
Парадак прыёму ва УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 2019 

1. Прыём навучэнцаў у УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 

ажжыццяўляе на падставе “Правілаў прыёму ў ССНУ РБ”, 

зацверджаных Укаўам Прэзідэнта РБ ад 07.02.2006 № 80 з 

дапаўненнямі, Указам Прэзідэнта РБ ад 16 мая 2014 г. № 223 “Об 

организации вступительной кампании в учреждениях образования в 

2014 г. ”. 

2. Для паступаючых на ўсе спецыяльнасці праводзіцца ўступны іспыт 

па спецыяльнасці, які складаецца з 2х этапаў. Другі ўступны іспыт на 

беларуска альбо рускай мове не праводзіцца. 

3. Асобы, якія не з’явіліся на ўступныя іспыты па ўважлівай прычыне, 

дапускаюцца да ўступных іспытаў у тэрміны, вызначаныя для іншых 

груп.Асобы, якія не з’явіліся на ўступныя іспыты без уважлівых 

прычын, або атрымалі нездавальняючыя адзнакі (0,1,2) да наступных 

іспытаў не дапускаюцца. 

4. Пераможцы (Гран-пры, дыплом І, ІІ, ІІІ ступеняў) міжнародных і 

рэспубліканскіх творчых конкурсаў і фестываляў, асобы,якія 

ўзнагароджаны нагрудным знакам “Лаўрэат спецыяльнага фонду 

Прэзідэнта РБ па паддтрымы таленавітай моладзі” залічваюцца на 

бюджэтныя месцы без уступных іспытаў на адпаведныя 

спецыяльнасці. 

5. Разгледжанне апеляцыі ажыццяўляецца адпаведна з “Палажэннем аб 

прыёмнай камісіі ССНУ РБ” ад 28.04.2006 г. 

Калі ўступны іспыт праходзіць у вуснай форме, апеляцыя падаецца ў 

дзень яго правядзення. Калі ўступны іспыт праходзіць у пісьмовай 

форме, апеляцыя падаецца ў дзень аб’яўлення адзнакі. 

Апеляцыя падаецца ў форме пісьмовай заявы на імя старшыні 

прыёмнай камісіі абітурыентам або яго законным прадстаўніком. 

6. Усе іншыя пытанні па прыёму вырашае прыёмная камісія УА “Лідскі 

дзяржаўны музычны каледж” у адпаведнасці з дзеючымі 

нарматыўнымі актамі. 

7. Электронная пошта, нумар факсу  

E-mail: lmc-lida@yandex.ru тэл./факс 54 21 39 

 

 

 

 

 



О зачислении без вступительных испытаний в учреждения 

среднего специального образования отрасли культуры и 

искусств в 2019 г. 

 На основании Правил приема лиц для получения среднего 

специального образования, утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 07.02.2006г. № 80 «О правилах приема лиц 

для получения высшего образования І ступени и среднего 

специального образования» правом зачисления в учреждения 

образования для получения среднего специального образования в 

сфере культуры без вступительных испытаний пользуются 

победители (Гран-при, дипломы І, ІІ, или ІІІ степени): 

 Без вступительных испытаний зачисляются лица, 

награжденные в течение двух последних лет на дату получения 

документа об общем базовом, общем среднем,  профессионально-

техническом образовании, нагрудным знаком “Лаўрэат спецыяльнага 

фонду Прэзідэнта РБ па паддтрымы таленавітай моладзі” за 

творческие достижения  в сфере культуры и искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


