
ДУА «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Ветразь» г. Мінска» 

1 

Каленціонак Ягор, 12 гадоў (2 месца)  

Дзяргай Алеся, 12 гадоў 

Ганчаронак Яна, 12 гадоў 

Івашкова Марыя, 12 гадоў 

«Анѐл» (саломапляценне) 

намінацыя «Навагодні персанаж» 

студыя ДПТ «Вытокі»: аб’яднанне па інтарэсах «Чароўная саломінка» 
кіраўнік Захарэвіч Ала Паўлаўна 

педагог Таляронак Алена Аркадзьеўна 

 

ДУА«Цэнтр дадатковай адукацыi дзяцей і моладзi «Маяк» г.Мінска» 

2 

Андруховiч Мiхаiл, 12 гадоў (2 месца)  

Зайкоўскі Глеб, 13 гадоў 

Калтыгiна Анастасія, 10 гадоў 

Раздуеў Іван, 12 гадоў 

Ткачоў Станіслаў, 10 гадоў 

Шэлех Аляксей, 10 гадоў 

«Свята чакання свята» (кераміка, 5штук) 

намінацыя «Арт-аб’ект» 

узорная студыя дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Мастацкая кераміка» 

педагог Калтыгін Максім Валер'евіч 
 

3 

Шкутовiч Вера, 11 гадоў (3 месца)  

«Дзiвосная елачка» (саломапляценне) 

намінацыя «Навагодняя елка» 

аб’яднанне па інтарэсах «Саламяны цуд» 

народнай студыi дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Залатыя рукі»  

педагог Бялова Марыя Аляксандраўна 

4 

Плашчынская Таццяна, 11 гадоў (1 месца)  

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) 

намінацыя «Беларуская зіма»  

аб'яднанне па інтарэсах «Цуды з нітак» 

педагог Клiмава Лія Віктараўна 

 



ДУА «Палац дзяцей і моладзі «Арыѐн» г. Мінска» 

5 

Цітовіч Рыта, 10 гадоў (3 месца) 

«Званочкі» (бісерапляценне) 

намінацыя «Елачная цацка» 

аб’яднанне па інтарэсах «Мастацтва бісера. Традыцыі і сучаснасць» 

педагог Няфѐдава Аксана Леанідаўна 

6 

Сядзельнік Мілана, 11 гадоў (2 месца) 

«Елка-прыгажуня” (бісерапляценне) 

намінацыя «Сувенір-падарунак» 

аб’яднанне па інтарэсах «Мастацтва бісера.Традыцыі і сучаснасць» 

педагог Няфѐдава Аксана Леанідаўна 

 

ДУА «Сярэдняя школа № 200 г.Мінска» 

7 

Юхневіч Ясенія, 10 гадоў (1 месца)  

Грышкевіч Цімафей, 10 гадоў 

«Радуйся, ой радуйся, зямля, Сын Божы нарадзіўся!» (кераміка) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

народны калектыў «Творчая скарбонка» 

педагог Сінькевіч Алена Яўгенаўна 

 

8 

Клімовіч Цімафей, 14 гадоў (2 месца)  

Мароз Андрэй, 14 гадоў 

«Вальс Сняжынак» (саломапляценне) 

намінацыя «Арт-аб’ект» 

народны калектыў «Творчая скарбонка» 

педагог Удодава Галіна Аркадзьеўна 

ДУА  «Цэнтр дадтковай адукацыі дзяцей і моладзі «Светач» г.  Мінска» 

9 

Грэбеннік Васіліна, 11 гадоў  (1 месца) 

Кнацько Ірына, 11 гадоў 

 «Святочная зорка» (тэкстыль) 

намінацыя «Калядна зорка» 

узорная студыя традыцыйнай творчасці «Жыцень» 

педагог Макарэвіч Ірына Уладзіміраўна, 

арт-студыя «Чароўны мір фетра і бісера» 

педагог Лішко Ірына Уладзіміраўна 

 

10 

Шэліх Стэфанія, 10 гадоў (2 месца) 

Пракопчык Марыя, 10 гадоў, Кляцова Маргарыта, 12 гадоў 



 «Ішла Каляда» (габелен) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

аб’яднанне па інтарэсах  школа  тэкстыльна дызайна «Fiber art» 

педагог Журавовіч Аляксандра Юр’еўна 

 

11  

Шчыценка Аляксандра, 11 гадоў (1 месца)  

Русак Варвара, 12 гадоў  

«У Новы год гайда на лѐд» (тэкстыль, 4 экспаната: зубр, 2 елачкі, сурвэтка-

карта Беларусі, якая прадстаўляе лядовы каток) 

намінацыя «Зімовы спорт» 

аб’яднанне па інтарэсах студыя ДПТ «Майстэрня цацак» 

педагог Кільчэўская Марыяна Пятроўна 

арт-студыя «Чароўны мір фетра і бісера» 

педагог Лішко Ірына Уладзіміраўна 

 

12 

Купрэйчык Злата, 14 гадоў (1 месца) 

«Зімовы настрой» (лямец, вяточак са святлом) 

намінацыя «Арт-аб’ект» 

аб’яднанне па інтарэсах студыя ДПТ «Дызайн інтэр’ера» 

педагог Кароль Алена Мікалаеўна 

 

ДУА «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Ранак» г. Мінска» 

13 

Чамко Вікторыя, 15 гадоў (3 месца) 

«Першая сняжынка» (тэкстыль) 

намінацыя «Арт-аб’ект» 

народная студыя ДПТ «Залатыя ўзоры» 

педагог Кажанец-Мурашова Аліна Віктараўна 

14 

Эзрына Софія, 11 гадоў (2 месца) 

Магілявец Ілья, 13 гадоў 

«Каляды» (разьба па дрэве) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

узорная студыя разьбы па дрэве «Эксклюзіў» 

педагог Кароткін Ілья Мікалаевіч 

 

15 

Дудузова Паліна, 13 гадоў (1месца) 

Дубавец Эвеліна, 11 гадоў 

«Тыграня» (саломапляценне) 

намінацыя «Навагодні персанаж» 

аб’яднанне па інтарэсах «Казачны куфэрак» 

педагог Дудузава Вольга Міхайлаўна 



 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 3 г. Мінска» 

16 

Букрэй Надзея, 13 гадоў (3 месца) 

Чарнавус Аляксандра, 13 гадоў 

Гунько Ганна, 13 гадоў 

«Добрая фея» (саломапляценне) 

намінацыя «Навагодні персанаж» 

ўзорная студыя саломапляцення і выцінанкі «Добры настрой» 

педагог Пазднякова Валянціна Васільеўна 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 165 г. Мінска» 

17 

Хахлова Мая, 15 гадоў (2 месца) 

Чырэйчык Паліна, 11 гадоў 

«Снегіры» (пенапрапілен, тэкстыль) 

намінацыя «Арт-аб’ект» 

аб’яднанне па інтарэсах «Стылѐвыя штучкі» 

педагог Гаўрылава Аксана Георгіеўна 

 

ДУА «Палац дзяцей і моладзі «Золак» г. Мінска» 

18 

Будзько Дзіна, 11 гадоў (1 месца)  

«Калядны анѐл» (салома) 

намінацыя «Навагодні персанаж» 

аб'яднанне па інтарэсах «Саломапляценне» 

педагог Мялешчык Таццяна Фѐдараўна 

 

 

19  

Анастасія Рубан, 16 гадоў (3 месца)  

«Даміношкі» (роспіс па дрэве) 

Намінацыя «Сувенір-падарунак» 

аб'яднанне па інтарэсах «Дэкаратыўна-прыкладная школа «Майстэрня» 

(мастацкі роспіс) 

педагог Рубан Ніна Рыгораўна 

 

ДУА «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Эўрыка» г. Мінска» 

20 

Кліменка Дыяна,11 гадоў, Шармазанян Ніколь, 11 гадоў, (1 месца)  

Клемято Анастасія, 7 гадоў, Янчык Ганна, 11 гадоў, 

Янчык Анастасія, 11 гадоў 

«Навагодні маскарад» (кераміка: елка і 12 фігурак) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

узорная студыя «Пчолка» 



педагог Барэйша Святлана Міхайлаўна 

 

21 

Алексяюк Канстанцін, 8 гадоў, (2 месца) 

Алексяюк Міхаіл, 8 гадоў 

«Ура! Зімовыя вакацыі» (кераміка) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

педагог Барэйша Святлана Міхайлаўна 

 

22 

Жур Лізавета, 15 гадоў (1 месца)  

«Чайная пара» (кераміка, 4 прадметы) 

намінацыя «Сувенір-падарунак» 

педагог Марфіна Надзея Аляксееўна 

 

ДУА «Гімназія № 19 г. Мінска» 

23 

Буйневіч Вераніка,14 гадоў, Шавель Вікторыя, 14 гадоў, (1 месца)  

Мажэйка Ганна, 14 гадоў 

«Надышлі калядкі» (змешаная тэхніка) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

 педагог Якімовіч Наталля Генадзьеўна 

 

24 

Дзѐміна Арына, 14 гадоў (1 месца)  

«Каза-калядоўшчыца» (папера) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

педагог Якімовіч Наталля Генадзьеўна 

 

ДУА «Сярэдняя школа № 185 г. Мінска» 

25 

Казлова Юлія, 10 гадоў (1 месца)  

«Зімовы цуд» (кераміка, 3 елачкі) 

намінацыя «Елачная цацка» 

педагог Мазоўка Ганна Анатольеўна 

 

ДУА «Сярэдняя школа № 150 г. Мінска 

26 

Салтановіч Ягор, 12 гадоў (3 месца) 

«Хакеісты» (кераміка) 

намінацыя «Зімовы спорт» 

педагог Дзягель Наталля Аляксандраўна 

 

ДУА «Сярэдняя школа № 179 г. Мінска» 

 27 



 Хвашчэўская  Ясенія, 8 гадоў (2 месца) 

«Снегавік» (пап’е-машэ) 

намінацыя «Навагодні персанаж» 

педагог Гацко Ірына Міхайлаўна 

 

ДУА «Спецыяльная школа №13 г. Мінска для дзяцей з парушеннем слыху» 

28 

Грак Аліна, 12 гадоў (1 месца) 

«Дружныя снегавікі» (роспіс па дрэве) 

намінацыя «Навагодні персанаж» 

педагог Шляйко Юлія Анатолеўна 

 

ДУА «Сярэдняя школа №69 г. Мінска» 

29 

Зубок Анастасія, 11 гадоў (3 месца) 

«Калядныя жартачкі» (кампазіцыя, змешаная тэхніка) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

педагог Калеснік Наталля Уладзіміраўна 

 

ДУА «Гімназія №7 г. Мінска» 

30 

Мітрушкіна Алѐна, 7 гадоў (2 месца) 

«Святочная КАЗАчка» (роспіс па шкле) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

педагог Пархуцік Юлія Міхайлаўна 
 

 

 

 

ДУА «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Кантакт» г. Мінска» 

31 

Несцяровіч Арцѐм, 9 гадоў, Лысікаў Іван, 12 гадоў(2 месца) 

«Узоры Мароза» (кераміка) 

намінацыя «Навагодняя елка» 

аб’яднанне па інтарэсах «Фантазіі з гліны» 

педагог Зайцаў Андрэй Андрэевіч 

 

ДУА «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «АРТ»г. Мінска» 

32 

Обадава Марыя, 12 гадоў (2 месца) 

«Навагодні цуд» (шкло)  

намінацыя «Навагодняя елка» 

аб’яднанне па інтарэсах «Пластыка малых формаў»  

педагог Марозава ЖаннаЎладзіміраўна 

 



33 

Ярушкіна Аляксандра, 10 лет (3 месца) 

Маркевіч Маргарыта, 10 лет 

«Прадчуванне свята» (кераміка, 3 штукі)  

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

аб’яднанне па інтарэсах «Мастацтва керамікі»  

педагог Юркевіч Тамара Віктараўна 
 

34 

Грыбок Паліна, 15 гадоў (3 месца)  

Ляпіч Марыя, 13 гадоў  

«Сімвал свята» (саломапляценне)  

намінацыя «Калядная зорка»  

аб’яднанне па інтарэсах «Сонечнае мастацтва»  

педагог Ўладамірская Валерыя Віктараўна 

 

ДУА «Гімназія №2 г. Мінска» 

35 

Алексеюк Ян, 14 гадоў (3 месца) 

«Упрыгожванне для елкі» (кераміка, 2 штукі і скрынка)  

намінацыя «Елачная цацка» 

 

ДУА «Сярэдняя школа №121 г. Мінска» 

36 

Харэвіч Сафія, 12 гадоў (1 месца) 

«Святочныя прыгоды» (кераміка, 8 штук і скрынка)  

намінацыя «Елачная цацка» 

ўзорная студыя керамікі «Тэракотавая хатка»  

педагог Севасцеенка Дзіяна Барысаўна  

ДУА «Сярэдняя школа №121 г. Мінска» 

37 

Дзянісік Багдан, 15 гадоў (1 месца) 

«Шчодрыя каляды» (кераміка, 3 штукі)  

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

ўзорная студыя керамікі «Тэракотавая хатка»  

педагог Севасцеенка Дзіяна Барысаўна  

 

Установа адукацыі «Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі» 

38 

Фалейчык Таццяна, 7 гадоў (2 месца) 

Фалейчык Марыя, 9 гадоў 

«Зімовая хмарка» (тэкстыль) 

намінацыя «Навагодні касцюм» 

народны калектыў «Беларуская народная вышыўка» 

педагог Гарбачова Лілія Вадзімаўна 



 

39 

Балашоў Арцем, 16 гадоў (1 месца)  

Хюбрехтс Ніна, 15 гадоў 

Каравы Іван, 12 гадоў 

Мацкевіч Аліса, 12 гадоў 

Каравы Аляксей, 10 гадоў 

«Навагодняя карусель» (выпіліванне, дэкор спіламі дрэў розных парод) 

намінацыя «Арт-аб’ект» 

гурток «Мастацкая разьба па дрэве» 

педагог Узлоўская Валянціна Васільеўна 

 

40 

Ржэчыцкі Андрэй, 9 гадоў (2 месца)  

«Дабрабыту ў кожнай хаце Вам жадаем і багацця» (тэкстыльная лялька) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

аб’яднанне па інтарэсах «Азбука лялечнага дызайну» 

педагог Бабік Галіна Васільеўна 

 

41 

Мароз Ганна, 9 гадоў (1 месца)  

Сяргеева Кіра, 10 гадоў 

Гертэль Дарына, 11 гадоў 

«Прыйшлі Калядкі ўвечары» (ваўняны жывапіс) 

намінацыя «Беларуская зіма» 

студыя выяўленчага мастацтва «Радуга» 

педагог Калістратава Святлана Барысаўна 

 

42 

Скібін Станіслаў, 8 гадоў (2 месца)  

«Свята да нас прыходзіць» (роспіс па шкле) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

студыя выяўленчага мастацтва «Каларыт» 

педагог Стоцкая Алена Сяргееўна 

 

43 

Глоба Арына, 12 гадоў (3 месца)  

Рагозік Настя, 12 гадоў 

«Ідзе каза рагатая…» (папяровая лаза, выцінанка) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

аб’яднанне па інтарэсах «Школа рукодзелія» 

педагог Казубовіч Таццяна Міхалаўна 

 

44 

Сідарава Рэната, 13 гадоў (1 месца)  



Крупскі Георгій, 9 гадоў 

«Калядныя забаўлянкі» (кераміка) 

Намінацыя «Навагодняя елка»   

гурток «Кераміка» 

педагог Шчэпетава Антаніна Антонаўна 

 

45 

Чугаеўскі Ягор, 6 гадоў (1 месца)  

«Дамок для казачных жывел» (кераміка) 

намінацыя «Арт-аб’ект» 

гурток «Кераміка» 

педагог Шчэпетава Антаніна Антонаўна 

 

46 

Цымбаліста Марыя, 8 гадоў (3 месца)  

«Дзед Мароз і Снягурка» (дыптых, роспіс па шкле) 

намінацыя «Зімовыя святы Беларусі» 

студыя «Жар-птушка» 

педагог Караблѐва Наталія Іванаўна 

 

47 

Чаплінская Эвяліна, 14 гадоў (3 месца)  

«Тыгр па снезе хутка імчыцца» (цацка) 

намінацыя «Зімні спорт» 

народны калектыў «Майстры цацак» 

педагог Чугаеўская Лідзія Уладзіміраўна 

 

ДУА «Сярэдняя школа № 201 г. Мінска» 

48 

Білык Андрэй, 15 гадоў (1 месца) 

Гаўрылін Іван, 16 гадоў 

«Зімовыя гісторыі» (кофеграфія) 

намінацыя «Арт-анімацыя» 

педагог Іўчык Таццяна Васільеўна 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 155 г. Мінска» 

49 

Чобат Ярослаў, 9 гадоў (2 месца)  

«Лега мультфільм» 

намінацыя «Арт-анімацыя»  

педагог Новікава Вольга Віктараўна 

 

50 

Міхайлюк Філіп, 9 гадоў (2 месца)  

«Лега мультфільм»  



намінацыя «Арт-анімацыя»  

педагог Новікава Вольга Віктараўна 
 


