
 
ЗАЦВЯРДЖАЮ 
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ПЛАН 

работы  клуба «Спадчына» УО БДСГА на 2019 – 2020 навуч. год 
 

№ 
п/п 

Назва мерапрыемства Срокі 
правядзення 

Месца правядзення Адказны  

1.  Арганізацыйны сход членаў 
клуба.  абмеркаванне плана 
работы. 

12 верасня  
2019 г. 

ауд. 16050 Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 
2.  Турыстычная экскурсія ў 

Гомельскі Палацавы комплекс 
Румянцавых і Паскевічаў і 
Веткаўскі  музей імя  Ф. Г. 
Шклярова.  

верасень экскурсія  Скаромная С.С. 
Лосева Т.У 

3.  Удзел ў штогадовай акцыі 
«Пакуль помнім – жывём», 
накіраванай на упарадкаванне 
пахаванняў былых работнікаў 
академіі, чые могілкі засталіся 
без дагляду  

верасень-
кастрычнік 

месца захавання 
“аршанскія могілкі” 

Скаромная С.С. 
Лосева Т.У 

4.  Падрыхтоўка дакладаў на 
Рэспубліканскую студэнцкую 
навукова-практычную 
канферэнцыю «Политическое и 
социально-экономическое 
развитие Республики Беларусь: 
история и современность».  
 

кастрычнік ауд. 16050 Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 

5.  Правядзенне экскурсіі “Горкі: 
гісторыя і сучаснасць”  

кастрычнік раённы музей г. 
Горкі 

Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык  
6.  Састаўленне картатэкі 

матэрыялаў, неабходных у працы 
клуба “Спадчына” 

кастрычнік  ауд. 16050 Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 
7.  Удзел ў падрыхтоўцы і 

рэалізацыі праекта: «Без срока 
давности», прысвечанага 75-
годдзю Перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне  
 

кастрычнік 
2019 – 
ліпень 2020 
гг. 

ауд. 16050 Скоромная С.С, 
ст. выкладчык  
Лосева Т.У., 

загадчыца музея 
акадэміі 

8.  Збор матэрыялаў і публікацыя 
артыкулаў у сродках масавай 
інфармацыі звязаных падзеямі 
што адбываліся  на тэрыторыі 
акадэміі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны 

кастрычнік – 
май  

ауд. 16050 Скоромная С.С, 
ст. выкладчык  

 

9.  Пасяджэнне Савета клуба па 
правядзенні конкурсу Зберажом 
спадчыну разам". Абмеркаванне 
Саветам клуба сцэнарнага 

лістапад  ауд. 16050 Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 



матэрыялу да конкурсу. 
 

10.  Удзел у журы турніра па 
інтэлектуальным гульням  
сярод студэнтаў на тэму: 
«Память сильнее 
времени», прысвечанай  
75-годдзю Перамогі  ў  
Вялікай Айчыннай вайне 

лістапад  Скаромная С.С –  
ст. выкладчык 

11.  Правядзенне конкурсу "Зберажом 
спадчыну разам".  

снежань  ауд. 16050 Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 
12.  Збор матэрыялаў і фарміраванне 

буклета “Айчыне – працай і 
любоўю” аб вядомых 
выпускніках БДСГА 

снежань  ауд. 16050 Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 

13.  Падвядзенне вынікаў работы 
Саветам клуба за I семестр і 
абмеркаванне вынікаў 

студзень . ауд. 16050 Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 
14.  Сустрэча з народным майстрам 

Беларусі па лазапляценню  
Багдановіч Т.А і правядзенне 
майстар-клас. 

люты ауд. 16050 Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 
 

15.  Экскурсія ў Горацкі Дом 
народных раместваў 

люты  Дом раместваў Скаромная С. С. 
– 

ст. выкладчык 
 

16.  Падрыхтоўка матэрыялаў і удзел 
у канферэнцыі “Беларусь у 
сучасным свеце” прысвечанай 
75-годдзю Перамогі 

люты-май  ауд. 16050 Кірчук Ю.В.  – 
ст. выкладчык 

17.  Прагляд фільма пра акадэмію 
“Гісторыка-культурныя 
каштоўнасці акадэміі: нам ёсць  
чым ганарыцца»  

сакавік  ауд. 16050 Скаромная С.С. 
ст. выкладчык 

Лосева Т.У 

18.  Тэматычная экскурсія “Памяць 
вайны” 

красавік Экскурсія па месцах 
звязаных з падзеямі 
ВАВ на тэрыторыі 

акадэміі  

Скаромная С.С. 
ст. выкладчык 

19.  Збор матэрыялаў для папаўнення 
ауд. 16050 і 16052. 

май ауд. 16050 Скаромная С.С. 
ст. выкладчык 

20.  Падвядзенне вынікаў работы 
Саветам клуба за IІ семестр 

чэрвень  ауд. 16050 Скаромная С.С. 
ст. выкладчык 

 
 

Кіраўнік клуба                         ___________     Скаромная С.С  
              (роспіс) 
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