АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ
ВА ЎСТАНОВУ АДУКАЦЫІ
“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ”
У 2018 г.
На напрамкі спецыяльнасцей «Мастацтва эстрады (інструментальная
музыка)»,
«Народная
творчасць
(інструментальная
музыка)»
(спецыялізацыі «інструментальная музыка народная», «інструментальная
музыка духавая»), «Народная творчасць (харавая музыка)» (спецыялізацыі
«харавая музыка акадэмічная», «харавая музыка народная») (дзѐнная і
завочная формы атрымання адукацыі) прымаюцца асобы, якія маюць
музычную адукацыю.
Пры паступленні на спецыяльнасці «Культуралогія», «Харэаграфічнае
мастацтва», «Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць» абітурыенты ўказваюць
спецыяльнасць і пераважны напрамак спецыяльнасці (спецыялізацыю).
Залічэнне абітурыентаў праводзіцца ў рамках абранай спецыяльнасці на
аснове агульнай сумы балаў, падлічанай па выніках здачы ўступных іспытаў
у межах кантрольных лічбаў прыѐму (пункт 29 Правілаў прыѐму, часткі 1, 2,
4, 5, 6).
Прыѐм абітурыентаў для атрымання другой вышэйшай адукацыі
здзяйсняецца ў адпаведнасці з пп. 7, 13, 34 Правілаў прыѐму.
Тэрміны ўступнай кампаніі
ва ўстанову адукацыі
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»
У адпаведнасці з пунктамі 15, 18, 28, 35 Правілаў прыѐму асоб для
атрымання вышэйшай адукацыі I ступені пастановай Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь ад 15 сакавіка 2018 г. № 14 устаноўлены наступныя
тэрміны ўступнай кампаніі ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і
мастацтваў у 2018 годзе:
ПРЫЁМ ДАКУМЕНТАЎ
на дзѐнную і завочную формы атрымання адукацыі (поўны і
скарочаны тэрміны атрымання адукацыі (для асоб, якія здаюць
уступныя іспыты)):
за кошт сродкаў бюджэту: з 12 па 17 ліпеня;
на платнай аснове: з 12 па 17 ліпеня;
на дзѐнную і завочную формы атрымання адукацыі (для асоб, якія не
здаюць уступныя іспыты):
за кошт сродкаў бюджэту: з 12 па 17 ліпеня;
на платнай аснове: з 12 ліпеня па 2 жніўня.

Прыѐмная камісія працуе без выхадных дзѐн, у тым ліку ў суботу (14
ліпеня) і нядзелю (15 ліпеня) з 9:00 да 18:00.
ПРАВЯДЗЕННЕ ЎСТУПНЫХ ІСПЫТАЎ
на дзѐнную і завочную формы атрымання адукацыі (поўны і
скарочаны тэрміны атрымання адукацыі):
за кошт сродкаў бюджэту і на платнай аснове: з 18 па 26 ліпеня.
ЗАЛІЧЭННЕ АБІТУРЫЕНТАЎ
на дзѐнную форму атрымання адукацыі (поўны і скарочаны тэрміны
атрымання адукацыі):
за кошт сродкаў бюджэту: 27 ліпеня;
на платнай аснове: 3 жніўня;
на завочную форму атрымання адукацыі (поўны і скарочаны тэрміны
атрымання адукацыі):
за кошт сродкаў бюджэту: 28 ліпеня;
на платнай аснове: 3 жніўня.
На месцы, якія засталіся пасля залічэння абітурыентаў у адпаведнасці з
пп. 24, 26, 31 Правілаў прыѐму, абітурыенты залічаюцца па конкурсе на
агульных асновах.
Пры роўнай колькасці набраных балаў залічэнне ажыццяўляецца ў
адпаведнасці з п. 27 Правілаў прыѐму.
ДАДАТКОВЫ НАБОР НА ВАКАНТНЫЯ МЕСЦЫ
На месцы, вызначаныя кантрольнымі лічбамі прыѐму, якія пасля залічэння
абітурыентаў на дзѐнную форму атрымання адукацыі засталіся вакантнымі,
можа ажыццяўляцца дадатковы набор, тэрміны і ўмовы якога вызначаюцца п.
35 Правілаў прыѐму і пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
ад 15 сакавіка 2018 г. № 14.
Тэрміны інфармавання абітурыентаў аб наяўнасці вакантных месцаў (па
спецыяльнасці, напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі):
на дзѐнную і завочную формы атрымання адукацыі:
за кошт сродкаў бюджэту: па 28 ліпеня.
Тэрміны прыѐму дакументаў ад асоб, якія здалі ўступныя выпрабаванні,
неабходныя для паступлення на дадзеную спецыяльнасць (напрамак
спецыяльнасці, спецыялізацыю) і не атрымалі нездавальняючых адзнак па
выніках цэнтралізаванага тэсціравання, – з 30 па 31 ліпеня.

Тэрміны залічэння абітурыентаў пры дадатковым наборы на дзѐнную і
завочную формы атрымання адукацыі:
за кошт сродкаў бюджэту: 1 жніўня.
Тэрміны прыѐму дакументаў для грамадзян Украіны і асоб без
грамадзянства, якія пражывалі (як правіла, не менш за год) на тэрыторыі
Данецкай і Луганскай абласцей Украіны, у выпадку прадастаўлення імі
дакументаў, якія пацвярджаюць іх пражыванне і навучанне на
вышэйзгаданых тэрыторыях і пры наяўнасці вакантных месцаў:
у дзѐннай і завочнай формах – з 29 па 30 ліпеня;
тэрміны правядзення субяседвання, тэрміны залічэння абітурыентаў за
кошт сродкаў бюджэту – па 1 жніўня;
на платнай аснове на ўмовах, якія прадугледжаны для грамадзян
Рэспублікі Беларусь, – па 15 кастрычніка.
ЗВЕСТКІ АБ ПАДРЫХТОЎЧЫХ КУРСАХ
Вучэбны корпус №1, каб. 504. Падрыхтоўчае аддзяленне
Тэл.: +375 17 219 75 11.
На падрыхтоўчыя курсы прымаюцца ўсе, хто жадае паступіць ва ўстанову
вышэйшай адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і
мастацтваў». На падрыхтоўчых курсах існуюць розныя формы атрымання
адукацыі: дзѐнная, вячэрняя. Непасрэдна перад уступнымі іспытамі
арганізуюцца кароткатэрміновыя двухтыднѐвыя падрыхтоўчыя курсы (па
ўсіх спецыяльнасцях, напрамках спецыяльнасцей і спецыялізацыях, на якія
абвешчаны прыѐм у 2018 г.) для падрыхтоўкі абітурыентаў па профільных
прадметах уступных іспытаў. На гадавых курсах здзяйсняецца падрыхтоўка
да цэнтралізаванага тэсціравання. Навучанне платнае.
Агульныя патрабаванні да прыѐму асоб на падрыхтоўчыя курсы
рэгламентуюцца Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21
ліпеня 2011 г. № 980 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб факультэце
даўніверсітэцкай падрыхтоўкі, падрыхтоўчым аддзяленні, падрыхтоўчых
курсах».

