
 

ПЛАН 
размеркавання выпускнікоў УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 2020 года 

 
Спецыяльнаць, 

спецыялізацыя 

Места працы Пасада Службовы 

аклад 

Від прадстаўляемай 

жылой плошчы 

Заўвага 

 

Інструментальнае 

выканальніцтва 

(фартэпіяна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальнае 

выканальніцтва 

 

Гродзенская вобласць 

 

Астравецкі р-н 

ДУА “Астравецкая ДШМ” 

 

 

настаўнік 

у 

адпаведнасці 

са штатным 

раскладам 

інтэрнат 

 

Ашмянскі р-н 

ДУА “Ашмянская ДШМ” 

 

настаўнік 500.00 інтэрнат 

Андрыеўская 

Мілана-Бажэна 

Віктараўна 

(дагавор) 

Воранаўскі р-н 

ДУА  “Радунская ДШМ” 

Доцішскі філіал 

настаўнік 580.90 - 

 

Воранаўскі р-н 

ДУА  “Радунская ДШМ” 
настаўнік 562.40 - 

Ялашэўская Алена 

Юр’еўна 

Дзятлаўскі р-н 

ДУА “Наваельнянская ДШМ”  

(з выяздам у аграгарадкі) 

канцэртмайстар 

 

255.36 

 
па найму  

Іўеўскі р-н 

ДУА “Іўеўская ДШМ” 

 

настаўнік,  канцэртмайстар 

 

469.94 
інтэрнат, 2 базавыя 

велічыні 
 

Іўеўскі р-н 

ДУА “Іўеўская ДШМ” 

 

канцэртмайстар 

 

469.94 
інтэрнат, 2 базавыя 

велічыні 
 

Іўеўскі р-н 

ДУА "Геранёнская ДШМ” 

 

канцэртмайстар 

 
469.94 

жылле па найму,                 

2 базавыя велічыні 
 



(фартэпіяна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальнае 

выканальніцтва 

(фартэпіяна) 

 

Карэліцкі р-н 

ДУА “Карэліцкая ДШМ» 

 

настаўнік па класе 

фартэпіяна 

 

  

Назарэвіч Ксенія 

Міхайлаўна 

(дагавор) 

Карэліцкі р-н 

ДУА “Карэліцкая ДШМ» 

 

настаўнік па класе 

фартэпіяна 

 

  
Шах Максім Ігаравіч 

(дагавор) 

Лідскі р-н 

ДУА “Лідская ДШМ” 

 

канцэртмайстар 

 
427.06 

кампенсацыя за найм 

жылля 

Андрыеўская 

Мілана-Бажэна 

Віктараўна 

 

Лідскі р-н 

ДУ “Бярозаўскі гарадскі Дом 

культуры” 

 

 

акампаніятар заслужанага 

аматарскага калектыву 

Рэспублікі Беларусь 

народнага ВІА “Шкляры” 

       400.00 

інтернат 

 

Лідскі р-н 

ДУА “Бярозаўская ДШМ” 

 

настаўнік 453.63 

кампенсацыя за найм 

жылля 

Тарашкевіч Ганна 

Генадзьеўна 

(дагавор) 

 

Лідскі р-н 

ДУА “Лідская ДМШМ” 

 

канцэртмайстар 

 
427.06 

кампенсацыя за найм 

жылля  

Навагрудскі р-н 

ДУА “Валеўская ДМШМ” 

 

 

канцэртмайстар 

 

 

527.00 інтэрнат  

Навагрудскі р-н 

ДУА “Любчанская ДШМ” 

настаўнік па класе 

фартэпіяна 

 

535.00 

інтэрнат  

Навагрудскі р-н 

ДУА “Навагрудская ДШМ” 

 

 

канцэртмайстар 

 

490.00 інтэрнат   

Навагрудскі р-н 

ДУА “Навагрудская ДШМ” 

 

 

канцэртмайстар 

 

 

490.00 інтэрнат   

Слонімскі р-н 

ДУА “Жыровіцкая ДШМ” 

Дзеравянчыцкі ф-л 

 

 

настаўнік 

 

 

Струпавец Аліна 

Міхайлаўна  

(дагавор)  



 

 

 

 

Брэсцкая вобласць 

 

Ганцавіцкі р-н 

ДУА “Ганцавіцкая ДШМ” 

настаўнік па класе 

фартэпіяна 
640.00 

здымнае жыллё, 

пакрыццё выдаткаў 

па дагавору найму 

жылога памяшкання 

 

 

Мінская вобласць 

 

Смалявіцкі р-н 

УА “Яслі—сад №2 г.Смалявічы” 

музычны кіраўнік у 

адпаведнасці 

са штатным 

раскладам 

- 

Бойка Дар’я 

Барысаўна 

 

Інструментальнае 

выканальніцтва 

(аркестравыя 

струнна-

смычковыя 

інструменты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальнае 

выканальніцтва 

(аркестравыя 

 

Гродзенская вобласць 

 

г.Гродна 

ДУК “Заслужаны калектыў 

Рэспублікі Беларусь "Ансамбль 

танца, музыкі і песні “Белыя росы" 

 (скрыпка) 

артыст 

 

 
папярэдняе 

праслухоўванне 

Іўеўскі р-н 

ДУК “Іўеўскі  цэнтр культуры і 

вольнага часу” 

(скрыпка) 

 

акампаніятар народнага 

ансамбля народнай песні 

“Даўніна” аддзела 

культурна-масавай і 

асветніцкай работы 

аг.Геранены 

 

520.88 
здымнаё жыллё,                 

2 базавыя велічыні 
 

Іўеўскі р-н 

ДУК “Іўеўскі  цэнтр культуры і 

вольнага часу” 

(скрыпка) 

акампаніятар народнага 

хору аддзела народнай 

творчасці ДУК “Іўеўскі  

цэнтр культуры і вольнага 

483.88 

 

інтэрнат, 2 базавыя 

велічыні 
 



струнна-

смычковыя 

інструменты) 

 

часу” 

 

Навагрудскі р-н 

ДУА “Навагрудская ДШМ” 

(скрыпка) 

 

настаўнік па класе скрыпкі 

535.00 

па месцы жыхарства 

бацькоў 

Саракапыт 

Аляксандра 

Русланаўна 

 

Брэсцкая вобласць 

 

Ганцавіцкі р-н 

ДУА “Ганцавіцкая ДШМ” 

(скрыпка) 

настаўнік па класе скрыпкі 640.00 

здымнае жыллё, 

пакрыццё выдаткаў 

па дагавору найму 

жылога памяшкання 

 

Мінская вобласць 

Слуцкі р-н 

УА “Яслі—сад №5 г.Слуцка” 

(скрыпка) 

музычны кіраўнік у 

адпаведнасці 

са штатным 

раскладам 

  

Слуцкі р-н 

УА “Яслі—сад №5 г.Слуцка” 

(скрыпка) 

музычны кіраўнік у 

адпаведнасці 

са штатным 

раскладам 

  

Інструментальнае 

выканальніцтва, 

(аркестравыя 

духавыя і ўдарныя 

інструменты) 

 

 

 

 

 

 

Інструментальнае 

выканальніцтва, 

 

Гродзенская вобласць 

 

Воранаўскі р-н 

ДУА “Радунская ДШМ» 

 (труба) 

 

 

настаўнік 
562.40 - 

 

Воранаўскі р-н 

ДУК " Воранаўскі РЦК і НТ» 

 

 кіраўнік народнага 

калектыву " Духавы 

аркестр” 

425.40 - 

 

г.Гродна 

ДУА “ДМШМ №1  імя 

Ю.У.Семянякі г.Гродна» 

настаўнік па класе 

валторны 550.00 інтэрнат 

Шыкас Арцемій 

Валяр’янавіч  



(аркестравыя 

духавыя і ўдарныя 

інструменты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальнае 

выканальніцтва, 

(аркестравыя 

(валторна) 

Дзятлаўскі р-н 

ДУА “Дзятлаўская ДШМ” 

 (саксафон) 

настаўнік па класе 

саксафона 

 

537.93 па найму  

Дзятлаўскі р-н 

ДУК “Дзятлаўскі РЦК і НТ” 
акампаніятар 375.00 па найму  

Лідскі р-н 

ДУА “Лідская ДШМ” 

(валторна) 

 

настаўнік 453.63 
кампенсацыя за найм 

жылля 

Ляпін Арцём 

Валер’евіч (дагавор) 

Лідскі р-н 

ДУА “Лідская ДШМ” 

(кларнэт) 

 

настаўнік 

453.63 кампенсацыя за найм 

жылля 
Сяргееў Ілья 

Валер’евіч 

Лідскі р-н 

ДУА “Лідская ДМШМ” 

(трамбон) 

дырыжор аматарскага 

калектыву народнай 

творчасці 

  
Бычкоў Аляксей 

Дзмітрыевіч 

Лідскі р-н 

ДУК “Лідскі эстрадны аркестр”  

(саксафон) 

 

артыст 

 
456.59 

кампенсацыя за найм 

жылля 

 

Стацэвіч Ілля 

Аляксандравіч 

 

Смаргонскі р-н 

ДУА “Смаргонская ДШМ                       

ім. М.К.Агінскага” 

(кларнет) 

 

настаўнік  - 

Казляк Яўгеній 

Андрэевіч 

 

Брэсцкая вобласць 

 

Ганцавіцкі р-н 

ДУА “Ганцавіцкая ДШМ” 

(туба) 

настаўнік па класе тубы 640.00 

здымнае жыллё, 

пакрыццё выдаткаў 

па дагавору найму 

жылога памяшкання 

 

Ганцавіцкі р-н 

ДУК “Ганцавiцкая РЦКС” 

(валторна, трамбон) 

 

канцэртмайстар духавога 

аркестра 

 

477.08 

здымнае жыллё 

(пакрыццё выдаткаў)  

 

Ганцавіцкі р-н 

ДУК “Ганцавiцкая РЦКС” 

кіраўнік народнага 

калектыву (0,5стаўкі) 
229.80 

 

здымнае жыллё 

 



духавыя і ўдарныя 

інструменты) 

(валторна, трамбон) (пакрыццё выдаткаў)  

Інструментальнае 

выканальніцтва 

(інструменты 

народнага аркестра/  

баян, акардэон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродзенская вобласць 

 

Астравецкі р-н 

ДУА “Астравецкая ДШМ” 

 (баян) 

 

 

настаўнік 

у 

адпаведнасці 

са штатным 

раскладам 

інтэрнат 

Шэміс Эдгар 

Дзмітрыевіч 

(дагавор) 

 

Астравецкі р-н 

ДУ “Астравецк РЦК і НТ” 

 

акампаніятар  ансамбля 

народнай песні “Світанак” 

у 

адпаведнасці 

са штатным 

раскладам 

інтэрнат  

Іўеўскі р-н 

ДУА “Іўеўская ДШМ” 

(баян) 

 

настаўнік 469.94 
інтэрнат, 2 базавыя 

велічыні 
 

Іўеўскі р-н 

ДУА “Іўеўская ДШМ” 

(акардэон) 

 

настаўнік 469.94 
інтэрнат, 2 базавыя 

велічыні 
 

Іўеўскі р-н 

ДУА “Юрацішкаўская ДШМ” 

(баян) 

настаўнік 469.94 
жылле па найму, 2 

базавыя велічыні 
 

Карэліцкі р-н 

ДУА “Карэліцкая ДШМ» 

(баян) 

 

настаўнік па класе баяна 

 

  

Логіш Кацярына 

Уладзіміраўна  

(дагавор) 

Навагрудскі р-н 

ДУА “Навагрудская ДШМ” 

(баян) 

настаўнік па класе баяна 535.00 
па месцу жыхарства 

бацькоў 

Сак Таццяна 

Валер’еўна 

(дагавор)   

Навагрудскі р-н 

ДУА “Валевская ДМШМ” 

(баян) 

настаўнік па класе баяна 578.00 

інтэрнат  

Свіслацкі р-н 

ДУА «Свіслацкая ДШМ»  

(баян) 

настаўнік па класе баяна 450.00 здымнае жыллё 

(частковая кампен- 

сацыя аплаты да 2 

базавых велічынь) 

 

 

Інструментальнае  

выканальніцтва 

 

Гродзенская вобласць 

 



(інструменты 

народнага аркестра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальнае  

выканальніцтва 

Ваўкавыскі р-н 

ДУА “Ваўкавыская ДШМ» 

 (балалайка) 

 

настаўнік па класе 

балалайкі 

271.95 здымнае жыллле  

Воранаўскі р-н 

ДУА “Радунская ДШМ» 

Забалацкі ф-л 

(цымбалы) 

 

 

настаўнік 

580.90 -  

Воранаўскі р-н 

ДУК " Воранаўскі РЦК і НТ» 

філіял " Радунскі цэнтр 

нацыянальных культур» 

 

 

кіраўнік народнага 

калектыву "Зараніца” 412.80 -  

Воранаўскі р-н 

ДУК " Воранаўскі РЦК і НТ» 

філіял " Радунскі цэнтр 

нацыянальных культур» 

 

 

акампаніятар 

425.40 -  

Іўеўскі р-н 

ДУА "Геранёнская ДШМ” 

(цымбалы) 

 

настаўнік 558.61 
жылле па найму, 2 

базавыя велічыні 

Ракса Ганна 

Віктараўна   

(дагавор) 

 

Карэліцкі р-н 

ДУА “Карэліцкая ДШМ» 

(гітара) 

 

настаўнік па класе гітары    

Лідскі р-н 

ДУА “Першамайская ДМШМ” 

(домра) 

настаўнік па 

класе домры 
490.63 

кампенсацыя за найм 

жылля  

Бірук Ганна 

Віктараўна 

 

Мастоўскі р-н 

ДУА “Мастоўская ДШМ” і 

структурныя падраздзяденні 

настаўнік па класе 

балалайкі 
469.95 найм кватэры 

Хмялёва Кацярына 

Аляксандраўна 

Навагрудскі р-н 

ДУА “Любчанская ДШМ” 

(цымбалы) 

настаўнік па класе 

цымбалаў 

535.00 

інтэрнат    

 

Брэсцкая вобласць 

 



(інструменты 

народнага аркестра) 

 

Ганцавіцкі р-н 

ДУА “Ганцавіцкая ДШМ” 

(гітара) 

настаўнік па класе гітары 640.00 

здымнае жыллё, 

пакрыццё выдаткаў 

па дагавору найму 

жылога памяшкання 

 

 

Дырыжыраванне 

(акадэмічны хор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дырыжыраванне 

 

Гродзенская вобласць 

 

Воранаўскі р-н 

ДУА “Радунская ДШМ» 

 

настаўнік 562.40 -  

Воранаўскі р-н 

ДУК " Воранаўскі РЦК і НТ» 

 

хармайстар 440.00 -  

Дзятлаўскі р-н 

ДУА “Наваельнянская ДШМ”  

(з выяздам у аграгарадкі) 

настаўнік тэарэтычных 

дысцыплін 
271.95 па найму  

Іўеўскі р-н 

ДУК “Іўеўскі  цэнтр культуры і 

вольнага часу” 

хармайстар аддзела 

культурна-масавай і 

асветніцкай работы 

аг.Ліпнішкі 

585.80 
здымнаё жыллё, 2 

базавыя велічыні 
 

 

Іўеўскі р-н 

ДУК “Іўеўскі  цэнтр культуры і 

вольнага часу” 

 

хармайстар народнага 

ансамбля народнай песні 

“Даўніна” аддзела 

культурна-масавай і 

асветніцкай работы 

аг.Геранены 

585.80 
здымнаё жыллё, 2 

базавыя велічыні 
 

Іўеўскі р-н 

ДУК “Іўеўскі  цэнтр культуры і 

вольнага часу” 

хармайстар аддзела 

культурна-масавай і 

асветніцкай работы 

г.п.Юрацішкі 

490.80 
здымнаё жыллё, 2 

базавыя велічыні 
 

Іўеўскі р-н 

ДУК “Іўеўскі  цэнтр культуры і 

вольнага часу” 

хармайстар народнага хору 

аддзела народнай творчасці 

ДУК “Іўеўскі  цэнтр 

культуры і вольнага часу” 

516.34 
інтэрнат, 2 базавыя 

велічыні 
 

Лідскі р-н 

ДУА “Лідская ДМШМ” 

настаўнік харавых 

дысцыплін   
Навіцкая Марыя 

Андрэеўна 



(акадэмічны хор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лідскі р-н 

ДУ “Бярозаўскі гарадскі Дом 

культуры” 

кіраўнік народнай 

мужчынскай вакальная 

групы “Кронон” 

 

400.00 інтэрнат  

Лідскі р-н 

ДУ “Лідскі РЦК і НТ” 

 

акампаніятар філіяла 

“Крупаўскі ДК”  
200.00 

кампенсацыя за найм 

жылля 

Навіцкая Марыя 

Андрэеўна, 

 0,5 стаўкі  

Навагрудскі р-н 

ДУА “Любчанская ДШМ” 
настаўнік 535.00 

інтэрнат 

 

Навагрудскі р-н 

ДУА “Навагрудская ДШМ” 

 

настаўнік харавых 

дысцыплін 
535.00 

па месцу жыхарства 

бацькоў 

Майніч  

Вікторыя Андрэеўна 

 

Брэсцкая вобласць 

Ганцавіцкі р-н 

ДУА “Ганцавіцкая ДШМ” 

настаўнік па харавым класе 

 
640.00 

здымнае жыллё, 

пакрыццё выдаткаў 

па дагавору найму 

жылога памяшкання 

 

Ганцавіцкі р-н 

Гарадскі Дом культуры  

г. Ганцавічы 

 

кіраўнік народнага хору 495.00 

здымнае жыллё, 

пакрыццё выдаткаў 

па дагавору найму 

жылога памяшкання 

 

 

Дырыжыраванне  

(народны хор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дырыжыраванне  

(народны хор) 

 

 

Гродзенская вобласць 

 

Астравецкі р-н 

ДУ “Астравецкі РЦК і НТ” 

 

кіраўнік ансамбля народнай 

песні “Світанак” 

у 

адпаведнасці 

са штатным 

раскладам 

інтэрнат 

  

 

Астравецкі р-н 

ДУ “Астравецкі РЦК і НТ” 

(аг.Гервяты) 

мастацкі кіраўнік адзела 

культуры і вольнага часу 

аг.Гервяты 

 

 

Ядзевіч Анастасія 

Рамуальдаўна 

 

Лідскі р-н 

ДУА “Бярозаўскі гарадскі Дом 

культуры” 

 

кіраўнік народнага хора 

ветэранаў “Крыштальныя 

крыніцы” 

400.00 інтэрнат  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лідскі р-н 

ДУА “Бярозаўскі гарадскі Дом 

культуры” 

кіраўнік узорнай студыі 

эстраднай песні “Арт-войс” 
400.00 інтэрнат  

Лідскі р-н 

ДУ “Палац культуры горада Ліды” 

 

хармайстр 

 
400.00 

кампенсацыя за найм 

жылля 

Дамуць Анастасія 

Віктараўна 

Лідскі р-н 

ДУ “Палац культуры горада Ліды” 

 

дырыжор народнай 

эстраднай студыі 

“Ліда - Мюзікл” 

400.00 
кампенсацыя за найм 

жылля 

Яршэвіч Рыгор 

Міхайлавіч 

Лідскі р-н 

ДУ “Палац культуры горада Ліды” 

 

акампаніятар 400.00 
кампенсацыя за найм 

жылля 
 

Смаргонскі р-н 

ДУК “Смаргонскі РЦК” 

аддзел культуры і вольнагу часу 

 “Жодзішкаўскі ДК” 

хармайстар 400.00 -  

Смаргонскі р-н 

ДУК “Смаргонскі РЦК” 

аддзел культуры і вольнагу часу 

 “ Сінькоўскі ДК” 

хармайстар 400.00 -  

Шчучынскі р-н 

аддзел культуры і вольнага часу 

“Жалудоцкі ДК” 

ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ” 

хармайстар 395.71 прыватная кватэра  

Шчучынскі р-н 

адзел культуры і вольнагу часу  

“Ракавіцкі ДК” 

ДУК “Шчучынскі РЦК і НТ” 

кіраўнік народнага 

фалькларнага калектыва 
417.54 прыватная кватэра  

 

Музыказнаўства  

 

 

 

 

 

Музыказнаўства  

 

 

Гродзенская вобласць 

 

Астравецкі р-н 

ДУА “Астравецкая ДШМ” 

 

настаўнік 

 

у 

адпаведнасці 

са штатным 

раскладам 

інтэрнат 

 

Дзятлаўскі р-н 

ДУА “Наваельнянская ДШМ” 

настаўнік 

 
271.95 

 
па найму 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іўеўскі р-н 

ДУА “Іўеўская ДШМ” 

 

настаўнік   

469.94 
інтэрнат, 2 базавыя 

велічыні 

Жамойта Юлія 

Станіславаўна 

(дагавор) 

 

Лідскі р-н 

ДУА “Лідская ДШМ” 

 

настаўнік 

453.63 кампенсацыя за найм 

жылля 

 

Лідскі р-н 

ДУА “Лідская ДМШМ” 

 

 настаўнік  

453.63 кампенсацыя за найм 

жылля 

Звяркова Валерыя 

Міраславаўна 

(дагавор) 

 

Навагрудскі р-н 

ДУА “Любчанская ДШМ” 

настаўнік тэарэтычных 

дысцыплін 

535.00 інтэрнат  

 

Свіслацкі р-н 

ДУА «Свіслацкая ДШМ»  

 

 

настаўнік  

 

450.00 

здымнае жыллё 

(частковая 

кампенсацыя аплаты 

да 2 базавых 

велічынь) 

 

Слонімскі р-н 

ДУА “Сянькоўшчынская ДШМ” 

Дзераўноўскі ф-л 

 

настаўнік 

 

 

 

Пятліцкая Крысціна 

Вячаславаўна 
 
 
 


