
УЗГОДНЕНА 
Начальнік упраўлення па адукацыі, 
спорце і турызме Дзяржынскага 
райвыканкама 
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 ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Дырэктар  
дзяржаўнай установы адукацыі 
“Гімназія г. Дзяржынска” 
        (Подпіс)     Л.С. Паўхлеб 

26.04.2022 

 

СКЛАД 
экзаменацыйных камісій для прыёму выпускных экзаменаў   
па завяршэнні  навучання і выхавання на II ступені  
агульнай сярэдняй адукацыі 
ў 2021/2022 навучальным годзе 

 
Дата Клас Вучэбны 

прадмет 

Склад экзаменацыйнай камісіі Пасада Спецыяльнасць Кваліфікацыйная 

катэгорыя  Прозвішча, імя, імя 

па бацьку 

2 

чэрвеня 

ІХ “А” матэматыка Старшыня Мігура Г.Я. намеснік 

дырэктара 

англійская мова вышэйшая 

члены камісіі: Уколава І.Т. настаўнік матэматыка першая 

Бердашкевіч Т.Л. настаўнік матэматыка вышэйшая 

7 

чэрвеня 

ІХ “А” руская мова Старшыня Мігура Г.Я. намеснік 

дырэктара 

 

англійская мова вышэйшая 

члены камісіі: 

Храловіч Т.І. 

 

настаўнік руская  мова і 

літаратура 

вышэйшая 

Паўлава Л.В. 

 

настаўнік руская  мова і 

літаратура 

вышэйшая 

9 

чэрвеня 

ІХ “А” беларуская 

мова 

Старшыня Мігура Г.Я. намеснік 

дырэктара 

 

англійская мова вышэйшая 

члены камісіі: Волчанка А.І. настаўнік беларуская  мова і 

літаратура 

вышэйшая 

Рудэнка Р.Г. настаўнік беларуская мова і 

літаратура 

другая 



2 

чэрвеня 

ІХ “Б” беларуская 

мова 

старшыня Паўхлеб Л.С. дырэктар педагогіка і 

методыка 

пачатковага 

навучання 

вышэйшая 

члены камісіі: Волчанка А.І. настаўнік беларуская  мова і 

літаратура 

вышэйшая 

Рудэнка Р.Г. настаўнік беларуская мова і 

літаратура 

другая 

7 

чэрвеня 

ІХ “Б” матэматыка старшыня Паўхлеб Л.С. дырэктар педагогіка і 

методыка 

пачатковага 

навучання 

вышэйшая 

члены камісіі: Уколава І.Т. настаўнік матэматыка першая 

Качановіч Л.Ч. настаўнік матэматыка першая 

9 

чэрвеня 

ІХ “Б” руская мова старшыня Паўхлеб Л.С. дырэктар педагогіка і 

методыка 

пачатковага 

навучання 

вышэйшая 

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

літаратура 

вышэйшая 

Паўлава Л.В. 

 

настаўнік руская  мова і 

літаратура 

вышэйшая 

2 

чэрвеня 

ІХ “В” руская мова старшыня Асадчая І.І. намеснік 

дырэктара 

музыка вышэйшая 

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

літаратура 

вышэйшая 

Паўлава Л.В. 

 

настаўнік руская  мова і 

літаратура 

вышэйшая 

7 

чэрвеня 

ІХ “В” беларуская 

мова 

старшыня Асадчая І.І. намеснік 

дырэктара 

 

музыка вышэйшая 

члены камісіі: Захарава Л.І. настаўнік беларуская мова і 

літаратура 

першая 



Хацкевіч А.Я. 

 

настаўнік беларуская  мова і 

літаратура 

вышэйшая 

9 

чэрвеня 

ІХ “В” матэматыка 

 

старшыня Асадчая І.І. намеснік 

дырэктара 

музыка вышэйшая 

члены камісіі: Уколава І.Т. настаўнік матэматыка першая 

Бердашкевіч Т.Л. настаўнік матэматыка вышэйшая 

2 

чэрвеня 

ІХ 

“М” 

матэматыка 

 

старшыня Захарава Л.І. намеснік 

дырэктара 

беларуская  мова і 

літаратура 

першая 

члены камісіі: Кісель Я.Р. 

 

настаўнік матэматыка першая 

Няфёдава А.М. настаўнік матэматыка вышэйшая 

7 

чэрвеня 

ІХ 

“М” 

беларуская 

мова 

старшыня Паўлоўская С.І. намеснік 

дырэктара 

беларуская  мова і 

літаратура, 

англійская мова 

вышэйшая 

члены камісіі: Волчанка А.І. настаўнік беларуская  мова і 

літаратура 

вышэйшая 

Рудэнка Р.Г. настаўнік беларуская мова і 

літаратура 

другая 

9 

чэрвеня 

ІХ 

“М” 

руская мова 

 

старшыня Захарава Л.І. намеснік 

дырэктара 

беларуская  мова і 

літаратура 

першая 

члены камісіі: Каладзінская В.У. 

 

настаўнік руская  мова і 

літаратура 

першая 

Каладзінская Л.Л. 

 

настаўнік руская мова і 

літаратура 

вышэйшая 

   

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце     (Подпіс)              Л.І.Захарава 
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