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МАСКЕВИЧ 
Уважаемые абитуриенты! Мы приглаша-

ем Вас в центр науки, культуры и образо-
вания Гродненщины, каким является Грод-
ненский государственный университет име-
ни Янки Купалы. За 65 лет своего развития 
он стал крупнейшим региональным вузом 
Республики Беларусь, пройдя путь от учи-
тельского института (с 1940 года) до клас-
сического университета (с 1978 года). 

Благородной миссии следует наш уни-
верситет. Он развивает обучение и иссле-
дования для подготовки высокообразован-
ных и предприимчивых граждан, которые 
востребованы в регионе, стране и мире; 
развивает гармоничное социокультурное 
окружение путем обращения знаний, на-
копленных мировым сообществом, во благо 
развития региона и страны. 

По событиям последнего десятилетия 
можно судить о направлениях развития ре-
гионального университета классического 
типа. Значительным был каждый год. 
1995 - 1996-й — это время, когда мы нача-
ли работу над первым проектом «TEMPUS» 
и занялись изучением опыта зарубежных 
университетов. 1997-й — год открытия фа-
культета экономики и управления. 1998-й — 
год открытия при университете института 
последипломного образования. 1999 год 
ознаменовался началом тесного взаимодей-
ствия с предприятиями области и вузами 
республики по развитию в университете 
технического образования. 2000-й — откры-
тие факультета психологии. В 2001 — 2002-м 
мы начали выстраивать систему непрерыв-
ного образования, включив в состав уни-
верситета несколько колледжей. 2003 
год — открытие научно-исследовательско-
го института материаловедения и ресурсо-
сберегающих технологий. В январе 2004 
года наш университет вошел в состав Меж-
дународной Ассоциации Университетов. 

Ежегодно открываются новые специаль-
ности. Так, в 2004 году на юридическом фа-
культете открыта специальность «Экономи-
ческое право», на физико-техническом — 
«Промышленная электроника». А в 2005 году 

К сфере взаимодействия с регионами от-
носится и процесс поиска и профориента-
ции абитуриентов. Наша цель — привлечь в 
ГрГУ самых способных и грамотных моло-
дых людей, которые, окончив вуз, останутся 
работать на Гродненщине. У нас заключены 
договоры о сотрудничестве с отделами об-
разования, школами, гимназиями и лицеями 
в разных районах области. Во многих уже 
работают районные отделения факультета 
довузовской подготовки и профессиональ-
ной ориентации молодежи. Туда регулярно 
выезжают наши преподаватели. Но этого 
мало. Нужны новые шаги, которые позволят 
перенести часть образовательного процесса 
на предприятия, в организации и учрежде-
ния, в расчете на которые мы готовим кад-
ры. У нас уже есть опыт такого сотрудниче-
ства с заводом «Белкард». Сегодня многие 
работодатели требуют наличия стажа рабо-
ты по специальности как обязательного ус-
ловия трудоустройства. Такая система об-
разования как раз и дает возможность при-
обретения реального профессионального 
опыта уже в процессе учебы, ускоряет адап-
тацию молодого специалиста. 

Университет сегодня связан со всеми 
сферами жизнедеятельности региона. 
ГрГУ - это та часть общего организма, 
которая в значительной степени опреде-
ляет состояние социально-экономическо-
го комплекса области. Наши выпускники 
работают практически во всех сферах на-
родного хозяйства Республики Беларусь. 

Уважаемые абитуриенты! Путь в студен-
чество, в дружную семью купаловцев начи-
нается для вас сегодня. Мы желаем вам ус-
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ПАРАДАК АРГАН13АиЫ1 I ПРАВЯДЗЕННЯ ПРЫЁМУ 
ва Установу аду капы i «Гролзенск! дзяржауны ушвератэт \мя 

Янк1 Купалы» для атрымання вышэйшай адукацьи на 2005 год 
Дадатак 1 

Дзённая форма навучання 
1. Парадак аргашзацьи i правядзен-

ня прыёму ва Установу адукацьи «Гро-
дзенсю дзяржауны ужвератэт 1мя Яню 
Купалы» (далей «ужвератэт») для ат-
рымання вышэйшай адукацьи распра-
цаваны у адпаведнасф з «Прав1лам1 
прыёму ва установы, як'|я забяспечва-
юць атрыманне вышэйшай адукацьи на 
2005 год», зацверджаным1 Пастановай 
М1н1стэрства адукацьи Рэспублт Бела-
русь ад 21.10.2004 N° 57 i зарэпстра-
ваным1 у Нацыянальным рэестры пра-
вавых актау РэспублЫ Беларусь ад 
29.10.2004 за № 8/11638. 

2. Асобы, яюя маюць сярэднюю ui 
сярэднюю спецыяльную адукацыю, 
могуць атрымаць ва ужвератэце вы-
шэйшую адукацыю па спецыяльнасцях 
дзённай, завочнай або вячэрняй фор-
мау навучання (дадатю №№ 1, 2, 3). 

3. Тэрмшы прыёму дакументау. 
1.1. На дзённую форму навучання: 
- для удзелу у конкурсе на бюджэт-

ныя месцы — з 0 1 . 0 7 . 2 0 0 5 па 
25.07.2005; 

- на атрыманне адукацьи на умовах 
аплаты ад аб1турыентау, яюя вытрымал! 
уступныя icnbiTbi — з 01.07.2005 па 
07.08.2005. 

1.2. На завочную i вячэрнюю фор-
мы навучання: 

- для удзелу у конкурсе на бюджэт-
ныя месцы — з 0 1 . 0 8 . 2 0 0 5 па 
12.08.2005; 

- на атрыманне адукацьи на умовах 
аплаты ад аб|турыентау, яюя вытрымаж 
уступныя icnbiTbi — з 01.08.2005 па 
22.08.2005. 

4. Тэрмшы правядзення уступных 
i c n b i T a y . 

4.1. На дзённую форму навучання — 
з 27.07.2005 па 31.07.2005. 

4.2. На завочную i вячэрнюю формы 
навучання — з 1 4 . 0 8 . 2 0 0 5 па 
19.08.2005. 

5. Тэрмшы эал1чэння ва у ш в е р -
с1тэт. 

5.1. На дзённую форму навучання: 
- на бюджэтныя месцы — 02.08.2005; 
- на умовах аплаты — 09.08.2005. 
5.2. На завочную i вячэрнюю формы 

навучання: 
- на бюджэтныя месцы — 21.08.2005; 
- на умовах аплаты - 23.08.2005. 
6. Для удзелу у конкурсе на атры-

манне вышэйшай адукацьи неабходна 
прадставщь aca6icTa або па пошце у 

Спецыяльнасць 
(спецыял1зацыя) 

Квал/ф1кацыя 

Структура 
уступных /спытау па 

профтю (напрамку) 
спецыяльнасц/ 

1 2 3 

1-3103 01-02 Матэматыка 
(навукова-педагагЫная дзейнасць) 

«Матэмэтык. Выкладчык 
матаматыю i >нфзрматыю» 

Фйжа (ЦТ), матэматыка 
(тэсц!раванне) 

1-31 03 03-02 Прыкладная 
матэматыка (навукова-
педагагЫная дзейнасць) 

«Матэматык-праграмгст. 
Выкладчык матэматыю i 

Ыфарматыга» 
Ф1з1ка (ЦТ), матэматыка 

(тэсц!раванне) 
1-31 03 06 ЭканамЫная юбернетыка «Матэматык-эканамгст» 

Ф1з1ка (ЦТ), матэматыка 
(тэсц!раванне) 

1-40 01 01 Праграмнае забеспячзнне 
тфармацыйных тэхналогШ «1нжынер - праграмгст» 

Матэматыка (ЦТ), 
ф1з!ка (тэсц1раванне) 

1-40 01 021нфармацыйныя сктэмы 
i тэхналогИ у эканомщы 

«1нжынер-праграмют-
эканам1ст» 

Матэматыка (ЦТ), 
ф|31ка (тэсц1раванне) 

1-25 01 03 Сусветная эканом/ка «Эканамют» 

Замежная мова (ЦТ), 
матэматыка (тэсщраванне) 

1-25 01 07 Эканомша i юраванне на 
прадпрыемстве 

«Эканамктг-менеджзр» Замежная мова (ЦТ), 
матэматыка (тэсщраванне) 

1-25 01 10 Камерцыйная дзейнасць «Эканам|ст» 

Замежная мова (ЦТ), 
матэматыка (тэсщраванне) 

1-25 01 04 Ф/нансы i крздыт «Эканамют» 

Замежная мова (ЦТ), 
матэматыка (тэсщраванне) 

1-24 0102 Правазмауства «Юрыст» 
Матэматыка (ЦТ), Чалавек. 

Грамадстаа. Дзяржава 
(экзамен - пюьмоаа) 

1-24 01 03 ЭканамЫнае права 
«Юрыст з веданнем 

эканомк!» 

Матэматыка (ЦТ), Чалавек. 
Грамадства. Дзяржава 
(экзамен - пюьмова) 

1-31 01 01-02 Бшлогт (навукова-
педагагЫная дзейнасць) 

«Б1ёлаг. Выкладчык 
61ялоги i xiMii» 

XiMifl (ЦТ), б1ялопя 
(тэсц1раванне) 

1-33 01 01 Бшэкалогт 
«Б|ёлаг-эколаг 

Выкладчык йялогн i 
экалоп:» 

Б1ялопя (ЦТ), 
xiMiR (тэсц|раванне) 

1-21 03 01-01 Псторыя (па 
наюрунках) 

«Псторык. Выкладчык 
псторьн i сацыяльна-

гуманларных дысцыплж» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
сусветная псторыя навейшага 

часу (экзамен - вусна) 
1-02 01 02-04 Псторыя. Замежная 
мова (англшская мова) «Выкладчык» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
ангшйская мова 
(тэадааванне) 

1-02 01 02-04 Псторыя. Замежная 
мова (нямецкая мова) 

«Выкладчык» Псторыя Беларуа (ЦТ), 
нямецкая мова (тэсщраванне) 

1-23 01 05 Сацыялог/я 
«Сацыёлаг. Выкладчык 
сацыялоп1 i сацыяльна-
палгтычных дысцыплт» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
Чалавек. Грамадства. 

Дзяржава (экзамен - пюьмова) 
1-23 01 04 Пс/халог/я «Пахолаг. Выкладчык Псторыя Беларуа (ЦТ), 

пахалоге» б(ялопя (тэадоаванне) 
1-03 04 03 Практичная лс/халог/я «Педагог-пахолаг» Псторыя Беларуа (ЦТ), 

б1ялопя (тэсщраванне) 
1-03 04 02-01 Сацыяльная 
педагог/'ка. Англшская мова 

«Сацыяльны педагог. 
Выкладчык» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
анггайская мооа (экзамен - вусна) 

1-01 02 02-05 Пачатковая адукацыя. 
Английская мова «Выкладчык» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
англшская мова 

(экзамен - вусна) 
1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. 
Сацыяльная педагог/ка 

«Выкладчык. Сацыяльны 
педагог» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
матэматыка (тэсц1раванне) 

1-03 03 08-02 Ал/гафрзнапедагог/на. 
Пагапедыя 

«Алгафрэнапедагог. 
Насгаун1к-лагапед» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
б(ялопя (тэафа ванне) 

1-03 01 04-01 Музычнае мастацтва. 
Сусветная 1 айчынная культура «Выкладчык» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
творчасць 

1-03 01 08 Музычнае мастацтва. 
Спецыяльныя музычныя 
дысцыплЫы 

«Выкладчык» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
творчасць 

1-03 01 01 Выяуленчае мастацтва «Педагог-мастак» 

1-03 01 03-01 Выяуленчае 
мастацтва. Сусветная i айчынная 
культура 

«Педагог-мастак. 
Выкладчык» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
творчасць 

1-03 01 02 Музычнае мастацтва 
(скарочаны тзрмш навучання) 

«Выкладчык» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
творчасць 

1-18 01 01-01 Народная творчасць 
(харавая музыка) (скарочаны 
тэрм/н навучання) 

«KipayHiK народнага хора. 
Выкладчык» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
творчасць 
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Дадатак 1. Працяг 

1 2 3 

1-2105 01 Беларуская фШалог/я «Фтолаг. Выкладчык 
беларускай мовы i 

лпаратуры» f 

Псторыя Benapyci (ЦТ), 
беларуская лларатура 

(экзамен—вусна) 
1-21 05 04 Славянская ф/лалог/я «Фшолаг. Выкладчык - . 

славянски моу i лгсаратур 
(з указанием моу)» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
,§еларуская лларатура 
^ э к з а м е н - вусна) 

1-21 05 02 Руская ф/лалог /я «Фшолаг. Выкладчык 
рускай мовы i 
лггаратуры» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
руская Л1таратура (экзамен -

вусна) 

1-23 01 08 Журнал/стыка (па 
наюрунках) 

«Журнал1ст» 
Псторыя Беларуа (ЦТ), 

творчасць (творчае 
сачыненне) 

1-02 03 06-01 Замежная мова 
(англШская, нямецкая мовы або 
англШская, французская мовы) 

«Выкладчык» 
Псторыя Беларуа (ЦТ), 

англ1йская мова 
(тэсц1раванне) 

1-02 03 06-02 Замежная мова 
(нямецкая, англШская мовы) «Выкладчык» 

Псторыя Benapyci (ЦТ), 
нямецкая мова (тэсщраванне) 

1-02 03 06-04 Замежная мова 
(французская, англШская мовы) 

«Выкладчык» 
Псторыя Беларуа (ЦТ), 

французская мова 
(тэсц|раванне) 

1-23 01 02-02 Л/нгв/стичнае 
забеспячэнне м'/жкультурных 
камушкацый (м'/жнароднь/ турызм) 

«Спецыялютпа 
М1жкупьтурны* 
камужкацыях. 

Перакладчык-рэферэнт (з 
указанием моу зноан)» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
английская мова 
(тэсц^раванне) 

1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя 
мовы (выкладанне) 

«Лжгв1ст. Выкладчык 
дзвюх замежных моу (з 

указанием моу)» 

Псторыя Беларуа (ЦТ), 
английская мова 
(тэсц1раванне) 

1-03 02 01 Ф'/зЫная культура «Выкладчык» 
Б|ялопя (ЦТ), ф(31чная 

культура (плавание, агульная 
ф1з1чная падрыхтоука) 

1-31 04 01-02, 1-31 04 01-03 Ф/З Ыа 
(вытворчая або навукова-
педагаг/чная дзейнасць) 

«Ф1зж 1нжынер» або 
«Ф1з1к. Выкладчык ф13ия i 

Ыфарматыи» 

Матэматыка (ЦТ), 
ф1з1ка (тэсщраванне) 

1-36 04 02 Прамысловая 
эпешпрон/ка 

«1нжынер па 
радыёэлектронщы» 

Матэматыка (ЦТ), 
ф<з!ка (тэсц1раванне) 

1-38 02 01 Шфармацыйна-
вымяральная тэхн'/ка 

«1нжынер па 
прыборабудаваннЬ 

Матэматыка (ЦТ), 
фЫка (тэсц|раванне) 

1-36 01 04 Абсталяванне i 
тзхналогП высоказфектыуных 
працзсау апрацоук/ матэрыялау 

«1нжынер» 
Матэматыка (ЦТ), 

ф<з1ка (тэсц1раванне) 

1-37 01 06 Тзхтчная эксплуатация 
аутамабтяу (сумесна з Брэсцкш 
дзяржауным тэхн/чным 
ун'/верс/тэтам) 

«1нжынер-механ1к» 
Матэматыка (ЦТ), 

ф|31ка (тэсц1раванне) 

Дадатак 2 

Завочная форма навучання 
Спецыяльнасць 
(спецыял/зацыя) Кватфшацыя 

Структура 
уступных 1спытау па профтю 

(напрамку) спецыяльнасщ 

1 2 3 

1-31 03 01-02 Матэматыка (навуко-
ва-педагаг/чная дзейнасць) 

«Матзматык, Вы-
кладчык матэматый 

i шфарматыя» 

Матэматыка (тзздраезнне), 
ф!31ка(тэсц|раванне), беларуская 

(руская) мова (тэадраванне) 
1-36 01 04 Абсталяванне 1 тзхна-
логП высоказфектыуных працзсау 
апрацоук/ матэрыялау 

«Ыжынер» 
Матэматыка (тэсц!раванне), ф!з1ка 

(тэсц|равание), беларуская (руская) 
мова (тэсц!раванне) 

1-38 02 011нфармацыйна-
вымяральная тэхн'/ка 

«1нжынер па пры-
борабудаванн!» 

Матэматыка (тэсц!раванне), 
ф131ка (тэсц!раванне), беларуская 

(руская) мова (тэсц1раванне) 
1-70 04 02 Цеплагазазабеспячэнне, 
вентыляцыя / ахова паветранага 
басейна (сумесна з Полацк/м дзяр-
жауным ун/верс/тэтам) 

«1нжынер-будаун1к» 
Ф1з1ка (тэсщраванне). матэматыка 

(тэсц|раванне) беларуская (руская) 
мова (тэсц!раванне) 

1-70 02 01 Прамысловае 1 грама-
дзянскае будаушцтва (сумесна з 
Брэси/им дзяржауныи тэхнЫным 
уняерстэтам) 

«1нжынер-будаунк» 
Ф|з1ка (тэсц|раванне), матэматыка 

(тэсц]раванне), беларуская (руская) 
мова (тэсц|раванне) 

1-37 01 06 Тзхтчная эксплуатация 
аутамабтяу (сумесна з Брэсцкш 
дзяржауным тэхн/чным 
ymeepamsmav) 

«1нжынер-механ1к» 
Ф|з1ка (тэсц|раванне). матэматыка 

(тэсцфаванне) беларуская (руская) 
мова (тэсц!раванне) 

1-50 01 02 Канструяванне / тэхна-
лог'т швейных вырабау (сумесна з 
Вщебсюм дзяржауным тэхналагЫным 
ун1верытэтам) 

«Ыжынер» 
Ф|3(ка (тэсц|раванне), матэматыка 

(тэсц|раванне), беларуская (руская) 
мова (тэсц!раванне) 

1-43 01 02 Электраэнергетычныя 
сктэмы / сет Hi (сумесна з Бел а-
руск/м нацыянальным тэхн/чным 
ушвератзтам) 

«1нжынер-
энергетык» 

Ф1з1ка (тэсц|раванне), матэматыка 
(тэсцфаванне). беларуская (руская) 

мова (тэсц!раванне) 

прыёмную KaMicito ужвератэта наступ-
ныя дакументы: 

- заяву на 1мя рэктара; 
- арыпнал даку мента устаноуленага 

адзжага узору аб адукацьи адпаведна-
га узроуню; 

- арыпналы сертыфжатау цэнтрал1-
заванага тэсц1равання, праведзенага у 
^эспублщы Беларусь у бягучым годзе; 

- медыцынскую даведку па форме, 
устаноуленай Мш^стэрствам аховы зда-
роуя РэспублЫ Беларусь, выдадзеную 
у 2005 годзе; 

- вып1ску з працоунай кжжю (для тых, 
хто працуе); 

- даведку сельскага выканаучага ка-
м1тэта, якая пацвярджае на момант ат-
рымання агульнай сярэдняй адукацьи 
пражыванне у сельсюх населеных пун-
ктах не менш двух гадоу (пры паступ-
ленж на спецыяльнасц!, па яюх няма 
мэтавага набору); 

- даведку службы занятасф насель-
жцтва (для тых, хто знаходзщца на яе 
улку) ; 

- 6 фотакартак памерам 3x4; 
- к о т ю пасведчання аб нараджэнж — 

для асобау беларускай нацыянальнасц1, 
яюя з'яуляюцца грамадзянам! замеж-
ных дзяржау i пражываюць на ix тэры-
торьн; 

- дакумент, яю пацвярджае вучобу 
або работу (ц1 iHUjae) для тых, хто ат-
рымау агульную сярэднюю i сярэднюю 
спецыяльную адукацыю да 2005 года; 

- дакументы, яюя пацвярджаюць пра-
ва на льготы. 

Пашпарт або шшае пасведчанне асо-
бы, выдадзенае органам! Мжктэрства 
унутраных спрау Рэспублш Беларусь 
або жшай замежнай дзяржавы, прад'-
яуляецца аб1турыентам асаб1ста. 

7. Пры паступленж на дзённую фор-
му атрымання адукацьи аб1турыенты па-
даюць у прыёмную KaMiciio сертыфка-
ты цэнтрал!заванага тэсфравання (да-
лей — ЦТ) па беларускай qi рускай мове 
(на выбар) i па п р о ф т ю (напрамку) 
спецыяльнасц1 згодна з дадаткам N° 1. 

Трэц1 уступны icnbiT аб1турыенты мо-
гуць здаваць ва ужвератэце. Рашэнне 
аб прадстауленж сертыф|ката цэнтра-
л1заванага тэсфравання ц'| здачы трэ-
цяга уступнага icnbiTy ва ужверотэце 
аб|турыент канчаткова прымае у тэрмн 
ны прыёму дакументау. 

8. Пры паступленж на завочную i вя-
чэрнюю формы атрымання адукацьи 
аб1турыенты здаюць уступныя icnbiTbi у 
адпаведнасф з дадаткам № 2. A6iry-
рыенты могуць падаць у прыёмную ка-
Miciio сертыфкаты цэнтрал1заванага 

(Працяг на старонцы 4) 
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(Працяг. Пачатак на сторонках 2-3) 

тэсфравання па беларускай ц1 рускай 
мове (на выбар) i па уступных кпытах 
па проф1лю (напрамку) спецыяльнасцк 

9. Пры паступленш на скарочаны 
тэрмж навучання аб1турыенты здаюць 
уступныя icnbiTbi у адпаведнасц'| з да-
даткам № 3. 

10. Для аб1турыентау з парушэнням! 
слыху, парушэнням1 зроку i парушэн-
ням! апорна-рухальнага апарату, яюя 
па медыцынсюх паказаннях маюць пра-
ва на навучанне ва установах, яюя за-
бяспечваюць атрыманне спецыяльнай 
адукацьи, пры адсутнасф медыцынсюх 
супрацьпаказанняу па выбранай спецы-
яльнасць форма правядзення уступна-
га icnbiTy ва ужвератэце вызначаецца 
прыёмнай камюяй на падставе заявы 
аб1турыента, пададзенай у перыяд пры-
ёму дакументау. 

11. Зал1чэнне ва ушвератэт ажыццяу-
ляецца па конкурсе у адпаведнасш з 
колькасцю балау, набраных аб1турыен-
TaMi па вын1ках уступных кпытау. 

У выпадку, ка/ii трэц1 уступны icnt>iT 
ва ужвератэце празодзщца у форме тэс-
шравання, конкурс праводзщца у адпа-
веднасф з колькасцю балау, набраных 
аб1турыентам1 па адпаведнай шкале. 

12. Конкурс ва ужвератэце право-
дзщца па спецыяльнасцях, за выклю-
чэннем агульнага конкурсу па трупе 
спецыяльнасцей факультэта эканомЫ 
i юравання («Сусветная эканомка», 
«Эканомжа i KipaeaHHe на прадпрыем-
стве», «Камерцыйная дзейнасць», 
«Фжансы i крздыт»), а таксама па тру-
пе спецыяльнасцей матэматычнага фа-
культэта («Прыкладная матэматыка» i 
«Эканам1чная юбернетыка») i педага-
г1чнага факультэта («Музычнае мастац-
тва. Сусветная i айчынная культура» i 
«Музычнае мастацтва. Спецыяльныя 
музычныя дысцыплшы», «Выяуленчае 
мастацтва» i «Выяуленчае мастацтва. 
Сусветная i айчынная культура»; «Му-
зычнае мастацтва» i «Народная твор-
часць (харавая музыка)»). 

13. Пераважнае права на зал1чэнне 
пры аднолькавай колькасц! балау ма-
юць: 

- Ывал1ды III трупы; 
- аб1турыенты, яюя маюць (льготы у 

адпаведнасц! з артыкулам! 19, 20, 23-
25 Закону РэспублЫ Беларусь «Аб 
сацыяльнай абароне грамадзян, пацяр-
пеушых ад катастрофы на Чарнобыль-
скай АЭС»; 

- звольненыя у запас ваеннаслужа-
чыя, яюя маюць тьготы, устаноуленыя 
з а к а н а д а у с т в а м , i рэкамендацьм 
eoiHCKix часцей; 

УРОДЗЖВСХ! 
У Н 1 В Е Р С 1 1 Э Т 

Дадатак 2. Працяг 

1 2 3 

1-53 0104 Аутаматызацыя / 
шраеанне знергетычным! працэ-
caui (сумесна з Беларусюм нацыя-
нальным тэхшчным уювератэтам) 

«1нжынер па 
аутаматыэацы» 

Ф1э1ка (тэсЧраванне), матэматыка 
(тэсЧраванне), беларуская (руская) 

мова (тэсЧраванне) 

1-48 01 01 Х'мчная тэхналог'т не-
аргашчных рэчывау, матэрыялау i 
вырабау (сумесна з Беларусюм дзяр-
жауным тэхнапагЫным 
yHieepcimsmaM) 

«1нжынер-х1М1к-
тэхнолаг» 

Х|м1я (тэсЧраванне), матэматыка 
(тэсЧраванне), беларуская (руская) 

мова (тэсЧраванне) 

1-48 01 02 ХЫчная тэхнапог/я ар-
ганЫных рэчывау, матэрыялау 1 
вырабау (сумесна з Беларусюм дзяр-
жауным тэхналаг'мным 
ун/верс/тэтам) 

«1нжынер-х1м1к-
тэхнолаг» 

Х|м1я (тэсЧраванне), матэматыка 
(тэсЧраванне), беларуская (руская) 

мова (тэсц1раванне) 

1-25 01 07 ЭканомЫа 1 юраеанне на 
прадпрыемстве 

«Эканам!ст-
менеджэр» Матэматыка (тэсЧраванне), замеж-

ная мова (тэсЧраванне), белару-
ская (руская) мова (тэсчраванне) 

1-25 01 10 Камерцыйная дзейнасць «Эканамют» 

Матэматыка (тэсЧраванне), замеж-
ная мова (тэсЧраванне), белару-
ская (руская) мова (тэсчраванне) 

1-25 01 04 Ф'/нансы i крэдыт «Эканамют» 

Матэматыка (тэсЧраванне), замеж-
ная мова (тэсЧраванне), белару-
ская (руская) мова (тэсчраванне) 

1-24 01 02 Правазнауства «Юрыст» 

Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(экзамен - вусна), матэматыка 

(тэсчраванне), беларуская (руская) 
мова (тэсц1раванне) 

1-24 01 03 Эканам/чнае права 
«Юрыст з веданнем 

эканомш» 

Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(экзамен - вусна), матэматыка 

(тэсЧраванне), беларуская (руская) 
мова (тэсц!раванне) 

1-310101-02 БЫлогШ (навукова-
педагагЫная дзейнасць) 

«БШлаг. Выкладчык 
бктогй i »Mii» 

Б1ялопя (тэсЧраванне), хижя 
(тэсЧраванне), беларуская (руская) 

мова (тэсЧраванне) 

1-33 01 01 Б/яэкалог/я 
«Б|ёлаг-эколаг 

Выкладчык б1ялогй i 
экалогп» 

Б1ялопя (тэсчраванне). xiMia 
(тэсц|раванне), беларуская (руская) 

мова (тэсчраванне) 
1 -49 01 01 Тэхналог/я захавання i 
перапрацоую харчовай расл/ннай 
сырав/ны (сумесна з Магтёусюм 
дзяржауным ушверс'/тэтам харчаван-
ня) 

«1нжынер-тэхнолаг» 
XiMiH (тэсц1раванне), б1ялопя 

(тэсЧраванне), беларуская (руская) 
мова (тэсчраванне) 

1-49 01 02 Тэхналог/'я захавання i 
перапрацоую жывёльнай сырав/ны 
(сумесна з Магтёусюм дзяржауным 
ун1вер&тэтам харчавання) 

«Ыжынер-тэхнолаг» 
Х!м1я (тэсц|раванне), б1ялопя 

(тэсц1раванне), беларуская (руская) 
мова (тэсЧраванне) 

1-91 01 01 Вытворчасць прадукцья i 
арган/зацыя грамадскага харчаван-
ня (сумесна з Магтёусюм дзяржауным 
ун/верс/тэтам харчавання) 

«1нжынер-тэхнолаг» 
XiMiH (тэсчраванне), б(ялопя 

(тэсц!раванне), беларуская (руская) 
мова (тэсчраванне) 

1-48 01 02 Х/м/чная ш э х н а л о г / я 
арган/чных рэчывау, матэрыялау 
i вырабау (сумесна з Магтёусюм 
дзяржауным ун/верс'/тэтам харча-
вання) 

«1нжынер-»м1к-
тэхнолаг» 

Х1м1я (тэс-Чраванне), матэматыка 
(тэсц1раванне), беларуская (руская) 

мова (тэсЧраванне) 

1-21 03 01 Псторыя (айчынная i 
усеагульная) 

«Псторык. Выклад-
чык riCTopbii i сацы-
яльна-гуманларных 

дысцыгшн» 

Сусветная псторыя навейшага часу 
(экзамен - вусна), псторыя Беларуа 
(тэсЧраванне), беларуская (руская) 

мова (тэсЧраванне) 

1-23 01 13 Псторыка-
арх/вазнауства 

«Псторык-apxiBiCT. 
Выкладчык 

riCTopbii» 

Сусветная псторыя навейшага 
часу (вусна), псторыя Беларуа 

(тэсЧраванне), беларуская (руская) 
мова (тэсЧраванне) 

1-03 01 02 Музычнае мастацтва «Выкладчык» 
Беларуская (руская) мова 

(тэсЧраванне), псторыя Беларуа 
(экзамен - вусна), творчасць 

1-03 01 01 Выяуленчае мастацтва «Педагог-мастак» 
Беларуская (руская) мова 

(тэсЧраванне), псторыя Беларус1 
(экзамен - вусна), творчасць 

1-23 01 04 Пс1халог1я 
«Пахолаг. Выклад-

чык пахалоп!» 

Бдалопя (тэсЧраванне), псторыя 
Беларуа (экзамен - вусна), белару-
ская (руская) мова (тэсЧраванне) 

1-03 04 03 Практычная пс/халог'/я «Педагог-пахолаг» 
Б1ялопя (тэсЧраванне), Псторыя 

Беларуа (экзамен - вусна), белару-
ская (руская) мова (тэсЧраванне) 

1-21 05 01 Беларуская ф/лалог/я 
«Фшолаг. Выклад-

чык беларускай 
мовы i лпаратуры» 

Псторыя Беларуа (экзамен - вус-
на), беларуская лларатура (экза-

мен - вусна), беларуская мова 
(экзамен - вусна) 

1-21 05 02 Руская ф/лалог /я 
«Фшолаг Выклад-
чык рускай мовы i 

лпаратуры». 

Псторыя Беларуа (экзамен - вус-
на), руская лларатура (экзамен -

вусна), руская мова (экзамен -
вусна) 
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Дадатак 2. Працяг 

1 2 3 

1-03 02 01 03 ФЫчиая культура. 
АрганЬацыя фЬкультурна-
з здарауленчай работы i турызиу 

«Выкладчык. 
Метадыст. Педа-

гог-арганватар 
ф)з^льтурна-

аздарауяенчай 
работы i турызму» 

Ф!з1чная культура, 
б!ял0пя (тэсЧраванне), беларуская 

(руская) мова (тэсЧраванне) 

1-03 02 01 02 Ф1з1чная культура. 
Трзнерская работа па eidy спорта 
(спартыуныя гульнi або лёгкая 
атлетыка) 

«Выкладчык. -
Трэнер па вщу 

спорта (спартыуныя 
гульн! або лёгкая 

атлетыка)» 

Ф1з1чная культура, 
б1ялопя (тэсЧраванне), беларуская 

(руская) мова (тэсЧраванне) 

1-03 02 01 04 Ф/зЫная культура. 
Ф'тчная рэабттацыя 

«Выкладчык. 
1нструктар-

метадыст па 
ф1з1чнай рэ-
аб!Л1тацьм» 

Ф1з1чная культура, 
б(ялопя (тэсЧраванне), беларуская 

(руская) мова (тэсц1раванне) 

Вячэрняя форма навучання 
1-36 04 02 Прамыславая 
электротка 

«(нжынер па 
радыёэлектронщы» 

Ф|з!ка (тэсЧраванне), матэматыка 
(тэсц1раванне), беларуская (руская) 

мова (тэсЧраванне) 

Дадатак 3 

Завочная форма навучання 
на скарочаны тэрм!н (на базе 

сярэдняй спецыяльнай адукацьн) 
Спецыяльнасць 

Квалифика-
ция 

Структура 
уступных кпытау па проф/лю 

(напрамку) спецыяльнасцi 

1-24 0102 Правазнауства «Юрыст» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсЧраванне), грамадзянскае права 

(экзамен-вусна), прамадзянсю 
працэс (экзамен - вусна) 

1-01 02 01 Пачатковая адукацыя «Выкладчык» 
Беларуская (руская) мова 

(тэсЧраванне), педагопка (экзамен -
вусна), пахалопя (экзамен - вусна) 

1-01 01 01 Дашкольная адукацыя «Педагог» 
Беларуская (руская) мова 

(тэсц|раванне), педагопка (экзамен -
вусна), пахалопя (экзамен - вусна) 

1-03 01 01 Выяуленчае мастацтва 
«Педагог-
мастак» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсЧраванне), псторыя Беларуа 

(экзамен - вусна), творчасць 

1-25 0107 Экамом/ка i юраванне на 
прадпрыемстве 

«Эканамгст-
менеджэр» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсЧраванне), асновы эканам1чнай 
тэорьо (экзамен - вусна), эканом!ка 
прадпрыемства (экзамен - вусна) 

1-25 01 04 Ф/нансы i крэдыт «Эканамют» 

Беларуская (руская) мо°э 
(тэсЧраванне), асновы эканам^чнай 
тэорьн (экзамен - вусна), фшансы i 

крэдыт (экзамен - вусна) 

1-25 01 10 Камерцыйная дзейнасць «Эканамют» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсЧраванне), асновы эканам!чнай 

тэсрьи (экзамен - вусна), камерцыйная 
дзейнасць (экзамен - вусна) 

1-70 02 01 Прамысловае i грамадзян-
скае будаунщтва (сумесна з Брэсцк/м 
дзяржауным тэхн1чным ушверс'тэтам) 

«1нжынер-
будаужк» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсЧраванне), ф1з1ка (тэсЧраванне), 

матэматыка (тэсЧраванне) 
1-37 01 06 Тэхн/чная эксплуатация 
аутамабтяу (сумесна з Брэсцюм дзяр-
жауным тэхнмньтушвератэтам) 

«Ыжынер-
мехажк» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсЧраванне), ф|эжа (тэсЧраванне), 

матэматыка (тэсЧраванне) 
1-48 01 01 Х'штная тэхналог^я неар-
гатчных рэчывау, матэрыялау i вы-
рабау (сумесна з Беларусюм дзяржауным 
тэхналаг '/чным ун/верс/тэтам) 

«Ыжынер-
X1MIK-

тэхнолаг» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсчраванне), х!М1я (тэсчраванне), 

матэматыка (тэсЧраванне) 

1-48 01 02 Х/м'/чная тэхналог/я ар-
гатчных рэчывау, матэрыялау i вы-
рабау (сумесна з Беларусюм дзяржауным 
тэхнапагЫным уювератэтам) 

«1нжынер-
XiMiK-

тэхнолаг» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсЧраванне), xiMia (тэсЧраванне), 

матэматыка (тэсЧраванне) 

1-25 01 08 Бухгалтарск! улш, анал'/з / 
аудыт 

«Эканамют» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсЧраванне), асновы эканам!чнай 

тэоры; (экзамен - вусна), 
бухгалтарск! улк (экзамен - вусна) 

1-40 01 01 Праграмнае забеспячэнне 
шфармацыйных тэхналог'ш 

«|нжынер-
праграмют» 

Беларуская (руская) мова 
(тэсчраванне), асновы алгарытм1зацы'| 

i праграм1равання (экзамен - вусна), 
прыкладное праграмнае забеспячэнне 

(экзамен - вусна) 

- пераможцы абласных турау рэспуб-
/мкансюх прадметных ашмтяд; 

- пераможцы рэспублкансюх i аблас-
ных туржрау i конкурсау па прадметах 
уступных кпытау; 

- аб1турыенты, яюя узнагароджаны 
залатым, сярэбраным медалём ц1 скон-
чыл! установы, яюя забяспечваюць ат-
рыманне сярэдняй спецыяльнай i пра-
феайна-тэхжчнай адукацьи (на аснове 
агульнай базавай адукацьи), з дыпло-
мам з адзнакай; 

- дзец1, у яюх адзж з бацькоу з'яуля-
ецца 1нвал1дам 1,2 групы; 

- дзец1 з мнагадзетных сем'яу; 
- аб1турыенты, яюя з'яулял^я студэн-

там1 ГрДУ платнай формы навучання, 
паспяхова здал1 экзамены 2004/2005 
навучальнага года i перапаступаюць на 
бюджэтную форму навучання; 

- аб1турыенты, яюя атрымал! сярэд-
нюю спецыяльную адукацыю ва ужвер-
атэце; 

- аб1турыенты, яюя паспяхова скон-
4bmi навучанне на падрыхтоучым ад-
дзяленж ГрДУ у 2005 годзе; 

- аб1турыенты, яюя узнагароджаны 
граматам1 па прадметах проф1лю аб-
ранай спецыяльнасщ; 

- аб1турыенты факультэта ф1з1чнай 
культуры, яюя маюць спартыуныя да-
сягненж; 

- аб^турыенты, яюя маюць больш вы-
coKi бал у сертыфкаце цэнтрал1зава-
нага тэсц1равання па профтьным прад-
меце; 

- аб'|турыенты, яюя маюць больш вы-
coKi сярэдж бал атэстата. 

14. На скарочаны тэрмж навучання 
ажыццяуляецца прыём аб1турыентау, 
яюя атрымал1 сярэднюю спецыяльную 
адукацыю ва ужвератэце або ва уста-
новах, з яюм1 ужвератэтам заключены 
дагаворы аб забеспячэнж патрабаван-
няу адукацыйных стандартау вышэйшай 
адукацьи. 

15. Прыём аб1турыентау на атрыман-
не сярэдняй спецыяльнай адукацьи буд-
зе ажыццяуляцца у адпаведнасц1 з «Па-
радкам аргажзацьи i правядзення пры-
ёму ва Установу адукацьи «Гродзенсю 
дзяржауны ужвератэт !мя Яню Купа-
лы» на атрыманне сярэдняй спецыяль-
най адукацьи у 2005 годзе». 

16. Усе жшыя пытанж, яюя могуць 
узжкнуць у перыяд прыёму дакумен-
тау, правядзення уступных icnbiTay, за-
л1чэння, можа канчаткова вырашаць 
прыёмная кам1ая Гродзенскага дзяр-
жаунага ужвератэта !мя Яню Купалы. 

17. Дакументы н а м р о у в а ц ь на 
адрас: 230023, г. Гродна, вул.Ажэшю, 
22, ушверсиэт , прыёмная кам'|с1я. 
Даведк'| па т э л е ф о н а х : 73-01-01, 
44-51-03. Адрас у Ытэрнэце: h t t p : / / 
w w w . g r s u . b y / . 

http://www.grsu.by/


N° 6 (334) 27 мая 2005 года. Спецыяльны выпуск 
У+ОДЗЕИСП 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

1НФАРМАЦЫЯ АБАРГАН13АиЫ11 ПРАВЯАЗЕНН1 ПРЫЁМУ 
ва Установу адукацьп «Гродзенсю дзяржауны ужверспэт 1мя Яню 

Купалы» для атрымання сярэдняй спеиыяльнай адукацьп на 2005 гол 
1. Прыём ва Установу аду-

кацьп «Гродзенсю дзяржауны 
ужвератэт !мя Яню Купалы» 
(далей «ужвератэт») для ат-
рымання сярэдняй спецыяль-
най адукацьп праводзщца у 
адпаведнасц1 з «Прав1лам1 
прыёму ва установы, яюя за-
бяспечваюць атрыманне ся-
рэдняй спецыяльнай адука-
цьп», зацверджаным1 Паста-
новай М1н!стэрства адукацьп 
Р э с п у б л Ы Беларусь ад 
28.10.2004 Ns 59 i зарэпст-
раваным1 у Нацыянальным 
рэестры прававых актау Рэс-
публ(к! Беларусь ад 9.11.2004 
за № 8 /11660 . 

2. Асобы, яюя маюць агуль-
ную б а з а в у ю а д у к а ц ы ю , 
агульную сярэднюю адука-
цыю, або прафеаянальна-
тэхжчную адукацыю з агуль-
най сярэдняй адукацыяй мо-
гуць атрымаць у каледжах 
ун!вератэта сярэднюю спецы-
яльную адукацыю на дзённай 
або завочнай формах наву-
чання. (дадатю 1-3) 

3. Т э р м ж ы прыёму для 
атрымання сярэдняй спе-
ц ы я л ь н а й а д у к а ц ь п на 
дзённую форму навучання: 

3.1. На аснове агульнай 
базавай адукацьп: 

- прыём дакументау — з 15 
чэрвеня па 1 жжуня; 

- правядзенне уступных 
кпытау — з 2 па 12 жжуня; 

- зал'|чэнне — па 17 жжуня. 
3.2. На аснове агульнай ся-

рэдняй адукацьп: 
- прыём дакументау — з 15 

чэрвеня па 11 жшуня; 
- правядзенне уступных 

icnbiTay — з 12 па 15 жжуня; 
- зал1чэнне — па 17 жжуня. 
4. Т э р м ж ы прыёму для 

атрымання сярэдняй спе-
цыяльнай адукацьп на за-
вочную форму навучання: 

- прыём дакументау — з 15 
чэрвеня па 22 жжуня; 

- правядзенне кпытау i за-
л1чэнне — з 23 па 26 жжуня. 

5. У залежнасц1 ад канкрэт-
ных умоу фарм1равання кан-
тынгенту навучэнцау калед-
жау тэрмжы прыёму заяу i 
зал1чэння могуць быць пра-
цягнуты не пазней пачатку 
навучальнага года. 

6. У прыёмную KaMiciio уж-
вератэта а6|турыенты пада-
юць наступныя дакументы: 

- заяву на !мя рэктара; 
- арыпнал дакумента уста-

ноуленага адзшага узору аб 
адукацьп адпаведнага узроуню; 

- медыцынскую даведку па 
ф о р м е , устаноуленай 
MiHicTspctsaM аховы здароуя 

РэспублЫ Беларусь, выда-
дзеную у 2005 годзе; 

- BbinicKy з працоунай кнпжю 
(для тых, хто працуе i пасту-
пае на завочнае навучанне); 

- арыпналы сертыфжатау 
цэнтрал'|заванага тэсц1раван-
ня, праведзенага у Рэспублн 
цы Беларусь у бягучым годзе 
(для аб|турыентау, яюя пас-
тупаюць на базе агульнай ся-
рэдняй адукацьп на дзённую 
форму навучання); 

- 6 фотакартак памерам 
3x4 см; 

- даведку сельскага выка-
научага кам1тэта, якая пацвяр-
джае на момант атрымання 
агульнай базавай адукацьп 
або агульнай сярэдняй адука-
цьп пражыванне у сельсюх 
населеных пунктах не менш 
двух гадоу; 

- даведку службы занятасщ 
насельнщтва (для тых, хто 
знаходзщца на яе улку). 

Пашпарт (пасведчанне аб 
нараджэнж — для непауна-
летжх) або iHUjae пасведчан-
не асобы, выдадзенае орга-
нам! Мшктэрства унутраных 
спрау Рэспубл1к'| Беларусь 
або жшай замежнай дзяржа-
вы, прад'яуляецца аб!турыен-
там асабюта. 

Разам з перал1чаным1 прад-
стауляюцца дакументы, яюя 
п а ц в я р д ж а ю ц ь права 
аб1турыента на льготы, уста-
ноуленыя заканадауствам 
Рэспубл1ю Беларусь, а такса-
ма дакументы, яюя сведчаць 
аб яго вучэбных, творчых або 
спартыуных дасягненнях. 

7. На спецыяльнасш «Машы-
ны i апараты х1м1чных вытвор-
часцей i прадпрыемствау бу-
д а у ж ч ы х матэрыялау» , 
«Х1м1чная тэхналопя неарга-
жчных рэчывау, матэрыялау i 
в ы р а б а у » , па я ю х на 
вытворчасц1 праца 
непауналетшх забаронена, 
прымаюцца толью асобы, яюм 
на 1 лтеня 2005 года споуж-
лася 15 з паловай гадоу. 

8. Пры паступленж на дзён-
ную форму навучання на ас-
нове агульнай сярэдняй аду-
кацьп а&турыенты падаюць у 
прыёмную KaMiciio сертыфка-
ты цэнтражзаванага тэс^ра-
вання (далей — ЦТ) па бела-
рускай ф рускай мове (на 
выбар) i па профтю (напрам-
ку) спецыяльнасц1 згодна з 
дадаткам № 2. 

Пры паступленж на дзён-
ную форму навучання на ас-
нове а г у л ь н а й базавай 
адукацьп аб1турыенты здаюць 
уступныя icnbiTbi ва yHieepci-

тэце у адпаведнасц! з дадат-
кам № 1; 

9. Аб!турыенты, яюя пасту-
паюць на спецыяльнасц1 «Вы-
яуленчае мастацтва» , 
«Ф1з1чная культура», падаюць 
у прыёмную KaMiciio сертьф-
каты цэнтрал1заванага тэсц'|-
равання па беларускай ц1 рус-
кай мове (на выбар), a Apyri 
уступны icnbiT па спецыяль-
насф здаюць ва ужвератэце. 

10. Пры паступленж на за-
вочную форму атрымання 
адукацьп аб1турыенты здаюць 
уступныя (опыты у адпавед-
насц! з дадаткам № 3. A6iTy-
рыенты могуць падаць у пры-
ёмную KaMiciio сертыфкаты 
цэнтрал1заванага тэсфраван-
ня па беларускай ф рускай 
мове (на выбар) i па уступна-
му icnbiTy па п р о ф т ю (на-
прамку) спецыяльнасф. 

11. Для аб!турыентау з па-
рушэнням! слыху, парушэн-
ням1 зроку i парушэнням! 
апорна-рухальнага апарата, 
яюя па медыцынсюх паказан-
нях маюць права на навучан-
не ва установах, яюя забяс-
печваюць атрыманне спецы-
яльнай а д у к а ц ь п , пры 
адсутнасц'| медыцынсюх суп-
рацьпаказанняу па выбранай 
спецыяльнасци форма пра-
вядзення уступнага кпыту 
вызначаецца прыёмнай KaMi-
с1яй на падставе заявы a6iTy-
рыента, пададзенай у перы-
яд прыёму дакументау. 

12. Зал1чэнне ва yHieepci-
тэт для атрымання сярэдняй 
спецыяльнай адукацьп ажыц-
цяуляецца па конкурсе у ад-
паведнасц! з колькасцю ба-
лау, набраных аб!турыентам! 
па выжках уступных icnbiTay. 

13. Пры умове супадзення 
уступных icnbiTay са структу-
рай уступных icnbiTay па спе-
цыяльнасц! могуць зал1чвацца: 

13.1. На вакантныя месцы 
у групы, сфарм!раваныя на 
аснове агульнай базавай аду-
кацьп у папярэдн! год, на II 
курс: 

13.1.1. У першую чаргу a6i-
турыенты, як1я у бягучым го-
дзе здал! уступныя !спыты на 
аснове агульнай сярэдняй 
адукацьп, але не прайиш па 
конкурсе на месцы, вызнача-
ныя кантрольным1 л1чбам1 
прыёму; 

13.1.2. У другую чаргу — 
аб1турыенты, як1я у бягучым 
годзе здавал1 уступныя icnbi-
ты ва Установу адукацьп 
«Гродзенсю дзяржауны yHi-
верс!тэт iMfl Яню Купалы», 
але не прайшл! па конкурсе; 

13.1.3. У наступную чаргу — 
аб!турыенты, як!я у бягучым 
годзе здавал! уступныя 1спы-
ты на аснове агульнай сярэд-
няй адукацьп у 1ншыя устано-
вы адукацьп, але не прайшл! 
па конкурсе. 

13.2. На месцы, што заста-
люя пасля згш!чэння аб!туры-
ентау, як1я удзельн!чал! у кон-
курсе на адпаведную спецы-
яльнасць, у першую чаргу 
зал1чваюцца аб^урыенты да-
дзенай установы адукацьп, 
яюя у бягучым годзе здавал! 
уступныя !спыты, але не 
прайшл! па конкурсе на Ышую 
спецыяльнасць, у другую чар-
гу — абкурыенты, яюя у бя-
гучым годзе здавал! уступныя 
icnbiTbi, але не прайшл! па 
конкурсе у Гродзенсю дзяр-
жауны yHieepciT3T, затым a6i-
турыенты, як1я у бягучым го-
дзе здавап1 уступныя icnbiTbi, 
але не прайшл! па конкурсе у 
шшыя навучапьныя установы. 

14. Зал1чэнне а&турыентау 
з !ншых устаноу адукацьп пра-
водз1цца на падставе даведак 
аб выжках здачы уступных 
icnbiTay або сертыфжатау цэн-
тре1л1заванага тэсцфавання. 

15. Усе 1ншыя пытанн!, яюя 
могуць узжкнуць у перыяд 
прыёму дакументау, правя-
дзення уступных icnbiTay, за-
л!чэння, можа канчаткова вы-
рашыць прыёмная KaMicifl yHi-
вератэта. 

16. Дакументы нак!роуваць: 
Ваукавыск! п е д а г а п ч н ы 

капедж — 231903, Гродзен-
ская вобласць, г. Ваукавыск, 
вул. Сацыялктычная, 33, пры-
ёмнё>я KaMicifl. 

Даведю па т э л е ф о н а х : 
(01512) 2-26-58, 2-11-38. 

Гродзенск1 педагаг*1чны 
каледж — 230025, г. Грод-
на, вул. Лежна, 4, прыёмная 
KaMicifl. 

Даведк ! па т э л е ф о н а х 
(0152) 72-11-26, 72-39-32, 
44-35-97. 

Гродзенск'1 тэхналапчны 
каледж — 230015, г. Гродна, 
вул. Горкага, 84, прыёмная 
KaMicifl. 

Даведк1 па т э л е ф о н а х 
(0152) 33-40-93, 33-20-45. 
www.xtt.grsu.by 

Л i д с к i педагаг1чны ка-
ледж — 231300, Гродзенская 
вобласць, г. / l if la, вул. Kipa-
ва, 20, прыёмная кам!ая. 

Даведк! па т э л е ф о н а х : 
(01561) 3-10-01, 3-26-44. 

Лщск! тэхн1чны каледж -
231300, Гродзенская воб-
ласць, г. Jlifla, вул. Савецкая, 
18, прыёмная KaMicifl. 

Даведк! па т э л е ф о н а х : 
(01561) 2-23-49, 2-44-31. 

http://www.xtt.grsu.by
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Дадатак 1 
Дзённая форма навучання 

(на аснове агульнай базавай 
адукацьп) 

Спецыяльнасць 
Структура уступных 

icnumay к 

Лщск! тэхжчны каледж 

ТэхнЫная эксплуатация 
аутамабшяу 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - вусна) 

Арган1зацыя перавозак i 
шраванне на 
аутамабшьным i га-
радсюм транспарце 

бюджэт 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант) матэматыка (экза-
мен - вусна) 

Электронна-
выл/чальныя сродю 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - вусна) 

Эканом/ка i аргашзацыя 
вытворчасц! 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - вусна) 

Бухгалтарсю ул/к, знала 
/ кантроль 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - вусна) 

Вытворчасць i тэхшчная 
эксплуатация прыборау 
i апаратау 

бюджэт 
Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - вусна) 

Гродзенсю тэхналапчны каледж 

Тэхналог/я машынабуда-
вання 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - пюьмова) 

Мантаж / эксплуатация 
электраабсталявання 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - пюьмова) 

Электронный 
выл/чальныя сродю 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - пюьмова) 

Аутаматызацыя тэхна-
лаг/чных працэсау i вы-
творчасцей 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка 
(экзамен - шсьмова) 

Праграмнае забеспячэнне 
тфармацыйных тэхна-
логш 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - пюьмова) 

Эканом/ка 1 аргашзацыя 
вытворчасцi 

бюджэт; 
платная 

Конкурс еярэдняга бала даку-
мента аб адукацьп 

Машыны 1 апараты 
хш^чных вытворчасцей i 
прадпрыемствау бу-
даун/чых матэрыялау 

бюджэт; 
платная 

Конкурс еярэдняга бала даку-
мента аб адукацьп 

Х;м;чкзя тзхналог;я не-
аргатчных рэчывау, 
матэрыялау i вырабау 

бюджэт; 
платная 

Конкурс еярэдняга бала даку-
мента аб адукацьп 

Ваукавысю педагапчны каледж 

Начатков ая адукацыя бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - пюьмова) 

Тэхналог!» (абслу-
гоуваючая праца). 
Выяуленчае мастацтва 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - пюьмова) 

J l i f lCKi педагапчны каледж 

Дашкольная адукацыя 
бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), б1ялопя (экзамен -
вусна) 

Пачатковая адукацыя 
бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка (экза-
мен - пюьмова) 

Гродзенсю педагапчны каледж 

Дашкольная адукацыя 
бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), б1ялопя (экзамен -
вусна) 

Музычная адукацыя 
бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), спецыяльнасць 

УРОДЗЕШСК! 
УЖВЕРСГГЭТ 

Дадатак 2 
Дзённая форма навучання 

(на аснове агульнай сярэдняй 
адукацьп, або прафеаянальна-
тэхшчнай адукацьп з агульнай 

сярэдняй адукацыяй) 

Спецыяльнасць 
Структура уступных 

icnumav 

Hi дек: тэхшчны каледж 
Тэхшчная эксплуатация 
аутамабшяу бюджэт 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), матэматыка (ЦТ) 

Правазнауства платная Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), псторыя Беларуа (ЦТ) 

Гродзенсю тэхналапчны каледж 
Мантаж 1 эксплуатация 
электраабсталявання 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), матэматыка (ЦТ) 

Электронныя 
выл/чальныя сродкi 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), матэматыка (ЦТ) 

Бухгалтарсю ул'пс, анал/з 
i кантроль платная Конкурс еярэдняга бала даку-

мента аб адукацьп 

Ваукавыск педагапчны каледж 
Замежная мова 
(англшекая) 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), англшекая мова (ЦТ) 

Замежная мова (нямец-
кая) 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), нямецкая мова (ЦТ) 

Правазнауства 
бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), псторыя Беларуа (ЦТ) 

Л1дсю педагапчны каледж 
Замежная мова 
(англшекая) 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), англшекая мова (ЦТ) 

Дакументацыйнае забес-
пячэнне юраванняi 
арх/'вазнауства 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), псторыя Беларуа (ЦТ) 

Гродзенсю педагапчны каледж 

Ф1Э1ЧНЗЯ культура 
бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(ЦТ), агульная ф1з!чная пад-
рыхтоука 

Дадатак 3 

Завочная форма навучання 
(на аснове агульнай сярэдняй 

адукацьп, або прафеаянальна-
тэхшчнай адукацы! з агульнай 

сярэдняй адукацыяй) 

Спецыяльнасць 
Структура уступных 

icnumay 

J l i f lCK i тэхшчны каледж 

ТэхнЫная эксплуатация 
аутамабшяу 

бюджэт 
Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка 
(экзамен - вусна) 

Аргашзацыя перавозак i 
шраванне на 
аутамабшьным i 
гарадсюм транспарце 

бюджэт 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка 
(экзамен - вусна) 

Эканом/ка i аргашзацыя 
вытворчасцi 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка 
(экзамен - вусна) 

Бухгалтарсю ул'ш, анал1з 
/ кантроль 

бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка 
(экзамен - вусна) 

Правазнауства 
бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), псторыя Беларуа 
(экзамен - вусна) 

Гродзенсю тэхналапчны каледж 
Мантаж / эксплуатация 
электраабсталявання 

бюджэт; 
платная 

Конкурс еярэдняга бала 
дакумента аб адукацьп 

Бухгалтарсю улЫ, анал/з 
/ кантроль 

платная 
Беларуская (руская) мова 
(дыктант), матэматыка 
(экзамен - вусна) 

Г родзенск педагапчны каледж 

Дашкольная адукацыя 
бюджэт; 
платная 

Беларуская (руская) мова 
(дыктант), б1ялопя (экзамен -
вусна) 
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ТРОДЗЕНСК! 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ подготовки 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ г. Гродно, ул. Гагарина, д. 6, ауд. 103, 104 

(контактные телефоны: 52-59-49, 8-0294-503-915) 
Обучение ведется по «Программам всту-

пительных испытании для поступающих в уч-
реждения, обеспечивающие получение выс-
шего образования в Республике Беларусь» и 
материалам централизованного тестирования, 
Занятия ведут высококвалифицированные 
преподаватели Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(на базе среднего образования) 

Форма обучения, дневная. Период обу-
чения: 7 мес. 

Зачисление проводится на все специаль-
ности по результатам собеседования, цент-
рализованного тестирования, вступительных 
испытаний. Для зачисления необходимо по-
дать заявление на имя ректора, аттестат о 
среднем образовании, 6 фотографий (3x4), 
медицинскую справку формы 086-У, докумен-
ты, подтверждающие факт учебы или рабо-
ты (для лиц, поступающих не в год заверше-
ния среднего образования). Со слушателями 
заключаются договоры. 

Условия обучения и выпуска: обучение 
ведется по избранной специальности - 750 
часов за учебный год. Примерная стоимость 
обучения - до 32-х базовых величин. Ост-
ронуждающимся предоставляется общежитие. 
По окончании курса выдается свидетельство 
установленного образца, которое дает право 
преимущественного зачисления в универси-
тет при полупроходном балле, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
для абитуриентов 
Форма обучения, дневная. Период обу-

чения. 11.07.05 - 24.07.05. 
Цель: систематизация и структурирование 

знаний в соответствии с формой вступитель-
ных испытаний в университет по предметам: 
русский язык; русская литература; белорус-
ский язык; белорусская литература; матема-
тика; физика; химия; биология; история Бе-
ларуси; Человек. Общество. Государство; 
английский язык; немецкий язык; французс-
кий язык; гражданское право: гражданский 
процесс; педагогика; психология; основы эко-
номической теории; экономика предприятия; 
финансы и кредит; коммерческая деятель-
ность; бухгалтерский учет; основы алгорит-
мизации и программирования; прикладное 
программное обеспечение. 

Примерная стоимость — до 2-х базовых 
величин. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
для учащихся 11-х классов и всех же-

лающих 
Форма обучения, вечерняя. Период обу-

чения. 1 мес. 
Условия зачисления и обучения, необ-

ходимо подать заявление установленного 
образца и квитанцию об оплате. Примерная 
стоимость обучения - 6-9 базовых величин. 
Слушателям предоставляется возможность 
выбора любого количества предметов (4 часа 
в неделю). Они имеют право выбора группы 
по наполняемости (10 или 25 человек). Кур-
сы готовят к централизованному тестирова-
нию и другим видам вступительных испыта-
ний в вузы. По окончании обучения выдается 
свидетельство. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
для учащихся 10-х классов 
Форма обучения: вечерняя. Период 

обучения. 6 мес. 
Условия обучения, подготовка направ-

лена на ликвидацию пробелов знаний и рас-
считана на двухгодичный срок обучения, что 
позволит более качественно подготовиться 
по избранному предмету. Для зачисления не-
обходимо подать заявление установленного 
образца и квитанцию об оплате. Примерная 
стоимость обучения — 5-6 базовых величин. 
На курсах изучаются предметы, которые вы-
носятся на вступительные испытания в вузы. 

«МАЛЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ» 
для учащихся 9-х классов 
Форма обучения: вечерняя. Период обу-

чения: 6 мес. 
Условия обучения, подготовка направле-

на на ознакомление учащихся 9-х классов с 
факультетами Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы. Факуль-
тет оказывает помощь в выборе будущей спе-
циальности, знакомит с условиями обучения, 
особенностями учебно-воспитательного про-
цесса избранного факультета, общественной 
жизнью студентов. Занятия по предметам ве-
дут преподаватели соответствующих факуль-
тетов (примерная стоимость — 3-4 базовых ве-
личины). 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ 

Формы обучения, вечерняя. Период 
обучения. 3 мес. 

Условия обучения, подготовка ведется по 
предметам, выносимым на централизованное 
тестирование и вступительные испытания в вузы. 
Слушатель имеет право выбора группы по на-
полняемости (10 или 25 человек). Примерная 
стоимость обучения — 3-4 базовых величины. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
для учащихся 10-х и 11-х классов 
Форма обучения: вечерняя. Период 

обучения. 7 мес. 
Условия обучения, обучение ведется в 

малых группах (3-4 чел.) по предметам всту-
пительных испытаний. Занятия ведут высоко-
квалифицированные педагоги ГрГУ по 2 часа 
в неделю. Примерная стоимость — 3-4 базо-
вых величины в месяц. При зачислении про-
водится тестирование с целью определения 
уровня подготовленности. Индивидуальный 
подход обеспечивает максимальную эффек-
тивность подготовки к вступительным испыта-
ниям. 

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
Новогрудское, Слонимское, Зельвенское, 

Щучинское, Вороновское, Лидское. Остро-
вецкое, Волковысское, Мостовское 

Форма обучения, вечерняя. Период 
обучения. 7 мес. 

Условия зачисления и обучения, в рай-
онных отделениях организуются подготови-
тельные курсы для 10-х и 11-х классов, за-
нятия проводятся по 2 и 4 академических 
часа в неделю соответственно. Учебным пла-
ном предусмотрены три сессии в каникуляр-
ное время, где занятия проводят препода-
ватели Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы. Слушатели 
районных отделений зачисляются приказом 
ректора на основании заявления и квитан-
ции об оплате. 

Заснавальшк: 
Установа адукацьм «Гродзенсю 
дзяржауны ужвератэт iMfl Яню 
Купалы». Рэпстрацыйнае пас-
ведчанне № 519 ад 29.11.2001. 

Рэдактар 
Надзея ВАШКЕЛЕВ1Ч 

Вёрстка: 
Валерый KAPACIK 

Падтсана да друку: 26.05.2005 у 15.00. Аб'ём - 1,0 друк. арк. 
Тыраж 7000 экз. Заказ № 143. Газета набрана, звярстана i 
надрукавана на тэхнщы Установы адукацьи «Гродзенсю дзяр-
жауны ужвератэт !мя Яню Купалы». ЛП № 02330/0056882 ад 
30.04.2004. Адрас: вул. Пушюна, 39, 230012, Гродна. 

I л ч ' . - d n o i l -tr-


