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СПІС 

калектываў, якія пацвярджаюць найменне ”народны“, ”узорны“    

ў 2021 годзе 

 

№ Назва калектываў мастацкай творчасці 

Дата 

апошняга 

пацвярджэння 

Аршанскі раѐн 

1 Народны хор Высокаўскага СДК ДУК ”Аршанскі РДК“ 12.03.2018 

2 
Народны вакальны ансамбль ”Беларусачка“  

ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“ 
13.04.2018 

3 
Узорны дзіцячы хор ”Кантарэ“ ДУА ”Аршанская ДШМ 

№ 1“ 
13.04.2018 

4 
Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

ДУК ”Аршанскі Дом рамѐстваў“ 
17.07.2018 

5 Узорны духавы аркестр ДУА ”Аршанская ДШМ № 2“ 17.07.2018 

6 
Народнае аматарскае аб’яднанне ”Пралеска“ Дачнінскай 

сельскай бібліятэкі-філіяла № 26 ДУК ”Аршанская ЦБС“ 
15.10.2018 

7 

Народнае аматарскае аб’яднанне ”Жаночыя сакрэты“ 

Вусценскай сельскай бібліятэкі-філіяла №35  

ДУК ”Аршанская ЦБС“ 

15.10.2018 

8 
Народны ансамбль народных інструментаў  

ДУА ”Аршанская ДШМ № 1“ 
14.11.2018 

9 

Народны ансамбль народнай песні ”Дубраўка“ 

Зубрэвіцкага СДК ДУК ”Палац культуры г.Барань 

Аршанскага раѐна“ 

14.11.2018 

10 
Народны фальклорны гурт ”Аршаначка“ Антонаўскага 

СДК ДУК ”Аршанскі ГЦК ”Перамога“ 
14.11.2018 

11 
Народнае аматарскае аб’яднанне ”Зямны час“  

ДУК ”Аршанскі ГЦК ”Перамога“ 
07.12.2018 

12 
Народны гарадскі аматарскі тэатр ДУК ”Аршанскі 

гарадскі Цэнтр культуры ”Перамога“ 
07.12.2018 

13 
Народны тэатральны калектыў ДУК ”Палац культуры 

г.Барань Аршанскага раѐна“ 
07.12.2018 

Бешанковіцкі раѐн 

14 

Народны фальклорны калектыў ”Крыніца“ 

Бачэйкаўскага СДК ДУК ”Бешанковіцкі раѐнны Цэнтр 

культуры“ 

12.03.2018 

15 
Народны ансамбль народнай песні ”Весялуха“  

ДУК ”Бешанковіцкі раѐнны Цэнтр культуры“ 
11.05.2018 

16 
Народны ансамбль народнай песні ”Уляначка“ Ульскага 

СДК ДУК ”Бешанковіцкі раѐнны цэнтр культуры“ 
11.05.2018 
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17 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

”Скарбонка“ Бешанковіцкага раѐннага Дома рамѐстваў 

ДУК ”Бешанковіцкі раѐнны цэнтр культуры“ 

14.11.2018 

Браслаўскі раѐн 

18 
Народны хор ветэранаў вайны і працы раѐннага Цэнтра 

культуры ДУК ”ЦКС Браслаўскага раѐна“ 
12.03.2018 

19 
Народны тэатр раѐннага Цэнтра культуры ДУК ”ЦКС 

Браслаўскага раѐна“ 
13.04.2018 

20 
Народны тэатр гульні ”Лѐлі“ раѐннага Цэнтра культуры 

ДУК ”ЦКС Браслаўскага раѐна“ 
11.05.2018 

21 
Народны тэатральны калектыў ”Маскі“ Відзаўскага 

ГпДК ДУК ”ЦКС Браслаўскага раѐна“ 
10.08.2018 

22 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў і 

мастакоў-аматараў ”Ля возера“ навукова-даследчай 

установы культуры ”Браслаўскае раѐннае аб’яднанне 

музеяў“ 

15.10.2018 

23 
Народны тэатр мініяцюр ”Покер“ раѐннага Цэнтра 

культуры ДУК ”ЦКС Браслаўскага раѐна“ 
14.11.2018 

Віцебскі раѐн 

24 

Народнае аматарскае аб’яднанне ветэранаў вайны ў 

Афганістане ”С болью в сердце“ Акцябрскага СДК  

ДУК ”Віцебскі раѐнны цэнтр культуры і творчасці“ 

15.10.2018 

25 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

”Традыцыя“ Віцебскага раѐннага цэнтра рамѐстваў 

”Адраджэнне“ ДУК ”Віцебскі раѐнны цэнтр культуры і 

творчасці“ 

14.11.2018 

Гарадоцкі раѐн 

26 

Народнае фальклорнае згуртаванне ”Азерыца“ 

Езярышчанскага ГпДК ДУК ”Цэнтр традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раѐна“ 

10.08.2018 

27 Народны тэатр ДУК ”Гарадоцкі гарадскі Дом культуры“ 14.11.2018 

28 
Узорная студыя бальнага танца ”Гармонія“  

ДУК ”Гарадоцкі гарадскі Дом культуры“ 
07.12.2018 

Глыбоцкі раѐн 

29 
Народны клуб ветэранаў вайны і працы ”Маналіт“ 

філіяла №1 Глыбоцкі ГДК ДУК ”Глыбоцкая ЦКС“ 
10.08.2018 

30 

Народны тэатр фальклору ”Цярэшка“ Глыбоцкага 

цэнтра традыцыйнай культуры і народнай творчасці  

ДУК ”Глыбоцкая ЦКС“ 

15.10.2018 
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31 

Узорны лялечны тэатральны калектыў ”Дзіковінка“ 

Глыбоцкага цэнтра традыцыйнай культуры і народнай 

творчасці ДУК ”Глыбоцкая ЦКС“ 

07.12.2018 

32 

Узорны дзіцячы драматычны калектыў ”Ручаѐк“  

філіяла №15 Дзеркаўшчынскі Цэнтр культуры  

ДУК ”Глыбоцкая ЦКС“ 

07.12.2018 

Докшыцкі раѐн 

33 

Народны тэатр філіяла №1 ”Докшыцкі ГЦК“  

ДУК ”Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай 

творчасці Докшыцкага раѐна“ 

13.04.2018 

34 

Народны хор ветэранаў працы ”Залатыя гады“  

філіяла №1 ”Докшыцкі ГЦК“ ДУК ”Цэнтр традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці Докшыцкага раѐна“ 

26.04.2018 

35 

Народны ансамбль народнай песні ”Раніца“  

філіяла №1 ”Докшыцкі ГЦК“ ДУК ”Цэнтр традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці Докшыцкага раѐна“ 

11.05.2018 

36 

Народная эстрадная студыя ”Калейдаскоп“  

філіяла №1 ”Докшыцкі ГЦК“ ДУК ”Цэнтр традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці Докшыцкага раѐна“ 

14.11.2018 

37 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў і 

мастакоў-аматараў ”Докша“ філіяла №2 ”Докшыцкі 

раѐнны Дом рамѐстваў“ ДУК ”Цэнтр традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці Докшыцкага раѐна“ 

07.12.2018 

Дубровенскі раѐн 

38 

Народная студыя эстраднай песні ”Ліра“ РДК  

ДУК ”Раѐнны Цэнтр народнай творчасці і культурна-

дасугавай дзейнасці Дубровенскага раѐна“ 

13.04.2018 

39 

Народны фальклорны калектыў ”Кудзеліца“ РДК  

ДУК ”Раѐнны Цэнтр народнай творчасці і культурна-

дасугавай дзейнасці Дубровенскага раѐна“ 

13.04.2018 

40 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

”Дубрава“ раѐннага Дома рамѐстваў ДУК ”Раѐнны 

Цэнтр народнай творчасці і культурна-дасугавай 

дзейнасці Дубровенскага раѐна“ 

11.05.2018 

41 

Народны ансамбль народнай песні ”Калінаўскія 

маладзіцы“ Калінаўскага СДК ДУК ”Раѐнны Цэнтр 

народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці 

Дубровенскага раѐна“ 

18.06.2018 

42 

Узорны лялечны тэатр ”Церамок“ РДК ДУК ”Раѐнны 

Цэнтр народнай творчасці і культурна-дасугавай 

дзейнасці Дубровенскага раѐна“ 

17.07.2018 

 



6 

43 

Народны клуб нацыянальнай кухні і беларускай гульні 

”Дубровенскія прысмакі“ РДК ДУК ”Раѐнны Цэнтр 

народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці 

Дубровенскага раѐна“ 

07.12.2018 

44 
Народны клуб аматараў агародніцтва, садаводства, 

кветкаводства ”Субяседніца“ ДУК ”Дубровенская ЦБС“ 
07.12.2018 

45 

Народны клуб ветэранаў вайны і працы ”Сардэчныя 

сустрэчы“ РДК ДУК ”Раѐнны Цэнтр народнай творчасці 

і культурна-дасугавай дзейнасці Дубровенскага раѐна“ 

07.12.2018 

46 

Узорны тэатр моды ”Меланж“ РДК ДУК ”Раѐнны Цэнтр 

народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці 

Дубровенскага раѐна“ 

07.12.2018 

Лѐзненскі раѐн 

47 

Народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў і кампазітараў 

”Гармонія“ Дома культуры аграгарадка Дабрамыслі  

ДУК ”Лѐзненская ЦКС“ 

12.03.2018 

48 

Народны клуб творчай сельскай інтэлігенцыі 

”Натхненне“ Дома культуры аграгарадка Дабрамыслі 

ДУК ”Лѐзненская ЦКС“ 

13.04.2018 

49 
Народнае аматарскае літаратурнае аб’яднанне ”Пад 

абажурам“ Лѐзненскай ЦРБ ДУК ”Лѐзненская ЦБС“ 
30.08.2018 

50 

Народны ансамбль народнай песні ”Пушкоўскія 

спявачкі“ Дома культуры аграгарадка Пушкі  

ДУК ”Лѐзненская ЦКС“ 

14.11.2018 

51 

Народная эстрадна-вакальная група ”Кансананс“ 

Лѐзненскага раѐннага Цэнтра культуры  

ДУК ”Лѐзненская ЦКС“ 

14.11.2018 

Лепельскі раѐн 

52 
Узорны тэатр-студыя ”Сюрпрыз“ ДУА ”Лепельская 

ДШМ“ 
13.04.2018 

53 
Народная вакальная група ”Кампанэлла“ выкладчыкаў 

ДУА ”Заслонаўская ДШМ“ 
26.04.2018 

54 
Узорны харэаграфічны ансамбль ”Зачаравашкі“  

ДУА ”Лепельская ДШМ“ 
17.07.2018 

55 
Узорны харэаграфічны ансамбль ”Затея“  

ДУА ”Лепельская ДШМ“ 
10.08.2018 

56 Узорны тэатр танца ”Капрыз“ ДУК ”Лепельскі РДК“ 15.10.2018 

57 
Узорны духавы аркестр навучэнцаў ДУА ”Лепельская 

ДШМ“ 
15.10.2018 
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Міѐрскі раѐн 

58 
Народны клуб ветэранаў ”Чырвоны гваздзік“ 

Дзісненскага ГЦК ДУК ”Міѐрская ЦКС“ 
12.03.2018 

59 Народны тэатр Міѐрскага РДК ДУК ”Міѐрская ЦКС“ 12.03.2018 

60 
Народная эстрадная студыя Міѐрскага РДК  

ДУК ”Міѐрская ЦКС“ 
12.03.2018 

61 
Узорны тэатр авангарднай моды ”Гаворачыя мадэлі“ 

Міѐрскага РДК ДУК ”Міѐрская ЦКС“ 
17.07.2018 

Пастаўскі раѐн 

62 

Народны клуб нацыянальнай кухні, гульні і абраду 

”Традыцыя“ Курапальскага СДК ДУК ”Цэнтр культуры і 

народнай творчасці Пастаўскага раѐна“ 

12.03.2018 

Полацкі раѐн 

63 
Народны тэатр гістарычнага касцюма ”Полацкі звяз“ 

ДУК ”Полацкі гарадскі Палац культуры“ 
12.03.2018 

64 
Народны клуб мастакоў-аматараў ”Белае палатно“  

ДУК ”Полацкі гарадскі Палац культуры“ 
12.03.2018 

65 
Узорная студыя выяўленчага мастацтва ДУК ”Полацкі 

ГПК“ 
12.03.2018 

66 
Народны ансамбль беларускай песні ”Галубіца“  

ДУК ”Цэнтр культуры ”Полацк“ 
13.04.2018 

67 
Народны мужчынскі вакальны ансамбль ”Вдохновение“ 

ДУК ”Цэнтр культуры ”Полацк“ 
13.04.2018 

68 
Народны вакальна-інструментальны ансамбль ”Бела 

Росы“ ДУК ”Цэнтр культуры ”Полацк“ 
13.04.2018 

69 
Узорная вакальная студыя ДУК ”Цэнтр культуры 

”Полацк“ 
13.04.2018 

70 
Узорны ансамбль бальнага танца ”Фартуна“  

ДУК ”Цэнтр культуры ”Полацк“ 
13.04.2018 

71 
Узорны харэаграфічны калектыў ”Искорки“ ДУК ”Цэнтр 

культуры ”Полацк“ 
13.04.2018 

72 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

”Майстар“ ДУК ”Полацкі раѐнны Цэнтр рамѐстваў і 

нацыянальных культур“ 

18.06.2018 

73 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

”Роднасць“ ДУК ”Полацкі раѐнны Цэнтр рамѐстваў і 

нацыянальных культур“ 

18.06.2018 

74 

Народнае аматарскае аб’яднанне ”Сустрэча з цудоўным“ 

Зялѐнкаўскага СДК ДУК ”Полацкі раѐнны Цэнтр 

культуры“ 

17.07.2018 
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75 

Народны клуб аматараў лапікавага шыцця ”Рошва“  

ДУК ”Полацкі раѐнны Цэнтр рамѐстваў і нацыянальных 

культур“ 

17.07.2018 

76 
Узорная студыя эстэтычнага выхавання ”Калібры“  

ДУК ”Полацкі ГПК“ 
17.07.2018 

77 
Узорны вакальна-харэаграфічны ансамбль ”Руны“  

ДУА ”Полацкая ДШМ“ 
17.07.2018 

78 
Узорны фальклорны калектыў ”Лецейка“ Багатырскага 

СДК ДУК ”Полацкі РЦК“ 
10.08.2018 

79 
Народная студыя эстраднага майстэрства ”Тандэм“  

ДУК ”Полацкі раѐнны Цэнтр культуры“ 
14.11.2018 

Расонскі раѐн 

80 

Народны фальклорны калектыў ”Крыніца“ Янкавіцкага 

СДК ДУК ”Расонскі раѐнны Цэнтр культуры і народнай 

творчасці“ 

11.05.2018 

81 

Народны клуб самадзейных паэтаў ”Натхненне“  

ДУК ”Расонскі раѐнны Цэнтр культуры і народнай 

творчасці“ 

10.08.2018 

Сенненскі раѐн 

82 
Народны хор ветэранаў вайны і працы ДУК ”Сенненскі 

раѐнны Цэнтр культуры і народнай творчасці“ 
18.06.2018 

83 

Народны фальклорны ансамбль ”Вечарынка“ 

ДУК ”Сенненскі раѐнны Цэнтр культуры і народнай 

творчасці“ 

18.06.2018 

Ушацкі раѐн 

84 

Узорны фальклорны калектыў ”Спадчына“ 

Матырынскага СК ДУК ”Ушацкі раѐнны цэнтр 

культуры і народнай творчасці“ 

02.03.2018 

85 
Народны вакальны гурт ”Натхненне“ выкладчыкаў  

ДУА ”Ушацкая ДШМ“ 
12.03.2018 

86 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

”Адраджэнне“ ДУК ”Ушацкі раѐнны цэнтр культуры і 

народнай творчасці“ 

17.07.2018 

87 

Народны клуб нацыянальных культур ”Дружба“ 

аўтаклуба ДУК ”Ушацкі раѐнны цэнтр культуры і 

народнай творчасці“ 

07.12.2018 

Чашніцкі раѐн 

88 Народны клуб ”Флора“ ДУК ”Чашніцкая ЦБС“ 12.03.2018 
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89 
Народны клуб ”Ветэран“ ДУ ”Чашніцкі раѐнны Цэнтр 

культуры і народнай творчасці“ 
07.12.2018 

90 

Народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў ”Млын“ 

Навалукомльскай гарадской бібліятэкі-філіяла №3  

ДУК ”Чашніцкая раѐнная ЦБС“ 

10.08.2018 

91 
Народны аркестр народных інструментаў  

ДУА ”Чашніцкая ДШМ“ 
10.08.2018 

Шаркаўшчынскі раѐн 

92 

Народны клуб нацыянальнай кухні ”Груца“ 

Радзюкоўскага СДК філіяла ДУК ”Шаркаўшчынскі 

раѐнны Цэнтр культуры“ 

12.03.2018 

93 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

”Талака“ раѐннага Цэнтра рамѐстваў  

ДУК ”Шаркаўшчынскі раѐнны Цэнтр культуры“ 

12.03.2018 

Шумілінскі раѐн 

94 
Народны вакальны ансамбль ”Гарэзнікі“  

ДУА ”Обальская ДШМ“ 
12.03.2018 

95 
Народная літаратурна-музычная гасцѐўня ”Крыніца“ 

ЦРБ ДУК ”Шумілінская ЦБС“ 
17.07.2018 

96 
Узорны хор ДУА ”Шумілінская дзіцячая школа 

мастацтваў“ 
17.07.2018 

г. Наваполацк 

97 
Народны тэатр ”Время“ ДУК ”Цэнтр культуры 

г.Наваполацка“ 
12.03.2018 

98 
Узорны аркестр баянаў і акардэонаў ДУА ”ДШМ №1 

г.Наваполацка“ 
12.03.2018 

99 
Народная шоў-група ”МІХ“ ДУК ”Цэнтр культуры 

г.Наваполацка“ 
17.07.2018 

100 
Народная вакальная група ”Вясна“ ДУК ”Цэнтр 

культуры г.Наваполацка“ 
17.07.2018 

101 Народны хор ДУК ”Цэнтр культуры г.Наваполацка“ 14.11.2018 

102 

Народны клуб майстроў народных мастацкіх рамѐстваў 

”Прамень“ Цэнтра рамѐстваў і традыцыйнай культуры 

ДУК ”Цэнтр культуры г.Наваполацка“ 

07.12.2018 

г.Віцебск 

103 
Народны ансамбль ”Кантраст“ выкладчыкаў  

ДУА ”ДШМ № 4 г.Віцебска“ 
17.07.2018 

104 
Народны хор ветэранаў ДУ ”Культурна-гістарычны 

комплекс ”Залатое кола горада Віцебска ”Дзвіна“ 
10.08.2018 
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105 
Народны кінаклуб ”Дыялог“ УК ”Музей ”Віцебскі Цэнтр 

сучаснага мастацтва“ 
15.10.2018 

106 
Народны клуб ветэранаў вайны і працы ”Ветэран“  

ДУ ”Культурна-дзелавы Цэнтр ”Першамайскі“ 
14.11.2018 

107 

Народны клуб мастакоў-аматараў ”Контур“  

ДУ ”Культурна-гістарычны комплекс ”Залатое кола 

горада Віцебска ”Дзвіна“ 

07.12.2018 

108 
Узорны ансамбль бальнага танца ”Фэст“ ДУ ”Цэнтр 

культуры ”Віцебск“ 
07.12.2018 

109 
Узорны аркестр народных інструментаў ДУА ”ДШМ імя 

А.В. Багатырова г.Віцебска“ 
07.12.2018 

Адукацыя 

г. Віцебск 

110 
Народная харавая капэла УА ”Віцебскі дзяржаўны 

ордэна Дружбы народаў медыцынскі ўніверсітэт“ 
13.04.2018 

111 
Узорны хор хлопчыкаў ”Віцьбічы“ ДУА ”Сярэдняя 

школа №33 г.Віцебска“ 
13.04.2018 

112 
Узорная музычная студыя ”Альтанка“ ДУА ”Віцебскі 

гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі“ 
11.05.2018 

113 
Узорны тэатр пластычнай мініяцюры ”Эстрадная 

мазаіка“ ДУА ”Гімназія №7 г.Віцебска“ 
18.06.2018 

114 
Узорны фальклорны гурт ”Зорачкі“ ДУА ”Гімназія №1 

г.Віцебска“ 
10.08.2018 

115 
Узорная вакальная студыя ”Асоль“ ДУДА ”Віцебскі 

абласны Палац дзяцей і моладзі“ 
10.08.2018 

116 
Узорны тэатральны калектыў ”Прэм’ера“ ДУА ”Віцебскі 

гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі“ 
10.08.2018 

117 

Узорны харэаграфічны калектыў ”Вясѐлая карусель“ 

ДУА ”Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі“ 

30.08.2018 

118 
Узорная студыя дзіцячай эстраднай песні ”Беларускія 

зоркі“ ДУА ”СШ №4 г.Віцебска“ 
30.08.2018 

119 
Узорная майстэрня моды ”Дэбют“ ДУА ”Віцебскі 

гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі“ 
30.08.2018 

120 
Узорны вакальны ансамбль ”Ветразь“ ДУА ”Гімназія 

№3 г.Віцебска імя А.С. Пушкіна“ 
14.11.2018 

121 

Народны мужчынскі хор выкладчыкаў і студэнтаў  

УА ”Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя  

П.М. Машэрава“ 

07.12.2018 

г. Полацк 

122 

Народны вакальны ансамбль ”Вясна“ Полацкага каледжа  

УА ”Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя  

П.М. Машэрава“ 

13.04.2018 
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123 

Народная харавая капэла Полацкага каледжа  

УА ”Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя  

П.М. Машэрава“ 

10.08.2018 

124 

Узорная студыя выяўленчага мастацтва ”Рознакаляровая 

палітра“ ДУДА ”Полацкі раѐнны Цэнтр дзяцей і 

моладзі“ 

10.08.2018 

125 
Узорная студыя эстраднага танца ”Нон-стоп“  

ДУДА ”Полацкі раѐнны Цэнтр дзяцей і моладзі“ 
10.08.2018 

126 
Узорны харэаграфічны калектыў ”Рэмікс“ ДУА ”СШ №6 

г.Полацка“ 
10.08.2018 

127 

Народная эстрадная студыя ”Серпантин“ Полацкага 

каледжа УА ”Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя  

П.М. Машэрава“ 

14.11.2018 

г.Наваполацк 

128 
Узорны тэатральны калектыў ”Паўлінка“ ДУА ”Гімназія 

№2 г.Наваполацка“ 
07.12.2018 

Раѐнныя ўстановы 

129 
Узорны харэаграфічны калектыў ”Сюрпрыз“  

ДУА ”Докшыцкі раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі“ 
02.03.2018 

130 
Узорная студыя выяўленчага мастацтва ”Вясѐлка“  

ДУА ”Докшыцкі раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі“ 
26.04.2018 

131 
Узорная эстрадная студыя ”Надзея“ ДУДА ”Расонскі 

Цэнтр дзяцей і моладзі“ 
17.07.2018 

132 
Узорная вакальная студыя ”Дамісолька“ ДУДА 

”Чашніцкі раѐнны цэнтр дзяцей і моладзі“ 
30.08.2018 

133 
Узорны духавы аркестр УА ”Пастаўскі дзяржаўны 

каледж“ 
14.11.2018 

Прафсаюзныя калектывы 

г.Віцебск 

134 
Народны хор народнай песні Культурна-спартыўнага 

цэнтра УП ”Віцебскае аддзяленне Беларускай чыгункі“ 
21.03.2018 

135 Народны хор УП ”Віцебскаблгаз“ 15.08.2018 

136 
Народны калектыў буфанады ”Маска“ клуба  

УП ”Галант“ ГА ”Беларускае таварыства глухіх“ 
17.10.2018 

137 Народны хор УП ”Элект“ ГА ”БелТІЗ“ 17.10.2018 

г.Наваполацк 

138 
Народная студыя эстрадных шоў-праграм ”Он-лайн“ 

Палаца культуры ААТ ”Нафтан“ г.Наваполацка 
21.02.2018 

г.Орша 

139 
Народны хор ветэранаў працы Аршанскага філіяла  

УП ”Элект“ ГА ”БелТІЗ“ 
30.05.2018 
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140 

Узорны ансамбль эстраднага танца ”Ві-за-ві“ Дома 

культуры чыгуначнікаў г.Орша Культурна-спартыўнага 

цэнтра УП ”Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі“ 

30.05.2018 

Ведамасныя калектывы 

141 

Народны вакальны ансамбль ”Вікторыя“ Міністэрства 

ўнутранных спраў Рэспублікі Беларусь Дэпартамент 

аховы Першамайскі (г.Віцебск) аддзел 

15.10.2018 
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ПЕРАЛІК 

дакументаў, якія неабходна прадстаўляць для пацвярджэння калектывам 

наймення ”народны“ або ”ўзорны“   

 

Арганiзацыя, якая вылучае аматарскi калектыў на пацвярджэнне 

наймення ”народны“ (”узорны“), накiроўвае хадайнiцтва аб пацвярджэнні 

аматарскаму калектыву наймення ”народны“ (”узорны“) у адрас упраўлення 

культуры Віцебскага аблвыканкама.  

Да хадайнiцтва дадаюцца: 

– копiя пашпарта аматарскага калектыву ў 1 экзэмпляры; 

– копiя першай старонкi статута (палажэння) арганiзацыi, на базе якой 

дзейнiчае аматарскi калектыў, у 1 экзэмпляры; 

– даведку аб дзейнасцi аматарскага калектыву за апошнiя тры гады ў  

1 экзэмпляры; 

– характарыстыкi творчай дзейнасці кiраўнiка аматарскага калектыву, 

акампанiятара, хормайстра, балетмайстра, канцэртмайстра, рэжысѐра i iншых 

спецыялiстаў, якiя працуюць у калектыве (пры iх наяўнасцi), у 1 экзэмпляры; 

– поўны спiс твораў рэпертуару аматарскага калектыву або спiс твораў 

дэкаратыўна-прыкладнога, выяўленчага мастацтва, якiя знаходзяцца ў фондах 

аматарскага калектыву, у 1 экзэмпляры; 

– спiс твораў канцэртнай праграмы аматарскага калектыву або спiс 

твораў выставы дэкаратыўна-прыкладнога, выяўленчага мастацтва аматарскага 

калектыву ў 1 экзэмпляры; 

– спiс удзельнiкаў аматарскага калектыву з указаннем даты iх 

нараджэння, асноўнага месца працы, вучобы, ролi, якую яны выконваюць у 

складзе аматарскага калектыву, у 1 экзэмпляры; 

– рэкламна-iнфармацыйная прадукцыя аб творчай дзейнасцi аматарскага 

калектыву за апошнiя тры гады; 

– копii водгукаў раѐнных, гарадскiх, абласных, рэспублiканскiх сродкаў 

масавай iнфармацыi аб творчай дзейнасцi аматарскага калектыву за апошнiя 

тры гады; 

– копii дыпломаў міжнародных, рэспублiканскiх, абласных культурных 

мерапрыемстваў і іншых узнагарод за апошнiя тры гады; 

– фота-, аўдыѐ- i вiдэаматэрыялы аб творчай дзейнасцi аматарскага 

калектыву на электронных носьбiтах (CD, DVD). 

Дакументы завяраюцца кiраўнiком арганiзацыi, якая вылучае аматарскi 

калектыў на пацвярджэнне наймення ”народны“ (”узорны“), i пячаткай гэтай 

арганiзацыi. 

 

!!! Дакументы неабходна прадстаўляць за 2 месяца да даты 

пацвярджэння наймення ”народны“ або ”ўзорны“ ў ДУ ”Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці“. 
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Аматарскi калектыў пазбаўляецца наймення ”народны“ 

(”узорны“): 

– у выпадку, калi яго дзейнасць у адпаведнасці з заключэннем 

рэспубліканскай атэстацыйнай камісіі не адпавядае патрабаванням  

прадугледжаным пунктамі 1 і 2 артыкула 250 Кодэкса Рэспублікі Беларусь  аб 

культуры; 

– у выпадку, калi да 31 снежня года, калi канчаецца 3-х гадовы тэрмiн 

пацвярджэння наймення не прынята ва ўстаноўленым парадку рашэнне аб 

пацвярджэннi наймення ”народны“ (”узорны“) у сувязi з непрадстаўленнем 

дакументацыi, прадугледжаных падпунктамі 3.2-3.10 пункта 3 артыкула 250 

Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры, i (або) у сувязі з непрадстаўленнем  

аматарскім калектывам мастацкай творчасці вынікаў творчай дзейнасці для 

прагляду рэспублiканскай атэстацыйнай камiсii.  

Рашэнне аб пазбаўленнi аматарскага калектыву мастацкай творчасці 

наймення ”народны“ (”узорны“) прымаецца Мiнiстэрствам культуры або 

Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі (па аматарскіх калектывах мастацкай 

творчасці, якія ўваходзяць у сістэму  прафесійных саюзаў, іншых грамадскіх 

аб’яднанняў, за выключэннем творчых саюзаў) на падставе хадайніцтва 

структурнага падраздзялення мясцовага выканаўчага і распарадчага органа 

абласнога тэрытарыяльнага ўзроўню, якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя 

паўнамоцтвы ў сферы культуры, або абласнога аб’яднання прафесійных саюзаў 

(па аматарскіх калектывах мастацкай творчасці, якія ўваходзяць у сістэму 

прафесійных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, за выключэннем творчых 

саюзаў). 

Хадайніцтва аб пазбаўленні аматарскага калектыву мастацкай творчасці 

ўстановы адукацыі наймення ”народны“ (”узорны“) узгадняецца  структурным 

падраздзяленнем мясцовага выканаўчага і распарадчага органа абласнога 

тэрытарыяльнага ўзроўню, якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы 

ў сферы адукацыі. 

Пры змене поўнай назвы аматарскага калектыву з найменнем ”народны“ 

(”узорны“) у выпадку змены базы дзейнасцi, назвы арганiзацыi, на базе якой 

дзейнiчае аматарскi калектыў, творчага накiрунку, складу ўдзельнiкаў 

аматарскага калектыву арганiзацыя, якая з’яўляецца заснавальнiкам 

аматарскага калектыву, не пазней за 30 дзѐн пасля змены поўнай назвы 

аматарскага калектыву паведамляе аб гэтым упраўленне культуры 

аблвыканкама з мэтай пацвярджэння наймення ”народны“ (”узорны“). 
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ПРЫКЛАД 

ПАШПАРТ 

непрафесійнага (аматарскага) калектыву мастацкай творчасцi 

 

1. Калектыў: 

1.1. назва народны ансамбль народнага танца “На ростанях” 
(поўная назва калектыву) 

1.2.жанравы накiрунак харэаграфічны 

1.3. базавая арганізацыя ўстанова адукацыі “Віцебскі дзяржаўны каледж 

культуры і мастацтваў”, вул. М. Горкага, д. 74, г. Віцебск, 210002 
(поўная назва i паштовы адрас) 

1.4. заснавальнік установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і 

мастацтваў” 

1.5. год стварэння калектыву 2005 

1.6. групы ў складзе калектыву харэаграфічная, падрыхтоўчая 
(па жанрах, відах творчай дзейнасці (інструментальная, вакальная, 

харэаграфічная, падрыхтоўчая, канцэртная, ансамбль салістаў, керамікі, ткацтва і іншыя) 

2. Наданне наймення, звання: 

2.1. народны (узорны) аматарскі калектыўРэспублікі Беларусь 

03.12.2010 г., № 141 
(дата i нумаррашэння) 

2.2. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 
(дата i нумар рашэння) 

2.3. дата пацвярджэння наймення, звання 15.05.2013 г., 13.05.2016 г. 

3. Мастацкі кiраўнiк: 

3.1. Ракоўскі Сяргей Пятровіч, 1985 г.н. 
(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, год нараджэння) 

3.2. з якога года кіруе калектывам 2005 

3.3. адукацыя УА “Віцебскае вучылішча мастацтваў”, 2005 
(назваўстановыадукацыі, год заканчэння) 

3.4. асноўнае месца працы, пасад УА “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і 

мастацтваў”, 8 (0212) 35 16 35, выкладчык  
(поўная назва арганізацыі,тэлефон, пасада згодна з загадам наймальніка) 

3.5. хатнi адрас, тэлефон г. Віцебск, вул. Багатырова, д. 26, корп. 1, кв. 86; 

тэлефон 

4. Іншыя спецыялісты Арлова Вераніка Вітальеўна (балетмайстар), Цюніс 

Андрэй Мікалаевіч (балетмайстар) 
(хормайстар, балетмайстар, канцэртмайстар, акампанiятар) 

5. Мастацкі савет Ракоўскі С.П. – кіраўнік ансамбля, старшыня мастацкага 

савета; Мухіна М.С., Мажэй Н.А., Зенькіна А.А., Фалейчык У.А. – удзельнікі 

калектыву, члены мастацкага савета (калі ёсць) 
(склад (прозвішча, пасада ў калектыве) 

6. Характарыстыка складу ўдзельнiкаў: 

6.1. агульнаяколькасць 35 чалавек 

6.2. узрост (ад 15 да 25 гадоў); 

6.3.сацыяльны статус навучэнцы, выкладчыкі, рабочыя 
(вучні, рабочыя, выкладчыкі, пенсіянеры, іншыя) 

7. Матэрыяльна-тэхнiчная база: 
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7.1. памяшканне, займаемая плошча(кв. м) пастаяннае, 194 кв.м. 
(пастаянна, часова займаецца,абсталяванае, прыстасаванае) 

7.2. музычныя iнструменты 
(назва, колькасць) 

7.3. сцэнічныя касцюмы: усяго – 148 адзінак (11 камплектаў); 12 адзінак (жан., 

муж.) рускіх касцюмаў (2001 г.), 16 адзінак (жан., муж.) цыганскіх касцюмаў 

(2001 г.), 16 адзінак (жан.,муж.) украінскіх касцюмаў (2001 г.), 16 адзінак 

(жан.,муж.) польскіх касцюмаў (2001 г.), 32 адзінкі (жан., муж.) беларускіх 

касцюмаў (2005 г.), 8 адзінак (жан., муж.) яўрэйскіх касцюмаў (2007г.), 8 

адзінак матроскіх касцюмаў (2009 г.), 12 адзінак (жан., муж.) беларускiх 

касцюмаў (2012 г.), 8 адзінак (жан., муж.) ваенных касцюмаў (2015 г.), 8 

адзінак (муж.) рускіх касцюмаў (2017 г.), 12 адзінак (жан., муж.) беларускiх 

сярэднявечных касцюмаў (2018 г.) 
(агульная колькасць, колькасць камплектаў, год вырабу) 

7.4. інструментарый 

7.5. аўдыѐвiзуальныя сродкi відэамагнітафон ODEON (2015 г.), музычны цэнтр 

F580XUserManual (2018 г.) 
(аўдыѐ-, вiдэа-, гукаўзмацняльная апаратура, назва, год набыцця) 

7.6. камп’ютэрная i множыльнаятэхнiка камп’ютар Lenovo (2016 г.) 
 (назва, год набыцця) 

8. Удзел у абласных, рэспублiканскiх i мiжнародных аглядах, конкурсах, 

фестывалях: 

– ХХ Міжнародны фестываль песні і музыкі Падняпроўя Расіі, Беларусі і 

Украіны “Дняпроўскія галасы ў Дуброўне” (2013, г. Дуброўна), дыплом за 

актыўны ўдзел; 

– Міжнародны фестываль “Ад Ліга да Купалы” (2013, г. Вентспілс (Латвія), 

дыплом за ўдзел; 

– Міжнароднае свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы – 2013” 

(2013, г. Браслаў) дыплом за ўдзел; 

– ІІІ Міжнародны фестываль-конкурс “Славянскі карагод” (2013, г. Смаленск), 

дыплом лаўрэата ІІ ступені ў намінацыі “Харэаграфія”; 

– Міжнародны фестываль “Карнавал – 2014” (2014, г. Геленджык), падзяка; 

– абласны агляд-конкурс харэаграфічных калектываў “Прыдзвінскія карункі”, 

прысвечаны Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі І.А. Серыкаву (2014, г. 

Гарадок); 

– V Міжнародны фестываль-конкурс “Славянскі карагод” (2015, г. Смаленск), 

дыплом лаўрэата ІІ ступені ў намінацыі “Харэаграфія”; 

– абласны агляд-конкурс харэаграфічных калектываў “Прыдзвінскія карункі”, 

прысвечаны Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі І.А. Серыкаву (2016, г. 

Гарадок), дыплом лаўрэата І ступені; 

– VІ Міжнародны фестываль-конкурс “Славянскі карагод” (2016, г. Смаленск), 

дыплом лаўрэата ІІ ступені ў намінацыі “Харэаграфія”; 

– Рэспубліканскі танцавальны фестываль “DanceFantasy” (2016, Мінск), 

дыпломы І ступені ў намінацыях “Формейшн” і “Малая група”; 

– ХХІV Міжнародны фестываль песні і музыкі “Дняпроўскія галасы ў 

Дуброўне” (2017, г. Дуброўна), дыплом лаўрэата; 
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– Міжнароднае свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы” (2017, г. 

Браслаў) дыплом за высокае выканальніцкае майстэрства; 

– VІІ Міжнародны фестываль-конкурс “Славянскі карагод” (2017, г. 

Смаленск), дыплом лаўрэата ІІ ступені ў намінацыі “Харэаграфія”; 

– VІІ адкрыты конкурс мастацтваў “Хрустальная лира” (2017, г. Мінск), 

дыплом І ступені ў намінацыі “Народны танец”; 

– VІІІ Міжнародны фестываль-конкурс “Славянскі карагод” (2018, г. 

Смаленск), дыплом лаўрэата І ступені ў намінацыі “Харэаграфія”; 

– І Міжнародны фальклорны фестываль “LegendofMartvili” (2018, г. Мартвілі 

(Грузія), дыплом за ўдзел; 

– Міжнародны фестываль народнай музыкі “Звіняць цымбалы і гармонік” 

(2016-2018 гг., г. Паставы) і іншыя. 
 (назва агляду, конкурсу, фестывалю, год, атрыманае званне, іншыя ўзнагароды) 

9. Творчая характарыстыка калектыву Ансамбль танца “На ростанях” быў 

створаны ў верасні 2005 года на базе Віцебскага дзяржаўнага вучылішча 

мастацтваў. У 2010 годзе было прысвоена найменне “народны”. 

За 13 гадоў творчай дзейнасці колькасць удзельнікаў калектыву павялічылася з 

12 да 35 чалавек, узрост якіх – ад 15 да 25 гадоў. Ансамбль уключае некалькі 

саставаў: галоўны – навучэнцы старэйшых курсаў і выпускнікі каледжа; 

падрыхтоўчая група – навучэнцы першага курса. 

У 2007 годзе пры ансамблі была створана студыя танца, якую наведваюць усе 

ўдзельнікі калектыву з мэтай удасканальвання тэхнікі і выканальніцкага 

майстэрства. На занятках навучэнцы працуюць над хуткасцю выканання 

тэхнічных рухаў і камбінацый, правільнасцю падачы танцавальных нумароў на 

сцэне, вывучаецца мужчынская і жаночая тэхніка, падтрымкі і інш.  

Рэпертуар ансамбля “На ростанях” уключае больш за 70 нумароў, гэта: 

харэаграфічныя кампазіцыі – “Беларускія гульні”, “Беларускія скокі”, 

“Вясковая плясавая”, “Белая Русь”,”Ля вогнішча”, “Камары гудуць”, “Мая 

Вiцебшчына”, “Барыня”, “Крупчанская кадрыля”, “Шумяць вербы” і іншыя; 

харэаграфічныя замалеўкі – “Купальская вечарына”, “Сустрэча”, “Добры 

вечар”, “Выпадковае спатканне”, “Пляскач”, “Купалiнка”; традыцыйныя 

танцы – “Крутуха”, “Лявоніха”, “Мітусь”, “Таўкачыкi” і іншыя; танцы 

народаў свету – украінскі народны танец, гуцульскi народны танец, iрландскi 

народны танец, яўрэйскi народны танец, цыганскі народны танец, польскі 

народны танец, рускі народны танец  iiншыя. 

Першае адказнае выступленне ансамбля “На ростанях” адбылося ў 2006 годзе 

ў Віцебскай абласной філармоніі, дзе заразкалектыў кожны год праводзіць 

справаздачныя канцэрты, на якіх збіраюцца гледачы рознага ўзросту – дзеці, 

падлеткі, дарослыя і састарэлыя. Яны з непадменнай цікавасцю ўспрымаюць 

выступленні ансамбля, а ўдзельнікі, у сваю чаргу, імкнуцца быць шчырымі ў 

сваім захапленні танцам. 

За час сваѐй творчай дзейнасці ансамбль набыў вядомасць не толькі ў Віцебску, 

але і ў рэгіѐнах Віцебскай вобласці, дзе актыўна прымае ўдзел у гарадскіх, 

абласных, рэспубліканскіх і міжнародных мерапрыемствах. З вялікім 

задавальненнем ансамбль “На ростанях”становіцца ўдзельнікам і масавых 
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святаў, якія ладзяць Цэнтр культуры “Віцебск” і Віцебская абласная 

філармонія. Калектыў выступае падчас правядзення мерапрыемстваў 

Міжнароднага фестывалю мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”, 

урачыстай цырымоніі ўзнагароджвання лаўрэатаў абласной прэміі “Чалавек 

года Віцебшчыны”, абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў вѐскі 

“Дажынкі” і іншых.  

У межах міжнароднага супрацоўніцтва з мэтай папулярызацыі беларускай 

народнай творчасці і знаѐмства з новымі тэндэнцыямі ў сучасным вакальным і 

харэаграфічным мастацтве калектыў рэгулярна прымае ўдзел у культурных 

мерапрыемствах за мяжой – Расійскай Федэрацыі (Пасольства Рэспублікі 

Беларусь у г.Масква, г.Геленджык), Рэспубліцы Польшчы (г. Лодзь), 

Латвійскай Рэспубліцы (г. Рэзэкне, г. Вентспілс); Рэспублiцы Грузii.  

Сярод удзельнікаў калектыву праводзіцца вялікая выхаваўчая работа, 

практыкуецца наведванне канцэртаў Заслужанага калектыву Рэспублікі 

Беларусь ансамбля танца “Лявоніха”, канцэртаў ансамбля танца, песні і 

музыкі “Талака”, канцэртаў гастралюючых артыстаў эстрады, балета, 

ансамбляў танца, што праходзяць у Віцебску і Мінску. 

Народны ансамбль танца “На ростанях” стаў адзінай сям’ѐй, дзе сярод 

удзельнікаў пануюць калектывізм, дабразычлівыя адносіны і пачуццѐ адказнасці 

за агульную справу. У калектыва шмат творчых ідэй і планаў, а яшчэ нямала 

энтузіязму і імпэту для іх рэалізацыі. 

 

Дырэктар УА “Віцебскі дзяржаўны каледж 

культуры і мастацтваў”                                                                         І.С. Абдулаева 

 

                                                                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


