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 1. Прыём навучэнцаў у Лідскі дзяржаўны музычны каледж ажыццяўляецца на 
падставе “Правілаў прыёму ў ССНУ РБ”, зацверджаных Указам 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. Адпаведна кантрольным лічбам Гродзенскага аблвыканкама Лідскі дзяржаўны 
музычны каледж ажыццяўляе падрыхтоўку кадраў па наступных спецыяльнасцях з 
прысваеннем кваліфікацый: 

2-16 01 02 ДЫРЫЖЫРАВАННЕ (па напрамках) 

Напрамак спецыяльнасці Кваліфікацыя спецыяліста 

2-16 01 02-02 ДЫРЫЖЫРАВАННЕ 
(Акадэмічны хор) 

Кіраўнік творчага калектыву. 
Артыст. Настаўнік. 

2-16 01 02-03 ДЫРЫЖЫРАВАННЕ 
(Народны хор) 

Кіраўнік творчага калектыву. 
Артыст. Настаўнік. 

2-16 01 31 ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЕ ВЫКАНАЛЬНІЦТВА(па 
напрамках) 

Напрамак спецыяльнасці Кваліфікацыя спецыяліста 

2-16 01 31-01 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЕ 
ВЫКАНАЛЬНІЦТВА (Фартэпіяна ) 

Артыст аркестра, ансамбля. 
Канцэртмайстар. Настаўнік. 

2-16 01 31-02 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЕ 
ВЫКАНАЛЬНІЦТВА(Аркестравыя 
струнна-смычковыя інструменты) 

Артыст. Кіраўнік творчага 
калектыву. Настаўнік. 

2-16 01 31-04 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЕ 
ВЫКАНАЛЬНІЦТВА(Аркестравыя 
духавыя і ўдарныя інструменты) 

Артыст. Кіраўнік творчага 
калектыву. Настаўнік. 

2-16 01 31-05 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЕ 
ВЫКАНАЛЬНІЦТВА(Інструменты 
народнага аркестра ) 

Артыст. Кіраўнік творчага 
калектыву. Настаўнік. 

2-21 04 31 МУЗЫКАЗНАЎСТВА 

Музыказнаўства Настаўнік. 
 

3. Звыш кантрольных лічбаў на падставе дагавораў за аплату на конкурснай аснове 
могуць залічвацца грамадзяне, якія станоўча здалі ўступныя іспыты. 
4. Тэрміны прыёму дакументаў у Лідскі дзяржаўны музычны каледж: на аснове 
агульнай базавай адукацыі 

         за кошт сродкаў бюджэту  з 15 ліпеня па 31 ліпеня 2015 г. 
         на ўмовах аплаты               з 15 ліпеня па 14 жніўня. 

5. Уступныя іспыты праводзяцца з 1 жніўня па 5 жніўня. 
6. Дакументы, якія абітурыентам неабходна прадаставіць у прыёмную 
камісію: 

1.     Заява па адпаведнай форме. 
2.     Дакумент аб базавай адукацыі ў арыгінале (ксеракопія беларускай 

старонцы) . 
3.     Дакумент аб музычнай адукацыі (арыгінал і ксеракопія). 
4.     Медыцынская даведка па форме 1 здр/у-10, прафілактычныя прывіўкі 

(дадатак). 



5.     Шэсць фотакартак для дакументаў памерам 3х4. 
6.  Даведка сельскага савета, якая пацвярджае пастаяннае пражыванне ў 

сельскім населенным пункце. 
7.   Пасведчанне аб нараджэнні або пашпарт у арыгінале і ксеракопія. (Для 

паўналетніх пашпарт абавязкова). 
8.   Дакументы, якія пацвярджаюць права абітурыента на ільготы (даведка аб 

мнагадзетнай сям’і, даведка ЧАЭС). 
9.     Два канверта па Беларусі, файл. 
10.   Адзін чысты СD-дыск. 
11.    Пашпарт бацькоў (абавязкова). 

7. Для паступаючых на ўсе спецыяльнасці праводзяцца ўступны іспыт па 
спецыяльнасці, які складаецца з 2-х этапаў. Другі ўступны іспыт па беларускай або 
рускай мове не праводзіцца. 
8. Пасля здачы ўступнага іспыту па спецыяльнасці, абітурыенты залічваюцца па 
конкурсу сярэдняга бала дакумента аб базавай адукацыі. Дакумент аб адукацыі з 
баламі ніжэй за “3” (тры) прыёмнай камісіяй не прымаецца. 
9. Асобы, якія не з’явіліся на уступныя іспыты па ўважлівай прычыне, дапускаюцца 
да 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 наступнага іспыту не дапускаюцца. 
 10. Пераможцы (дыплом І, ІІ, ІІІ ступеняў) міжнародных і рэспубліканскіх 
творчых конкурсаў і фестываляў (згодна з пералікам, зацверджаным Міністэрствам 
адукацыі РБ за апошнія 2 гады), асобы, якія ўзнагароджаны нагрудным знакам 
“Лаўрэат спецыяльнага фонда Прэзідэнта РБ па падтрымцы таленавітай моладзі” 
залічваюцца на бюджэтныя месцы без уступных іспытаў на адпаведныя 
спецыяльнасці. 
11. Разгледжанне апеляцыі ажыццяўляецца адпаведна з “Палажэннем аб прымнай 
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. 
12. Усе іншыя пытанні па прыёму вырашае прыёмная камісія УА “Лідскі дзяржаўны 
музычны каледж” у адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі актамі. 
13. Залічэнне абітурыентаў ва УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” адбудзецца: 
                   на бюджэтнай аснове          да 8 жніўня 
                   на платнай аснове               да 16 жніўня 
14. Электронная пошта, нумар факсу  
      E-mail: lmc@mail.lida.by, тэл./факс 52-25-39 
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