
У дапамогу абітурыенту 

Ёсць такая прафесія - Радзіму абараняць 

Выбар прафесіі - адзін з самых адказных этапаў у жыцці кожнага маладога 

чалавека. Вельмі важна зрабіць правільны выбар, знайсці тую адзіную са шматлікіх 

прафесій, якая прыносіла б найбольшую задавальненне, у якой чалавек цалкам бы 

раскрываў сябе, прыносіў найбольшую карысць грамадству і дзяржаве.  

Сёння афіцэрская служба - гэта магчымасць знайсці для сябе годную прафесію, 

атрымаць якасную бясплатную вышэйшую або сярэднюю спецыяльную адукацыю і 

поўнае дзяржаўнае забеспячэнне на час навучання, гарантаванае працаўладкаванне пасля 

заканчэння вучобы, годную аплату вашага працы і сацыяльныя гарантыі вайскоўцаў.  

ваенны камісарыят Шчучынскага раёна запрашае выпускнікоў для паступлення:  

Ваенныя навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь:  

У Ваенную акадэмію Рэспублікі Беларусь на факультэты ракетных войскаў і 

артылерыі і ракетна-артылерыйскага ўзбраення, унутраных войскаў, ваеннай разведкі, 

супрацьпаветранай абароны, сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання, авіяцыйны і 

агульнавайсковай факультэты.  

На ваенны факультэт у Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Я.Купалы 

(ГрДУ).  

На ваенна-тэхнічны факультэт у Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце 

(БНТУ).  

На ваенны факультэт у Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і 

радыёэлектроніцы (БДУІР).  

На ваенны факультэт у Беларускім дзяржаўным універсітэце (БДУ).  

На ваенна-транспартны факультэт у Беларускім дзяржаўным універсітэце 

транспарту (БелДУТ).  

На ваенны факультэт у Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце 

(БДМУ).  

На ваенны факультэт у Беларускай дзяржаўнай акадэміі авіяцыі  

У Інстытут памежнай службы Рэспублікі Беларусь. 

 Ваенна - навучальныя ўстановы Расійскай Федэрацыі: Ваенная акадэмія сувязі 

(г. Санкт-Пецярбург).  

Вайсковец універсітэт (г. Масква).  

Ваенна-касмічная акадэмія імя А.Ф. Мажайскага (г. Санкт-Пецярбург).  

Ваенны інстытут (Чыгуначных войскаў і ваенных паведамленняў) Ваеннай акадэміі 

матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння (г. Петродворец).  

Чарапавецкім вышэйшае ваеннае інжынернае вучылішча радыёэлектронікі.  

Разанскае вышэйшае паветрана-дэсантнае каманднае вучылішча.  

Ваенны вучэбна-навуковы цэнтр Ваенна-паветраных сілаў "Ваенна-паветраная 

акадэмія» (г. Воронеж).  

Цюменскае вышэйшае ваенна-інжынернае каманднае вучылішча.  

Ваенны інстытут (ваенных дырыжораў) Ваеннага універсітэта (г. Масква).  

Ваенна-медыцынская акадэмія (г. Санкт-Пецярбург) Калінінградскі пагранічны 

інстытут  

Федэральнай службы бяспекі Расійскай Федэрацыі.  

Міхайлоўская ваенная артылерыйская акадэмія (г. Санкт-Пецярбург).  

Яраслаўскае вышэйшае ваеннае вучылішча супрацьпаветранай абароны  

Ваенная акадэмія вайсковай супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл Расійскай 

Федэрацыі »(г. Смаленск).  

Паступленне ў ваенна-навучальныя ўстановы Расійскай Федэрацыі ажыццяўляецца 

на базе ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь». 

 Парадак постыпления ў ваенныя навучальныя ўстановы:  



1. Узрост паступлення на вучобу для грамадзянскай моладзі ад 17 да 21 

года; ваеннаслужачых, якія прайшлі або праходзяць ваенную службу, службу ў 

рэзерве, а таксама якія прайшлі ваенную службу па кантракце, да 23 

гадоў; ваеннаслужачых, якія праходзяць службу па кантракце і якія не маюць 

воiнскага звання афіцэрскага складу, да 25 гадоў.  

2. Да 1 красавіка * падаць заяву ў ваенны камісарыят раёна (горада) па месцы 

жыхарства.  

3. да 10 красавіка * прайсці папярэдні прафесійны адбор па месцы жыхарства: 

стан здароўя, фізічная падрыхтоўка, прафесійна-псіхалагічны адбор.  

4. Да 30 мая * прайсці канчатковы прафесійны адбор камісіяй ваенных 

камісарыятаў абласцей (г. Мінска).  

5. Прайсці цэнтралізаванае тэставанне ў ссответствии з профілем (напрамкам) 

абранай спецыяльнасці.  

6. Да 25 чэрвеня * ўдакладніць час прыбыцця ва ўстанову адукацыі ў ваенным 

камісарыяце раёна (горада) па месцы жыхарства.  

7. Прыбыць ва ўстанову адукацыі, маючы пры сабе дакументы, неабходныя для 

паступлення. * 

*Тэрміны могуць быць змененыя.  

Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць у ваенным камісарыяце Шчучынскага 

раёна па адрасе: г. Шчучын, вул. Леніна, 37 А ці па тэлефоне 2-82-60, 2-80-90, а таксама на 

сайце www.mod.mil.by. 

http://www.mod.mil.by/

