
Пераможцы і прызёры XXV Рэспубліканскай выставы-конкурсу 

дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў “Калядная зорка” 

 

намінацыя “Калядная зорка” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

2 месца 

Купрынічык Дар’я, 11 гадоў, 

Лета Сафія, 11 гадоў 

“Калядная зорка” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Залатая іголка” 

педагог Чарняўская Алена Іванаўна 

ДУА “Астравецкі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

3 месца 

Палубiнская Ганна, 11 гадоў, 

Касцюкевiч Надзея, 11 гадоў 

“Калядны цуд” (мастацкая саломка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Залатая саломка” 

педагог Гаўрыловiч Вольга Мiкалаеўна 

ДУДА “Цэнтр творчасцi дзяцей i моладзi Барысаўскага раёна” 

 

узроставая катэгорыя 14–16 гадоў 

1 месца 

Грыбок Паліна, 15 гадоў, 

Ляпіч Марыя, 13 гадоў 

“Сімвал свята” (саломапляценне) 

аб’яднанне па інтарэсах “Сонечнае мастацтва” 

педагог Уладамірская Валерыя Віктараўна 

УА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “АРТ” г. Мінска” 

 

2 месца 

Шыловіч Ксенія, 14 гадоў 

“Чароўны шар” (мастацкая саломка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Чароўныя фарбы” 

педагог Пархамчук Таццяна Пятроўна 

ДУА “Гімназія № 6 г. Маладзечна” 

 

3 месца 

Дзядовіч Дар’я, 15 гадоў 

“Калядны сімвал” (ніцяная графіка) 

педагог Харкевіч Марына Рамазанаўна 

ДУА “Гезгалаўская сярэдняя школа” Дзятлаўскага раёна 

 

намінацыя “Зімовыя святы Беларусі” 

 

узроставая катэгорыя 8–10 гадоў 

1 месца 

Пераможцы і прызёры XXV Рэспубліканскай выставы-конкурсу 

дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў “Калядная зорка” 
 



Сахончык Арыяна, 9 гадоў 

“Козачка-каза, калядоўшчыца” (мастацкі роспіс) 

заслужаны калектыў Рэспублiкi Беларусь 

узорная мастацкая студыя “Палiтра” 

педагог Ржэуцкая Марыя Мiкалаеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 24 г. Барысава” 

 

1 месца 

Кажарская Яўгенiя, 9 гадоў, 

Азёма Мiлана, 9 гадоў 

“Каляда, каляда!” (маляванка) 

заслужаны калектыў Рэспублiкi Беларусь 

узорная мастацкая студыя “Палiтра” 

педагог Ржэуцкая Марыя Мiкалаеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 24 г. Барысава” 

 

1 месца 

Трыдзенскi Яўген, 9 гадоў 

“Каза-калядоўшчыца” (маляванка) 

заслужаны калектыў Рэспублiкi Беларусь 

узорная мастацкая студыя “Палiтра” 

педагог Ржэуцкая Марыя Мiкалаеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 24 г. Барысава” 

 

3 месца 

Цымбаліста Марыя, 8 гадоў  

“Дзед Мароз і Снягурка” (дыптых, роспіс па шкле) 

студыя “Жар-птушка” 

педагог Караблёва Наталія Іванаўна 

УА “Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі” 

 

3 месца 

Удод Паліна, 10 гадоў  

“З Калядамі!” (роспіс) 

аб’яднанне па інтарэсах “Палітра” 

педагог Кандзюбава Вікторыя Алегаўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 30 г. Бабруйска” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

1 месца 

Швайба Еўдакія, 13 гадоў 

“Батлея” (роспіс па шкле) 

узорная студыя дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Крынічка” 

педагог Дзядовік Вольга Мікалаеўна  

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

 

2 месца 

Даманцэвiч Дар’я, 13 гадоў 



“Каляды” (тэхнiка “талаш”, кукурузнае лісце) 

аб’яднанне па iнтарэсах “Свет лялькi” 

педагог Рыбалка Святлана Iванаўна 

ДУА “Рагачоўскi раённы цэнтр творчасцi дзяцей i моладзi” 

 

3 месца 

Пратасавіцкая Арына, 16 гадоў  

“Анёлы Раства” (выцінанка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Акварэль” 

педагог Казак Алена Аксенцьеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 7 г. Пінска” 

 

узроставая катэгорыя 13–16 гадоў 

1 месца 

Дзянісік Багдан, 15 гадоў 

“Шчодрыя каляды” (кераміка) 

узорная студыя керамікі “Тэракотавая хатка” 

педагог Севасцеенка Дзіяна Барысаўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 121 г. Мінска” 

 

намінацыя “Беларуская зіма” 

 

узроставая катэгорыя 8–10 гадоў 

 

1 месца 

Лукіна Дар’я, 10 гадоў 

“Студзень” (роспіс) 

педагог Ракіцкая Святлана Мікалаеўна 

ДУА “Гімназія № 58 г. Гомеля імя Ф. П. Гааза” 

 

1 месца 

“Вароты Мінска” (роспіс па шкле) 

Швайба Дабрамір, 8 гадоў 

узорная студыя дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Крынічка” 

педагог Дзядовік Вольга Мікалаеўна  

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

 

2 месца 

Субоціна Паліна, 10 гадоў 

“Чараўніца-зіма” (выцінанка) 

аб’яднанне па iнтарэсах “Выяўленчая творчасць. Кераміка. Выцінанка”  

народнай студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

педагог Сычова Людміла Віктараўна 

УА “Гомельскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі” 

 

3 месца 

Плашчынская Таццяна, 11 гадоў, 

Гулакова Валерыя, 11 гадоў, 



Ходзiна Алеся, 10 гадоў, 

Рудакова Таiсiя, 10 гадоў, 

Зенчык Дар’я, 10 гадоў, 

Сарока Вiкторыя, 10 гадоў, 

Суворава Уладзiслава, 9 гадоў 

“Снег i зоркi” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Цуды з нітак” 

педагог Клiмава Лія Віктараўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыi дзяцей і моладзi “Маяк” г. Мінска” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

1 месца 

Шэліх Стэфанія, 10 гадоў, 

Пракопчык Марыя, 10 гадоў, 

Кляцова Маргарыта, 12 гадоў 

“Ішла Каляда” (габелен) 

школа тэкстыльнага дызайну “Fiber art” 

педагог Журавовіч Аляксандра Юр’еўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi “Светач” г. Мiнска” 

 

1 месца 

Іоўчык Карына, 13 гадоў  

“Хутар” (змешаная тэхнiка)  

аб’яднанне па інтарэсах “Аб’ёмны дызайн” 

педагог Гаменка Анастасія Іванаўна 

ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Чыгуначнага раёна г. Гомеля” 

 

2 месца 

Адзінец Анастасія, 12 гадоў 

“Агні начнога горада” (мастацкі роспіс) 

аб’яднанне па інтарэсах “Дэкаратыўны роспіс” 

педагог Бурак Святлана Уладзіміраўна 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна” 

 

2 месца  

Прахарэнка Дар’я, 12 гадоў  

“Зіма ў горадзе” (вітраж) 

факультатыўны занятак 

педагог Новікава Элеанора Леанідаўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 19 г. Гомеля” 

 

3 месца 

Лазак Дар’я, 13 гадоў 

“Цішыня зімовай ночы…” (батык) 

аб’яднанне па інтарэсах “Страна ИЗО” 

педагог Сідзякіна Алена Віктараўна 

ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Прамень” г. Гродна” 

 



3 месца 

Швайба Варвара, 11 гадоў 

“Карагод сноў” (выцінанка) 

узорная студыя дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Крынічка” 

педагог Дзядовік Вольга Мікалаеўна  

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

 

3 месца 

Нікіфарава Валерыя, 13 гадоў, 

Карпава Ксенія, 13 гадоў 

“Зімачка-зіма” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва” 

педагог Мельнікава Валянціна Аляксандраўна 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Магілёўскага раёна” 

 

узроставая катэгорыя 14–16 гадоў 

 

1 месца 

Сухаў Кірыл, 15 гадоў 

“Зімовыя замалёўкі” (друк на тканіне) 

аб’яднанне па iнтарэсах “ART-дызайн”  

народнай студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

педагог Афанасьева Вікторыя Мікалаеўна 

УА “Гомельскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі” 

 

1 месца 

Пiсная Вiкторыя, 15 гадоў, 

Мытнiк Алiна, 14 гадоў, 

Панчанка Кацярына, 14 гадоў, 

Платонава Ангелiна, 14 гадоў 

“Крокi” (ткацтва) 

аб’яднанне па інтарэсах “Рукадзельнiца” 

народнай студыі “Натхненне” 

педагог Платонава Ірына Мiхайлаўна 

ДУДА “Цэнтр творчасцi дзяцей i моладзi Барысаўскага раёна” 

 

2 месца 

Кузьменка Марыя, 14 гадоў  

пано “Зімовы лес” (дывановая вышыўка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Чароўная нітка” 

педагог Акуневіч Таццяна Генадзьеўна 

ДУДА “Бешанковіцкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі” 

 

3 месца 

Бурак Ксенія, 15 гадоў 

“Зімовы пейзаж” (мастацкі роспіс) 

аб’яднанне па інтарэсах “Дэкаратыўны роспіс” 

педагог Бурак Святлана Уладзіміраўна 



ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна” 

 

намінацыя “Зімовы спорт” 

 

узроставая катэгорыя 8–10 гадоў 

1 месца 

Кабаева Кацярына, 9 гадоў  

“На лыжні” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Фантазія”  

народнай студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Чараўніцы”  

педагог Крыкун Святлана Віктараўна 

ДУА “Уваравіцкі цэнтр дзіцячай творчасці Буда-Кашалёўскага раёна” 

 

2 месца 

Алексяюк Канстанцін, 8 гадоў,  

Алексяюк Міхаіл, 8 гадоў 

“Ура! Зімовыя канікулы” (кераміка) 

узорная студыя “Пчолка” 

педагог Барэйша Святлана Міхайлаўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Эўрыка” г. Мінска” 

 

3 месца 

Каваленка Кіра, 8 гадоў, 

Арлова Ульяна, 8 гадоў, 

Рыбакова Мілана, 9 гадоў 

“Мы з матуляй і татулем зранку сталі на лыжню” 

(качанне з воўны) 

аб’яднанне па інтарэсах “Ваўняны цуд” 

педагог Дарашэнка Ірына Віктараўна 

ДУДА “Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

1 месца 

Сілко Дар’я, 11 гадоў  

“На шляху да перамогі” (фааміран) 

аб’яднанне па інтарэсах “Фом-фларыстыка” 

педагог Самчук Кацярына Сяргееўна 

ДУА “Цэнтр дзіцячай творчасці г. Лунінца” 

 

2 месца 

Гаралевіч Уладзіслаў, 11 гадоў 

“Спартландыя” (кераміка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Кераміка” 

педагог Гаралевіч Юлія Валер’еўна 

ДУДА “Бешанковіцкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі” 

 

намінацыя “Навагодняя ёлка” 

 



узроставая катэгорыя 8–10 гадоў 

3 месца 

Рудзікаў Андрэй, 8 гадоў  

“Узоры казачнага лесу” (прыродны матэрыял) 

педагог Атаманчук Анжаліка Уладзіміраўна 

ДУА “Гімназія г. Шклова” 

 

3 месца 

Дайнэка Арцём, 10 гадоў, 

Сідарэнка Вера, 9 гадоў, 

Стаселовіч Ангеліна, 10 гадоў 

“Цудоўны дом” (пап’е-машэ) 

аб’яднанне па інтарэсах “Семицветик” 

педагог Чайка Наталля Віктараўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Росквіт” г. Бабруйска” 

 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 
1 месца 

Обадава Марыя, 12 гадоў 

“Навагодні цуд” (шкло) 

аб’яднанне па інтарэсах “Пластыка малых формаў” 

педагог Марозава Жанна Уладзіміраўна 

УА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “АРТ” г. Мінска” 

 

1 месца 

Зіманава Ілія, 12 гадоў  

“Елка” (тэкстыль)  

аб’яднанне па інтарэсах “Мастацтва рукадзелля” 

педагог Ціханава Аксана Сяргееўна 

ДУДА “Аршанскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

2 месца 

Сідарава Рэната, 13 гадоў, 

Крупскі Георгій, 9 гадоў 

“Калядныя забаўлянкі” (кераміка) 

гурток “Керамік”  

педагог Шчэпетава Антаніна Антонаўна 

УА “Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі” 

 

намінацыя “Ёлачная цацка” 

 

узроставая катэгорыя 8–10 гадоў 

 

1 месца 

Рыбакова Мілана, 9 гадоў, 

Гарчонак Арына, 10 гадоў, 

Арлова Яна, 8 гадоў  



“Лясная казка” (качанне з воўны) 

аб’яднанне па інтарэсах “Ваўняны цуд” 

педагог Дарашэнка Ірына Віктараўна 

ДУДА “Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі” 

 

2 месца 

Прыходзька Вераніка, 9 гадоў, 

Сцепаненка Ульяна, 9 гадоў 

“Ёлачная цацка” (бяроста)  

аб’яднанне па інтарэсах “Альянс” 

педагог Юрцова Алена Пятроўна 

ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Гомельскага раёна” 

 

3 месца 

Казлова Юлія, 10 гадоў 

“Зімовы цуд” (кераміка) 

факультатыўны занятак “Кераміка” 

педагог Мазоўка Ганна Анатольеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 185 г. Мінска” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

1 месца 

Харэвіч Сафія, 12 гадоў  

“Святочныя прыгоды” (кераміка)  

узорная студыя керамікі “Тэракотавая хатка”  

педагог Севасцеенка Дзіяна Барысаўна 

УА “Сярэдняя школа № 121 г. Мінска” 

 

1 месца 

Аўдзеева Дар’я, 15 гадоў 

“Час прыгод – карнавальны” (мастацкая саломка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Скарбонка” 

педагог Мацулька Вольга Андрэеўна 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Смалявіцкага раёна” 

 

2 месца 

Крывашэева Лізавета, 12 гадоў, 

Чадоўская Вераніка, 11 гадоў 

“Навагодні настрой” (мастацкі роспіс) 

аб’яднанне па інтарэсах “Дызайн і стыль” 

педагог Кузьміна Аляксандра Аляксандраўна 

ДУА “Жлобінскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

3 месца 

Гірыс Багдана, 11 гадоў 

“Лясныя жыхары” (ільняны тэкстыль, вышыўка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Пацерка” 

педагог Савашынская Наталля Фёдараўна 



ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Прамень” г. Гродна” 

 

3 месца 

Бяспалава Паліна, 13 гадоў  

“Шчаўкунок” (кераміка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва” 

педагог Лавіцкая Вольга Пятроўна  

ДУА “Сярэдняя школа № 35 г. Бабруйска” 

 

узроставая катэгорыя 14–16 гадоў 

1 месца 

Харунжая Валерыя, 15 гадоў 

“Тыграняты” (валянне з воўны) 

узорная студыя выяўленчага мастацтва “Каляровы аловак” 

педагог Кругляк Віялета Валер’еўна 

ДУА “Навагрудскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

2 месца 

Ганебная Анастасія, 14 гадоў, 

Нарэйка Карына, 14 гадоў  

“Дзіцячыя забавы”  

аб’яднанне па інтарэсах “Умелачка” 

педагог Балаш Алена Фадзееўна 

ДУДА “Міёрскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі” 

 

намінацыя “Навагодні персанаж” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

1 месца 

Гаўраш Ганна, 13 гадоў, 

Шынкарэнка Марыя, 10 гадоў 

“Сімвал года” (мастацкі тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Ачумелыя ручкі” 

педагог Гаўраш Галіна Іосіфаўна 

ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Спектр” г. Гродна” 

 

2 месца 

Красоўская Сафія, 12 гадоў 

“Зюзя” 

аб’яднанне па інтарэсах “Кераміка” ўзорнай студыі дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці “Крынічка” 

педагог Раманюк Вольга Уладзіміраўна  

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

 

2 месца 

Несцяровіч Арцём, 9 гадоў,  

Лысікаў Іван, 12 гадоў 

“Узоры Мароза” (кераміка) 



аб’яднанне па інтарэсах “Фантазіі з гліны” 

педагог Зайцаў Андрэй Андрэевіч  

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Кантакт” г. Мінска” 

 

3 месца 

Дэйка Аліна, 12 гадоў 

“Гаспадар рэзідэнцыі Дзеда Мароза” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Свой стыль” 

педагог Марціновіч Вольга Дзмітрыеўна 

ДУА “Слонімскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

3 месца 

Літвінчук Ганна, 13 гадоў  

“Зімачка-зіма” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Дэкаратыўнае мастацтва” 

педагог Муха Алена Аляксандраўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 1 г. Пінска” 

 

3 месца 

Калініч Кацярына, 11 гадоў 

“Ідзе каза рагатая, ідзе каза багатая” (салома) 

аб’яднанне па інтарэсах “Саламяныя цуды” 

педагог Запалянская Наталля Алегаўна 

ДУДА “Круглянскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі «Радуга»” 

 

узроставая катэгорыя 14–16 гадоў 

 

1 месца 

Імрыр Каміл, 14 гадоў 

“Каза-калядоўшчыца” (метал, дрэва) 

аб’яднанне па інтарэсах “Умелыя ручкі” 

педагог Семашка Тадэвуш Зігмундавіч 

ДУА “Сярэдняя школа № 36 г. Гродна з польскай мовай навучання” 

 

2 месца 

Юргель Лізавета, 14 гадоў  

“Калядная каза” (тэкстыль) 

педагог Лаўцэвіч Людміла Мікалаеўна 

ДУА “Глыбоцкая раённая гімназія” 

 

2 месца 

Дзёміна Арына, 14 гадоў 

“Каза-калядоўшчыца” (папера) 

аб’яднанне па інтарэсах “Тэатральная майстэрня” 

педагог Якімовіч Наталля Генадзьўна 

ДУА “Гімназія № 19 г. Мінска” 

 

 



3 месца 

Наумовіч Алена, 14 гадоў 

“Каляда ідзе…” 

педагог Пятрэвіч Вольга Ігараўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 35 імя М. А. Волкага г. Гродна” 

 

3 месца 

Курыловіч Карына, 14 гадоў, 

Зуева Юлія, 14 гадоў 

“Матуля-зіма”(тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Свет творчасці” 

педагог Наплёха Таццяна Уладзіміраўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Высокае”  

 

намінацыя “Навагодні касцюм” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

1 месца 

Гелаш Віялета, 13 гадоў, 

Амбражэвіч Дзіяна, 13 гадоў 

“Прыгажуня-козачка” 

аб’яднанні па інтарэсах: “Дызайн адзення”, “Экалагічны дызайн” 

педагогі: Кетрыс Тамара Уладзіславаўна, 

Вайцяхоўская Наталля Мікалаеўна 

ДУА “Ашмянскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

узроставая катэгорыя 14-16 гадоў 

1 месца 

Цяслюк Ксенія, 14 гадоў, 

Цяслюк Паліна, 14 гадоў, 

Салалайка Валерыя, 14 гадоў, 

Байгот Дар’я, 15 гадоў 

“Тыграня” 

аб’яднанне па інтарэсах “Златоручка” 

педагог Валковіч Лідзія Сцяпанаўна 

ДУА “Мастоўскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

2 месца 

Сівіцкая Ульяна, 15 гадоў, 

Старажэнка Анастасія, 15 гадоў  

“Лясная чараўніца” (тэкстыль, аплікацыя) 

мастацкая студыя “Художка”  

педагог Барысюк Вольга Валер’еўна 

ДУА “Рэчыцкі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

 

 

 



намінацыя “Сувенір-падарунак” 

узроставая катэгорыя 8–10 гадоў 

1 месца 

Шчытнікава Паліна, 9 гадоў 

набор посуду “Калядная вёсачка” 

аб’яднанне па інтарэсах “Кераміка” ўзорнай студыі дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці “Крынічка”  

педагог Раманюк Вольга Уладзіміраўна  

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

 

2 месца 

Юковіч Аляксандра, 11 гадоў, 

Анікееў Мікалай, 10 гадоў  

“Да фінішу” (лямец) 

аб’яднанне па інтарэсах “Цудоўнае асарці” 

педагог Сахно Алена Уладзіміраўна 

ДУДА “Цэнтр дзіцячай творчасці Лагойскага раёна” 

 

3 месца 

Шубянок Сняжана, 11 гадоў, 

Авяр’янава Вольга, 10 гадоў, 

Таўстая Алена, 10 гадоў 

“Вясёлая кампанія” (пап’е-машэ) 

узорная студыя “Арт-лялька” 

педагог Вайкшнарыс Аксана Аляксандраўна 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Дзяржынскага раёна” 

 

3 месца 

Міронава Варвара, 10 гадоў  

“Сімвал года” (валянне) 

узорная студыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Чароўны куфэрак” 

педагог Ромаш Наталля Уладзіміраўна 

ДУА “Ашмянскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

1 месца 

Бандарэнка Ірына, 13 гадоў  

“Ручнік” (ткацтва) 

аб’яднанне па інтарэсах “Ткацтва” народнай студыі дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці  

педагог Чарнушэвіч Лідзія Рыгораўна 

ДУА “Веткаўскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”  

 

2 месца 

Дуко Ганна, 13 гадоў 

набор посуду “Каляды”  

аб’яднанне па інтарэсах “Кераміка” ўзорнай студыі дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці “Крынічка” 



педагог Раманюк Вольга Уладзіміраўна  

Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

 

3 месца 

Марчык Юльяна, 13 гадоў  

“З Калядамі!” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Вясёлка” 

педагог Медзель Валянціна Міхайлаўна 

ДУА “Фарынаўская сярэдняя школа Полацкага раёна” 

 

узроставая катэгорыя 14–16 гадоў 

 

1 месца 

Жур Лізавета, 15 гадоў 

“Чайная пара” (кераміка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Азбука керамікі” 

педагог Марфіна Надзея Аляксееўна  

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Эўрыка” г. Мінска” 

 

2 месца 

Корзун Наталля, 14 гадоў  

“Калядная ўрачыстасць” (ткацтва) 

аб’яднанне па інтарэсах “Ручное ткацтва, макрамэ” народнай студыі “Лянок” 

педагог Кучынская Валянціна Паўлаўна 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна” 

 

2 месца 

Аверына Лізавета, 15 гадоў 

“Моцнага марозу” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Папяровыя фантазіі” 

педагог Вішнякова Валянціна Аляксееўна 

ДУДА “Крупскі цэнтр дзіцячай творчасці” 

 

3 месца 

Калтовіч Ганна, 15 гадоў 

ручнік “Вяртанне да вытокаў” (тэкстыль) 

аб’яднанне па інтарэсах “Сямікаляровік” 

педагог Дарафейчык Ірына Мікалаеўна 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі г. Чэрвеня” 

 

3 месца 

Гладзько Валерыя, 15 гадоў 

“Калядная козачка” (кераміка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Крафт” узорнай студыі дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва “Крокі” 

педагог Абрамчык Ганна Уладзіміраўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Брэста” 

 



3 месца 

Траян Юлія, 16 гадоў, 

Міклашэўскі Марат, 11 гадоў, 

Шабанаў Дзмітрый, 11 гадоў 

“Упрыгожванні Казы-калядоўшчыцы” (бяроста) 

аб’яднанне па інтарэсах “Берасцяныя ўзоры” 

педагог Шамро Алег Эдуардавіч 

ДУА “Юрцаўская дзіцячы сад – сярэдняя школа Аршанскага раёна” 

 

3 месца 

Мільяенка Канстанцін, 14 гадоў, 

Лебедзеў Іван, 13 гадоў 

“Сімвал года” (дрэваапрацоўка) 

педагогі: Власенка Сяргей Анатольевіч, Паўленка Анжаліка Фёдараўна  

ДУА “Сярэдняя школа № 12 г. Віцебска імя Л. М. Філіпенкі” 

 

намінацыя “Арт-аб’ект” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 

1 месца 

Герда Яўгенія, 12 гадоў  

“Ідзе Каза з калядамі” 

аб’яднанне па інтарэсах “Затейник” 

педагог Юрцова Алена Пятроўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 59 г. Гомеля” 

 

2 месца 

Сакалова Стэфанія, 12 гадоў, 

Міхалёва Усціння, 12 гадоў, 

Далькова Дар’я, 12 гадоў, 

Папавіцкая Арына, 10 гадоў, 

Буртасава Дар’я, 11 гадоў 

“Саламяны павук” (мастацкая саломка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Мастацкая апрацоўка саломкі” 

педагог Папавіцкая Галіна Стэфанаўна 

ДУА “Гімназія № 1 г. Жодзіна” 

 

2 месца 

Бондараў Кірыл, 11 гадоў, 

Масяхновіч Ілона, 12 гадоў, 

Глушакоў Кірыл, 13 гадоў, 

Свяцкі Аляксандр, 11 гадоў 

пано “Маскі” (кераміка) 

аб’яднанне па інтарэсах “Стэка” 

педагог Ільіна Наталля Анатольеўна 

ДУДА “Аршанскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі”  

 

 



3 месца 

Дайнека Варвара, 13 гадоў, 

Прахарэнка Максім, 11 гадоў, 

Кахно Кацярына, 12 гадоў, 

Бесава Анастасія, 8 гадоў 

“Конік” (бяроста)  

аб’яднанне па інтарэсах “Свет скуры” ўзорнай студыі дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва “Каларыт”  

педагог Калініна Святлана Юр’еўна  

ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Ювента” г. Светлагорска” 

 

намінацыя “Арт-анімацыя” 

 

узроставая катэгорыя 8–10 гадоў 

 

1 месца 

Кібальчыч Лізавета, 8 гадоў, 

Прымачэнка Аліса, 9 гадоў, 

Сітнік Таісія, 6 гадоў, 

Усцюшкова Ніка, 7 гадоў, 

Мядзведскі Аляксандр, 8 гадоў, 

Федосенка Сцяфанія, 6 гадоў, 

Куліткіна Варвара, 7 гадоў, 

Варанкова Варвара, 10 гадоў 

“Навагоднія касмічныя прыгоды”  

аб’яднанне па iнтарэсах “Свет фарбаў”  

педагог Леўчанка Алена Алегаўна 

УА “Гомельскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі” 

 

2 месца 

Пакідзька Дар’я, 11 гадоў, 

Усціненка Паліна, 10 гадоў, 

Усціненка Ангеліна, 10 гадоў, 

Жукава Паліна, 10 гадоў, 

Панцялеенка Паліна, 10 гадоў, 

Дзенісенка Антон, 9 гадоў, 

Ліванцава Ангеліна, 9 гадоў, 

Мельнік Мілана, 9 гадоў 

“На калядкі і лісе аладкі” 

аб’яднанне па інтарэсах “Маленькія чараўнікі” 

педагог Кірпічова Людміла Аляксандраўна 

ДУА “Уваравіцкі цэнтр дзіцячай творчасці Буда-Кашалёўскага раёна”  

 

3 месца 

Вінаградава Аліна, 9 гадоў, 

Варанкова Варвара, 10 гадоў, 

Дзенісенка Кацярына, 8 гадоў, 

Федчанка Аліса, 11 гадоў 



“Раз марознаю зімой…”  

аб’яднанні па iнтарэсах “Хобі-ART”, “Свет фарбаў” 

педагогі: Барсукова Надзея Георгіеўна, Леўчанка Алена Алегаўна 

УА “Гомельскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі” 

 

узроставая катэгорыя 11–13 гадоў 
 

1 месца 

Кушняроў Уладзіслаў, 16 гадоў, 

Суамалайнен Яўген, 14 гадоў, 

Намісь Павел, 10 гадоў, 

Каёшка Кацярына, 13 гадоў, 

Сяргеенка Ягор, 11 гадоў, 

Міхалевіч Аляксей, 14 гадоў 

“Падарунак нябёсаў”  

аб’яднанне па інтарэсах “Фантазёры” 

педагог Котава Ганна Паўлаўна, 

аб’яднанне па інтарэсах “SUPER-кадр” 

педагог Котаў Яўген Уладзіміравіч 

ДУА “Гомельскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” 

 

2 месца 

Абозаў Андрэй, 12 гадоў, 

Казюкін Захар, 11 гадоў, 

Коўшар Паліна, 13 гадоў, 

Гаршця Павел, 11 гадоў 

“Цуд на далоні” (папяровая анімацыя) 

народная студыя дэкаратыўна-прыкладной творчасці  

аб’яднанні па iнтарэсах: “Папяровыя карункі”, “АRT-клубок”, “Займальнае 

праграміраванне” 

педагогі: Сівакова Наталля Васільеўна, Кісель Марына Валер’еўна, Ракаў 

Віктар Андрэевіч 

ДУА “Веткаўскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

3 месца 

Грыб Яраслаў, 13 гадоў, 

Жадзейка Софʼя, 13 гадоў, 

Матчанаў Данііл, 12 гадоў  

“Самаробная ёлка” 

аб’яднанне па інтарэсах “Камп’ютарная графіка” 

педагог Асіпук Роберт Дзмітрыевіч 

ДУА “Дзятлаўскі раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” 

 

3 месца 

Пронская Маргарыта, 11 гадоў, 

Крапіўніцкая Вольга, 16 гадоў, 

Суханосік Лізавета, 16 гадоў, 

“Сустракаем Новы год…” 



аб’яднанне па інтарэсах “Навучанне эстраднаму вакалу” 

педагог Паўлючэнка Дар’я Вітальеўна, 

аб’яднанне па інтарэсах “Фантазія” 

педагог Аляксандрава Дар’я Аляксандраўна 

ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Спектр” г. Гродна” 

 

узроставая катэгорыя 14–16 гадоў 
 

1 месца 

Кавальчук Юлія, 14 гадоў, 

Мельнікава Сафія, 14 гадоў, 

Ільіна Ангеліна, 16 гадоў, 

Шчарбакова Віялета, 14 гадоў, 

Кавалёва Аліна, 15 гадоў 

“Калядныя цары” 

аб’яднанне па iнтарэсах “Каларыт” 

педагог Бычкова Таісія Віктараўна 

ДУА “Чачэрскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” 

 

2 месца 

Хаменка Анастасія, 15 гадоў  

“Ой, калядачкі!”  

аб’яднанне па інтарэсах “Бізнэс-цэнтр” 

педагог Шэлемет Людміла Пятроўна 

ДУА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” Пінскага раёна  

 

3 месца 

Білык Андрэй, 15 гадоў, 

Гаўрылін Іван, 16 гадоў 

“Зімовыя гісторыі” (кофеграфія) 

педагог Іўчык Таццяна Васільеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 201 г. Мінска” 

 

3 месца 

Сахарава Кацярына, 16 гадоў, 

Кандратовіч Эмілія, 14 гадоў 

“Калядная зорка” 

аб’яднанне па інтарэсах “БорТВ2” 

педагог Лях Мікалай Уладзіміравіч 

ДУА “Бараўлянская сярэдняя школа № 2” 


