
Дзяржаўная ўстанова  

”Віцебскі абласны  метадычны цэнтр народнай творчасці“ 

 

18 снежня 2020 года                                                                       г. Віцебск  

ПРАТАКОЛ 

пасяджэння журы 

IХ абласнога агляду-конкурсу харэаграфічных калектываў Віцебшчыны 

”Прыдзвінскія карункі“, прысвечанага Заслужанаму дзеячу культуры  

Беларусі Івану Арцёмавічу Серыкаву 

 

       Агляд-конкурс праводзіцца з мэтай папулярызацыі, аднаўлення і 

захавання танцавальнай спадчыны Заслужанага дзеяча культуры Беларусі 

І.А. Серыкава, беларускага народнага танца, народна-сцэнічнага танца; 

павышэння ўзроўню выканаўчага майстэрства ўдзельнікаў харэаграфічных 

калектываў і папаўнення іх рэпертуару. 

      18 снежня  2020 года  ў ДУ ”Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці“ адбыўся IX абласны агляд-конкурс харэаграфічных калектываў 

”Прыдзвінскія карункі“, прысвечаны Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі 

І.А.Серыкаву (дыстанцыйна).  

У аглядзе-конкурсе прымалі ўдзел 34 вядучых аматарскіх  

харэаграфічных калектыва народна-сцэнічнага, эстраднага танца, а таксама 

харэаграфічныя калектывы, якія маюць званне ”Заслужаны“, найменне 

”народны/ўзорны аматарскі калектыў“, а таксама харэаграфічныя калектывы 

без наймення, па наступных намінацыях: 

 - на лепшае выкананне аўтарскіх танцаў Заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі І.А.Серыкава; 

- на лепшую новую балетмайстарскую пастаноўку беларускай 

накіраванасці;  

- на лепшы народны танец, у якім павінна быць адлюстравана 

нацыянальная тэматыка, нацыянальныя  матывы; 

У конкурсе прынялі ўдзел творчыя харэаграфічныя калектывы ўстаноў 

культуры, адукацыі, дадатковай адукацыі Віцебскай вобласці ў наступных 

узроставых групах: 
першая група (да 8 год); 

другая  група (9 – 12 год); 

трэцяя група (13 – 15 год);  

чацвёртая група (ад 16 і далей); 

 пятая група (змешаная) 

  

 

 

 



 “Прыдзвінскія карункі – 2020”           

Харэаграфічныя калектывы (удзельнікі) 

Віцебск 

1. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь узорны ансамбль 

класічнага танца “Піруэт”, кіраўнік Іна Паўленка 

 

2. Узорны харэаграфічны калектыў “Крынічка” ДУ “Палац культуры “Руба”, 

кіраўнік Святлана Нікалаенка 

3. Узорны ансамбль танца “Гарэза” ДУ “Цэнтр культуры “Віцебск”, кіраўнік 

Ірына Пятроўская 

 

4. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь народны ансамбль 

танца “На ростанях” УА “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і 

мастацтваў”, кіраўнік Сяргей Ракоўскі 

 

5. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь народны ансамбль 

танца “Лявоніха” ДУ “Цэнтр культуры “Віцебск”,  

кіраўнік Міхаіл Ананьеў  

6. Народны ансамбль танца “Віцябчанка” УА “Віцебскі дзяржаўны 

тэхналагічны ўніверсітэт”, кіраўнік Марыя Семянкова 

 

7. Народны яўрэйскі нацыянальны вакальна-харэаграфічны ансамбль 

“Віцебскія дзяўчаты” ДУ “Цэнтр культуры “Віцебск”, кіраўнік Жанна 

Наталевіч   

 

8. Узорны харэаграфічны ансамбль “Рамонкі” ДУДА “Віцебскі абласны 

палац дзяцей і моладзі”, кіраўнік Ганна Куко 

 

9. Харэаграфічны калектыў “Карагод” ДУА “Гімназія №3 імя А.С.Пушкіна г. 

Віцебска”, кіраўнік Валянціна Вішнеўская 

 

10. Узорны харэаграфічны ансамбль “Ладушкі” Культурна-спартыўнага 

цэнтра “Палац культуры і тэхнікі чыгуначнікаў” Унітарнага прадпрыемства 

“Віцебскае аддзяленне Беларускай чыгункі”,  кіраўнік Таццяна Грынкевіч 

 

11. Узорны харэаграфічны калектыў народнага танца “Задорынкі” ДУА 

“Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, кіраўнік 

Людміла Ляухіна 

 

12. Узорны харэаграфічны калектыў “Акцэнт” ДУА “Віцебскі гарадскі цэнтр 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, кіраўнік Анастасія Панова 



13.Узорны харэаграфічны калектыў “Весёлая карусель”  ДУА ”Віцебскі 

гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, кіраўнік Алена 

Маркава 

г. Полацк 

14. Узорны ансамбль харэаграфічных мініяцюр “Гранд-па” УА “Дзіцячая 

школа мастацтваў г.Полацка”, кіраўнік Аляксандра Кудраўцава 

15. Узорны харэаграфічны калектыў “Большая перемена” ДУА “Сярэдняя 

школа  №18 імя Ефрасінні Полацкай г.Полацка”, кіраўнік Ірына Казлоўская 

16. Узорны харэаграфічны ансамбль “Іскаркі” ДУК “Цэнтр культуры 

“Полацк”, кіраўнік Таццяна Касцючэнка 

г. Наваполацк 

17. Узорны ансамбль танца і песні “Прыдзвінскія россыпы” ДУК “Цэнтр 

культуры г.Наваполацка”, кіраўнік Святлана Фядотава 

18. Студыя танца “Журавінка” ДУА “Сярэдняя школа №14 г.Наваполацка”, 

кіраўнік Алена Новікава 

Верхнядзвінскі раён 

19. Узорны харэаграфічны калектыў “Лялькі” ДУК “Верхнядзвінскі раённы 

цэнтр культуры і народнай творчасці”, кіраўнік Людміла Гуйда 

Аршанскі раён 

20. Узорны харэаграфічны калектыў “Натхненне” ДУА“Арэхаўская дзіцячая 

школа мастацтваў” Аршанскага раёна,  кіраўнік Алена Белянкова 

21. Шоў-гурт “Альянс” ДУК “Палац культуры г.Барань Аршанскага раёна”, 

балетмайстар-пастаноўшчык Таццяна Голубева, кіраўнік Аляксандр Гавейка 

Талачынскі раён 

22. Узорны харэаграфічны калектыў “Каханачка” ДУА “Коханаўская 

дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік Наталля Юшкевіч 

Чашніцкі раён 

23.Танцавальны клуб “Залаты ўзрост” ДУ “Навалукомльскі Палац культуры”, 

кіраўнік Наталля Томашава 

Глыбоцкі раён 

24.Узорны  ансамбль эстраднага танца “ВераНіка” філіял №1 “Глыбоцкі 

ГДК” ДУК “Глыбоцкая цэнтралізаваная клубная сістэма”, кіраўнік Аліна 

Зенькіна 



Лепельскі раён 

25. Узорны ансамбль танца “Лілея” ДУК “Лепельскі раённы Дом культуры”, 

кіраўнік Святлана Сухамірава 

26. Узорны харэаграфічны ансамбль “Зачаравашкі” ДУА “Лепельская 

дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік Дзіяна Былінская 

27. Узорны харэаграфічны ансамбль “Зацея” ДУА “Лепельская дзіцячая 

школа мастацтваў”, кіраўнік Святлана Шэстала 

Браслаўскі раён 

28. Узорны  харэаграфічны  калектыў  “Такт” ДУК “ЦКС Браслаўскага 

раёна”, кіраўнік Юлія Кеніньш 

Гарадоцкі раён 

29. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь народны вакальна-

харэаграфічны ансамбль “Яблынька” ДУК “Гарадоцкі гарадскі Дом 

культуры”, кіраўнік Дзіна Сцяпанава, балетмайстар-пастаноўшчык Наталля 

Тарасава 

30. Ансамбль песні і танца “Задорынкі” ДУА ”Дзіцячая школа мастацтваў 

г.Гарадка”, кіраўнік Таццяна Осіпава 

Лёзненскі раён 

31.Танцавальны  калектыў “Смайл” Лёзненскага РЦК ДУК “Лёзненская 

ЦКС”, кіраўнік Яўгенія Цыганкова 

Міёрскі раён 

32. Харэаграфічны калектыў “Касавіца” ДУА “Міёрская дзіцячая школа 

мастацтваў”, кіраўнік Аляксандра Катышава (14-16 год) 

Шумілінскі раён  

33.  Дзіцячы харэаграфічны калектыў “Шарм” ДУК “Шумілінскі раённы 

цэнтр культуры”, кіраўнік Дар’я Сцяпанава 

Віцебскі раён 

34. Ансамбль танца “STREKOZA” ДУДА дзяцей і моладзі ў сферы культуры 

“Мазалаўская дзіцячая школа мастацтваў” Віцебскага раёна,  кіраўнік 

Марына Яроменка 

        

 



На конкурс былі прадставліны больш за 80 відэаматэрыялаў 

конкурсных нумароў, харэаграфічных пастановак,  па якім журы вызначыла 

наступныя месцы: 

 

Усе ўдзельнікі конкурсу атрымалі – ДЫПЛОМЫ “За зберажэнне і 

папулярызацыю танцавальнай спадчыны Віцебшчыны”  

 

І намінацыя  “Лепшае выкананне аўтарскіх танцаў Заслужанага дзеяча 

культуры Беларусі І.А.Серыкава” 

сярод ”Заслужаных“ калектываў: 

Лаўрэат  I ступені – Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

народны ансамбль танца “На ростанях” УА “Віцебскі дзяржаўны каледж 

культуры і мастацтваў”, кіраўнік Сяргей Ракоўскі 

Лаўрэат  I ступені  – Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

народны вакальна-харэаграфічны ансамбль “Яблынька” ДУК “Гарадоцкі 

гарадскі Дом культуры”, кіраўнік Дзіна Сцяпанава, балетмайстар-

пастаноўшчык Наталля Тарасава (за вакальна –харэаграфічную кампазіцыю) 

другая  група (9 – 12 год):  

Лаўрэат  I ступені – Харэаграфічны калектыў “Карагод” ДУА “Гімназія №3 

імя А.С.Пушкіна г. Віцебска”, кіраўнік Валянціна Вішнеўская  

Лаўрэат IІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Крынічка” ДУ 

“Палац культуры “Руба”, кіраўнік Святлана Нікалаенка 

Лаўрэат IІІ ступені – Харэаграфічны калектыў “Карагод” ДУА “Гімназія 

№3 імя А.С.Пушкіна г. Віцебска”, кіраўнік Валянціна Вішнеўская  

трэцяя група (13 – 15 год); 

Лаўрэат I ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Лялькі” ДУК 

“Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, кіраўнік 

Людміла Гуйда 

Лаўрэат IІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Натхненне” 

ДУА“Арэхаўская дзіцячая школа мастацтваў” Аршанскага раёна,  кіраўнік 

Алена Белянкова 

Лаўрэат IІІ ступені  – Узорны харэаграфічны калектыў “Каханачка” ДУА 

“Коханаўская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік Наталля Юшкевіч 

 



ІІ намінацыя  “Лепшая новая балетмайстарская пастаноўка беларускай   

накіраванасці”; 

 

сярод ”Заслужаных“ калектываў: 

Лаўрэат I ступені – Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

народны ансамбль танца “На ростанях” УА “Віцебскі дзяржаўны каледж 

культуры і мастацтваў”, кіраўнік Сяргей Ракоўскі 

 

Лаўрэат IІ ступені  – Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

узорны ансамбль класічнага танца “Піруэт”, кіраўнік Іна Паўленка 

 

другая  група (9 – 12 год):  

Лаўрэат I ступені – Узорны харэаграфічны ансамбль “Зацея” ДУА 

“Лепельская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік Святлана Шэстала 

Лаўрэат IІ ступені –  Узорны харэаграфічны ансамбль “Зачаравашкі” ДУА 

“Лепельская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік Дзіяна Былінская 

Лаўрэат IІ ступені – Ансамбль танца “STREKOZA” ДУДА дзяцей і моладзі 

ў сферы культуры “Мазалаўская дзіцячая школа мастацтваў” Віцебскага 

раёна,  кіраўнік Марына Яроменка 

Лаўрэат IІІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Каханачка” ДУА 

“Коханаўская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік Наталля Юшкевіч 

Лаўрэат IІІ ступені – Узорны ансамбль харэаграфічных мініяцюр “Гранд-

па” УА “Дзіцячая школа мастацтваў г.Полацка”, кіраўнік Аляксандра 

Кудраўцава 

трэцяя група (13 – 15 год);  

Лаўрэат I ступені – Харэаграфічны калектыў “Карагод” ДУА “Гімназія №3 

імя А.С.Пушкіна г. Віцебска”, кіраўнік Валянціна Вішнеўская 

Лаўрэат IІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Большая перемена” 

ДУА “Сярэдняя школа  №18 імя Ефрасінні Полацкай г.Полацка”, кіраўнік 

Ірына  Казлоўская 

Лаўрэат IІІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Каханачка” ДУА 

“Коханаўская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік Наталля Юшкевіч 

 

 

 



пятая група (змешаная) 

Лаўрэат  I ступені – Узорны ансамбль танца і песні “Прыдзвінскія россыпы”  

ДУК “Цэнтр культуры г.Наваполацка”, кіраўнік Святлана Фядотава 

 

Лаўрэат  IІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Большая перемена” 

ДУА “Сярэдняя школа  №18 імя Ефрасінні Полацкай г.Полацка”, кіраўнік 

Ірына  Казлоўская 

Лаўрэат  IІІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Весёлая карусель”  

ДУА ”Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі” кір. 

Алена Маркава 

ІІІ намінацыя “Лепшы народны танец, у якім павінна быць 

адлюстравана нацыянальная тэматыка, нацыянальныя  матывы” 

сярод ”Заслужаных“ калектываў:  

Лаўрэат I ступені – Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

народны ансамбль танца “Лявоніха” ДУ “Цэнтр культуры “Віцебск”, кіраўнік 

Міхаіл Ананьеў 

Лаўрэат IІ ступені – Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

народны ансамбль танца “На ростанях” УА “Віцебскі дзяржаўны каледж 

культуры і мастацтваў”, кіраўнік Сяргей Ракоўскі 

Лаўрэат IІІ ступені – Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь 

народны вакальна-харэаграфічны ансамбль “Яблынька” ДУК “Гарадоцкі 

гарадскі Дом культуры”, кіраўнік Дзіна Сцяпанава, балетмайстар-

пастаноўшчык Наталля Тарасава 

сярод “Народных”: 

Лаўрэат I ступені – Народны ансамбль танца “Віцябчанка” УА “Віцебскі 

дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт”, кіраўнік Марыя Семянкова 

другая  група (9 – 12 год):  

Лаўрэат I ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Лялькі” ДУК 

“Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, кіраўнік 

Людміла Гуйда 

Лаўрэат IІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Акцэнт” ДУА 

“Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, кіраўнік 

Анастасія Панова 

Лаўрэат IІІ ступені – Узорны харэаграфічны ансамбль “Зачаравашкі” ДУА 

“Лепельская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік Дзіяна Былінская 



трэцяя група (13 – 15 год);  

Лаўрэат I ступені – Шоў-гурт “Альянс” ДУК “Палац культуры г.Барань 

Аршанскага раёна”, балетмайстар-пастаноўшчык Таццяна Голубева, кіраўнік 

Аляксандр Гавейка 

Лаўрэат IІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Натхненне” 

ДУА“Арэхаўская дзіцячая школа мастацтваў” Аршанскага раёна,  кіраўнік 

Алена Белянкова 

Лаўрэат  IІІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Большая перемена” 

ДУА “Сярэдняя школа  №18 імя Ефрасінні Полацкай г.Полацка”, кіраўнік 

Ірына  Казлоўская 

чацвёртая група (ад 16 і далей) 

Лаўрэат I ступені – Шоў-гурт “Альянс” ДУК “Палац культуры г.Барань 

Аршанскага раёна”, балетмайстар-пастаноўшчык Таццяна Голубева, кіраўнік 

Аляксандр Гавейка 

пятая група (змешаная) 

Лаўрэат  I ступені – Узорны ансамбль танца і песні “Прыдзвінскія россыпы” 

ДУК “Цэнтр культуры г.Наваполацка”, кіраўнік Святлана Фядотава 

Лаўрэат  I ступені – Узорны ансамбль танца “Гарэза” ДУ “Цэнтр культуры 

“Віцебск”, кіраўнік Ірына Пятроўская 

Лаўрэат IІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Акцэнт” ДУА 

“Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, кіраўнік 

Анастасія Панова 

Лаўрэат IІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Акцэнт” ДУА 

“Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, кіраўнік 

Анастасія Панова 

Лаўрэат IІІ ступені – Узорны харэаграфічны калектыў “Лялькі” ДУК 

“Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, кіраўнік 

Людміла Гуйда 

ЖУРЫ конкурсу: 

Мікалай Мікалаевіч Падаляк - Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі 

Беларусь, мастацкі кіраўнік і балетмайстар ансамбля танца, музыкі і песні 

”Талака“ Віцебскай абласной філармоніі  

 

Кацярына Пятроўна Лабука - дырэктар ДУ “Віцебскі абласны метадычны 

цэнтр народнай творчасці”; 

 



Алена Анрэеўна Канапацкая - старшыня цыклавой камісіі харэаграфічных 

дысцыплін УА “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў”; 

 

Ірына Віктараўна Бухавецкая - выкладчык харэаграфічных дысцыплін УА 

“Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў”; 

 

Вольга Рыгораўна Панэ – галоўны балетмайстар ДУ “Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці”; 

 

Валянціна Афанасьеўна Вішнеўская – выкладчык харэаграфіі ДУА “Гімназія 

№3 г. Віцебска імя А.С. Пушкіна” 

 

 


