
Пераможцы і прызёры  

Рэспубліканскага конкурсу юных майстроў 

 па кераміцы і мастацкай апрацоўцы саломкі: 
 

 

намінацыя  

“Традыцыйная кераміка” 
узроставая катэгорыя 

 9-12 гадоў 

 

1 месца 

Бярговін Назар, 10 гадоў 

навучэнец аб’яднання па інтарэсах  “Чароўная гліна” 

(педагог Варона Ірына Аляксандраўна) 

ДУДА “Лёзненскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі” 

 

2 месца 

Корзун Лідзія, 9 гадоў 

навчэнка аб’яднання па iнтарэсах “Руколепие” 

(педагог Канавалава Настасся Яўгеньеўна) 

ДУДА “Цэнтр творчасцi, турызму i экскурсiй  

дзяцей i моладзi г. Жодзiна” 

 

3 месца 

Красоўская Варвара, 10 гадоў 

навучэнка аб’яднання па інтарэсах “Кераміка”  

ўзорнай студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Крынічка” 

(педагог Раманюк Вольга Уладзіміраўна) 

Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі 

  

Пераможцы і прызёры  

Рэспубліканскага конкурсу юных майстроў 

 па кераміцы і мастацкай апрацоўцы саломкі 
 



 

намінацыя 

 “Традыцыйная кераміка” 
узроставая катэгорыя  

13-16 гадоў 

 

1 месца 

Чайкоўскі Яўген, 15 гадоў 

навучэнец заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь 

студыі “Скарбонка” 

(педагог Пратасеня Мікалай Аляксеевіч) 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна” 

 

2 месца 

Дубовік Іван, 14 гадоў 

навучэнец узорнай студыі керамікі “Тэракотавая  хатка” 

(педагог Севасцеенка Дзіяна Барысаўна) 

ДУА “Сярэдняя школа № 121 г. Мінска” 

 

3 месца 

Кузняцова Аляксандра, 13 гадоў 

навучэнка аб’яднання па інтарэсах “Кераміка” 

(педагог Жоўнер Светлана Уладзіміраўна) 

ДУА “Сярэдняя школа №2  г. Магілёва” 

  



намінацыя  

“Мастацкая апрацоўка саломкі” 
узроставая катэгорыя 

 9-12 гадоў 

 

1 месца 

Кір’як Марыя, 12 гадоў 

навучэнка студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці “Вытокі” 

аб’яднання па інтарэсах “Чароўная саломінка” 

(педагогі Таляронак Алена Аркадзьеўна, Захарэвіч Ала Паўлаўна) 

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

 

2 месца 

Пажыган Анастасія, 12 гадоў 

навучэнка заслужанага аматарскага калектыву РБ  

студыі “Беларускі сувенір” 

(педагог Раманеня Раіса Аляксандраўна) 

ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна” 

 

3 месца 

Таміліна Ангеліна, 12 гадоў 

навучэнка школы мастацкіх рамёстваў “Саламяныя фантазіі” 

(педагог Дзегцярук Таццяна Анатольеўна) 

ДУДА “Пастаўскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі” 

  



 

намінацыя  

“Мастацкая апрацоўка саломкі” 
узроставая катэгорыя  

13-16 гадоў 

 

1 месца 

Купрыч Дар’я, 14 гадоў 

навучэнка ўзорнай студыі саломапляцення і выцінанкі “Добры настрой” 

(педагог Пазднякова Валянціна Васільеўна) 

ДУА “Сярэдняя школа № 3 г. Мінска” 

 

2 месца 

Кур’ян Ксенія, 14 гадоў 

навучэнка аб’яднання па інтарэсах  “Саломапляценне” 

(педагог Дамастой Лілія Иванаўна) 

ДУА “Сярэдняя школа №6 г. Светлагорска” 

 

3 месца 

Шчуцкая Дыяна, 15 гадоў 

навучэнка аб’яднання па інтарэсах  “Беларуская саломка” 

(педагог Герко Ала Ягораўна) 

ДУДА “Докшыцкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі” 

 


