
ПРАТАКОЛ ЖУРЫ 

           «СНЯЖЫНКА-2022» 

 
Тэмы для 10-12 год 

“Беларускія народныя казкі” 

Тэмы для 13-15 год 

“Беларускія народныя святы і абрады” 

Тэмы для 16-18 год 

“Ілюстрацыі да алегарычных апавяданняў Я. Коласа “Казкі жыцця”” 

 

 10-12 год 

Лях Паліна, 10 гадоў 

 “Калядная ноч” 

творчая майстэрня  

“Лепка  і папяровая пластыка” 

 Маеўская Алена Мікалаеўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыi  

дзяцей i моладзi “Светач” г.Мiнска” 

 

 

1месца 

Гурына Вера, 11 гадоў 

“Залаты птах” 

студыя тэкстыля “Скарбніца” 

 Шайкоўская Галіна Лявонаўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі 

 дзяцей i моладзi “Светач” г.Мiнска” 

 

удзельнік 

Дрыго Дар’я, 10 гадоў 

“Залаты птах” 

аб’яднанне па інтарэсах 

“Творчасць без межаў”  

  Дасюкевіч Вольга Аляксееўна  

ДУА “Сярэдняя школа № 34 г. Мiнска” 

 

удзельнік 



Міхеева Валерыя, 11 гадоў 

“Добры каток” 

аб’яднанне па інтарэсах “Рукатворны мір” 

Лаўрыновіч Таццяна Алегаўна 

ДУА“Гімназія № 35 г.Мінска” 

                               

 

                         3 месца 

 Ліпская Лізавета, 12 гадоў 

“Залаты птах” 

аб’яднанне па інтарэсах “Рукатворны мір”

 Лаўрыновіч Таццяна Алегаўна   

ДУА“Гімназія № 35 г.Мінска” 

 

удзельнік 

 Ганчар Ганна, 10 гадоў  

Казка “Зайздросны дзядзяка” 

узорная студыя дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва “Куфэрак фантазій” 

 Налівайка Вольга Аляксандраўн  

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  

дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска” 

 

 

удзельнік 

 Кузьменка Міраслава, 10 гадоў  

Казка “Заяц і вожык” 

узорная студыя дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва “Куфэрак фантазій” 

Налівайка Вольга Аляксандраўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска” 

 

 

удзельнік 

Кузьменка Стэфанія, 10 гадоў 

Казка “Алёнка” 

узорная студыя дэкаратыўнапрыкладнога 

мастацтва “Куфэрак фантазій” 

Налівайка Вольга Аляксандраўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі 

 дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска” 

 

 

удзельнік 



Печанько Кацярына, 10 гадоў 

Казка “Каток – залаты лабок” 

ДПШ “Майстэрня”, Аплікацыя саломкай

 Печанько Ганна Анатольеўна 

ДУА “Палац дзяцей і моладзі  

“Золак”   г.Мінска” 

 

удзельнік 

 Дзегцярова Ульяна, 11 гадоў 

Казка “Залатое пяро” 

узорная студыя саломапляцення і выцінанкі 

“Добры настрой” 

Пазднякова Валянціна Васільеўна  

ДУА “Сярэдняя школа № 3 г.Мінска” 

 

 

2 месца 

  



 13-15 год 
Шылянок  Валянціна, 14 гадоў 

“Гадавое кола” 

Шылянок Алена Мікалаеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 148 г. Мiнска” 

 

удзельнік 

 Казлоўская Марыя, 13 гадоў 

“Каляды” 

аб’яднанне по інтарэсах “Свята і традыцыі” 

 Мядзведзева Жанна Эдуардаўна

 ДУА “Сярэдняя школа № 53 г.Мінска” 

 

удзельнік 

Ясючэня Дар’я, 13 гадоў 

“Каляда” 

Рацько Дзіяна Валер’еўна 

ДУА “Сярэдняя школа імя Я.Купалы 

№ 19 г.Мінска” 

 

удзельнік 

Ліпень Ганна, 14 гадоў 

“Купалле” 

узорная студыя дэкаратыўна- прыкладнога 

мастацтва “Куфэрак фантазій” 

Налівайка Вольга Аляксандраўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  

дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска” 

 

 

удзельнік 

 Ламака Ева, 14 гадоў 

 “Яблачный спас” 

узорная студыя дэкаратыўна- прыкладнога 

мастацтва “Куфэрак фантазій” 

Налівайка Вольга Аляксандраўна 

 ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска” 

 

 

удзельнік 



Крывецкая Кацярына , 15 гадоў 

“Багач” 

узорная студыя дэкаратыўна - прыкладнога   

мастацтва “Куфэрак фантазій” 

Налівайка Вольга Аляксандраўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  

дзяцей і моладзі “Маяк” г.Мінска” 

 

удзельнік 

Сысоева Паліна, 12 гадоў 

“Кот і лісіца” 

аб’яднання па інтарэсах “ТэрраКОТ”

 Сарока Надзея Анатольеўна 

ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці 

дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна 

г. Мінска “Зорка” 

 

 

удзельнік 

Аляксейчык Цімафей, 13 гадоў 

“Воўк і леў” 

аб’яднання па інтарэсах “Клякса” 

Бутрым Вікторыя Уладзіміраўна  

ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці 

дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна 

г. Мінска “Зорка” 

 

 

удзельнік 

 Бівойна Крысціна, 14 гадоў 

“Аленка” 

аб’яднання па інтарэсах “Клякса” 

Бутрым Вікторыя Уладзіміраўна  

ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці 

дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна 

 г. Мінска “Зорка” 

 

 

удзельнік 



Валюк Кірыл, 14 гадоў 

“Як курачка пеўніка ратавала”  

            аб’яднання па інтарэсах “Клякса”  

Бутрым Вікторыя Уладзіміраўна

 ДУА“Цэнтр тэхнічнай і мастацкай 

творчасці дзяцей і моладзі Фрунзенскага 

раёна г.Мінска “Зорка” 

 

 

удзельнік 

Чарнец Сафія, 13 гадоў 

“Верабей і мыш” 

аб’яднання па інтарэсах“Клякса” 

Бутрым Вікторыя Уладзіміраўна 

ДУА “Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці 

дзяцей і моладзі Фрунзенскага раёна  

г.Мінска “Зорка” 

 

 

удзельнік 

Емельянава Ева, 14 гадоў 

Свята “Шчодры вечар” 

аб’яднанне па інтарэсах “Дэкор” 

Максіменко Кацярына Маркаўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі  

дзяцей і моладзі “Кантакт” г.Мінска” 

 

 

удзельнік 

Абрамовіч Ганна, 14 гадоў 

Свята “Вялік дзень” 

аб’яднанне па інтарэсах “Ватынанка” 

Паліўка Вікторыя Уладзіміраўна 

УА “Мінская дзяржаўная гімназія-каледж 

мастацтваў” 

 

 

                            удзельнік 

Гумен Аліна, 15 гадоў 

Свята “Стрэчанне” 

узорная студыя саломапляцення і выцінанкі 

“Добры настрой” 

Пазднякова Валянціна Васільеўна ДУА 

“Сярэдняя школа № 3 г.Мінска” 

 

 

3 месца 



Карамзін Данііл,  13 гадоў 

Свята “Звеставанне” 

узорная студыя саломапляцення і выцінанкі 

“Добры настрой” 

Пазднякова Валянціна Васільеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 3 г.Мінска” 

 

 

                              3 месца 

Цумарава Аліна, 14 гадоў 

“Купальскі вянок” 

Касцялей Іна Мікалаеўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 62 г.Мінска” 

 

 

 

  удзельнік 

Догіль Злата, 13 гадоў 

“Масленіца” 

студыя выяўленчага мастацтва “Радуга”

 Калістратава Святлана Барысаўна 

УА “Мінскі дзяржаўны палац  

дзяцей і моладзі” 

 

1 месца 

Кулакова Соф’я, 13 гадоў 

“Калядкі” 

аб’яднанне па інтарэсах “Рукатворны мір” 

Лаўрыновіч Таццяна Алегаўна 

ДУА  “Гімназія № 35 г.Мінска” 

 

 

2 месца 

Дубініна Кацярына, 14 гадоў 

“Карачун” 

аб’яднанне па інтарэсах “Графіка”

 Рыбчынская Алла Анатольеўна 

УА “Мінскі дзяржаўны палац 

 дзяцей і моладзі” 

 

 

                           удзельнік 



 Хаценчык Ева, 13 гадоў 

“Купалле”  

студыя “Подсолнух”  

  Завадская Людміла Мікалаеўна  

УА “Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі 

 

                           удзельнік 

Трапашка Віялета, 15 гадоў 

“Каляды” 

 аб’яднанне па інтарэсах “Каларыт” 

       Мянькоўская Таццяна Рыгораўна 

ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі “Эўрыка” г.Мінска” 

 

Гран-пры 

Гайдук Карына,  15 гадоў 

аб’яднанне по інтарэсах 

“Чароўная шкатулка” 

Кандруцкая Людміла Станіслававаўна

 ДУА “Сярэдняя школа № 187 г.Мінска” 

 

удзельнік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16-18 год 
Дзянісава Ганнэ-Луізэ, 16 гадоў 

“Казка жыцця” 

Аб’яднанне по інтарэсах “Свята і традыцыі” 

Мядзведзева Жанна Эдуардаўна 

ДУА “Сярэдняя школа № 53  г. Мiнска” 

 

 

удзельнік 

Юша Мія, 16 гадоў 

“Страказа” 

студыя выяўленчага мастацтва “Сонейка”

 Панамарэнка Алена Пятроўна 

ДУА “Палац дзяцей і моладзі 

“Золак” г.Мінска” 

 

2 месца 

 Куляшова Алена, 16 гадоў 

“Як птушкі дуб ратавалі” 

аб’яднанне па інтарэсах “Ватынанка”

 Крыуліна Кацярына Уладзіміраўна  

УА “Мінская дзяржаўная гімназія-каледж 

мастацтваў” 

 

1 месца 

 

Журы: 

• Сакалова-Кубай Ніна Мікалаеўна – мастак, член Беларускага саюза мастакоў______________________________ 

• Сухая Наталля Аляксандраўна – член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці_____________________ 

• Маркавец Таццяна Віктараўна – мастак, мастацтвазнаўца_______________________ 

 


