
Каталог 

творчых работ Сенненскага раёна на абласным этапе XXIV 

Рэспубліканскай выстаўцы-конкурсе дэкаратыўна-прыкладной творчасці 

навучэнцаў ’’Калядная зорка“ 

 

 

Каранеўская Улляна, 11 гадоў,  

Самсонава Паліна, 11 гадоў, 

Халецкая Таццяна, 11 гадоў, 

”Зімовая зорачка“ (лепка з лёгкага 

пластыліну, роспіс акрылам) 

намінацыя ”Сувенір-падарунак“ 

аб’яднанне па інтарэсах ”Сувенір“ 

педагог Кучко Ірына Міхайлаўна 

ДУА ”Сярэдняя школа № 1 

г.Сянно ім. З.І. Азгура“ 

 

 

Івуліна Маргарыта, 15 гадоў, 

”Снегавічок“ (вязанне кручком) 

намінацыя ”Сувенір-падарунак“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Рукадзельнікі“ 

педагог Красноўская Вольга 

Анатольеўна 

ДУА ”Сярэдняя школа № 2 

г.Сянно“ 

 



 

Самсонава Вікторыя, 13 гадоў, 

”Падсвечнік“ (дэкаратыўнае 

аздабленне) 

намінацыя ”Сувенір-падарунак“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Дэкаратыўны дызайн“ 

педагог Кнацько Людміла 

Васільеўна 

ДУА ”Сенненкая школа-інтэрнат 

для дзяцей-сірот і дзяцей, якія 

засталіся без апекі бацькоў“ 

 Корсак Радзівон, 11 гадоў,  

Швітаў Мікіта, 12 гадоў, 

”Наперад у мінулае“ (пляценне) 

намінацыя ”Навагодняя елка“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Крэатыўная самаробка“ 

педагог Карпека Наталля 

Пятроўна 

ДУА ”Сенненкая школа-інтэрнат 

для дзяцей-сірот і дзяцей, якія 

засталіся без апекі бацькоў“ 



 

Пісарык Кацярына, 16 гадоў, 

Супрунюк Аліна, 16 гадоў, 

”Ноч перад Калядамі“ (тэкстыль) 

намінацыя ”Беларуская зіма“ 

факультатыў ”Тэкстыльныя 

фантазіі“ 

педагог Кіцько Марына 

Анатольеўна 

ДУА ”Сенненкая школа-інтэрнат 

для дзяцей-сірот і дзяцей, якія 

засталіся без апекі бацькоў“ 

 

Нікіценка Ганна, 12 гадоў,  

”Навагодні падарунак“ (тэкстыль) 

намінацыя ”Навагодні персанаж“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Прыгажосць сваімі рукамі“ 

педагог Каранеўская Таццяна 

Паўлаўна 

ДУА ”Машканская дзіцячы сад-

сярэдняя школа ім. А.К. Гараўца 

Сенненскага раёна“ 

 



 

 

Гарнак Вераніка, 9 гадоў, 

”Чароўны боцік“ 

(змешаная тэхніка) 

намінацыя ”Сувенір-падарунак“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Прыгажосць сваімі рукамі“ 

педагог Галубовіч Ганна 

Анатольеўна 

ДУА ”Студзёнкаўская дзіцячы 

сад-сярэдняя школа Сенненскага 

раёна“ 

 

Гожка Георгій, 9 гадоў, 

”Сяброўкі-зорачкі“  

(змешаная тэхніка) 

намінацыя ”Ёлачная цацка“ 

аб’яднанне па інтарэсах ”Фантазія 

творчасці“ 

педагог Стайнова Ірына 

Васільеўна 

ДУА ”Беліцкая дзіцячы сад-

сярэдняя школа Сенненскага 

раёна“ 



 

Ваўчкова Аляксандра, 13 гадоў, 

”Сустракаем Каляды“ (роспіс па 

шкле) 

намінацыя ”Зімовыя святы 

Беларусі“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Выяўленчае мастацтва“ 

педагог Данілава Галіна 

Уладзіміраўна 

ДУА ”Беліцкая дзіцячы сад-

сярэдняя школа Сенненскага 

раёна“ 

 

Ваўчкова Дар’я, 16 гадоў, 

”Сімвал 2021 года“ (кропкавы 

роспіс) 

намінацыя ”Сувенір-падарунак“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Выяўленчае мастацтва“ 

педагог Данілава Галіна 

Уладзіміраўна 

ДУА ”Беліцкая дзіцячы сад-

сярэдняя школа Сенненскага 

раёна“ 



 Радкевіч Анастасія, 12 гадоў, 

”Снягурка“ (пап’е-машэ, роспіс) 

намінацыя ”Навагодні персанаж“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Выяўленчае мастацтва“ 

педагог Данілава Галіна 

Уладзіміраўна 

ДУА ”Беліцкая дзіцячы сад-

сярэдняя школа Сенненскага 

раёна“ 

 

Сочнеў Рыгор, 14 гадоў, 

”Зэдлік – падарунак у год Быка“ 

(выпальванне па дрэве) 

намінацыя ”Арт-аб’ект“ 

педагог Цярэня Аляксандр 

Аляксандравіч 

ДУА ”Ходцаўская дзіцячы сад-

сярэдняя школа Сенненскага 

раёна“ 



 

Маскоўская Аліна, 9 гадоў, 

”Бычок“ (тэкстыль) 

намінацыя ”Сувенір-падарунак“ 

аб’яднанне па інтарэсах ”Мяккая 

цацка“ 

педагог Цярэня Алена Міхайлаўна 

ДУА ”Яноўская дзіцячы сад-

базавая школа ім. Н.Л. Цурана 

Сенненскага раёна“ 

 Румо Анастасія, 11 гадоў, 

”Навагодняя прыгажуня“ 

(тэкстыль) 

намінацыя ”Навагодняя елка“ 

факультатыў ”Творчая майстэрня“ 

педагог Цярэня Алена Міхайлаўна 

ДУА ”Яноўская дзіцячы сад-

базавая школа ім. Н.Л. Цурана 

Сенненскага раёна“ 



 

Бурдо Паліна, 12 гадоў, 

”Марозны вечар“ (роспіс па шкле) 

намінацыя ”Зімовыя святы ў 

Беларусі“ 

аб’яднанне па інтарэсах 

”Вітражны роспіс“ 

педагог Васілёнак Крысціна 

Міхайлаўна 

ДУДА ”Сенненскі  раённы цэнтр 

дзяцей і моладзі“ 

 

Лугаўцова Дар’я, 12 гадоў, 

Гарбузава Паліна, 8 гадоў 

”Змена навагодняй варты“ 

(змешаная тэхніка) 

намінацыя ”Арт-аб’ект“ 

аб’яднанне па інтарэсах ”Асарці 

творчасці“ 

педагог Сакалоўская Кацярына 

Аляксандраўна 

ДУДА ”Сенненскі  раённы цэнтр 

дзяцей і моладзі“ 



 


