
 

 

 

 

 

Грамадскае аб'яднанне «Беларуская рэспубліканская 

піянерская арганізацыя» (ГА «БРПА»)  — самастойнае, 

дабравольнае, грамадскае, шматнацыянальнае аб'яднанне 

дзяцей, падлеткаў і дарослых, арыентаванае на 

агульначалавечыя каштоўнасці, якое прадстаўляе і абараняе 

інтарэсы і правы сваіх членаў. 
 

Дзейнасць БРПА накіравана на: 

 сацыяльную абарону дзяцей і падлеткаў; 

 грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне 

падрастаючага пакалення; 

 дабрачыннасць; 

 развіццё спорту і турызму; 

 ахова навакольнага асяроддзя; 

 адраджэнне беларускай культуры; 

 ажыццяўленне міжнароднай дзейнасці. 
  

Мэта БРПА – дапамагчы кожнаму піянеру стаць 

Грамадзянінам, сваімі справамі і ўчынкамі 

прыносіць карысць сабе, сваёй сям'і, радзіме. 

 

Задачамі дзейнасці піянерскіх атрадаў і 

дружын з'яўляюцца калектыўныя творчыя 

справы, накіраваныя на развіццё членаў 

арганізацыі, паляпшэнне і пераўтварэнне 

грамадства, навакольнага свету, якія 

рэалізуюцца праз розныя праграмы. 



 

 

 
 

 

 

 

Піянерскія традыцыі – гэта лепшыя ідэі, вопыт, звычаі, 

правілы, і нормы жыцця піянераў і іх арганізацыі, якія 

перадаюцца ад аднаго пакалення іншаму. 

 
Традыцыя Саветаў: толькі калектыўна, усім разам можна знайсці 

правільны шлях, прыняць новае рашэнне. 

 

Традыцыя праўды: піянер адважна стаіць за праўду і 

справядлівасць. 

 

Традыцыя росту: уменне, спрыт, адвага прыходзяць не адразу, 

неабходна прайсці прыступкі росту. 

 

Традыцыя дабра: "Ні дня без добрых спраў!"Піянеры заўсёды 

дапамагаюць тым, каму патрэбна дапамога, бо ад кожнай добрай 

справы свет вакол становіцца крышачку больш шчаслівым, змяняецца 

да лепшага.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традыцыя спадчыны: піянер беражліва захоўвае прыроду і 

культуру роднага краю. 
 

 

 

Святы ГА "БРПА" – гэта сімвал адзінства пакаленняў арганізацыі 

пераемнасці многіх пакаленняў піянераў, дружбы і Таварыства 

дзіцячых арганізацый СНГ. 
Традыцыйныя Святы ГА «БРПА» 

19 мая – Дзень піянерскай дружбы 

24 чэрвеня – Свята піянерскага 

вогнішча 

13 верасня – Дзень БРПА 

Традыцыйныя для ГА «БРПА» 

Святы Краіны: 

15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі 

9 мая – Дзень Перамогі 

1 чэрвеня – Дзень абароны дзяцей 

3 ліпеня – Дзень Незалежнасці РБ 

 

 



 

 

 

Сімвалы БРПА – гэта адзіныя знакі прыналежнасці да сваёй арганізацыі. 

Піянерскія атрыбуты – гэта прадметы прыналежнасці да піянерскай арганізацыі. 

 

Піянерскі сцяг – сімвал гонару і згуртаванасці членаў 

арганізацыі, вернасці яе лепшым традыцыям, ідэалам дабра і 

справядлівасці. 
 

Піянерскі гальштук - сімвал прыналежнасці кожнага піянера 

да спраў сваёй арганізацыі, гатоўнасці раздзяліць яе добрую 

славу і адказнасць. 

Уздоўж правага боку на гальштуку нашываюцца па чарзе тры 

каляровых канта (зялёны, сіні, белы), якія адпавядаюць тром 

рангам (даследчык, выпрабавальнік, лідэр) і вызначаюць 

ўзрост і дасягненні члена арганізацыі. 

 

Піянерскі значок –  гэта адметны знак арганізацыі. Тры мовы 

полымя, зліліся ў адзін, як сімвал адзінства дзяцей, падлеткаў і 

дарослых. Падстава полымя-белы квадрат-сімвалізуе 

адкрытасць і чысціню намераў імкненняў БРПА. 

 
Акцябрацкі значок – адметны знак малодшых школьнікаў. 

Значок ўяўляе сабой пяціканцовую зорачку, тры верхніх 

прамяня якой пафарбаваны ў чырвоны, а два ніжніх – у зялёны 

колер. У цэнтры зорачкі – карта Рэспублікі Беларусь 

залацістага колеру.  

Горн – атрыбут, прызначаны для падачы сігналаў, 

суправаджэння рытуалаў. 

 

Барабан – атрыбут, прызначаны для падачы сігналаў, для 

суправаджэння ладу падчас лінеек, збораў, паходаў. 

 

Салют – гэта жэст-сімвал, асаблівае піянерскае прывітанне: 

пяць сціснутых пальцаў правай рукі – «я, як і мае сябры", 

адкрытая далонь – «адкрыты і сумленны ў сваіх справах», 

паднятая рука – паднятая рука «і імкнуся стаць лепш". 

 



 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

  

 

 

ЗАКОН ГОНАРУ 
Піянер беражэ сваё 

добрае імя, годнасць 

арганізацыі. Піянеры 

заўсёды даражылі сваім 

добрым імем, піянерскай 

арганізацыяй, сваімі 

справамі і ўчынкамі 

ўмацоўвалі яе аўтарытэт. 
 

ЗАКОН СЛОВА 
Слова піянера не 

разыходзіцца са 

справай. Ідэя 

традыцыі-уменне 

трымаць слова, 

пацвярджаць яго 

значнымі справамі. 
 

ЗАКОН КЛОПАТУ 
Піянер заўсёды 

клапоціцца пра ўсіх, 

хто мае патрэбу ў 

дапамозе. Піянер 

дапамагае старэйшым, 

тым, хто менш і слабей, 

родным і блізкім. 
 

ЗАКОН 

ГАСПАДАРА 

Піянер гаспадар 

сваёй арганізацыі, з 

павагай ставіцца да 

працы, ведае цану 

грошай. 
 

ЗАКОН ДРУЖБЫ 

Піянер паважае 

меркаванне таварышаў, 

верны дружбе. «Свет, 

паразуменне і 

дапамогу» — так 

разумелі сэнс гэтага 

закона ранейшыя 

пакалення. 
 

 


