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СКЛАД ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЙ КАМІСІІ 

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  Кваліф-ная 

катэгорыя    прозвішча, імя, імя па бацьку 

2 

чэрвеня 

IX матэматыка 

 

старшыня 

члены камісіі  

Юшко Уладзімір Мікалаевіч 

Кавалеўская Валянціна Сяргееўна 

Юшко Валянціна Аляксееўна 

 

дырэктар 

настаўнік 

настаўнік 

геаграфія 

фізіка 

матэматыка 

 

першая 

вышэйшая 

вышэйшая 

7 

чэрвеня 

IX беларуская 

мова 

 

старшыня 

члены камісіі  

Юшко Уладзімір Мікалаевіч 

Патапчык Святлана Афанасьеўна 

 

Ціхановіч Таццяна Уладзіміраўна 

дырэктар 

настаўнік 

 

настаўнік 

геаграфія 

беларуская мова і 

літаратура 

беларуская мова і 

літаратура 

першая 

першая 

 

першая 

9 

чэрвеня 

IX руская мова 

 

старшыня 

члены камісіі  

Юшко Уладзімір Мікалаевіч 

Косцеш Таццяна Уладзіміраўна  

 

Патапчык Святлана Афанасьеўна 

  

дырэктар 

настаўнік 

 

настаўнік 

геаграфія 

руская мова і літаратура 

 

беларуская мова і 

літаратура 

першая 

другая 

 

першая 
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СКЛАД ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЙ КАМІСІІ 

для прыёму выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі  

ў 2021/2022 навучальным годзе 

 

Дата Клас Вучэбны 

прадмет 

Склад экзаменацыйнай камісіі Пасада  Спецыяльнасць  Кваліф-ная 

катэгорыя   прозвішча, імя, імя па бацьку 

1 

чэрвеня 

XI матэматыка 

 

старшыня 

члены камісіі  

Юшко Уладзімір Мікалаевіч 

Бадзеева Алена Яўгеньеўна 

Кавалеўская Валянціна Сяргееўна 

Юшко Валянціна Аляксееўна 

дырэктар 

настаўнік 

настаўнік 

настаўнік 

геаграфія 

матэматыка 

фізіка 

матэматыка  

першая 

першая 

вышэйшая 

вышэйшая 

3 

чэрвеня 

XI беларуская 

мова 

 

старшыня 

члены камісіі  

Юшко Уладзімір Мікалаевіч 

Косцеш Таццяна Уладзіміраўна 

Патапчык Святлана Афанасьеўна 

Ціхановіч Таццяна Уладзіміраўна 

дырэктар 

настаўнік 

настаўнік 

настаўнік 

геаграфія 

руская мова і літаратура 

беларуская мова і літ-ра 

беларуская мова і літ-ра 

першая 

першая 

першая 

першая 

6 

чэрвеня 

XI гісторыя 

Беларусі 

старшыня 

члены камісіі  

Юшко Уладзімір Мікалаевіч 

Косцеш Таццяна Уладзіміраўна 

Ціхановіч Віктар Фёдаравіч 

Хадунова Ірына Ігараўна 

дырэктар 

настаўнік 

настаўнік 

настаўнік 

геаграфія 

руская мова і літаратура 

гісторыя 

гісторыя 

першая 

першая 

першая 

першая 

8 

чэрвеня 

XI нямецкая 

мова 

 

старшыня 

члены камісіі  

Юшко Уладзімір Мікалаевіч 

Вішнева Юлія Мікалаеўна 

Пятрэнка Галіна Іванаўна 

Пятрэнка Іван Анатольевіч 

дырэктар 

настаўнік 

настаўнік 

настаўнік 

геаграфія 

нямецкая мова 

нямецкая мова 

нямецкая мова 

першая 

першая 

першая 

першая 

 


