
МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

вул. Савецкая, 9, 

220010, г. Мiнск 

тэл. 327-47-36, факс 200-84-83 

E-mail: root@minedu.unibel.by 

 

ул. Советская, 9 

220010, г. Минск 

тел. 327-47-36, факс 200-84-83 

E-mail: root@minedu.unibel.by 

 

03.03.2022           № _05-01-14/1829/дс/ 

На № ____________от ____________ 

  

Структурныя падраздзяленні 
абласных (Мінскага гарадскога) 
выканаўчых камітэтаў, якія 
ажыццяўляюць дзяржаўна-
ўладныя паўнамоцтвы ў сферы 
адукацыі 
 

Аб правядзенні рэспубліканскага 
конкурсу «Экспанат для музея» 

 

У адпаведнасці з планам работы Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь на 2022 год у мэтах фарміравання ў навучэнцаў патрыятычных 

каштоўнасных арыенціраў праз далучэнне да пошукава-даследчай 

краязнаўчай дзейнасці з сакавіка па чэрвень 2022 года праводзіцца 

рэспубліканскі конкурс «Экспанат для музея» (далей – конкурс). 

Просім давесці інфармацыю аб правядзенні конкурсу 

і арганізаваць удзел зацікаўленых навучэнцаў устаноў адукацыі 

ў  адпаведнасці з умовамі. 

Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па тэлефоне  

8017 320 06 33 (аддзел краязнаўства і патрыятычнага выхавання 

Установы адукацыі «Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства»). 

 

Дадатак: на 4 л. у 1 экз. 

 

 

Намеснік Міністра                                           А.У.Кадлубай 
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Дадатак 
да пісьма Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 
               №  

УМОВЫ 
правядзення рэспубліканскага  
конкурсу «Экспанат для музея»  

 

1. Агульныя палажэнні 

1.1. У адпаведнасці з планам работы Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь на 2022 год праводзіцца рэспубліканскі конкурс 

«Экспанат для музея» (далей – конкурс). 

1.2. Арганізатарам правядзення конкурсу з’яўляецца Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь. Арганізацыйнае і метадычнае 

забеспячэнне конкурсу ажыццяўляе Установа адукацыі «Рэспубліканскі 

цэнтр экалогіі і краязнаўства» (далей – Рэспубліканскі цэнтр). 

1.3. Конкурс праводзіцца ў чатыры этапы з вызначэннем 

пераможцаў і прызёраў: 

першы этап (адборачны) – ва ўстановах адукацыі, у тым ліку ва 

ўстановах адукацыі абласнога, Мінскага гарадскога і рэспубліканскага 

падпарадкавання; 

другі этап (адборачны) – раённы, у тым ліку для гарадоў, якія 

маюць раённае дзяленне, гарадскі (акрамя г. Мінска); 

трэці этап (адборачны) – абласны, Мінскі гарадскі. На дадзеным 

этапе могуць прымаць удзел установы адукацыі абласнога і Мінскага 

гарадскога падпарадкавання; 

чацвёрты (заключны) – рэспубліканскі. На дадзеным этапе могуць 

прымаць удзел таксама ўстановы рэспубліканскага падпарадкавання.  

1.4. Для правядзення конкурсу на кожным этапе ствараюцца 

арганізацыйныя камітэты (далей – аргкамітэты). 

Аргкамітэт кожнага этапу:  

забяспечвае арганізацыйнае і метадычнае суправаджэнне 

конкурсу; 

даводзіць інфармацыю аб конкурсе да ведама ўстаноў адукацыі; 

вызначае месца і канкрэтныя даты правядзення адпаведнага этапу 

конкурсу, якія прадугледжваюць вызначэнне пераможцаў і прызёраў; 

ажыццяўляе персанальны падбор складу журы конкурсу 

і зацвярджае яго ва ўстаноўленым парадку; 

аналізуе і абагульняе вынікі конкурсу; 

асвятляе ход падрыхтоўкі, правядзення і вынікі конкурсу 

ў сродках масавай інфармацыі. 

У склад аргкамітэтаў могуць уваходзіць прадстаўнікі зацікаўленых 

дзяржаўных органаў і арганізацый, грамадскіх аб’яднанняў, устаноў 



адукацыі, сродкаў масавай інфармацыі, прадстаўнікі органаў 

самакіравання ўстаноў адукацыі і інш. 

1.5. Для падвядзення вынікаў конкурсу на кожным этапе 

аргкамітэтам ствараецца журы, якое: 

праводзіць ацэнку конкурсных работ (у завочнай і вочнай (пры 

неабходнасці) формах); 

вызначае пераможцаў і прызёраў адпаведных этапаў конкурсу; 

прадстаўляе пратаколы па выніках конкурсу ў адпаведныя 

аргкамітэты. 

1.6. Удзельнікі конкурсу – асобныя навучэнцы, калектывы 

навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, прафесійна-тэхнічнай 

адукацыі, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі ў дзвюх узроставых катэгорыях: да 14 гадоў 

(уключна), ад 15 гадоў і болей.  

2. Асаблівасці правядзення конкурсу  

2.1. Конкурс праводзіцца з сакавіка па чэрвень 2022 года. 

2.2. Асноўныя мэта і задачы конкурсу. 

Конкурс праводзіцца з мэтай фарміравання ў навучэнцаў 

патрыятычных каштоўнасных арыенціраў праз далучэнне да пошукава-

даследчай краязнаўчай дзейнасці. 

Асноўнымі задачамі конкурсу з’яўляюцца:  

актывізацыя пошукава-даследчай музейнай дзейнасці;  

пашырэнне і паглыбленне ведаў па гісторыі, культуры, прыродзе 

краю; 

набыццё навыкаў даследчай дзейнасці, прывіццё ўменняў 

навуковага асэнсавання і ацэнкі краязнаўчых матэрыялаў, суаднясення 

знойдзеных звестак з падзеямі, з’явамі і працэсамі, якія адбываліся 

ў  дадзеным рэгіёне (краіне); 

выяўленне, даследаванне і захаванне гісторыка-культурных 

і  прыродных каштоўнасцей малой радзімы; 

папаўненне экспазіцый музяў устаноў адукацыі, папулярызацыя 

адметнасцей малой радзімы. 

2.3. На конкурс прадстаўляецца адзін музейны прадмет, знойдзены 

за апошнія тры гады навучэнцамі падчас экспедыцый, экскурсій, 

паходаў, вандровак, якія праводзіліся як з мэтай выяўлення і  збору 

прадметаў музейнага значэння, так і з культурна-адукацыйнай, 

асветніцкай ці іншай мэтай і папоўнілі музеі (экспазіцыі музеяў) 

устаноў адукацыі.  

Музейны прадмет павінен мець культурную, гістарычную, 

навуковую і (або) мастацкую вартасць, у тым ліку, можа несці ў сабе 

малавядомыя (забытыя) гістарычныя ці культурныя факты сваёй 

мясцовасці ў розных праявах матэрыяльнай гісторыі і культуры малой 



радзімы.  

Музейныя знаходкі павінны быць звязаны з гісторыяй, культурай, 

прыродай, эканомікай малой радзімы (рэгіёна, краіны), дапаўняць 

(раскрываць) змест экспазіцыі музея ўстановы адукацыі. Музейны 

прадмет абавязкова павінен быць набыты навучэнцамі ці педагогамі 

дадзенай установы адукацыі. 

У конкурсе не прымаюць удзел матэрыяльныя знаходкі часоў 

Вялікай Айчыннай вайны (фрагменты боепрыпасаў, карпусы мін, 

гільзы, асколкі снарадаў і г.д.). Археалагічныя знаходкі павінны мець 

пацверджанне (даведка) навуковай установы, якая рабіла раскопкі пры 

ўдзеле навучэнцаў.  

2.4. Конкурс праводзіцца па намінацыях: 

«Сведкі часу» (пісьмовы ці аўдыявізуальны музейны прадмет);  

«Таямніца ў рэчах» (рэчавы музейны прадмет). 

2.5. На конкурс прадстаўляецца справаздачны матэрыял, які 

змяшчае: 

апісанне музейнай знаходкі з прадстаўленнем яе выявы (запісу), 

гісторыка-культурную даведку аб знаходцы; 

значнасць музейнай знаходкі ў раскрыцці тэмы экспазіцыі; 

інфармацыю аб месцы знаходжання і абставінах, пры якіх была 

знойдзена; 

апісанне тэарэтычнага і практычнага этапаў работы над музейнай 

знаходкай: кансультацыі са спецыялістамі (навукоўцамі), сведкамі 

дадзеных падзей, праца ў бібліятэках, архівах, музеях, з інтэрнэт-

рэсурсамі і г.д.;  

копіі ўліковых дакументаў, якія пацвярджаюць знаходжанне 

прадмета ў асноўным фондзе музея; 

дзейнасць па папулярызацыі знойдзенай каштоўнасці, публікацыі 

матэрыялаў у сродках масавай інфармацыі і г.д. 

Асноўныя крытэрыі ацэнкі конкурсных матэрыялаў: 

актуальнасць і значнасць знаходкі для музея (экспазіцыі);  

даследчыя навыкі: аналіз, разважанні (суадносіны вядомых фактаў 

з невядомымі), абагульненні, абгрунтаванне вынікаў даследавання, 

высновы; 

папулярызацыйная і культурна-асветніцкая дзейнасць.  

2.6. Рэспубліканскі этап конкурсу праводзіцца ў два туры: 

папярэдні і выніковы. На папярэднім туры разглядаюцца справаздачныя 

матэрыялы пераможцаў абласных і Мінскага гарадскога этапаў 

конкурсу, а на выніковым – прадстаўленне навучэнцамі работ на 

канферэнцыі, якая адбудзецца ў чэрвені 2022 года. 

2.7. Конкурсныя матэрыялы (не больш за 10 лепшых работ) – 

пераможцаў абласных і Мінскага гарадскога этапаў конкурсу 



і пратаколы пасяджэння журы з указаннем колькаснага аналізу 

ўдзельнікаў рэгіянальных этапаў конкурсу дасылаюцца на 

рэспубліканскі этап да 25 мая 2022 года на адрас: 220114, г. Мінск, 

вул. Макаёнка, 8, (Установа адукацыі «Рэспубліканскі цэнтр экалогіі 

і краязнаўства», аддзел краязнаўства і патрыятычнага выхавання). 

Тэлефон для даведак: 8 (017) 320 06 33, e-mail: krajaznaucy@mail.ru.  

2.8. Конкурсныя работы прадстаўляюцца ў друкаваным выглядзе 

і абавязкова на электронным носьбіце, маюць тытульную старонку 

(з пазначэннем вобласці, раёна/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 кіраўнікоў. 

3. Падвядзенне вынікаў конкурсу 

Пераможцы і прызёры конкурсу вызначаюцца ў кожнай 

узроставай катэгорыі згодна з умовамі па суме балаў папярэдняга 

і выніковага тураў рэспубліканскага этапу. 

Пры падвядзенні вынікаў конкурсу пры роўнай колькасці балаў на 

падставе рашэння журы можа ўсталёўвацца адпаведная колькасць 

прызавых месцаў (першае, другое, трэцяе). 

Пераможцы і прызёры рэспубліканскага этапу конкурсу 

ўзнагароджваюцца дыпломамі I, II, III ступені Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, дыпломамі Рэспубліканскага цэнтра.  

4. Фінансаванне конкурсу ажыццяўляецца: 

на першым, другім, трэцім этапах – ва ўстаноўленым парадку за 

кошт сродкаў мясцовага бюджэту, якія выдзяляюцца на 

цэнтралізаваныя мерапрыемствы ў галіне адукацыі, і іншых крыніц, не 

забароненых заканадаўствам; 

на чацвёртым (заключным) этапе – ва ўстаноўленым парадку за 

кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, якія выдзяляюцца на 

цэнтралізаваныя мерапрыемствы ў галіне адукацыі, і іншых крыніц, не 

забароненых заканадаўствам. 

Камандзіровачныя выдаткі педагогам і праезд удзельнікаў 

мерапрыемства заключнага этапу конкурсу ажыццяўляецца за кошт 

накіроўваючай арганізацыі. 

 

mailto:krajaznaucy@mail.ru


MIHICT3PCTBA AL(YKAUbII 
P3CITYEJIIKI EEJIAPYCb 

f AJIOYHAE YITP AY JIEHHE 
IlA A,DYKAUbII 

EP3CUKAf A AEJIBbIKAHKAMA 

3ArA,l( 
I ~ -P19'2 J'vi o'6 __ cJ:,cQ~N2 

----

r. np3CT 

46 rrpaB5IL(3eHHi p3crry6nrKaHcKara 
KOHKypcy «3KcrraHaT )])151 My3e51» 
Ba ycTaHoBax aL(yKau,hii 
Ep3cu,Kaii Bo6nacu,i 

y aL(IIaBeL(Hacu,i 3 IIJlaHaM pa60ThI MiHiCT3pCTBa aL(yKal..l,hii P3crry6niKi 

Eenapych Ha 2022 fOL( y M3Tax cpapMipaBaHH51 y HaByLI3HU,ay naTph151Tbl4HblX 

KanIToyH·acHhIX apbieHu,ipay rrpa3 L(anyinHHe L(a nowyKaBa-L(acneL(Yatl 
.. '-' '-" ......, . 

Kpa5I3HayqaH L(3eHHaCU,l 

3Ar A,[(BAIO: 

1. ,[(35Ip)KayHai1 ycTaHoBe aL(yKaUbii «Ep3CUKi a6s1acttb1 UJ1-rrp Typbl3MY 

i Kpa5I3HaycTBa L(35IU,ei1 i MOJiaL(3i» (,[(.M.fyMemoK) 3a651cneqbJUb apratti3aUhllO 

i rrpaB51L(3eHHe p3crry6niKaHcKara KOHKypcy «3KcnaHaT LlII51 My3e51 » 

(Llaneii - KOHKypc) Ba ycTaHosax aL(yKal..l,bii Ep3CU,Kai1 Bo6nacu,i. 

2. 3au,sepL(3il..l,b YMOBhI npaB51L(3eHH51 KOHKypca (LlaL(aTaK). 

3. YrrpayneHH51M, , anLl3eJiaM na anyKaUhii rappat!BbIKaHKaMay 

apraHi3aBau,h i rrpaBecu,i paeHHbrn (rapancKi51) JTarrbI KOHKypca. 

4. ,[(35Ip)Kayttaii ycTaHoBe «Ep3cu,Ki a6nacHhI BY436Ha-MeTaL(hPIHbI U,3HTP 

rrpacpeciHttaii aL1;yKau,h1i» (A.K.KaBaneycKi) apratti3aBau,h ynJen ycTattoy 

rrpacpeciiiHa-T3XHiqHaii i C5Ip3LlH51H crreu,hrnnhHaii aL(yKal..l,hii y MeparrphieMCTBax 

KOHKypca. , 

5. Y cTaHoBaM aL(yKaUhii a6Jiacttora nannapaLlKaBaHH51 npbTH51Ub y ;neJI 

y MeparrpbieMCTBax KOHKypca. 

6. KattTponh 3'a BbIKaH HHeM 3arana ycKnacu,i Ha HaMecHiKa Hal.faJlhHiKa 

ranoyttara yrrpayJieHH51 Kau,h1i Ep3CUKara a6JIBbIKattKaMa Ilanosy I.A . 

HaqanhHiK ranoyttar 
yrrpayneHH51 IO.M.npacMbIUKi 



YMOBhl 
npaBH)l.3eHHH p3cny6J1iKaHcKara 

KOHKypcy «3KcnaHaT )1.JlH My3eH» 

Ba ycTaHoBax aAyKau,h1i EpJcu,Kaii 
Bo6J1acu,i 

1. AryJ1hHhIH na.irn~JHHi 

2 

na 3arany ranoyHara 
ynpayneHH51 na anyKaUhii 
Ep3CUKara a6JIBhIKaHKaMy 

an 1!J-. Oj. 2022 .N2 ../9t 

1.1. Y annaBenHacui 3 nnaHaM pa6oThI MiHicT3pcTBa anyKaUhii 
P3cny6niKi Eenapych Ha 2022 ron npason3iuua p3cny6niKaHcKi KOHKypc 
«3KcnaHaT .UJI5I My3em> (naneH - KOHKypc ). 

1.2~ ApraHi3aTapaM npaB5I,U3eHH51 KOHKypcy 3' 5l)'JI5Ieuua MiHiCT3pCTBa 
anyKaUhii P3cny6niKi Eenapych. ApraHi3aUhIHHae i MeTa.UhJlIHae 3a6ecn51LJ3HHe 

KOHKypcy a)KbIUU5I)'JI5Ie y CTaHOBa anyKaUhii «P3cny6niKaHCKi U3HTP 3KaJiorii i 
Kpa5I3HaycTBa» (naneH - P3cny6niKaHCKi U3HTP ). 

1.3. KoHKypc npaBO.U3iuua y LJaThiphI 3TanhI 3 BhI3HaLJ3HHeM nepaMo)Kuay 

i npbI3epay: 
nepIIIbI 3Tan (an6opaLJHhI) - Ba ycTaHoBax anyKaUhii, y ThIM niKy Ba 

ycTaHoBax anyKauhli a6nacHora i p3cny6niKaHcKara nannapanKaBaHH5I; 

npyri 3Tan (an6opaLJHhI) - paeHHhI, y ThIM niKy .UJI5I rapanoy, 5IKi51 MaJOUh 

paeHHae .U35IJieHHe, rapancKi (aKpaM5I r. MiHcKa); 

TP3Ui 3Tan ( an6opaLJHhI) - a6nacHhI. Ha nan3eHhIM 3Tane Moryuh 

nphIMaUh yn3eJI ycTaHOBhI anyKaUhii a6nacHora nannapanKasaHH5I; 
qauBepThI (3aKJIJOLJHbI) - p3cny6niKaHcKi. Ha nan3eHhIM 3Tane Moryuh 

nphIMaUb yn3en TaKcaMa ycTaHOBhI p3cny6niKaHcKara nannapanKaBaHH5I. 
1.4. ' )];JI5I npaB5I,U3eHH5I KOHKypcy Ha KO)KHbIM 3Tane CTBapa10uua 

apraHi3auhIHHhrn KaMiT3ThI (nanei1 - aprKaMiT3ThI). 
AprKaMiT3T KO)I{Hara 3Tany: 
3a651cneLJBae apraHi3aUhIHHae i MeTa.UhILJHae cynpaBa,U)K3HHe KOHKypcy; 

naBO.U3iUh impapMaUhIJO a6 KOHKypce na BenaMa ycTaHoy anyKauh1i; 

BhI3HaLJae Mecua i KaHKp3THhrn naThI npaB5I.U3eHH5I annaBenHara 3Tany 

KOHKypcy, 5IKi5I npanyrnen)KBaJOUh BhI3HaLJ3HHe nepaMo)Kuay i nphI3epay; 

a)KhIUU5I)'JI5Ie nepcaHaJihHhI nan6op cKnany )KyphI KOHKypcy 

i 3aUB51pn)Kae 51ro Ba ycTaHoyneHhIM napanKy; 
aHaJii3ye i a6aryJihH5Ie BhIHiKi KOHKypcy; 

~CB5ITJI5Ie xon nanpbIXTO)'Ki, npaB5I,U3eHH5I BhIHlKl KOHKypcy )' cponKaX 

MacaBatt impapMaUhii. 
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Y cKna.u aprKaMir:nay Moryuh yBaxo.u3iUb rrpa.ucTaymKt 3aUiKayneHbIX 
)l351p)l{ayttbIX oprattay i apraHi3aUbIH, rpaMa.ucKix a6' 51)lHaHH51Y, ycTaHoy 

a.uyKau;b1i, cpo.uKay MacaBatt iHCpapMaUbii, npa.ucTayHiKi opraHay 
• .,,, v v ••• 

caMaK1paBaHH51 ycTattoy a.uyKau;bn 1 IHUI. 

1.5. ):];n51 rra)lB51)l3eHH51 BbIHiKay KOHKypcy Ha KO)l{HblM 3Tarre 
aprKaMlT3TaM CTBapaeu;u;a )l{ypbl, 51KOe: 

rrpaBO)l3iUb au;3HKY KOHK)'pCHbIX pa6oT (y 3aBOlfHaH i BOlfH3H (npbl 
Hea6?W.UHacu;i) cpopMax); 

BbI3Haqae rrepaMo)l{u;ay i rrpb13epay a.urraBe)lHbIX 3Tarray KOHKypcy; 

,rrpa.ucTayn51e rrpaTaKOJibI rra BbIHIKax KOHKypcy y a.unaBe)lHhrn 

aprKaMlT3Tbl. . 

{{ 1.6. y )l3eJibHiKi KOHKypcy aco6Hb151 HaByq)HUbI, KaJieKTbJBbI 

HaByq3Hu;ay ycTaHO)' aryJihHaH C51p3.UH51H a)lyKaUbii, rrpacpecit1Ha-T3XHilfH3H 

a.uyKaQhii, C51p3JlH51H crreubrnJihHatt i BbIUI3ttUiat1 a.uyKau1:,1i, .uanaTKOBatt 

a.uyKaI.J;bli )l351Uett i MOJia,D,3i y )l3BIOX y3pocTaBbIX K3T3rOpbI51X: na 14 ranoy 

(yKmoqHa), a.u 15 ra.uoy i 6onett. 

2. Aca6JiiBacu:i npaBH)].3eHHH KOHKypcy 
2.1. KottKypc rrpaBO.D.3iuua 3 caKaBiKa na Y3pBeHb 2022 rona. 

2.2. AcHO)'Hb151 M3Ta i 3a,D,alfbl KOHKypcy. 

KoHKypc rrpaBO)l31I.J;Ua 3 M3Tatt cpapMipaBaHH51 )' HaByq)HUay 

rraTpb15ITbJqHbIX KaUITO)'HaCHbIX apbieHuipay rrpa3 .uanylf3HHe )la nowyKaBa

.uacne.uqatt Kpa513Hayqaif )l3ettHacui. 

AcHO)'HbIMi 3a)laqaMi KOHKypcy 3'51)1J151lOUQa: 

aKTbIBi3aUbrn rroUiyKaBa-.uacne.uYatt My3ettttatt )l3ettttacui; 

rraUibip3HHe i narJibI6JieHHe se.uay rra ricTopb1i, KYJibTYPhI, npb1pon3e 
KpaIO; 

tta6b1u;ue HaBbIKay .uacne.uYatt .D.3ettHacui, nphrniuue yMeHH5JY HaByKoRara 

aC3HCaBaHH51 i au;3HKi Kpa513Ha)'lfbIX MaT3pbrnJiay, cya)lH51CeHH51 3HOH,D,3eHb1X 

3BecTaK 3 rra.u3e51Mi, 3 '51BaMi i rrpau;3caMi, 51Ki51 a.u6hrnanic51 y nan3eHhIM p3riette 

(KpaiHe); 

BhrnyneHHe, .uacne)laBaHHe 3axaBaHHe rICTOphIKa-KyJihTYPHhIX 

rrphlpO)lHhIX KaUITO)'Hacueii MaJIOH pa.u3iMhI; 

rrarraytteHHe ~.1{CITa3iUhIH MY351)' ycTattoy a.uyKau;hn, rrarryn51pbI3aUhl51 

. a)lMeTH~cu;eii MaJIOH pa)l3iMhl. 

2.3. Ha KOHKypc rrpa.ucTayn51euua a.u3iH My3ettHhI rrpa.uMeT (rrpa.uMeT, 

3aHeceHhlhl )' My3eMHhl <pOHJl), 3HOH,D,3eHhI 3a arroUIHi51 Tpbl ra,D,hI HaBylf3HU3M i, 
YJieHaMi caBeTay My3e51y rrantJac 3Kcrre)lbIUbIH, 3KcKypc111, naxonay, 

B~H)lpOBaK, 51Ki51 rrpaBO)l3inic51 51K 3 M3Taii Bhl51)'JieHH51 i 36opy npa,D,MeTay 

My3eiittara 3Haq3HH51, TaK i 3 KYJihTypHa-anyKaUbittHaii, acseTHiuKatt ui iHwati 

M3Taii i rrarroyttini My3ei (3Kcrra3iu1:,1i My3e51y) ycTaHoy anyKaUhii. 

My3eHHhI rrpa.uMeT rraBiHeH MeUh KYJihTYPHYIO, ricTapbIYHYIO, 
HaBy'l(OBYIO i (a6o) MaCTaUKYJO K3llITO)'HaCUh, y ThIM JiiKy, MO)Ka Hecui y ca6e 
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Ma.rmB51)lOMhrn (3a6bIThrn) ncTapbILJHhrn UI KYJibTyptthrn cpaKTbI cBaeti 

M51CU:OBacuj y po3HhIX npa51Bax MaT3pbrnJibHatf ricTopb1i i KY JibTYPhl Mas1oi1 
pa,U31Mhl. 

.My'3etttthrn 3Haxo,n:Ki nasiHHbI 6bIUb 3B513aHbI 3 ricTopbrnti, KYJihTypati, 

npb1po,n:aii, 3KaHOMiKaH MaJIOH pa,n:3iMbI (p3rieHa, KpaiHbI), .uanayH51Ub 

(pacKpbIBaU:b) 3MeCT 3KCTia3iU:bii My3e51 ycTaHOBbI a,n:yKaUbII. My3eHHbl 

rrpa,n:MeT a6aB513KOBa rraBiHeH 6'bIUh 3HOH)l3eHbI HaBylf3HU:aMi ui nenaroraM i 
,n:a,n:3ettaii ycTaHOBhI a,n:yKaU:bii. 

Y KOHKypce He rrpbIMaIOU:b y,n:3eJI MaT3pbI51JlbHbI51 3HaXO)lKi qacoy 

851JJiKaii AttlfbIHHaii BattHbI ( cpparMeHTbI 6oerrph1nacay, KapnycbI Mitt, riJib3bI , 

aCKOJJKi CHapa.uay i f.Jl.). ApxeaJiariLJHbl51 3HaXO)lKl naBlHHbl MeUb 

rfuu;Bep,U)KaHHe (,n:aBE~)],Ka) HaByKOBaH ycTaHOBbI , 51Ka51 pa6iJia paCKOTIKi npbl 
y,n:3ene HaBylf3HU:ay. 

2.4. KottKypc rrpaBo,n:3iu:u:a na ttaMiHaUbrnx: 

«CBe,n:Ki qacy» (rrichMOBhI u:i aynnrnBi3yaJihHhI My3eHHhI npanMeT); 

«Ta51MHiu:a y p3qax» (p34aBbI My3eHHbl npa,n:MeT) . 

2.5. Ha KOHKypc rrpa,n:cTayJ151euu:a crrpaBa3.UaYHbI MaT3pbrnJI, 51Kl 
3M51IIIl.fae: 

arricaHHe My3eiittaii 3Haxo,n:Ki 3 rrpa,n:cTayneHHeM 51e Bbl51BbI (3anicy), 

ricTopbIKa-KyJihTYPHYIO ,n:aBe,n:Ky a6 3Haxo,n:u;b1; 

3HalfHaCU:b My3eiittaii 3HaXO)lKi )' pacKpbIU:U:i T3Mbl 3KCna3iUhii; 

ittcpapMaU:bIIO a6 MeCU:bI 3HaXO)l)KaHH51 i a6cTaBiHax, rrpbl 51Kix 6bIJia 
3Hoi1,n:3eHa; 

arricaHHe T3ap3TbII.JHara i npaKTbIYHara 3Tarray pa6oTbI Han My3ei1Hai1 

3HaXO)lKaii: KaHCYJibTaUbii ca crreuhrnJiicTaMi (HaByKoyuaMi), CBe)lKaMI 

nan3eHbIX rran3eii, npau:a y 6i6Jii51T3Kax, apxlBax, My3e51x, 3 1HT3pH3T

p3cypcaM1 1 r.n.; 

Korrii yJiiKOBbIX naKyMeHTay, 51Kl51 rraUB51p)l)KaJOUb 3HaXO)l)KaHHe 

rrpanMeTa )' aCHO)'HbIM q:>OH)l3e My3e5I; 

)l3eiittacu:h na nanyn51pbI3aUbii 3HOH)l3ettai1 KawToyttacui, ny6niKaTibii 

MaT3phrnnay y cponKax MacaBaii ittcpapMaU:hii i r.n. 

AcHO)'HbI51 KpbIT3pbii au;3HKi KOHKypcHbIX MaT3pbI5IJiay: 

aKTyaJJbHaCU:b t 3Hal.fHaCU:b 3HaXO)lKi )lJI51 My3e51 (3KCTia3iUbii); 

nacne)llfbrn HaBhIKi: aHani3, pa3Ba)KaHHi ( cyanttociHbI B51)lOMbIX cpaKTay 3 

HeB51)lOMbIMi), a6aryJibHeHHi, a6rpyttTasattHe BbIHiKay nacne;:wsa1-11-rn , 

BbICHOBbI; 

rrarry.rrnpbI3aU:hiiiHa51 i KYJJbTypHa-acseTHiUKa51 ,n:3etittacuh. 

2.6. P3cny6niKaHcKi 3Tarr KOHKypcy rrpason3iuua y nsa TYPbI: nan51p3JJHi 

i BbIHiKOBhL Ha rra1rnp3nttiM TYPbI pa3rn51na10uua cnpasa3n a1.JHbrn MaT3pb151Ji bJ 
rrepaMo)Ku:ay a6nacHhIX i MittcKara rapancKora 3Tanay KOHKypcy, a Ha 

BbIHiKOBbIM - npancTayneHHe HaByY3HU:aMi pa6oT Ha Kattcpep3HUbii, 51Ka51 

an6yi:oeu:u:a y lf3pBetti 2022 rona. 
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2.7. KoHKypcHbl51 MaT3pbUIJihI (He 60JibW 3a 10 JieDWbIX pa6oT) -
nepaMo)Kuay a6nacHhIX i MiHcKara rapancKora 3Tanay KOHKypcy i np~naKOJihI 

naC5J.Il)K3HHH )KyphI 3 yKa3aHHeM KOJibKac1-rnra aHani3y yn3eJihHiKay 

p3ri51.Han'hHhIX 3Tanay KOHKypcy nachrnaiouua Ha p3cny6niKaHcKi 3Tan na 30 
KpacaBiKa 2022 r. Ha anpac: 224030, r.Ep3CT, npacrreKT Maw3paBa, 22 (ann3eJI 

Kpa513HaycTBa .Il.351.p)KayHatt ycTaHOBbI anyKaUhii «Ep3CUKi a6JiaCHb1 U3HTP 

TYPhI3MY i Kpa513HaycTBa .Il.351.Uett i Monan3i»). T3necpoH .IlJI51 naBenaK: (80162) 
40-58-25. 

2.8. KoHKypcHhrn pa6oThI nasiHHhI a6aB513KOBa MeUb TbITYJlbHy~o 
CTapOHKY Ha 6enapycKatt i pycKati MOBax 3 ITa3HaY3HHeM noyHati Ha3BbJ 

ycTaHOBhI anyKaUhii (6e3. cKapaY3HH51.Y), paeHa, Bo6nacui, Ha3Bhl KOHKypcy i 
t~Mbl · npaUhI, iHcpapMaUhii a6 ayTapy pa6oThI (npo3siwYa, iM5I, iM5I rra 6auhKY, 
KJiac/a6'51.IlHaHHe na iH.Tap3cax/rpyrra HaByYaHH5I) i a6 KipayHiKy/KipayHiKax 

(npo3Birnqa, iM5l, iM51 rra 6auhKY (6e3 cKapaY3HH5IY), rracana), a TaKcaMa 
HyMapbI KaHTaKTHbIX T3Jie<poHay KipayHiKa. 

3. IlaJJ,BHJ],Jeuue BhIHiKay KOHKypcy 
ITepaMO)KUhI i rrphI3epbI a6nacHora 3Tany KOHKypca )'3Harapon)Ksa1-ouua 

.IlhITIJIOMaMi I, II, III cTyneHi ranoyHara yrrpayneHH51 rra anyKaUhii Ep3CUKara 

a6JIBhIKaHKaMa. 

ITpbl rra)lB51,[(3eHHi BhIHiKay KOHKypcy rrpbl poyHatt KOJlbKacui 6aJiay Ha 
nancTaBe paIII3HH5l )KyphI MO)Ka ycTaneyBauua annasenHa5l KOJibKacuh 

rrphBaBbIX Mecuay (rrepwae, npyroe, TP3U5Ie ). 
ITepaMO)KUbI i rrpbI3epbI p3cny6niKaHCKara 3Tany KOHKypcy 

)'3Harapo,n:)KBaIDuua ,n:hmJioMaMi I, II, III cTyrretti MiHicT3pCTBa anyKauh11 

P3cny6niKi Eenapych, )lbinJIOMaMi P3cny6JiiKaHcKara U3HTpa. 

4. <l>iuaucaBauue KOHKypcy amhIU.U.HYJIHeu.u.a: 
Ha neprnhIM, .n:pyriM, TP3UiM 3Tarrax - Ba ycTattoyneHhIM rrapanKy 3a 

KOIIIT cponKay M51.CUOBara 6I-o,[()K3TY, 51Ki5I BbI)l35IJI5IIDUUa Ha U3HTpaJii3aBaHb151 

MepanpbieMCTBbI y raJiiHe anyKaUbii, i iHWblX KpbIHiU, He 3a6apoHeHblX 

3aKaHa,n:aycTBaM; 
Ha qauBepThIM (3aKJIIDIJHhIM) 3Tarre - Ba ycTattoyneHbIM napanKy 3a KOWT 

cpo,n:Kay p3cny6niKaHCKara 6J-o.Il)K3TY' 51Ki5I BhI)l35IJI5IIDUUa Ha U3HTpaJI i3aBaH bl5I 

MepanpbieMCTBbI y .,raniHe a,n:yKaUbii, i iHIIIhIX KpbIHlU, He 3a6apoHeJ-IbJX 

. 3aKaHanaycTBaM. 
Ka~.taH.Il3ipoBaIJHhrn BhI)laTKI nenaroraM npae3n y .Il3eJihHiKay 

MepanpbieMCTBa 3aKJIIDIJHara 3Tarry KOHKypcy a)Khlllll5l)'JI5leuua 3a KOWT 

HaKipoyBaJ-oIJatt apraHi3aUhii. 
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