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ПАРАДАК
правядзення другога этапу 
рэспубл1канскай ал1мп1яды 
па вучэбных прадметах “Беларуская мова” 
i “Беларуская лкаратура” 

у 2018/2019 навучальным годзе

Парадак правядзення другога этапу рэспублканскай ал1мп1яды па 
беларускай мове i лкаратуры у 2018/2019 навучальным годзе (далей -  друп 
этап ал1мшяды) распрацаваны на падставе:

1нструкцьп аб парадку правядзення рэспубл1канскай ал1мшяды па 
вучэбных прадметах, зацверджанай пастановай Мтшстэрства адукацьй 
Рэспублш Беларусь ад 20.11.2003 г. № 73 (у редакцьй пастановы 
М1н1стэрства адукацьй Рэспублк1 Беларусь ад 13.09.2011 г. № 257, ад 
05.08.2014 № 125);

загада Мзшстэрства адукацьй Рэспублш Беларусь ад 11.09.2018 
№686 “Аб правядзенш у 2018/2019 навучальным годзе рэспублканскай 
апймшяды па вучэбных прадметах “;

загада управления адукацьй Брэсцкага аблвыканкама ад 11.10.2018 
№727 “Аб правядзенш у 2018/2019 навучальным годзе другога этапу 
рэспублканскай ал1мшяды па вучэбных прадметах”.

Месца i тэрмшы правядзення другога этапу
Друп этап праводзщца у перыяд з 10 л1стапада па 01 снежня 2018 

года на базе устаноу адукацьй Брэсцкай вобласцй
Колькасць турау, форма i працягласць ix правядзення 

Друп этап праводз1цца у 2 туры (два туры -  у шсьмовай форме).
30 л1стапада -  1 тур з 10.00 да 13.00 -  комплексная работа па 

беларускай мове i лггаратуры. Час, адведзены на выкананне комплекснай 
работы, -  3 астранам1чныя гадз1ны.

01 снежня -  2 тур з 10.00 да 14.00 -  нашсанне водгуку. Час,
адведзены на выкананне, -  4 астранам1чныя гадзшы.

Клраушцтва аргашзацыяй i правядзеннем другога этапу
Агульнае юраунщтва арган1зацыяй i правядзеннем другога этапу 

ажыццяуляе упаунаважаны прадстаун1к аргашзацыйнага камкэта другога 
этапу рэспубл1канскай ал1мшяды (спецыял1ст, метадыст аддзела па



адукацьп горрайвыканкама) сумесна з мясцовым аргкам1тэтам. У склад 
мясцовага аргкам1тэта уключаюцца адказныя асобы за суправаджэнне турау 
другога этапу з лпсу настаушкау, выкладчыкау (за выключэннем 
настаушкау, выкладчыкау беларускай мовы i л1таратуры) установи 
адукацьп, на базе якой праводзщца друи этап ал!мшяды, а таксами 
адказныя за вядзенне базы дадзеных удзельшкау ал!мшяды другога этапу.

Упаунаважаны прадстаушк не можа быць членам журы.
Мясцовы аргкамггэт:

забяспечвае аргашзацыю размяшчэння, харчавання, транспартнага, 
медыцынскага i культурнага абслугоування удзельшкау;

стварае умовы для захавання ал!мшядных заданняу, работ 
удзельшкау;

распрацоувае схему рассадю удзельшкау у кабшетах (аудыторыях);
забяспечвае удзельшкау матэрыялам! ал!мшяды з праштампаваным! 

лютам1 для выканання ал!мп1ядных заданняу;
забяспечвае камп’ютарным абсталяваннем i размнажальнай тэхшкай 

асоб, як1я адказваюць за вядзенне базы дадзеных удзельшкау другога этапу 
ал1мшяды;

прадстауляе памяшканн! для работы членау журы, упаунаважанага 
прадстаун1ка, юраушкоу каманд;

праводз1ць з удзельн1кам1 шструктаж па ахове працы, прав1лах 
пажарнай бяспею i дарожнага руху;

дзяжурства медыцынскага работшка у кожнай установе адукацьп, 
вызначанай для правядзення ал1мшяды;

вызначае дату, час i месца правядзення прагляду работ удзельшкам1 
ал1мп1яды пасля праверк1 ix членам! журы;

Правядзенне другога этапу
Адказныя асобы за суправаджэнне турау другога этапу правяраюць 

удзельшкау па схеме рассадю i па дакументах, яюя пацвярджаюць асобу 
удзельшка ал1мп1яды.

Адказныя асобы за суправаджэнне турау другога этапу 
забяспечваюць ал!мшядным1 заданиям! кожнага удзельшка. Матэрыялы 
разам са сшыткам!, бланкам! асабютых картах атрымл!ваюць асобы, 
адказныя за суправаджэнне турау другога этапу, ад упаунаважанага 
прадстаушка аргкам!тэта другога этапу рэспублжанскай ал!мп!яды перад 
пачаткам адпаведнага тура. Атрыманы удзельн!кам сшытак дзел1цца на 
дзве частк! для выканання работы у чыставым i чарнавым варыянтах.

Час для выканання ал!мшядных заданняу адл!чваецца ад моманту 
давядзення тэкстау заданняу да удзельшкау другога этапу 
(уключаючы час, затрачаны удзельн!кам на запауненне асаб!стай картю 
удзельн!ка другога этапу).
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На тытульным i шшых лютах сшыткау, у яюх выконваюцца 
ашмшядныя заданш, удзельшкам не робщца шяюх паметак.

Удзельшкам другога этапу ал1мшяды забараняецца карыстацца 
даведачнай лИаратурай, сродкам1 сувязц абменьвацца шфармацыяй з
шшым1 удзельшкамй

У час правядзення турау (выкананне комплекснай работы па 
беларускай мове i лНаратуры, нашсанне водгуку) у кабшетах 
(аудыторыях) знаходзяцца адказныя асобы за суправаджэнне турау 
другога этапу. На працягу першай гадзшы у кабшеты i аудыторьй для 
адказау на магчымыя пытанш удзельшкау другога этапу па умовах 
заданняу заходзяць прадстаунш ад журы.

Пасля заканчэння тура другога этапу удзельшю здаюць сшытю з 
укладзеным1 у ix aca6icTbiMi карткам1 удзельшкау адказнай асобе за 
суправаджэнне тура. У сваю чаргу адказная асоба за суправаджэнне тура 
перадае дадзеныя матэрыялы упаунаважанаму прадстаушку аргкамИэта 
другога этапу рэспублжанскай ал1мшяды.

Парадак шыфравання i дэшыфравання работ удзельшкау 
другога этапу

Шыфраванне работ удзельшкау другога этапу ажыццяуляе 
упаунаважаны прадстаунж аргкамггэта другога этапу рэспублжанскай 
ашмшяды. У час шыфравання прысвойваецца щэнтыфжацыйны нумар 
(розны для кожнага тура) кожнаму удзельшку. Пасля кожнага тура нумар 
заносщца у асабютую картку удзельшка i на тытульны лют яго работы.

За забеспячэнне канфщэнцыяльнасщ (дэнтыфжацыйных нумароу 
удзельшкау нясе адказнасць упаунаважаны прадстаунж аргкамНэта 
другога этапу рэспублжанскай ашмшяды.

Дэшыфраванне работ удзельшкау праводзщца упаунаважаным 
прадстаушком аргкамНэта другога этапу рэспублжанскай ашмшяды 
пасля завяршэння другога тура i работы журы па яго ацэньванш.

Парадак збору i прадстауленш журы выкананых удзельшкалп 
ал1мшядных заданняу

Пасля шыфравання работ упаунаважаны прадстаунж аргкамНэта 
другога этапу рэспублжанскай ал1мшяды перадае работы 
удзельшкау прадстаунжам журы, на яюх ускладзены абавязю адказных 
за аргашзацыю праверю выканання ал1м1шядных заданняу у адпаведным 
класе.

Работы пасля ix ацэньвання журы перадаюцца упаунаважанаму 
прадстаушку аргкамИэта другога этапу рэспублжанскай ал1мшяды, яю 
нясе адказнасць за забеспячэнне канфщэнцыяльнасщ.

3



Колькасны склад i парадак работы журы
Колькасны склад журы вызначаецца у залежнасщ ад колькасщ 

удзельшкау (ад 3 да 20 чалавек). Пры вялжай колькасщ удзельшкау 
склад журы у асабных выпадках можа быць павял1чаны.

Журы другога этапу:
ацэньвае шпмшядныя заданш кожнага тура i працуе у спецыяльна 

адведзеных аргкамНэтам класах (аудыторыях);
вызначае пераможцау другога этапу рэспублшанскай ал1мшяды;
выказвае прапановы у аргкамкэт другога этапу рэспублшанскай 

агймшяды па узнагароджванш удзельшкау.
Вынш ацэньвання выносяцца на тытульны лют сшытка вучня. Кожны 

член журы вышю ацэньвання пацвярджае сва1м подшсам.
Пасля завяршэння работы адказны за аргашзацыю праверю 

выканання ал1мшядных заданняу па кожным класе перадае сшытю 
удзельшкау упаунаважанаму прадстаушку аргкамкэта другога этапу 
рэспублшанскай ал1мшяды.

Парадак азнаямлення уДзельшкаУ з вышками ацэньвання 
ал1мшядных заданняу i разгляду журы зваротау удзельшкау па 
пытаннях ацэньвання выкананых ал1мшядных заданняу

Удзельшю маюць права праглядзець свае работы, задаць пытанш, кал1 
яны узшюй, у дзень вызначаны для прагляду работ мясцовым аргкампотам.

Зварот удзельшка па пытаннях ацэньвання выкананага iM 
ал1мшяднага задания разглядаецца тым членам журы, хто правярау 
дадзенае задание, у дзень вызначаны для прагляду работ мясцовым 
аргкамггэтам.

Спрэчныя пытанш разглядаюцца сумесна са старшынёй журы. Пры 
неабходнасщ праводзщца паседжанне журы, на яюм прымаецца канчатковае 
рашэнне па ацэньванш адпаведнага ал1мшяднага задания.

Захоуванне заданняу i работ удзельшкау ал1мшяды
У час правядзення другога этапу выкананыя работы захоуваюцца у 

сейфе установы адукацьй, на базе якой праводзщца ал1мшяда, або у 
аддзеле адукацьй, спорту i турызму. Упаунаважаны прадстаушк 
аргашзацыйнага кампэта другога этапу рэспублпсанскай ал1мп1яды выдае 
ал1мщядныя заданш адказнай асобе за суправаджэнне турау перад 
пачаткам кожнага тура пасля рассадю удзельшкау ашмшяды.

Работы удзельшкау ашмшяды захоуваюцца у аддзеле (упрауленш) па 
адукацьй гарадсюх, раённых выканаучых камНэтау, адмшютрацьн 
Маскоускага i Лешнскага раёнау г.Брэста на працягу года.
07-2 Марчык 354276
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