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Пралог 

Харэаграфічная замалёўка “Ода 

творчасці” ў выкананні ўзорнага 

ансамбля танца “Папараць-кветка”, 

ансамбля эстраднага танца “Акварэль” 

ДУА “Слуцкі Цэнтр дзіцячай творчасці”, 

кіраўнікі: Лаўрова Ірына Віктараўна, 

Селіванава Ірына Генадзьеўна, 

балетмайстар: Канановіч Аляксандр 

Мікалаевіч 
 

 

Вядучыя  

Граковіч Яўгеній, Нічапяровіч Варвара, 

Нічапяровіч Марыя, навучэнцы ўзорнага 

тэатра-студыі “Дар” (10, 11, 17 гадоў) 

ДУДА “Цэнтр творчасці, турызма і 

экскурсій дзяцей і моладзі г. Жодзіна”, 

намінацыя – тэатральная творчасць 

(канферанс),  

кіраўнік Локіць Наталля Мікалаеўна 

 

 

 

1. Узорны ансамбль музыкі 

“Шчабятуха” (6–12 гадоў) ДУА 

“Сеніцкая сярэдняя школа імя Я.Купалы” 

Мінскага раёна, намінацыя – фальклорная 

творчасць (вакальна-інструментальная), 

замалеўка “Вяснавая полька”,  

кіраўнік Рудніцкая Аксана Іванаўна 

 

 

2. Узорны ансамбль танца “Раўніца” 

(14–18 гадоў) ДУА “Сярэдняя школа № 2  

г. Барысава”, намінацыя – харэаграфічная 

творчасць (народны стылізаваны танец), 

“Кіёк”,  

кіраўнік Цюцюноў Аляксей Уладзіміравіч 

 

 

3. Хурсан Паліна, салістка ўзорнага 

ансамблю народнай песні “Васілінка” 

(13 гадоў) ДУА “Сярэдняя школа № 6 

г. Салігорска”, намінацыя – вакальная 

творчасць (народныя спевы),  

“Ой, вярба, вярба”,  

кіраўнік Кажадуб Іна Васільеўна 

 



 

4. Студыя танца “Кісларод”  

(14–18 гадоў) ДУА “Жодзінская жаночая 

гімназія”, намінацыя – харэаграфічная 

творчасць (сучасны танец), “Сцежкі”, 

кіраўнік Печань Дзмітрый Сяргеевіч 
 

 

 

5. Дуэт: Грыб Алена, Вяль Яна  

(15 гадоў) ДУА “Гімназія № 6 

г. Маладзечна”, намінацыя – вакальная 

творчасць (эстрадны вакал, ансамблі), 

кіраўнік Паўловіч Вольга Міхайлаўна 
 

 

 

6. Ансамбль танца “Гарошынкі”  

(14–18 гадоў) ДУА “Гімназія № 1  

г. Стоўбцы”, намінацыя – харэаграфічная 

творчасць (народны стылізаваны танец), 

“Барыня”,  

кіраўнік Захарава Наталля Антонаўна 
 

 

 

7. Узорны ансамбль танца “Папараць-

кветка” (10–13 гадоў) ДУА “Слуцкі 

Цэнтр дзіцячай творчасці”, намінацыя – 

харэаграфічная творчасць (народны 

сцэнічны танец), “Віцебская полька”, 

кіраўнік Лаўрова Ірына Віктараўна 

 

 

8. Арашкевіч Кацярына (12 гадоў), ДУА 

“Сярэдняя школа № 20 г. Барысава”, 

намінацыя – інструментальная музыка 

(індывідуальны выканаўца), “Чардаш”, 

кіраўнік  Баравіцкая Наталля Віктараўна 

 

 

9. Калектыў сучаснага танца 

“Незабудкі” (6–9 гадоў) ДУДА “Цэнтр 

творчасці дзяцей і моладзі Капыльскага 

раёна”, намінацыя – харэаграфічная 

творчасць (сучасны танец), “Рэчанька”, 

кіраўнік Палонская Святлана Іванаўна 

 



 

10. Ансамбль народнай песні “Медуніца” 

(13––18 гадоў) ДУА “Сярэдняя школа № 7 

г. Барысава”, намінацыя – фальклорная 

творчасць (вакальная), “Коціцца”, 

кіраўнік Дзіканава Ала Барысаўна 
 

 

 

11. Узорны ансамбль танца “Папараць-

кветка” (10–13 гадоў) ДУА “Слуцкі 

Цэнтр дзіцячай творчасці”, намінацыя – 

харэаграфічная творчасць (народны 

сцэнічны танец), “Казачыя прытопы”, 

кіраўнік Лаўрова Ірына Віктараўна, 

балетмайстар Канановіч Аляксандр 

Мікалаевіч 
 

 

 

12. Ансамбль танца “Гарошынкі”  

(10–13 гадоў) ДУА “Гімназія №1  

г. Стоўбцы”, намінацыя – харэаграфічная  

творчасць (эстрадны танец),  

“Заячы перапалох”,  

кіраўнік Захарава Наталля Антонаўна 
 

 

 

 

 

13. Студыя цыркавой пластыкі  

(10–13 гадоў) ДУДА “Цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна”, 

намінацыя – арыгінальны жанр (цыркавое 

мастацтва), “Марское дно”,  

кіраўнікі: Сіпакова Алена Аляксандраўна,  

                Казак Марына Валянцінаўна 
 

 

 

14. Ларыкаў Алег (10–13 гадоў), ДУА 

“Слуцкі Цэнтр дзіцячай творчасці”, 

намінацыя – вакальная творчасць 

(эстрадны вакал), “Luna tu”,  

кіраўнік Матанская Ала Леанідаўна 
 

 



 

15. Узорны ансамбль скрыпачоў  

(14-18 гадоў)  ДУА “Гімназія-каледж 

мастацтваў г. Маладзечна”, намінацыя – 

інструментальная музыка (ансамбль), 

“Паланэз”,   

кіраўнік Старавойтава Алена Васільеўна 
 

 

 

 

16. Мошкіна Ксенія (9 гадоў), ДУА 

“Гімназія г. Фаніпаля” Дзяржынскага 

раёна, намінацыя – вакальная творчасць 

(эстрадны вакал), “Вечная музыка”, 

кіраўнік Гарэлік Іна Пятроўна 
 

 

 

17. Ансамбль танца “Гарошынкі” (14–18 

гадоў) ДУА “Гімназія №1  

г. Стоўбцы”, намінацыя – харэаграфічная 

творчасць (народны стылізаваны танец), 

“Бал ценяў”,  

кіраўнік Захарава Наталля Антонаўна 
 

 

 

 

18. Студыя цыркавой пластыкі  

(14–18 гадоу) ДУДА “Цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна”, 

намінацыя – арыгінальны жанр (цыркавое 

мастацтва), “Эквілібр”,  

кіраўнікі: Сіпакова Алена Аляксандраўна,  

                Казак Марына Валянцінаўна 
 

 



 

19. Варабей Мацвей (8 гадоў), ДУА 

“Сярэдняя школа № 4 г. Дзяржынска”, 

намінацыя – вакальная творчасць 

(эстрадны вакал), “Оlie”,  

кіраўнік Юрасева Вольга Барысаўна 
 

 

 

20. Узорны ансамбль танца “Папараць-

кветка”, ансамбль эстраднага танца 

“Акварэль” (14–18 гадоў) ДУА “Слуцкі 

Цэнтр дзіцячай творчасці”, намінацыя – 

харэаграфічная творчасць (сучасны 

танец), “Там, дзе нараджаецца казка”, 

кіраўнікі: Лаўрова Ірына Віктараўна,  

                Селіванава Ірына Генадзьеўна 

 
 

 

 

 

21. Данілава Марыя (14 гадоў), ДУА 

“Гімназія г. Фаніпаля” Дзяржынскага 

раёна, намінацыя – вакальная творчасць 

(эстрадны вакал), “Песенька Пяпіты”, 

кіраўнік Сіланцьева Наталля Марсельеўна 
 

 

 

22. Студыя цыркавой пластыкі  

(10–13 гадоў) ДУДА “Цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна”, 

намінацыя – арыгінальны жанр (цыркавое 

мастацтва), “Першы”,  

кіраўнікі: Сіпакова Алена Аляксандраўна,  

                Казак Марына Валянцінаўна 
 

 



 

 

23. Харэаграфічны калектыў «Iмпульс» 

(14–18 гадоў) ДУА «Свіслачская сярэдняя 

школа імя А.Г.Чарвякова» Пухавічскага 

раёна, намінацыя – харэаграфічная 

творчасць (эстрадны танец),  

“Стражы галактыкі”,  

кіраўнік Гаўруш Iрына Валянцінаўна 
 

 

 

24. Тэатр фрызураў і моды “Лэдзі 

Дасканаласць” (змешаны састаў) ДУДА 

“Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі 

Барысаўскага раёна”, намінацыя – 

тэатры моды, “Псіхея”,  

кіраўнік Вярбіцкая Вольга Іванаўна 

 

 

 

 

 
 

 

 

25. Цуба Андрэй (17 гадоў), ДУДА “Цэнтр 

творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага 

раёна”, намінацыя – вакальная творчасць 

(эстрадны вакал), “Марыць”,  

кіраўнік Валадковіч Анжэла 

Уладзіміраўна 
 

 

 

  



 

Для заўваг 


