
 

Рагачова Аліна Юр’еўна, выпускніца Ашмянскай ДМШ 2003 г.,  прымала удзел у Конкурсе 

ім. К. Горскага у 2000 г., намінацыя “Фартэпіянана”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны 

каледж” ЦК “Музыказнаўства”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”. 

  

 

Амбражук    Яўгеній  Генадзьевіч,  выпускнік Радуньскай  ДМШ 2009 г.,  прымаў удзел у Конкурсе 

ім. К. Госкага у 2007 г., намінацыя “Труба”, выпускнік  УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК 

“Духавыя і ударныя інструменты”, выпускнік  УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”. 

  



(першая з права) 

     Бохан Таццяна Пятроўна, выпускніца Ваўкавыскай ДШМ 2009 г., прымала удзел у Конкурсе 

ім. К. Горскага ў 2009 г. у намінацыі “Цымбалы”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны 

коледж”  ЦК “Струнныя народныя інструменты”,  выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны 

універсітэт імя М.Танка”. 

  

 

Гародка Кацярына Дзмітрыеўна, выпускніца Наваельнянскай ДМШ 2005 г., прымала удзел у 

Конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Домра”  у 2001 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны 

коледж”  ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная музычная 

акадэмія”. 



 

Каратай Вераніка Юр’еўна, выпускніца Валеўскай ДМШМ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага ў намінацыі “Цымбалы” у 2009 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж”  ЦК 

“Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт 

імя М.Танка”. 

  

 

Карпічка Алена Аляксандраўна, выпускніца Бярозаўскай ДМШ 2003г., прымала удзел у конкурсе 

ім. К. Горскага у 2001 г. у намінацыі “Цымбалы”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны 

коледж”  ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія 

музыкі” (Філіял кафедры ў “Гродзенскім дзяржаўным музычным каледжы”). 



  

 

Дзядовіч Вольга Іванаўна, выпускніца Жукоўшчынскай ДМШ 2003г., прымала удзел у конкурсе ім. 

К. Горскага у намінацыі “Акардэон” у 2001 г., выпускніца УА “ Лідскі дзяржаўны музычны 

коледж”  ЦК “Баян-акардэон”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” (Філіял 

кафедры ў “Гродзенскім дзяржаўным музычным каледжы”). 

  

  

  

 

Яновіч Дзіяна Валер’еўна, выпускніца Навагрудскай ДШМ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага ў 2008 г. у намінацыі “Фартэріяна”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны 

коледж”  ЦК “Фартэпіяна”, выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя 

М.Танка”. 



 

Адамчык Дзмітрый Валер’евіч, выпускнік Беняконскай ДМШ 2009 г., прымаў удзел у конкурсе ім. 

К. Горскага у 2004, 2008 гг у намінацыі “Баян”, выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 

ЦК “Баян-акардэон”, выпускнік УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” 

  

 

Міндзюль Яўген Валер’евіч, выпускнік  СШ № 4 г.Ліда 2008 г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага у  2008 г. у намінацыі “Акардэон”, выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК 

“Духавыя і ударныя інструменты” (трамбон), навучэнец УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія 

музыкі” 



 

Клімец Аляксандр Іванавіч, выпускнік Дзятлаўскай ДШМ 2009 г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага у 2008 г. у намінацыі “Баян”, выпускнік  УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК 

“Баян-акарэон”, навучэнец УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М.Танка” 

  

 

Казловіч Таццяна Віктараўна, выпускніца Бярозаўскай ДМШ 2003 г., прымала удзел у конкурсе ім. 

К. Горскага у 2001г. у намінацыі “Цымбалы”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 

ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” 



 

Сідаровіч Ксенія Аляксандраўна, выпускніца Лідскай ДШМ 2006 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага у 2004 г. у намінацыі “Фартэпіяна”, у 2006 г. у музычна-тэарэтычнай алімпіадзе, 

выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК “Фартэпіяна”, выпускніца УА “Беларуская 

дзяржаўная акадэмія музыкі” 

  

  

 

Лапінская Маргарыта Андрэеўна, выпускніца  СШ №4 г.Ліда 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. 

К. Горскага ў 2007 г. у намінацыі “ Скрыпка”, выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж”, 

выпускніца УА  “Інстытут сучасных ведаў імя А.М.Шырокага” 



  

 

Ладыш Юлія Віктараўна, выпускніца Радунскай ДМШ 2001г., прымала удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага у намінацыі “Баян” у 2001г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК 

“Баян-акардэон”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” (Філіял кафедры ў 

“Гродзенскім дзяржаўным музычным каледжы”) 

  

 

Логінава Таццяна Канстанцінаўна, выпускніца Ваўкавыскай ДШМ 2009 г., прымала удзел у 

конкурсе ім. К. Горскага у намінацыі “Віяланчэль” у 2007 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны 

музычны коледж” ЦК “Струнныя інструменты”,  выпускніца УА “Беларускі дзяржаўны універсітэт 

культуры і мастацтваў 



 

Лукашэвіч Дар’я Пятроўна,  выпускніца Лідскай ДМШ 2009 г. , прымала удзел у конкурсе 

ім. К. Горскага ў намінацыі “Фартэпіяна” у 2008 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны 

коледж” ЦК “Фартэпіяна”, ыпускніца УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя 

М.Танка” 

  

 

Макрушына Ганна Станіславаўна, выпускніца Дзітвянскай ДМШ 2009 г., прымала удзел у конкурсе 

ім. К. Горскага у намінацыі “Домра” у 2005 і 2009 гг., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны 

каледж” ЦК “Струнныя народныя інструменты”, выпускніца УА “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт 

імя Я.Купалы 



 

Шкулепа Максім Фаміч, выпускнік Карэлічскай, ДМШ 2001г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага у намінацыі “Труба” у 1999 г., выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК 

“Духавыя і ўдарныя інтсркументы”, выпускнік УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” 

  

  

 

Хараненка Яўген Пятровіч, выпускнік Навагрудскай  ДМШ 2001 г., прымаў удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага у намінацыі  “Трамбон” у 1999 г., выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны коледж” ЦК 

“Духавыя і ўдарныя інструменты”, выпускнік УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” 

  



 

Куліш Аксана Васільеўна, выпускніца Смаргонскай  ДМШ 2001 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага у намінацыі  “Баян” у 1998, 2001 гг., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 

ЦК “Баян-акардэон”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” 

  

 

Сіўко Ганна Аляксандраўна, выпускніца Жукоўшчынскай ДМШ 2006г., прымала удзел у конкурсе 

ім. К. Горскага у намінацыі “Баян” у 2001 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК 

“Баян-акардэон”, выпускніца УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” 

  



  

 

Ахрэмка Аляксандр Уладзіміравіч, выпускнік Цырынскай ДМШ 2003 г., прымаў удзел у конкурсе 

ім. К. Горскага у намінацыі “Труба” у 1999, 2003 гг., выпускнік УА “Лідскі дзяржаўны музычны 

каледж” ЦК “Духавыя і ўдарныя інструменты”, выпускнік  УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія 

музыкі” 

 

Рагойша Бажэна Осіпаўна, выпускніца Лідскай  ДМШ 2009 г.,прымала удзел у конкурсе ім. К. 

Горскага у намінацыі  “Флейта” у 2007 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК 

“Духавыя і ўдарныя інструменты”, выпускніца  УА “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і 

мастацтваў” 

  



 

Шваба Наталля Іванаўна, выпускніца  Іўеўскай ДШМ 2009 г., прымала удзел у конкурсе ім. К. 

Грскага у намінацыі “Баян” у  2008 г., выпускніца УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” ЦК 

“Баян-акардэон”, выпускніца УА “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы 

 


