
Склад экзаменацыйных камісій 

для правядзення выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на  ІІІ ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі 
Дата Клас Вучэбны прадмет  Склад экзаменацыйнай камісіі Пасада Спецыяльнасць 

Прозвішча, імя, імя па бацьку 

1 чэрвеня ХІ “А” матэматыка 

(павышаны 

ўзровень) 

старшыня Захарава Л. І. намеснік 

дырэктара 

беларуская мова і 

літаратура 

члены камісіі: Валахановіч Т.У. настаўнік матэматыка 

Сухнат Т.В. настаўнік матэматыка 

Няфёдава А.М. настаўнік матэматыка 

3 чэрвеня ХІ “А” матэматыка  

(базавы ўзровень) 

старшыня Паўхлеб Л. С. дырэктар педагогіка і методыка 

пачатковага навучання 

члены камісіі: Валахановіч Т.У. настаўнік матэматыка 

Сухнат Т.В. настаўнік матэматыка 

Кісель Е.Р. настаўнік матэматыка 

3 чэрвеня ХІ “А” беларуская мова 

(базавы ўзровень) 

старшыня Захарава Л. І. намеснік 

дырэктара 

беларуская мова і 

літаратура 

члены камісіі: Мінько К.А. настаўнік беларуская мова і 

літаратура 

Волчанка А.І. настаўнік беларуская мова і 

літаратура 



Хацкевіч А.Я. настаўнік беларуская мова і 

літаратура 

5 чэрвеня ХІ “А” замежная мова 

(англійская) 

(базавы ўзровень) 

старшыня Мігура Г.Я. намеснік 

дырэктара 

англійская мова 

члены камісіі: Ракава Т.В. настаўнік англійская мова 

Ціханава В.Э. настаўнік англійская мова 

Паплаўская Г.А. настаўнік англійская мова 

7 

чэрвеня 

ХІ “А” руская мова 

(базавы ўзровень) 

старшыня Захарава Л. І. намеснік 

дырэктара 

беларуская мова і 

літаратура 

члены камісіі: Колбун І.А. настаўнік руская мова і літаратура 

Каладзінская Л.Л. настаўнік руская мова і літаратура 

Храловіч Т.І. настаўнік руская мова і літаратура 

9 чэрвеня ХІ “А” гісторыя Беларусі старшыня Асадчая І.І. намеснік 

дырэктара 

музыка 

члены камісіі: Бурцава С.У. настаўнік гісторыя 

Паршын П.Д. настаўнік гісторыя 

Галубковіч А.Ю. настаўнік гісторыя 

1 чэрвеня 
ХІ “Б” 

руская мова 

(павышаны 

старшыня Паўхлеб Л. С. дырэктар педагогіка і методыка 

пачатковага навучання 



ўзровень) члены камісіі: Колбун І.А. настаўнік руская мова і літаратура 

Каладзінская Л.Л. настаўнік руская мова і літаратура 

Храловіч Т.І. настаўнік руская мова і літаратура 

3 

чэрвеня 

ХІ “Б” матэматыка  

(базавы ўзровень) 

старшыня Паўхлеб Л. С. дырэктар педагогіка і методыка 

пачатковага навучання 

члены камісіі: Валахановіч Т.У. настаўнік матэматыка 

Сухнат Т.В. настаўнік матэматыка 

Кісель Е.Р. настаўнік матэматыка 

5 чэрвеня 

ХІ  “Б” 

гісторыя Беларусі 

 

старшыня Асадчая І.І. намеснік 

дырэктара 

музыка 

члены камісіі: Бурцава С.У. настаўнік гісторыя 

Паршын П.Д. настаўнік гісторыя 

Галубковіч А.Ю. настаўнік гісторыя 

7 чэрвеня ХІ “Б” замежная мова 

(англійская) 

(павышаны 

ўзровень) 

старшыня Мігура Г.Я. намеснік 

дырэктара 

англійская мова 

члены камісіі: Ракава Т.В. настаўнік англійская мова 

Ціханава В.Э. настаўнік англійская мова 

Паплаўская Г.А. настаўнік англійская мова 

Намеснік дырэктара павучэбнай рабоце      Л.І.Захарава 


