гароднік Н.М.,загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

15. Конкурсная праграма “Супербабушка!”   ххх аддзел культуры і дасуга 

“Цырынскі Дом культуры” 

Русак С.К. 

16. Шоу-праграма “Танцы з зоркамі -3”   ххх Карэліцкі РЦКіНТ Гароднік Н.М. 

  

                                                                                 Агляды, фестывалі, конкурсы 
 



1. Раённы конкурс “А, ну-ка, бабушки!” ххх   Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

2. Раённы фотаконкурс “Мама – моё счастье” ххх   Аддзел метадычнай работы Басюк А.У. 

3. Раённы конкурс “Мистер-2016”  ххх  Карэліцкі РЦК і НТ Гароднік Н.М. 

4. Раённы конкурс на лепшы плакат, відэаролік, 

прэзентацыю “Народ супраць СНІДу”  

 ххх  Аддзел метадычнай работы Басюк А.У. 

 

Прыняць удзел у: 
 

       

 

Работа па павышэнню прафесійнага майстэрства  
 

1. Семінар “Стан і развіццё тэатральнага жанру у 

раёне” 

ххх     

2.       

 

Правесці на працягу года: 

1. Раённы конкурс на лепшае культурна -масавае мерапрыемства па фарміраванню здаровага ладу жыцця 

 

 

 

Аналітычна-выдавецкая дзейнасць 

1. Зборнік гульнёвых праграм для дарослых            люты  Красноўская А.А. 

2. Сцэнарна-метадычныя распрацоўкі па 

правядзенні Дня Перамогі і Дня Незалежнасці 

РБ “Табе прысвячаю, мая зямля” 

        красавік  Басюк А.У. 



 3. Сцэнарыі мерапрыемстваў па фарміраванню 

здаровага ладу жыцця (па выніках раённага 

конкурсу на лепшае культурна-масавае 

мерапрыемства па фарміраванню ЗЛЖ) 

         снежань  Герасімава В.І. 

 

Работа са сродкамі масавай інфармацыі 

1. Выступаць на раённым радыё з інфармацыяй 

аб дзейнасці клубных устаноў культуры  

Карэліцкага раёна. 

на працягу года  Спецыялісты ДУ “Карэліцкі 

раённы Цэнтр культуры і 

народнай творчасці”, загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

2. Своечасова размяшчаць на старонках раённай 

газеты “Полымя” інфармацыю аб 

мерапрыемствах, канцэртнай дзейнасці 

ўстаноў культуры 

на працягу года  Спецыялісты ДУ “Карэліцкі 

раённы Цэнтр культуры і 

народнай творчасці”, загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

3. Своечасова абнаўляць інфармацыю аб 

дзейнасці клубных устаноў культуры на сайце 

на працягу года  Спецыялісты ДУ “Карэліцкі 

раённы Цэнтр культуры і 

народнай творчасці”, загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

4. Запрашаць падчас праводзімых 

мерапрыемстваў журналістаў з раеннай газеты 

“Полымя” 

на працягу года  Спецыялісты ДУ “Карэліцкі 

раённы Цэнтр культуры і 

народнай творчасці”, загадчыкі 

аддзелаў і сектараў 

 

 

 

Дырэктар ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры  

і народнай творчасці”                                                                                                                                          Н.М.Гароднік     

 

  

 



Пытанні для паседжання Савета аддзела: 

 

1. “Работа ўстаноў культуры раёна па развіццю традыцыйнай культуры”; 

2. “Укараненне новых відаў платных паслуг. Стварэнне клубных фарміраванняў на платнай аснове”  

3. “Новыя падыходы ў рабоце устаноў культуры з дзецьмі, падлеткамі”   

4. “Работа устаноў культуры па фарміраванню здаровага ладу жыцця”                                                                                                                                                     
 

  

 


