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J Адбылася канферэнцыя ка 
лектыву Гродзенскага дзяржйу- • 

I нага ужвератэта !мя Яню К у - | 
щ палы па вылучэнню кандыьатау щ 

у Вярхоуны Савет БССР-1 мяс 1 
{ цовыя саветы. 
| У вын1ку адкрытагег галесе- в 

вання большей кольрасцю г а - | 
8 ласоу вылучаны наступныя та й 
_ чарышы. 
I У Вярхоуны Савет БССР —Щ 
« Александр Уладэ1м£рав1ч МЙ- » 
™ л;нкев!ч, децэнт кафедры агу-1 
Мльней i тэерэтычной ф1эм1. | 
• У абласны Савет народных „ 
* дэпутетоу — Яуген ЛМхайлав1ч1 
i Насань, студэнт 3-га курса ю р ы - 1 
Ц дычнага факультэта. 

У гарадск! Савет народных И 
| дэпутатау — Станклеу 1ог1фа-| 
л в>ч Журомск1, дацэнт к а ф е д р ы g 
• угалоунага права, працэса i I 
| крымжалктык! . 

Р У раённы Савет народных дэ-
^путетеу Лежнскоге реёне г. | 

Теццяне Аляксееунов 
кафедры I 

ДЫСКУС1ЙНЫ КЛУБ: ПУНКТ ГЛЕДЖАННЯ 
Артыкул «Аднапартыйнасць, дэ-

макратызецыя, дэмакратыя» 
(«Продзенсю ужвератэт» , 6 снеж-
ня 1989 г.), як! н а т с а н ы дацэнтем 
А. У. М1л1нкев1чам, прочытеу э 
вялюай фкавасцю. Яго з'яуленне 

сведчыць аб развщц! у грамадстве, 
у тым л!ку i у нашым yHieepci-
тэце, атмасферы усё больш мац-
неючай гелоснасц:. I дарэмна 
Аляксандар Уладз!м!рав!ч гево-
рыцъ у каниы артыкула аб маг-
чымасц1 прычэпЛ1вання ярлыкоу 
ц! пошуку «ворагау народа», «ад-
шчапенцау» i Жш. Няма цяпер за-
бароненых для шырекага абмер-
ковення тэм, няма табу на нетре-
дыцыйныя падыходы да любы)! 

эксплуетецьн наёмнай працы, ан-
тагажзму, сацыяльна-класавай ня-
роунесц!. У перыяд эжыццяулення 
лежнскей пелатыж НЭПа у нашей 
краше рух да падобнай мадэл! 
доу, несумненна, больш жвденую1, 
чым столжскоя, мадэль дзяржау-
нага сацыял1зму. 

У дыскуси заужды ёсць зыход-
ная пазщыя. Я эыходжу з таго, 
што сацыял!»зм стал1нокага ui не-
асталжскага тыпу грунтоуна дыс-
крэдытазаны, вера у яго перевагу 
страчана. Hi адне з мадэ-
ляу грамадстве, яюя кневал! 9 
нашей кра!не песля Кастрычжка 
(«ваенны кемужзм», «НЭП», ста-

можа вызначацца кенстытуцыйно, 
або зус1м не фшоравацца у Ас-
ноуным законе. У трох першых Са-
вецюх Канстытуцыях спецыяльнага 
артыкула аб пертьи не было. 

Недзе з сярэдзжы 20-х гадоу пад 
уплывем працэсеу, як1я адбыва-
л к я у той чес у партьи i у гра-
мадстве, змяншася яе прырода, 
сутнасць. Был| е д х т е н ы мнопя 
важныя !дэ! i падыходы да пар-
тьи, змешчаныя i у «Мажфесце», 
i у практыцы Союзе камунктау , 
ва уласне бальшавщк1х дакументех 
i практыцы, так!я, як 1дэя роунасц! 

пстарычных умоу, асабл1васцей i 
традыцый той ц|' Ышай кражы. I 
неабходна адрозжваць буржуаз-
ную i сецыялктычную многопер 
тыйнесць. У нешай краже з 12 
снежня 1917 г. па 15 сакев!ка 
1918 г. СНК быу многапертыйным. 
Зетым працоуныя звергл1 эсэреу, 
меньшавжоу за палкычную несе-
стаяльнасць ix дамаганняу. 

Па-другое, кал1 бачыць у шмет-
партыйнасц1 «супрацьвагу» партьн, 
засцерагеючай ад прымення ня-
прев!льных решэнняу, то у нешай 
краже гэтую ролю могуць адыг-

рываць розныя аб'яднанн! i арга 

ЗА НАВУКОВУЮ I ГРАМАДСКУЮ КАШТОУНАСЦЬ 
КАНЦЭПЦЫЙ, ЯКШ АБВЯШЧАЮЦЦА 

эдна 
г?а?.зюкова, дацэнт 

• у Л е г у л ь « е й ricropbri. 
• ЛЕН1НСК1 РАЁН АД ЙЫБА- • 
* РЖУ ДА ВЫБАРА9. I 
1 Амель две гады незед е д - | 
К крыта у мжрараёне «Дзеаятоу-н 
i ка» новея школе на 1296 м е с ц " 
1 — С Ш № 28 Педкалектыу , ( 
Р як! узнечельвае малады дырэк-ш 
.а (ар I. Г. Ахметау , за гэты час 
4^№зейсн1у многае. Добра аб-1 
Я сталяваны вучэбныя кебжеты ,я 

добреупарадкевене прышколь ™ 
I ная тэрыторыя. 

|
А галоунее — у калектыве на-« 

с теунтеу заужды пенуе атма-1 
| сфере творчесц!, пошуку. 

I 

I «Дзяржынец» — такая н а з в е | 
I у веенна-патрыятычнага к л у б а , • 

як'| створены пе рашэнню вы- * 
I канкома у лютым мжулаге го-1 
| да. я 

_ Зараз у клубе каля 200 пад-1 
" леткеу. Сярод ix нямеле так | 
• званых цяжк!х. Трэнеры право-• 

дзяць зенятк! з моладдзю н а " 
| б а з е ф1зкультурна-аздарауле«- | 

| чага комплексу « Ю б т е й н ы » 
пакояу егульнеф!з1чней пад-1 

I рыхтоук! Лен1нскага Р А У С i f 
• Ж Э С • 1 1 
• У 1989 годзе в ы к а н к о м а м ! 
| аказена пэуная даламо>га Гро-1 

•
дзенскаму заепарку у правя * 
дзенж яго рэканструкцьп i | 

| добрауперадкавання. Зданы ущ 

•
эксплуатацыю уваходны naBinb " 
ён. Выкананы работы па з н е ш - | 

§ няму асвятленню тэрытарьнв 

•
заапарке. Пэуную дапамогу аке-* 
зау кееперетыу «Рамонтнт» , а ! 

| т а к с а м а работшю выканкоме.в 
камсамольцы швейнай ф а б р ы - " 

\ Ki i !ншыя. 

|
Але зааперк пе-ранейшаму „ 

мае петрэбу у дапамозе. Деуно I 
| адкрыты спецыяльны р а х у н а к ! 

IfleneMori заапарку. Але , н а " 
жаль, вельм1 мала пестулее т у - 1 

Я д ы сродкеу. 
, Выканком звяртаецца да С а - 1 

1 ветау працоуных калектывау, | 
| навуковых устаноу, ycix жыха-. 

роу г. Гродна акаэаць necinb • 
I иую дапамогу адэгнаму f р » с - | 
| публ!цы заапарку. 
. Л|к дапамоп заапарку — • 
1 — 601706 у абласной канторы | 
| Жылсацбанку г. Гродна. 

Я. ЖАБРУН, а 
намеснж старшин! Лежн-

I скага райвыканкома г. Грод- | j 

проблем тэоры'| i пректык! сацыя-
л;зму, партьи i {ншым, зн!кае бы-
лая «манапол!я» на канчетковыя 
безапеляцыйныя адзнак1 i вьюады 
у апошняй !нстанцьн. Вартасць 
свабоднай думк1 ужо у тым, што 
яна свабодная. 

Разом з тым не магу пакжуць 
без уваг! тое, што артыкул, як! но-
сщь публ1цыстычны характер, уз-
дымее каля дзесяц! проблем. Ды 
фармулююцце яны некольк! з 
сарказмам: «што такое сацыя-
Л1зм i дзе яго больш: у 1слендьн, 
Шзецьп ц! у СССР , Уетна>ле», «не 
пертыя была !н!цыятарем' перебу-
довы, а яе палЬычнае к!реун!цтве», 
рэгжцыя .. .ад «мы ебрал'| офрыкен-
c>Ki шлях роэв'щця» до «рук'| пээч 
ад нашых святынь» ! г. д . I гэте, 
непэуне, не в!не еутере, е яго 
бяде. Мы, хто ток доуга маучау, 
зепамятавел!, што слова здольно 
быць не тольк! лякарствем, але i 
ядам, як! выклжае здранцвенне, 
апетыю, !нтэлектуальны i мораль-
ны перал!ч. Пры гэтым нам, выкла-
дчыкем, i aca6niee студэнтам, 
трэба памятаць, што барецьбе 
за !сцжу не у перменентным од-
мауленж усяго i уся — яне пера-
важна стварельнея, што плюра-
л!зм — тэта школа, дзе кожны 
вучыцца. Гэта асебл!ва важно, 
подкрэсл!вею, для нас, невуково-
педагэпчных супрацоун1кау, ву-
чоных ун1верс1тэто, яюя выступ 
поюць у рол! нестоужкоу. 1сц!на 
не може быць Hi тучней, Hi ц!хой{ 
яне може быть толью адз!на пра' 
вшьнай. 

Возьмем у гэтым аспекце пед-
нятае у артыкуле пытанне аб 
тым, дзе болей сацыял!зму: у 
клендьм, Швецы! ц! у С С С Р i 
Уетнаме? Размово !дзе, магчымо, 
аб западным вопыце сацыял!за-
цьи, аб скандз!неуской ц! сацыял-
дэмакратычней мадэл! гэтага во-
пыту. I есць подстое ы сцвярджець; 
што н!якага сецыял!зму том няме. 
Д л я гэтых KpaiH херектэрне ус-
тойл!вее зехаванне секторе буй-
нокап!тал!стычнаго гаспедорення з 
высок1м узроунем экономичней 
эфектыунасц! . Высокеразв!тея ка-
п!тал, :стычная вытворчасць акру-
жено там сектерем! грамадскай 
уласнасц! i надбудавана сецыял!-
з!реваным резмеркевеннем. Але 
гэты элемент скендынеускей медэ-' 
Л1 не тольк! яе несумненноя год-
несць, еле i зохоувое, вядзе да 

niHCKi сацыял!зм, яго застойная 
трансфарМацыя), не можа быць 
прызнене паслядоуне сацыял!стыч-
ной. Але кел1 !сц! ад больш пры-
мкыуных прыкмет «ебагульнення», 
як1я i у спрымалкя у гэтыя перыя-
д ы як достатковыя, то педстевы 
газорыць еб нейк!х р е н т х мадэлях 
рэальнега соцыял!зму ёсць. Гэ-
те две падыход (для супрецоун!-
кау вышэйшых навучальных уста-
ноу, вучоных, студэнтау) да тлу-
мачэння парадаксальнай двок-
стесц! эпох!, якая спалучеле, на-
прыклад, стал!нск!1 татал!тарна-
р>прэс!уны рэжым з масавай са-
цыяльнай падтрымкай ладу. 

Розам з тым, !дэ! больш даска-
налей i спраоядлшей, чым Kani-
тал'ктычная, грамадскай побудо-
вы '|с»уюць, працягвеюць вало-
даць розумам! м!льёноу. Сацыя-
nisM як заканамерная фаза у 
працэсе розв!цця челевечей цывь 
л!зецы1, павжен прыйсц! на зме-
ну кап!тел!зму. Справядл!вее жа-
данне i нашего, ! !ншых народеу 
— ачькц!ць сецыял!зм од элемен-
теу утап!зму, аднав!ць у правах 
агуль.надэмакратычныя i гуман1сты-
чныя каштоунасц!, успрыняць усе 
лепшее, што десягнуте чалевечой 
цыв!л!зацыяй, звярнуцца да кан-
цэпцы! У. I. Лен!на, выкледзеней 
у яго передсмяротных прецох. Тэ-
та (у А . У . MifliHKeei4a !ншее) уяу-
ленне еб соцыял1зме як больш вы-
сокой ступеж цыв!л!зоцы! захоувее 
як есноунае знечэнне для розумен-
ня мэт i этопоу переутверэння су-
часных, так i рознабакового педы-
ходу да разгляду праблем тэорьм, 
практык! i пал!тыю партьи. 

Дацэнт А. У . М1л!нкев ;ч (ён ка-
мун!ст, член парткома) геворыць 
аб парты! у розных аспектех. Алё 
i тут неабходна прынцыповая па-
з!цыя. Хочу яе вырезщь лен!нскай 
!дэяй. У . I. Лен!н бечыу осноунее 
прызнвчэнне партьи, якая прый-> 
шла до улады у вьж^ку рэвалюцьн, 
у тым, што яна пев!нна «вести 
весь народ к социализму, направ-

лять, организовыветь новый строй, 
быть учителем, руководителем, 
вождем всех трудящихся» (Полн. 
собр. соч. — Т. 33 — С. 26) Наву-
кова выражаючы жтарэсы працоу-
ных, у першую чергу, ребочоге 
клеса, еб'ядноувеючы у ceaix ре-
дех семыя прегрэс|уныя а л ы гро-
медстве, Кемун!стычнея пертыя 
певжно стоць пел!тычным аван-
гардам савецкеге народе. Гэте яе 
овенгордноя роля, о не юруючея, 

членоу пертьп, выбернесц'|, спра-
ваздачнасц!, змяняльнасц!. ёй 
была навязана цвёрдая мадэль 
з ярк!м1 ярлыкам] — дэкларыра-
ваным! нормам!, прынцыпем!, зе-
канемернасцям!. Усё гэта прызна-
ла семе пертыя. Яна i пачала пре-
цэс семеебнеулення, перебудовы 
роботы ycix cseix звенняу. 

( у гэтым кентэксце 3yciM незра-
зумелыя докаэы Аляксекдра 
Улодз!м!рав!ча «.. .не партыя была 
жщыятаром перебудовы,е яе пол|-
тычнае юраунщтва». 

Шкеде, што еутар зус!м не зна-
ёмы з метэрыялем! студзеньскега 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС, кни 
гай М. С . Гарбачова «Перабудо-
ва для нашай кра'жы i усяго све-
ту». А кенцэпцыя перебудовы 
створене змычкей шщыятывы Ki-
раун!цтва К П С С i шырокаге Мосо-
воге руху 3Hi3y, створене як вы-
ражэнне карэнных перспектыуных 
!нтерэсау ycix працоуных, ix уз-
н!кшых петребаванняу, ix гарачых 
!мкненняу. Таму яне i етрымала 
поуную i рашучую падтры'мку у 
неродзе i выкл!коло вял!зную Ц1-
кевесць i рэзенонс за мяжой. Ц! 
магчыма пасля гэтаге супроцьпа-
стеуляць к!реун'щтва усёй napTbii? 

Мэты i ход перебудовы пасте-
в!л! зодечу едрвдз1ць лен!нскую 
кенцэпцыю порты! як палкычнага 
авонгорде ycix працоуных. У 
чым бачыцца аб'ектыуная закана 
мернаць i ратрэбнасць падыходу? 
У тым, што толью токая партыя 
эдольна выступщь у якасц! cinbi, 
якая кансел!дуе гремодство, гар-
мен!зуе жтерэсы i мотывы дзей-
несц1 розных клесеу i соцыяльных 
груп насельнщтва, !нтэгрыруе тэ-
арэтычны пошук, !нтэлектуальную 
энерг!ю i келектыуны вопыт у 
адзжы паток сацыял!стычного од-
неулення но шляхех рэвелюцый-
най перебудовы. Гэта адзЫ з до-
казау неабходнасц! на пэуны пэ-
рыяд адной пертьн. 

У публ!кацьм еутар абсалютызн 
руе вопыт многопертыйнесц! у 
буржуазных, у тым Л1ку, у З Ш А , 
странах, дамагаецца такой сктэ-
мы у нас. Што гаворыць навука i 
практыка наконт гэтага, а не апе-
ненты многепартыйнасц!, a iMi 
з 'яуляюцце i нашы !дэйныя Boperi 
(яны ёсць i будуць, бо лен1тзм 
i сецыял!зм невын!шчальны), аб 
як!х п!шо еутер артыкула. 

Па-першае, многепертыйнесць 
з'яуляецце прадуктам канкрэтна-

жзацьн, як!я увеходзяць у остэму 
coMOKipa-ення, у тым лику i нефар-
мальныя. 

Нерэшце, новыя гаранты! вы-
працоук! прав|'льных пел!тычны)х 
рошэнняу К П С С Емкнеццо змайсц! 
! знаходз1ць на шляху поунеге 
вьжарчоування са сзайго унутры-
партыйнего жыцця ycix ф о р м бю-
ракретызму, канцэляршчыны, фер-
мол!зму, не шляху умоцовоння 
унутрыпартыйнай дэмакратьн, вы-
лучэння пры распрацоуцы пал!ты-
Ki партьи альтэрнатыуных воры-
янтоу, стверэння неабходных ме-
хан!змау для прадух!лення з'яулен-
ня »Kix бы т э ж было культау, 
кульц!кау, для праяулення поу-
ней свободы дыскус!! , платформ. 

Пстарычны вопыт сведчыць, 
што многепартыйнасць неогул не 
ёсць гарантыя дэмакратычнаге пв-
л!тычнага рэжыму. У нашых сёняш-
Hix умовах закл!к! да стварэння 
епезщыйных палпычных пертый, 
думееццо, есць не што гнша^ як 
спробе узбуджэння пал!тычнай ! 
сецыяльной напружанесф у гра-
мадстве. Ненатурольнее стварэнне, 
як гэта здарылэся у Лкве , аль-
тэрнотыуных пел!тычных пертый 
(под якую б незву — кемунктыч-
ноя, соцыял!стычная i г. д . — яны 
не хавелкя) абарочваецце стра-
тай палкычней стаб!льнесц!. Ц! 
можем мы думаць аб захоуванн! 
грамадзянскага Mipy у кре!не? Не-
огул, закл!к| да разбурэння ёсць 
не што Ышае, як пол!тычная без-
развежносць. I у пытанн! аб мно-
гапартыйнасц! трэбе зыходзщь з 
кнуючых рэел!й, не ебселютызо-
вець гэтую сктэму , а бачыць i най-
больш эфектыуныя сродк!, i фор-
мы ажыццяулення сецыял1стычнеге 
плюрел!зму, як!я адказваюць кен-
крэтным асебл!весцям кражы. 

№колыс! не прзтэндую на !сц>ну 
апошняй !нстонцьи по выкезеным 
преблемом, хочу у зекенчэнне но-
гадець вядомыя словы К. Марксе 
еб тым, што iA3i з 'яуляюцце ме-
тэрыяльней с!лай, Kani яны еве-
лодвеюць месам!. I мы не можем 
быць сбыякееым' да !дэй, як!я ат-
рымаюць масавае распаусюджван-
не у наш мае. А , памятгночы, што у 
перыяды крутых перемен сустра-
каецца няустойл!васць, а то ! эк-
стрэм>31м, падк!двоюцце знешне 
радыкельныя, еле па свеёй сут-
насц!, неабгрунтаваныя рашэннг. 
У гэтых абствв!нвх важна пэуным 
чынам вызначець навуковую ! 
грамадскую каштоунасць кан-
цэлцый, я«!я абвяшчаюцца. 

М. ЖАРСК1, 
прафесар, загадчык кафедры 
гкторьй КПСС, член парткома. 

* 
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ПРАЕКТ 
I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1. 
1. Згодна з Кенсгытуцыяй С С С Р 

| Канстытуцыяй БССР грамадзяне 
С С С Р маюць права на працу. Аба 
вязак i справа гонару кожнаге 
здольнага да працы грамадзянжа 
С С С Р — добрасумленная праце у 
еыбранай iM вобласц! прамад-'ка-
карыснай дзейнасц1, прытрымлг 
вацца працоунай дысцыплжы. 

Дысцыплже працы — тэта не 
голыо строгае прытрымл1ванне 
правшау унутранага працоунага 
распарадку, але i сумленныя, гво-
рчыя адносжы да сваей працы i 
вучобы, ззбе-пячэнне яе высокай 
якасц!, вытворчае выкар^станне 
працоунага часу. 

Працоуная i вучэбная дысцып-
пже забяспечваецца стварэннем 
неебходных аргажзацыйных i 
эканам1чных умоу для нармальнай 
высокапрадукцыйнай працы, сум-
лвнным1 адносжам) да працы, ме-
гадам1 пераканання, выхоування, а 
таксама падтрымка за добрасум-
ленную працу. Да паруигальжкау 
працоунай дысцыплжы прымяня 
юцца меры дысцыгглжарнага i 
грамадскага у з д з е ^ н я . 

Важнейшым напрамкам у рабоце 
па выхаванню | умецаванню са-
цыял'стычнай Дысцыплжы працы 
з 'яуляецца эфбктыунае выкары-
станне правоу, дадзеных працоу-
ным калектывам Законам С С С Р 
«Аб працоуных калектывах i 
павышэнж ix poni у к!раванн1 
прадпрыемствам), установам|, ар 
гажзацыямЬ>. 

2. П р а в т ы унутранага распарад-
ку ужверс!тэта маюць на мэце са-
дзейжчаць выхаванню членау ка-
лектыва у духу кемункгтьгчнай 
|дэйнасц| i адданасц1 Савецкай 
Радз1ме сумленных адносж да 
працы i навучання, далейшага ума-
цавання сацыялкгычнай працоунай 
i вучэбнай дысцыплшы, ергажза-
цьн працы i навучання на навуко-
вай аснове, рацыянальнага выкары-
стання працоунага i вучэбнага 
часу, высокай якасц1 працы, па-
вышэння прадукиыйнасц! працы, 

эфектыунасц! грамадскай вытворчэ-
сц1 i паляпшэння якасф вучэбнага 
працэсу, поунай рэал1зацьи галоу-
ных задач вышэйшых навучальных 
устеноу, яжя выцякаюць з Ас 
ноу зеканедеустве Саюза ССР i 
саюзных рэспубл!к аб народней 
асвеце. 

3. Пытанж, эвязаныя з прымяг 
неннем правшау унутранага рас-
парадку, вырашаюцца адмжкт -
сацыяй ушзеротэта у межах 
прадстауленых ёй правоу, а у вы-
падках, прадугледжаных дзейжча-
ючым заканадауствам ! правшам! 
унутранага распарадку, — сумес-
на або узгоднена з прафсаюзным 
нам1тэтам. Гэтыя пытанж выраша-
юцца таксама працоуным калекты-
вам згодна з яго паунамоцтвам!. 

II. ПАРАДАК ПРЫЁМУ I ЗВАЛЬ-
НЕННЯ РАБОТН1КАУ. 

4. Працоуныя i служачыя рэал| 
зуюць права на працу шляхам 
заключэння працоунага дагавора 
аб працы на прадпрыемстве, ва 
установе, аргашзацьп. 

5. Пры лрыёме на работу адмн 
шстрацыя вышэйшай навучальнай 
установы абавязана патрабаваць 
ад паступаючага: | 

а) представления працоунай кж-
жю, аформленай ва устаноуле-
ным парадку, а кал! асоба пасту-
пае на работу упершыню — давед-
xi аб апошжм занятку, выдадзе-
най па месцу жыхарства а'дпавед-
най жыллёва-эксплуатацыйнай ар-
гажзацыяй, сеяьскм ц| пасялко-
вым Саветам народных дэпутатау, 
вул1чным камггэтам (даведка, вы-
дадзеная вул1чным кам|'тэтам, па-
• жна быць засведчана выканау-
чым кам1тзтам адпаведнага Саве-
та народных дэпутатау), а зволь-
неныя з радоу Узброеных С ш 
С С С Р абавязаны предстевщь ад-
мжктрецьи ваенны бшет; 

б) прадстауленне пашпарту зго-
дна з заканадауствам аб пашпар-
тах, 

Прыём на работу ва ужвератэт 
без представления указаных даку-
ментау не дапускаецца. 

ripwt прыёме на работу, патра-
буючую спецыяльных ведау, ад 
мжктрацыя вышэйшай навучаль-
най установы мае права патреба-
ваць ад рабетжке прадстаулення 
дыплома ц| жшага дакумента аб 
атрыманай адукецьи ц| прафес1я-
нальнай падрыхтоуцы. 

Згбараняецца патрабаваць ад 
працоуных пры прыёме на работу 
дакументау, прадстауленне яжх 
не прадугледжана заканадауствам. 
Прыём на работу афармляецца за 
гадам адмжктрацьн ужверотэта, 

як! даводзщца да ведама работ-
жка пад pacnicKy. У загадзе павж-
на быць указана назва работы 
(пасады) згодна з адзжым тарыф 
на-квал1фжацыйным дааеднжамра-
бот i прафесж рабочых ц| штат-
ным раскладам i умовам| аплаты 
працы. 

Фактычнае дапушчэнне да ра 
боты адпавядаючай службовай 
асобе л1чыцца заключэннем пра-
цоунага дагавора незалежна ад 
таго, ц| быу прыём на работу 
аформлены належным чынам. 

6. Пасады прафесарска-выклад-
чыцкага саставу i наауковых ра-
ботнтау замяшчаюцца па конкур-
су ва устаноуленым парадку. 

Дэканы факультэтау выб1раюцца 
саветам факультэта тайным гала-
саваннем тэрм1нам на 5 гадоу з 
л т у г^рафесарау ц1 найбольш во-
пытных дацэнтау i зацв яоджаюцца 

дагавор можа быць скасаваны i 
да заканчэння тэрмшу папярэджан-
ня аб звальненн1. 

Тэрмжовы працоуны дагавор 
належыць скасаванню датэрмжо-
ва па патрабаванню работнша у 
выпадку яго хваробы ц| жвал1д-
насц|, перашкаджаючых выкананню 
работы па дагавору, парушэння 
адм!н)страцыяй заканадауства аб 
працы, працоунага дагавора i па 
жшых прычьжах. 

Скасаванне працоунага дагавора 
па жщыятыве адм!н1страцьм вы-
шэйшай навучальнай установы не 
дапускаецца без папярэдняй зго-
ды прафсаюзнага кам!тэта выклад-
чыкау il супрацоунЫау, за выклю-
чзмнем выпадкау, прадугледжа-
ных заканадауствам Саюза ССР. 

11. Звальненне штатных работж-
кау з л'ку прафесарска-выжлад-
чыцкага саставу у сувяз! са ска-

ным развщц1; 
в) весц! нйвуксвыя даследаван 

Hi, як1я забяспечаць высок! наву-
ко :ы узроаень зместу навучання, 
актыуна выхоуваць у ix студэнтау; 

г) пастаянна пэвышаць свой пра-
фес!йны '|дэйна-пал|тычны i агуль-
накультурны узровень, рэгулярна, 
не меней аднаго разу за 5 гадоу, 
праводзщь розныя формы павы-
шэння квал'|ф!кацьи. 

17. Рабочыя вучэбна вытворчыд 
майстэрняу, цэхау, гаспадарак i 
!ншых арган'гзацый пав1нны: 

а) павышаць прадукцыйнасць 
працы, своечасова i дакладна вы-
конваць работы па нарадах i 
заданиях, нормы выпрацоук1 i 
нарм!раваныя вытворчыя заданн!, 
дабйвацца перавыканання гэтых 
норм; 

б) паляпшаць якасць працы i 
выпускаемай прадукцы!, не да 

IV. АСНОУНЫЯ АБАВЯЗК1 АД-
М1Н1СТРАЦЫ1. 

25. Адм!нктрацыя (ушверс1тэта 
абавязана: 

а) правтьна арган1заваць працу 
прафесарска-выкладчыцкага саста-
ву i iHj-ых супрацоун1кау навучаль-
най установы, каб кожны праца-
вау па сваёй спецыяльнасц! i 
квал1ф!кацьп, меу замацаванае за 
iM рабочее месца, своечасова, да 
пачетку даручанай працы быу аз-
наёмлены з установленным за-
данием i забяспечаны работай на 
працягу усяго працоунага дня 
(эмены); забяспечыць здаровыя 
небяспечныя умовы працы, спрау-
ны стан абсталявання. 

Своечасова паведамляць выклад-
чыкам расклад ix вучэбных ззнят-
кау i зацвярджаць на наступны 
навучальны год !ндыв!дуальныя 
планы вучэбна-метадычнай, наву 

п р а в ш ы У н у т р а н а г а р а с п а р а д к у 

г р о д з е н с к а г а д з я р ж а у н а г а ун1верс1тэта 

1мя янк1 к у п а л ы 
j 

на паседзе рэктарам ужвератэта. 
Загадчык! кафедр выб!раюцца 

Вучоным саветам ужверс!тэта (фа-
культэта) тэрм1нам не 5 гадоу, ю-
руюць дзейнасцю кафедры i 
нясуць поуную адказнасць за 
BbmiKi яе работы. 

7. Роботжю yHieepciT3Ta у асоб-
ных выпадках могуць працаваць па 
сумяшчальнщтву ва устаноуленым 
парадку. 

8. Пры паступленн! нэ работу ui 
пераводзе супрацоушка вышэйшай 
навучальнай установы ва устаноу-
леным парадку на шшую работу 
адм1н!страцыя абавязана: 

а) азнеёмщь працаун'та з да-
ручанай работай, умовам1 i апла-
тай працы i растлумачыць яго 
правы i абавязк1; 

б) азнеём!ць яго з npaeinsMi 
унутранеге расперадку i вучэбным 
рэжымам у дадзеней навучальнай 
усганове; 
в) пра1нструктевець па тэхн1цы 
б»~пею, Еытворчай raHiTaipbii, 
ririeHe працы, супрацьпажернай 
ахове i 1ншых правшах па ахозе 
працы, а пры прыёме на работу з 
небяспечным1 умовам| працы пра-
весц! навучаине i атэстацыю па 
веданню прев!лау аховы працы. 

9. На ycix работжкау yHieepci-
тэта, якiя працуюць эвыш * пяц1 

дзён, заводзяцца прецоуныя кн!жк1 
у парадку, устаноуленым дзейж-
чаючым заканадауствам. Асобам, 
я к I я працуюць у вышэйшай на-
вучальней установе на умовех па-
гадэжнай аплаты, працоунзя книж-
ка выдаецца пры умове, кал1 да-
дзеная работа з 'яуляецца асноу-
най. 

VciM рабочым, а таксама тым 
служачым, праца яюх аплачваецца 
здзельна, едм1Н1СТ!рацыя ебавязе-
на выдаваць пасля сканчэння 5 
дзён пасля прыёму на работу раз-
лвковыя КН1ЖК1 або выдаваць пры 
выплеце зереботней плети резл1-
ковыя niCTKi. 

10. Спыненне працоунага дага-
вору можа мець месца тольк! на 
асновах, предугледжаных зекана-
дауствам. Pa6oTHiKi yHieepciT3Ta, у 
тым лжу прафесарска-выкладчыцк! 
састау i навуковыя супрацоун!к!, 
маюць праве скесеваць працоуны 
дагавор, заключены на неакрэс-
лены тэрм!н, папярэдз!ушы пра 
гэта аДмжктрацыю nicbMOBa за 
два месяцы. Пры скасеванж да-
гавора па уважл!вых прычьжах, 
прадугледжаных дзейн1чаючым 
заканадауствем, працаунж! папя-
рэджваюць пра гэта адмйн!стра-
цыю за адз1н месяц. 

Час выканзння работ, на як1 ра-
6OTHIK пераведзены за парушэнне 
працоунай дысцыплжы (падпункт 
«г» пункту 44), у тэрмж папярэ-
джеання аб эвальненж не зал1ч-
ваецца. 

Пасля сканчэння указаных тэр-
MiHay пепярэдження працаун^к мее 
права спын)ць работу, а адмлж-
страцыя вышэйшай навучальнай 
установы абавязене выдаць яму 
працоуную кн!жку i правесц! з iM 
разлш. 

Па дагаворанасц'| пам1ж работ-
н т а м i адм1н!страцыяй працоуны 

рачэннем аб'ёму прецы можа пре-
водзщца тольк! пасля заканчэння 
вучэбнага года з захаваннем дзей-
Н1чаючага заканадауства. 

12. Спыненне працоунеге деге-
вора афармляецца зегедам aflMi-
н'ктрэцьи унгаеротэте. 

13. У дзень звальнення едмжи 
стрецыя абавязана выдаць рабо-
чему ц1 служачаму яго «рецоуную 
кжжку з зенесень«м у яе з а г с ам 
аб звальненн! i правесц! з iM кан-
чатковы pa3niK. 3anicbi еб прычы-
нах звальнення у працоуную кн!ж-
ку naeiHHbi рабщца згодна з фар-
MynipoyKaMi дзейжчаючаге зекана-
дауства i са спасыпкай на адпевед-
ны артыкул пункта Зекона. Днём 
звельнення л>чыцце апошн! дзень 
работы. 

III. АСНОУНЫЯ АБАВЯЗК1 РА-
БОТН1КАУ I СТУДЭНТАУ. 

14. Усе работам ун1верс(т»та 
абавязаны: 

а) працаваць добрасумленна, 
падтрымл!ваць дысцыплжу працы 
— аснову парадку у вышэйшай на-
вучальнай установе, своечесова i 
декледна выконваць распараджэн-
Hi адм1н1Страцьи, выкарыстоуваць 
увесь працоуны час для прадук-
цыйнасф працы, пазбягаць дзеян-
няу, як!я перашкаджаюць жшым 
работн!кам выконваць ix працоу-
ныя абевязю; 

б) прытрымл1вацца патрабавен-
няу па ахове працы, тэхн1цы бяс-
neni, вытворчай caHiTapbti, ririeHe 
працы i супрацьпажарнай ахове, 
прадугледжаныя едпеведным! пре-
вглем'| i ж:трукцыям!, працаваць 
у выдадзенай спецвопратцы, спец-
абутку, карыстецце неабУодным* 
сродкам! 1ндыз»ду£льнай аховы; 

в) прымаць меры да неадклад-
най лтв^дацьп прычын i умоу, 
яюя не дазваляюць робяць цяж-
кай нармальную працу (прастой, 
аварыя), i неадкладна апевясц|ць 
еб здарэнж адм1н1страцыю; 

г) захоуваць установлены ла-
радек зехевення метэрыяльных 
каштоунасцей i дакументау; 

д) берагчы i умацоуваць гацыя-
л^тычную маёмасць, эфектыуна 
выкарыстоувець ебсталяванне, бе-
ражл!ва адносщце да !нструментеу, 
як1 я выдаюцца для карыстання ра-
ботн1кам, эканомне i рацыяналь-
на расходаваць сыревЫу, метэрыя-
лы, энерг1Ю, топл!ва i 1ншыя матэ-
рыяльныя рэсурсы; 

е) весц! сябе належным чынам, 
прытрымл!вацца прав1Л сацыял!? 
стычнага супольнага жыцця; 

ж) с'ктэматычна павышаць сваю 
дзелавую (вытворчую) квал|ф1ка-
цыю; 

з) захоуваць правшы унутранага 
распарадку; 

15. Прафесарска-выкладчыцю i 
навуковы састау yHieepciTSTa а б * 
вязаны: 

а) забяспеч'ваць высокую эфе>;-
тыунесць педагаг1чнаге працэсу, 
выхоуваць у студэнтау камужстыч-
ную мараль, разв1ваць у ix сама-
стойнасць, !н!цыятыву, творчыя 
здольнасц!; 

б) паважаць асабктую годнасць 
будучых спецыял1стау, преяуляць 
клопат аб ix культурным i ф1з!ч-

пускаць упушчэння i браку у пра 
цы, захоуваць тэхналаг!чную дыс-
цыпл!ну; 

в) прымаць меры да неадклад 
най л!кв!дацьм прычын i умоу, 
як!я перашкаджаюць або робяць 
цяжэйшым нармальную вытвор^ 
часць прецы (прастой, аварыя), i 
неадкладна давегц1 да Еедама ад-
мш|страцы1. 

18. Кола гбавязкеу (работ), як1я 
выконвае кожны рабочы па сваёй 
спецыяльнац), квал!ф|кацы{ ц! 
службе, вызначаецца адзжым та-
рыфна-квал|ф|кацыйным даведн|-
кем прец i прафес!Й рабочых, ква-
л1фжецыйным даведн!кам пасад 
служачых, а таксама тэхжчны*ы 
npaeiflaMi, службовым! !нструкцыя-
Mi i палажэнням! ва устаноуленым 
паредку. 

19. Студэнты YHiBepciT»Ta абавя-
заны: 

а) глыбока авалодваць тэарэты-
4H>iMi ведам'|, практычным! на-
выкам! i сучасным! метадам!- дас-
ледаванняу па выбранай спецыяль-
насц!, грамадск!м1 навукам); 

б) выконваць ва устаноуленыя 
тэрмжы усе eiflbi эаданняу, пра-
дугледжаных адпаведным! вучэб-
ным! планам! i праграмам! наву-
чання; 

в) пастаянна !мкнуцца да павы-
шэння агульнай культуры, мараль-
нага ! ф;з1чнега удасканальвання; 

г) захоуваць прав1лы унутранага 
распарадку. 

Студэнты удзельн1чаюць у пра-
пагандзе навуковых i пал!тычных 
ведау, а таксама у грамадск!х ме-
рапрыемствах, «%К1Я праводзяцца 
вышэйшай навучальнай установай 
сярод насельжцтва. 

20. Пры адсутнасц! на сем!нар-
ск!х i практычных занятках па 
уважл!вых прычьжах студэнт аба-
вязаны не пазней, ч ы м на наступ-
ны дзень паставщь да ведама дэ-
кана факультэте i у першы дзень 
прадстев1ць даныя аб прычы-
нах пропуску заняткеу. У выпад-
ку хваробы студэнт прадстауляе 
дэкану факультэта даведку уста-
ноуленаге узору адпаведнай ля-
чэбней установы. 

21. Пры уЬаходзе KipayHiKoy; 
ун1верс1тэте i факультэта у ауды-
торыю студэнты абевязаны уста-
ваць. 

22. Студэнты абавязаны беражл!-
ва i акуратна адно~щца ад сацы-
ял1стычнай меёмесц! (жвенгар, 
вучэбныя дапаможн!к!, KHiri, пры-
боры i г. д.). Студэнтам забаре-
няецца без дазволу адм1Н1страцьп 
вышэйшай невуковей установы вы-
носгць предметы i рознае абста-
ляванне з лабараторый, вучэбных 
i 1ншых памяшканняу. 

Студэнты neeiHHbi быць дысц^п-
лжеваным!, акуратным1 як у на-
вучальнай установе, так i на вулР-
цы, у грамедск!х месцах. 

24. Належную чыстату i парадак 
ва ycix вучэбных i вучэбна-выт-
ворчых памяшканнях забяспечва-
юць тэхн!чны персанал i студэнты 
на пачатках самеабслугоуванкя i 
згодна з устаноуленым ва yHieeip-
С(тэце распарадкам. 

кова-даследчаи i жшых в!дау ра-
бот, як!я выконвае префесарска-
выкладчыцк! састау вышэйшых на-
вучальных устаноу; 

б) ствараць умовы для павы-
шэння якасш' падрыхтоую i выха-
вення спецыялктеу з ул!кем патре-
баванняу сучаснай вытворчасц!, на-
вейшых дасягненняу навук!, тэх-
Hmi i культуры, перспектыу ix 
разв'щця i навуковай аргажза-
цьп працы; арган!эаваць вывучэн-
не i укараненне перадавых J k ^ r 
дау навучання, механ!завац1 цщ/̂ .-
Kifl i прецеёмк1я работы у вучэб-
не-вытворчых майстэрнях (гаспа-
даркех) вучэбнай установы; 

в) здзяйсняць выхаваучую ра-
боту з супрацоужкем!, студэнтем!, 
acnipeHTeMi, слухачам1 падрыхтоу-
чега аддзялення, ствараць умовы 
для правядзення культурна-выха-
ваучей работы, заняткау ф1з'|чи й 
культурай i мастацкей т в ^ ' ^ - ^ 
сцю; 

г) своечасова разглядаць i ука-
раняць прапановы грамедсжх ар-
ган1зацый, вьжладчьжау i шшых 
работн!кау, нак!реваныя на паляп-
шэнне работы вучэбнай установы, 
падпрымшваць i узнагароджваць 
лепшых работН1кау вучэбнай уста-
новы ; 

д) забяспечвець строгае захоу-
ванне працоунай i вытворчай дыс-
цыплжы., пастаянна здзяйсняючы 
аргангзетергкую, эканамкжую 
i пел!тыке-выхевеучую работу, на-
жраваную на яе умацаванне, пра-
духтенне страт працоунеге чесу, 
рецыянельнае выкарыстанне пра-
цоуных рэсурсау, фарм!раванне 
стабтьных працоуных калектывау; 
прымяняць меры уздзеяння да 
парушальн!кау працоунай дысцып-
лжы, ул!чваючы пры гэтым дум-
к! працоуных калектывау; 

е) няухшьна залоувець зекана-
дауства аб працы ! правдах ахо-
вы працы; паляпшаць умовы пра-
цы i вучобы супрацоуткау, сту-

дэнтау, аотрентау i слухачоу пед-
рыхтоучага аддзяленнГя. Забяспеч-
вець н-лежнае тэхн!чнае ебсталя-
ванне ycix рабочых месц i ства-
раць на ix умсвы працы, адпавед-
ныя праа!лем аховы працы (пра 
вшам пз тэхн1цы бяспею, caniTap-
ным нормам i правшам i 1Нш.). Прь 
адсутнасц1 у npaeinex патрабавен 
няу, выкананне яжх пры вядзен 
Hi работ н е с х о д н а для забеспя 
чэння не6яспечнь»х умоу працы 
адмжктрацыя у«1верс1тэта па уз 
гадненню з прафсаюзным кэмНэ 
там выкладчыкау i супрацоунжа 
прымзе меры, як!я гарантуюц! 
бяслечныя умовы працы; 

ж) прымаць неабходныя мер| 
па прафтактыцы вытворчаге трау 
матызму, лрафеоянальных i >ншы 
захворвансмяу рабочых i служгчьо 
у вы-падках, прадугледжаных эг 
канадауствам, своечесова пра f 
стауляць льготы ! кампенсацьп 
сувяз1 са шкодным! умовам! пр« 
цы {скерочаны працоуны дзен1 
дадетковыя водпус«1, лячэбна-пр< 
ф«лактымнае харчаванне i !нш. 
зебяспечыць згодна з нормам 
як'|я дзейжчаюць, палажзння/ 



« 

1ГРОДЗЕНСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ 3-я сгаронка 

спецыяльнай вогтраткай, абуткам i 
жшым{ сродкам| жды»1дуальнай 
аховы, аргажзоуваць належны 
дагляд за гэтым! сродкам!; 

з) пастаянна кантраляваць веден-
ие i выкананне сулрацоунжам!, сту-
дентам!, аспирантам!, слухачам! 
ладрыхтоучага аддзялення ycix 
патрабаванняу i жструкцый па тэх-
жцы бяспею, вытворчай сажтары! 
i ririeHe працы, супраиьпажарнай 
олове; 

i) забяспечваць спраунае утры-
мзнне памяшкання, ацяплення, ес-
вятлення, вентыляцы!, абсталяван-
ня, ствараць нармальныя умовы 
для захавання верхняга адзення 
супрацоужкау навучзльнай устано-в 

вы, аотрантау, студэнтау i слуха 
чоу ладрыхтоучага аддзялення; 

к) забяопечваць празшьнзе пры-
мяненне дэейжчаючых умоу «пла-
ты i нарлмравання працы; выдаввць 
заработную плату i стыпгндыю ва 
устеноуленыя тэрмжы; 

л) забяспечваць своечасовае 
прадстауленне водпускеу yciM ра-
ботнжам навучальнай установы. 

Паведамляць выкладчыкам у канцы 
навучальнага года (да а д ы ^ д у у 
водпуск) ix гадавую нвгр/зку у 
новым начучальным годзе;' 

» 
м) развгваць сацыялкть1чнае спа-

борнвцтва, ствараць умо<зы працоу-
наму калектыву для усямернага 
пэвышэння эфектыунасц! !дэйна-
выхаеаумай, вучэбна-метадычнай i 
навукова-даследчай работы, пра-
дукцыйнасф працы, зфектыунасц! 
грамадскай вытворчасц!, паляп-
шэння якасщ работ, энЬкэння са-
бекошту вылускаемей прадукцьи, 
рацыянальнега выкарыстання пра-
ц о у н а п часу, сырзвжы, м-атэрыя-
лау, 3Heprii, жшьгх рэсурсау, вы-
канання планау паставак па дага-
аорах i заказах, ласпяхавага вы-
канення сецыялктычных абавяза-
цельствау,. своечасовага падвя-

^тзення выжкау i вызначэние пера-
А а к ц а у спеборн;цтва, павышэння 

маральнаге i матэрыяльнаге 
Рп^лулявання вькокапрадукцыйнай 
працы, рашэння пытанняу аб уэна-
ггроджванж перадэ-зых калекты-
вау i работн'икау; забяспечваць 
распаусюджванне i укараненне пе-
радавога вопыту i каштоуных iwi-
цыятыу — работн'вкау данэга i iH-
шык працоуных калекты'ву; 

^ н ) своечасова разглядаць i ука-
Ш>*. -1ь,ь вынаходжцтвы i рацыянал!-
эатерсюя прапзновы, падцрымл!-
ваць наватарау вытворчасц'1, са 
дзейн':ча.ць маса-ай навукова-тэх-
жчнай творчасц'|; 

о) ззбяспечваць сктэматычнае 
павыш&нне дзелавой (вытворчай) 
квалчфжацьп работжкау i узроуню 
ix эканамгчных i прававых ведау, 
ствараць неабходныя умо -ы для 
сумяшчэння п р щ ы з н аз учением 
на вытворчасц1 i у навучальных 
у станов ах; 

п) ствараць працоунаму калек-
тыву неабходныя умовьг для вь>ка-
нання |м csaix паунамоцтеау, прад-
угледжаных Законам С С С Р «Аб 
працоунь>х калектывах i павышэн-
Hi ix poni у KipaeaHHi шрадпрыем-
C T e a M i , устанозам!, .--рган1зацыям|»; 
садзейн1чаць стварэнню у працоу-
ным калектыве дзелавых, творчых 
абстзвт, усямерна падтрь»мл1ваць 
i разв'|в.»ць шгцыятыву i актьгу-
насць працоуных, забяспечваць ix 
удэел у к'раванн) ун1верс!тэтам, у 
поунай меры выкарыстоуваючы' 
сход працоунага калектызу, выт-
ворчыя нарады, канфе(Оэнцьм i 
розныя формы гр^мадскай дзеЯ-
насц|; 

своечасова разглядаць крытыч-
ныя зауваг1 работнтау i пазедам-
ляць аб г*рынятых мерах; 

р ) угажл!ва гдносщца да патра-
баванняу работнгкау, забяспечваць 
лаляпшзнне ix жыллёвьгх i куль-
турна-бытавых умоу, ажь:цдяуляць 
будаутцтва, ремонт i утрыманне у 
належнькм стане жылых дамоу, 
штзрнатау, клубных уст а ноу, азда-
рауленчых, спарты-уньрх збудаван-
няу, дз1цячых дашкольных устаноу, 
а таксама прадпрыемствау 
гендлёва-бытавога абслугоування i 
сталовых непасрэдна у навучальнай 
установе, аказваць дапамогу у ка-
аператыуным i тдыв!дуальным бу-
даунщтве; аргатзаваць уЛ1к работ-
нтау, як!м неабходна палепшыць 
жыллёвыя умовы, размяркоуваць 
жыллёвую плошчу згодна з дзей-
нгчаючым заканадауствам па су-
меснаму рашэнню з прафсаюзны-м 
кам!тэтам выкладчьакау i супра-
цоунжау i зебяспечыць шырокую 
галоснасць пры рашенж гэтых пы-
танняу. 

Забяспечваць неабходным аб-
сталяваннем, матзрыялам!, 1нвен 
таром, тструментам! вучэбны пра-
цзс, навуковую, культурна-выха-
ваучую, аздерауленчую i ф1зкуль-
турна-масавую работу; 

с) распрацауваць i праводз1ць 
мврапрь»емствы па папярзджванню 
i прадухшенню гграяуленняу п'ян-
ства i алкагал1зму, здэяйсняць вы-
хаваучыя меры, нак!раваныя на 
рашучае умацаванне антыапкаголь 
най барацьбы i павышэнне яе 
эфектыунасцК Актыв!заваць дзей-
насць працоуных калектывау па 
л1«в1дацЫ1 прычын i умоу, як1Я 
нараджаюць п'янства i алкагалгзм. 

Адм1н1страцыя выконваэ свае 
абааязк! у адпаведных выпйдках 
сумесна ц1 па узгадненню з праф-
саюзньгм «ам1тэтам ун!верс1тэта, а 
таксама з у л т а м паунамсцтвау 
працоунага калектыву. 

зана неадкладна прыняць меры да 
замены яго гншым вьжладчыкам 
(работникам). 

35. Звышурочныя работы, як пра-
в|ла, не дапусмаюцца. Прымянен-
не звышурочных работ адмгжстра-
цыяй можа праводз1цца у выключ-
ных вь падках, прадугледжаных 
дзейжчаючым заканадауствам, 
тольк! з дазволу прафсаюзнага 
кам1тэту yHieepciTJTa. 

36. ЗАБАРАНЯЕЦЦА 9 ПРАЦОУ-
НЫ ЧАС: 

а) адцягваць працоуных i служе-
ны* ад ix непзсрэднай працы, ад 
рываць ix з работы для аыканан-
ня фамадск!х абавязкау i правя-
дзення рознага роду мерспрыем-
ствау, не звязгных з вытворчай 
дзейнэсцю (злёты, ceMiiHapbi, спар-
тыуныя опаборнщтвы, удзел у ма-
стацкай самадзейна_ц1, турысцк1я 
паездко i г. д.); 

згодна дзеин1чак>чаму парадку на 
гзтыя мэты, для наватарау i пера-
дав>коу вытворчасц1, а таксама 
асоб, пргцяглы час добрасумлен-
на працуючых у вышэйшай наву-
чальнай установе. 
42. З а iiiocnexj у вучобе, актыуны 
удэел у навукова-даследчай рабо-
це i грамадск!м жыцц1 ужвератэта 
для студэнтау, acnipaHray, слуха-
чоу ладрыхтоучага аддзялення 
устанаул)вак>цца меры заахвочван-
ня: 

а) аб'ява падзяк1; 
б) узнаггрода граматам!; 
в) узнапарода каштоуным пада-

рункам; 
г) выдача прэми. 
Выбар форм матзрыяльнага за-

ахгочвання ажыццяуляецца ЕЫШЭЙ 
шай навучальнай установай па 
представлению студзнцкага калек-
тыаа у межах сродкау, як1я мае 

нарнага спа1ГНання, прадугледжа-
ных у пункце 44 наступных npaein. 

Рабочым i служачым, у як;х ёсць 
прагул без уважл'шых прычын, 
чарговы адпачынак у адпаведным 
годзе эмяншаецца на колькасць 
дзён прагула, пры гэтым водпуск 
не nseiHeH быць менш двух пра-
цоуных тыдняу (12 працоуных 
дзён). 

46. Дысцыплшарныя спагнанн1 
щрымяняюцца рэктарам, прарэкта-
рам ужверотэта па узгадненню з 
префкомам i аб 'яуляюцца загадам. 

Адмашстрацыя навучальнай ус-
тановы мае права замест дысцы-
плЫарнага спагнання перадаць пы-
танне аб парушэнн1 працоунай 
дькцыплжы на разгляд працоуна-
га калектьсу ц'1 прамадскай арга-
н!зацьи. 

47. Працоуныя калектывы пра-
я/ляюць строгую таварыскую па-

ПРАВ1ЛЫ УНУТРАНАГА РАСПАРАДКУ 

ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УШВЕРС1ТЭТА 

1мя ЯНК1 КУПАЛЫ 

V. ПРАЦОУНЫ m a c I ЯГО вы-
КАРЫСТАННЕ. 

27. Ва ушверотэце функць!ян"|-
руе 6-дзённы гхрацоуны тыдзень. 

28. Для пр^фесарска-выкладчыц-
кага састазу устаноулены шасцга-
дз'|нны працоуны дзень. 

У межах шасц!гадз1ннага пра-
цоунага дня выкладчык! п;в!нны 
весц1 усе в1ды вучэбна- метадыч-
най, сыхаваучай i 1ншых работ, яаоя* 
прадугледжаны займаемай пага-
дай, вучэбным планам i планам 
навукова-даследчай працы. 

Работа па сумяшчальжцтеу, даз-
воленая дзейнмаючым закан-дау-
ствам прафесарска-выкладчыцкаму 
саставу, рабочым i служачым 
neeiHHa выконваццз- у непрацоуны 
па асноунай службе час. 

29. Кантроль за Еыкананнем рас-
кладу вучзбных заняткау i за вы-
кан.°ннем !ндь»в1дуальных планау 
вучэбна-метадычнай i навукова-да-
следчай работы ажыццяуляецца 
загадчыкам1 кафедр i дэканам! фа-
культэтау. 

30. Працягласць працоунага дня 
навуковага, вучэбна-дапаможнага i 
адм1н1страцыйна-гаспадарчага пер-
саналу — 7 гадзто. 

Для асоб, занятых на работах са 
шкодным| умовам'|, устанаул|ваец-
ца скарочаны працоуны дзень 
эгодна з дзейжчаючым заканадау-
ствам. 

31. Час лачатку i заканчэння пра-
цы i перапь(нку адпачынку i 
харчавання у ст а на ул'т а ецца для 
працоуных i служачых з 9 да 17 
гадзш, у перадвыхадныя i перад-
святочныя flHi з 9 да 16 гадз'|н» 

Па узгадненню з прафсаюзным1 
камкэтам! выкладчык^у, сулрацоу-
нЫау i студзитау падраздзяленням 
ун'|верс'ртэта i асобным трупам пра-
цаун!коу можа устанаулвацца »н-
шы час пачатку i канца працы. Ка-
лектьгаы б|бл1ятэк'|, аддэела кад-
рау, навуковага, вучзбнага i гаспа-
дарчай частак i некаторых !ншых 
падрьздзяленняу на падстазе за-
гада MinicTspcTBa вьшэйшых наву-
чальных устаноу С С С Р № 63 ад 30 
жжуня 1985 года працуюць на рэ-
жыме г1бкага працоунага часу. 

32. Аб пачатку i канцы работы, 
а таксама еб перапынку 
рабочыя i служачыя абвяшчаюцца 
адпазедным1 с1гналам1 ц! шшым 
спосабам. Ф о р м ы кантролю за 
працай выкладчьекау устанаулпва-
юцца адм1н>страцыяй па узгаднен-
ню з лрафсаюзнай гргажзацыяй 
ун'|верс'|тэта. 

Да пачатку працы кожны работ-
HI'IK абавязаны адэначыць свой пры,-
ход на работу, а л геля заканчэн-
ня працоунага дня — адыход з 
работы у парадку, устаноулень^м 
в а ун1верс'|тзце. 

33. Адмш'ктрацыя абевязана 
арган!эаваць ул>к прыходу на пра-
цу i адыходу з працы. 

Работнта, як1 з'яв!уся на работу 
у нецвяроэым стане, адмЫстра-
цыя не дапуокае да працы у да-
дзены працоуны дзень (змену). 

34. Пры няяуцы на працу вы-
кл*дчыка ц! !ншага супрацоунжа 
ун1версиэта адм!к!страцыя абавя-

б) склжаць сходы, пасяджэнн1 i 
розныя нарады па грамадск1х спра-
вах. 

37. Чарговасць прадстаулення 
штогадовых водпускау устанаул1-
ваецца адм'мктрацыяй у ж в е р а -
тэта па узгадненню з прафсаюз-
ным кам|1тэтам вьжладчыкау i су-
лрацоун1кау э ул!кам неабходнасц! 
забеспячэння нармальнага ходу 
п р ! ц ы вучэбнай установы i сгтрь(-
яльных умоу для адпачынку пра-
цоуных i служачых. Граф1к водпу-
скау складаецца на кожнц калян-
дарны год не пазней 5 снежня 
бягучага года i даводз^цца да ве-
дама ycix працоуных i служачых. 

Прафесарска-выкладчыцкаму са 
ставу прадстауляюцца, як правша, 
штогадозыя водггуск! у летн1 каж-
куля(рны перыяд. 

VI. УЗНАГАРОДЫ ЗА ПОСПЕХ1 
9 ПРАЦЫ | ВУЧОБЕ. 

38. За узорнае выкананне пра-
цоуных абавязкау, nocnexi у сацы-
ял1стычным спаборн1цтве, павы-
шэнне прадукцыйнасц! працы, па-
ляпшэнне якасц! лрадукцьй, пра-
цяглую беэдакорную працу, нава-
тарства 9 працы i за Иншыя дасяг-
ненн1 у працы выкладчык! i работ-
HiKi могуць уэнагароджвацца: 

а) аб'явай падэяк!; 
б) выдачей np3Mii; 
в) каштоуньим падарункам; 
г) Ганаровай граматай; 
д) занясеннем у Кжгу гонару, на 

Дошку гонару. 
Уэнагароды, прадугледжаныя пун-

ктам» «а», «б», «в», прымяняюцца 
адмМстрацыяй па узгадненню, а 
прадугледжаныя пунктам! «г» i 
«д» — сумесна з прафсаюзным 
кам|тэтам выкладчыкау i супра-
цоужкау вышэйшай навучальнай 
уеттновы. 

Пры узнагароджванн! ул1чваецца 
думка працоунага калектыву. 

Узнагароды аб 'яуляюцца у зага-
дзе рэктар.з (лрарэктара), даво-
дзяцца да ведама усяго калекты-
ву i эаносяцца у працоуную кжжку 
работника. 

39. Работникам, як1я паспяхова i 
добрасумленна выконваюць свае 
працоуныя абавязк!, прадстауляюц-
ца у першую чергу nepaeari i льго-
ты у галже сацыяльна-культур-
нага i жыллёва-бытевога абслу-
гоування. Так1м работникам прад-
стауляецца таксам а перавага пры 
павышэнн'| па рабоце. 

40. За асобныя працоуныя за-
слуг) р а б о т н Ы yHieepciT3Ta прад-
стауляюцца у вышэйстаячыя орга-
ны для узнагароды ордэнам!, ме-
далями, Ганаровым'| граматам!, на-
грудным! значкам! i да прысваен-
ня ганаровых звання-у i звання 
лепшага работнжа па дадзенай 
прафесН. 

41. Працоуныя калектывы прымя-
няюць за поспех! у працы меры 
грамадскага заахвочвання, прад-
стауляюць работнкау для мараль-
нага i матзрыяльнага заахвочван-
ня; выказваюць свае аднооты па 
кандыдагурах, прадстауленых да 
дзяржауных узнагарод, устанаул!-
ваюць дадатковыя льготы i перава-
ri за л»к сродкау, выдзеленых 

ун|верс!тэт. 
Узнагароды аб 'яуляюцца загадам 

рэктара па узгадненню з прафко-
мам студэнтау i кам!тэтам камса-
мсила i даводзяцца да ведама сту-
дэнцк!х труп (факультэта) на схо-
дзе. Выпкка з загаду аб узнвга-
родзе захоуваецца у асаб!стай 
оправе студэнта. 

VII. АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУ-
ШЭННЕ ПРАЦОУНАЙ I ВУЧЭБНАЙ 
ДЫСЦЫПЛ1НЫ. 

43. Парушэнне працоунай дысцы-
пл!ны, г. зн. невыкананне ц1 нена-

леЖнае выкананне па в!не работн!ка 
ускладзеных на яго працоуных аба-
вязкау, вядзе за габой прымянен-
не мер дысцылл!нернага ц! гра-

мадскага уздзеяння, а тгкеама пры-
мяненне >ншых мер, прадугледжа-
ных дэейжчаючым заканадауст-
вам. 

44. За парушэнне працоунай 
дыгцыпл'жы адм!нктрзцыя ужвер-
атэта выкарыстоуаае на 'тупныя 
дысцыпл!нарныя спагнанж: 

а) заувагу; 
б) вымову; 
в) строгую вымову; 
г) перавод на жжэйаплачвае* 

t*Y>o работу на тэрмж д а т р о х м е -
сяцау i змяшчэнне на жжэйшую 
пасаду на так! ж тэрмон. 

За с!стэматычнае парушэнне 
працоунай дысцылл!ны, прагул без 
уважл!вых прычын ц! з'яуленне на 
рхбоце у нецвярозым стане ра-
ботн i'K можа быць пераведзены 
на Ышую, жжэйаплачваемую пра-
цу щ пасаду на тзрмж, указаны 
у абзацы I дадзенага пздпункта. 
пункта. 

д) ззальненне. 
Звальненне у якасц! дысцыпл!-

нарнага спагнання можа быць 
прыменена па узгадненню з праф-
саюзным камЬэтам выкладчыкау i 
супрацоужкау за сктэматычнае 
невыкананне работн'жам без ува-
жлIBых прьичын абавязацельствау, 
уокладзеных на яго щрацоуным 
дагаворам ц| правшам! унутранага 
расларадку, кал! да рзботжка ра-
ней прымянял!ся меры ды-цышн-
нарнага спа_нання, за прагул (у 
тым л1ку за адсутнасць на рзбоце 
больш трох гадэ!н на щрацягу пра1 

цоунага часу) без уважтвых пры-
чын, за з 'яуленне на рабоце у не-
цвярозым стане, а тэк-ама за учы-
ненне па месцу працы крадзяжу 
(у тым лжу дробнага) дзяржаунай 
ц! грамадскай маёмасц!. 

Прагулам л1чыцца непрыход на 
работу бе>з уважл!вых пры-чын на 
працягу усяго працоунага дня. 
Аднолькавым чынам л1чацца лра-
гульшчыкам! работник!, як1я адсут-
жчвюць на рабоце на працягу 
працоунага дня без уважл!вых 
прычын i да ix прымяняюцца тыя 
ж меры адказнасц!, як!я устаноу-
лены за прагул. 

45. За прагул (у тым л т у за ад-
сутнасць на рабоце больш трох 
гадз'ж на працягу рабочага дня) 
без уважл'тых прычын, расп!ццё 
сшртных ная!ткау ц! з 'яуленне у 
нецвяроэым стане - адмжктрацыя 
вышэйшай навучальнай установы 
прымяняе адну з мер дысцыпли 

трабавальнасць да работн«кау, не-
добрасумленна выконваючых пра-
цоуныя абавязк!, лрымяняюць да 
членау калектьщу за парушэнне 
працоунай дысцыплшы меры грэ-

мадскаге спагнання, перадаюць ма-
тэрыялы аб парушальжках працоу-
най ды-цы1плжы на разгляд гра 
мадс«1х аргажзацый, ставяць пы-
TaHH'i аб прымяненн1 да леру-
шальнжау працоунай дысцыпл'|ны 
мер уздзеяння, прадугледжаных 
заканадауствам. 

48. Да прымянення спагнання ад 
парушальн!ка працоунай дысцы-
пл!ны павшны бьвць патрабаваны 
тлумачэнн! у п'сьмонай форме. Ад -
к?.з работника даць тлумачэнне не 
можа служьгць лерашкодай для 
щ.сьимянення спагнання. 

Дыгцыплвнарныя спагнанж пры-
мяняюцца адмжктрацыяй непа-
Ч.ээдна за Еыяуленнем npaeiH-
насц!, але не пазней аднаго меся-
ца з дня яго выяулення, не ynin-
еаючы часу хваробы 4i энаходжан-
н,я работн!ка у водпуску. 

Дь»сцыпл]нернае спагнанне не 
можа быць прыменена пазней 
шасц1 месяцау з Дня учынення 
прбв!ннасц!. Ва указаныя тзрм!ны 
не уключаециа час вытворчасц! па 
5*галоунай опразе. 

49. За кожнае парушэнне пра-
цоунай дысць тлжы можа быць 
прыменена толью адно дысцыпл!-
нгрнае спагнанне. 

50. Пры прымяненн'| спагнання 
neeiHHa ул!ч?ацца цяжкасць пра-
в'жнасц!, абстав!ны, пры як ix яно 
здзейснена, папярэдняя праца i 
паводз1ны рвботн'жа. 

51. Загад аб прымяненж дысцы-
плжарнага спагнання з указанием 
матывау яго прымянення, даво-
д31Ц|Ц,а да ведама работника, да 
якога было прыменена спагнанне, 
пад pacnicKy у тро-хдзённы тэрм'ш. 

Загад у неабходных выледках 
даводз1цца да свядомасц! pa6oTHi-
кау навучальнай устанозы. 

52. Кал! на працягу года з дня 
прымянення дысцьепл!нарнага спаг-
нання д а работжка не будзе пры-
менена новае дысцыплжарнае 
спагнанне, то яно скасоуваецца. 

Адм!нкт ? ацыя па сваёй Ш1цыя-
тыве ф ла хадатайжцтву працоу-
нага калекть»ву можа выдаць за-
гад аб зняцц! спагнання не чакаю-
чы канца года, кал'| работн'ж не 
депусфу новага парушэння пра-
цоунай дысцыплЫы i пры тым лра-
яв1у сябе як добрасумленны ра-
ботник. 

На працягу тэрмшу дзеяння 
дысцыплжарнага спагнання меры 
заахвочвання, указаныя у наступ-
ных правшах, да работжка не 
прымяняюцца. 

53. Працоуны калектыу мае пра-
ва зняць спагнанне датэрмЫова 
да канца года з дня яго прымя-
нення, а таксема стэв!ць пытанне 
аб датэрм)новым зняцц! дысцыпл!-
нарнаге спагнання ц1 аб спыненж 
дзеяння !ншых мер, яюя прымя-
няюцца за парушэнне працоунай 
дысцыплжы, кал! член калектыва 
не дапусц|у новага 

(Працяг на Ътар. 4). 
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парушэння д ь к ц ы п л т ы i npanaiy 
сябе як добрасумленны работник. 

54. За парушэнне ceaix абавяз-
кау, вучэбнай дысцыплшы, прав:-
лау унутракага распарадку i са-
цыяш'стычнага супольиага жыцця 
да студэнтау, асшрантау, слухачоу 
ладрыхтоучага аддзялення можа 
быць применена адно з наступных 
дысцыплжарных спагнанняу: 

а) заузага; 
б) вымова; 
• ) строгая аымова; 
г) выключэнне з ун(верс'|тэта. 
Выключэнне з вылэйшай наву-

чвльнай устгноЕЫ студэнтау i слу-
хачоу падрыхтоучага аддзялення 
праводз'щца з улжам думак праф-
к<зма студэнтау начучаль»?ай уста-
ковы, а выключэнне з вы-иэйшай 
навучзльна* устанозы непауне'а-
довых студзнтау, слухачоу падрых 
тоучага аддзялення празсдзщца, 
акрамя таго, са згоды раённай (га-
радской) к а м к и Па справах непау-
нагадовых. 

Ды :цыпл)нарныя спагнанж пры-
мяняюцца непасрэдна пасля выяу 
лення гсрав1ннасц°1, але не пазней 
аднаго месяца з д н я яго «ыяулен-
ня (не ул1чваючы "jecy хваробы ц1 
знаходжання студэнта, асшранта, 
слухача падрыхтоучага аддзялен-
ня на кажкулах) , яно не можа 
быць прыменека пазней шасц! ме-
слцау з дня здзяйснення превш-
на'ц1. Kani студгнт, аспирант, на 
лрацягу ода з дня прымяиення 
ды-цыпишарнага тпагнання не бу-
Дз« подвергнуты новаму дысцьпл!-
нарламу спагнанню, то ён пиыада 
№ л а д» яр гау ш ь«м< я дысцыплмар 
нему спагнанню. 

55. У првцоуныя кжжк! студэн-
тау, апп'рамтву, слухачоу падрых-
тоучага аддзялення, яюя маюць 
лрацоуныя кнЬкк|, ужвератэ т уно-
сщь зап!с -зб чз-е навучання на 
дзённым еддзяленж ужверсгтэта 
без указания прычыны выключэн. 
ня. 

VIII. ВУЧЭБНЫ ПАРАДАК. 
56. Вучзбныя занятк'| ва yHisep 

скэце праводзяццз па раскладу 
згодна з вуч:6ным'| планам! i пра 
грамам!, зацверджаньпм! ва уста 
ноуленым парадку. 

Д л я студэнтау дзённаЗ i вячэр-
няй ф о р м навучання два разы у 
год устанаул1ваюц,иа канжулы 
агульнай працягласцю 7—10 тыд-
няу. Скарачэнне працягласф каж-

яулау, устаноуленых вучэбным! 
планам!, не дапускаецца. 

57. Вызеаленне студэнтау ад ву-
чэбных заняткау на работы, не ззя-
заныя з вучэбным гтрац>-ам, нэ 
дапускаецца. 

58. Вучэбны расклад складаецца 
на семестр i выаешваецца не паз-
ней, чым за 10 дэён да пачатку 
кожнага семестра. 

Для правядэення факультатыу-
ных заняткау складаецца асобны 
расклад. Н а ф у з к а студэнтау пры 
навучанж з адрьвам ад вытворча-
сц! yciMi в1дам! вучэбных заняткау, 
уключаючы факультатыуныя: на 

кау (i у перапынках пам1ж занят-
камн) у аудыторыях, лабараторыях, 
вучэбных майстзрнях i кабшетах 
лабаранты падрыхтоуваюць неаб-
ходныя вучэбныя дапаможнж! i 
аппаратуру. 

62. Для правядэення практычных 
заняткау у аудыторыях, лабарато-
рыях, вучэбных майстэрнях кожны 
курс дзелщца на групы. Састау 
студэнцшх труп устанаул^ваецца 
загадам рэктара у залежнасц1 ад 
характеру практычных заняткау. 

63. У кожнай студэнцкай групе 
Еыб'|раецца стараста калектыва-м 
гэтай трупы, як! працуе у цесным 

ж) кантроль за своечасовым ат-
рыманнем i выдачей стыпендьм 
студэнтам трупы. 

Распараджэнне старасты у межах 
указаных вышэй функцый абаэяз-
ксвае для ycix студэнтау трупы. 

64. У кожнай прупе вядзецца 
журнал устаноуленай формы, як1 
захоуваецца на факультэтах i што-
дзённа, перад пачаткам заняткау, 
выдаецца старасце, як! адзначаэ 
у !м прысутн;чак>чых i адсутн!чаю-
чых на занятках студэнтау. 

IX. ПАРАДАК У ПАМЯШКАННЯХ. 
65. Адказнасць за добраупарад-

казанасць у вучэбных памяшканнях 

адм1н1страцыйна-гаспадарчаге пер-
санала ynieepciT3Ta. 

67. Ва уншерЫтэце устанаул!ва-
юцца наступныя лрыемныя гадэ!-
ны: 

а) рэктар прымае студэнтау, су-
працоужкау ун|верс!тэта ла асаб!-
стых справах; 

у сераду i пятжцу з 15.00 д а 
17.00 гадзш; супрацоунжау ун!вер-
с!тэта па службовых ! тэрм!новых 
справах з 16.00 да 17.00. 

б) прарэктар па вучэбнай ра-
боце прымае наведвальнжау у ау-
торак з 16.00 да 17.00 i чацвер э 
9.00 д а 11.00 гадзЫ; 

ПРАВ1ЛЫ УНУТРАНАГА РАСПАРАДКУ 

ГР0ДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УШВЕРС1ТЭТА 

1мя ЯНК1 КУПАЛЫ 

I—IV курсах — не больш 36 га-
Дэ1н i на V — V I курсах — не больш 
30 г а д з ш у т ы д з е н ь . 

59. Працягласць акадэм1чнай га-
Д31НЫ — 40—45 хв!л1н. Перад па-
чаткам вучэбных заняткау гучыць 
два званк!: лершы даецце за 
дз«е хв!л1ны да пачатку акадамм-
най гадз!ны, друг! званок абвяшчае 
аб пачатку заняткау. Пасля закан-
чэння заняткау даецца адз'|Н зва-
ном. Пасля звканчэиня акадэм!чнай 
гадэжы заняткау устанаул1ваецца 
перапынак працягласцю 5—10 xei-
л«н. На працягу вучэбнага дня — 
абедзены перапынак працягласцю 
не менш 40 хв!л!н. 

•60. Уваход студэнтау ва аудыто-
рыю пасля другога званка забара-
няецца да перапынку. 

Пасля пачатку заняткау ва ycix 
вучэбных i прылягаючьгх да ix па-
мяшканнях павЫны быць забяспе-
чаны ц'|шыня ! парадак, неабход-
ныя для нармальнага ходу вучэб-
ных заняткау. Недапушчальна пе-
рарьюаць вучгбныя занятю, увахо-
дз!ць у аудыторыю i выходз'щь з 
яе у час !х прагядзгння . 

61. Да пачатку вучэбных занят-

кантакце з прафгрупоргам i кам-
соргам! групы i г.адначальваецца 
непасрэдна дэкаку факультэта, 
презодз!ць у сваей групе усе яго 
рэспараджэнн! ! указанн!. 

У функцы! «тарастм групы увахо-
Д3|ць: I t 

а) персанальны уп\к наведвання 
студэнтам,! ycix в|дау вучэбных за-
няткау; 

б) представление дэкаку факуль-
тэта кожны дзень рапарта аб ня-
яуцы ц1 спаэнекн| студэнтау на 
занятк! ^ указанием прычын слаз-
неяня; 

в) нагляд за станам вучэбнай 
дысцьаллены у групе на лекцыях i 
практычных занятках, а таксама за 
захоуваннем вучэбнага абсталяван-
ня i |нвентару; 

г) своечасовая арган1зацыя ат-
рымання i размерказання сярод 
студэнтау групы падручнтау i ву-
чэбных дапаможнжау; 

д ) паведамленне студэнтам аб 
эмяненнях у раскладзе заняткау 
дзканам факулыэта ; 

е) назначэнне на кожны дзень 
у парадку чарп дзяжурнага па 
пруле; 

(наяунасць слраунай мэбл1, вучэб-
нага абсталявання, падгрымка 

нармальнай тэмпературы, асвятлеи-
ня i !нш.). нясе праржтар па ад-
мМгтрацыйна-гаспадарчай рабоце 
ун ' тератэта . 

За сГ!раунасць абстал»;ання у 
лабараторыях i кабинетах, за гатоу-
насць вучэбных дапаможжкау да 
заняткау адказваюць загадчьж! ла-
бараторый. 

66. У тамяшкениях ун1иерс!тэта 
забараня^цца: v 

ia) знаходжанне у nan iTO, галау-
ных уборах; 

б ) шумныя размовы, хаджэчне 
па KawUopax у час заняткау; 

в) курэнне; 
г ) расп!ццё сплртных нап!ткау. 
Адм!н'к:трацыя ун!ве1рс!тэта аба-

вязана забяспечыць ахсву наву-
чальнай устаноеы, захеванне аб-
сталягання, !нвентару i !ншай маё-
масц|, а таксама падтрымку неаб-
ходнага парадку у вучэбных i бы-
тазых памяшканнях. 

Ахова памяшканняу, маёмасф i 
адказнасць за >х процмпажарны i 
с е т т а р н ы стан /складаецца зага-
дам рэктара на канкрэтных асоб 

в) прарэктар па навуковай рабо-
це прымае наведвальнжау у ауто- * 
рак i пятн!цу з 14.00 д а 17.00 га-
д з т ; 

г) прарэктар па завочнаму нзву-
чанию прымае нвведвальнтау з 
14.00 Да 17,00 у сераду, у суботу 

з 9.00 д о 12.00 гадзш; 
д ) прарэктар па адмшктрацыйна-

гаспадзрчай рабоце прымае навед-
вальнжау: у сераду з 10.00 да 12.00-
i у пятн!цу з 10.00 да 16.00; 

е) дэканы факультзтау i ix на-
MecHiKi устанаул!ваюць часы пры- Л 
ему прэфесарэу, выкладчыкау i 
студэнтау у залежнасц) ад часу 
работы факультэтау. 

68. Ключы ад памяшканняу ву-
чэбнага будынку, а таксама 
аудыторый, лабараторый i ка{ 
тау павшны знаходз1цца у дзяж 
нага работн!ка ахсвы навучальнай 
установы i зыдавацца па cnicy, ус-
таноуленаму прарэктарам па адм!-
н'>страцыйнг-гаспадарчай ребоце. 

69. Правтлы унутранага распа-
радку вь>вешваюцца у падраздзя- ^ 
леннях ун!верс1тэта на видным мес-
ЦЫ. 

"У " I 
а 

КН1ЖНЫ АГЛЯД 
Фонд нашай б!бл'|ятэк1 папоужу-

ся новым! KHiraMi, прьгвгчаным'| 
працэсам пергбудовы i дэмакра-
ть>зацы'|. 

На працягу гэта-а тыдня (да 13 
студзеня) з iMi можна пазнаёмщ-
ца на выстауцы новых выданняу, 
арган'|заванай у справачна-!нфар-
мацыйным аддзеле. 

Абалюн Л. I. САВЕЦКАЕ ГРА-
МАДСТВА: РЭВАЛЮЦЫЙНАЕ АБ-
НАУЛЕННЕ. — М., Графаыд . , 1989. 

Кн'пга уя^лляе сабой !нтэрвью' 
Л. I. Аболкша гыдавец"ву ВЦСПС 
«Прафвыдавецтва». 

Што такое перабудоза, ц| есць 
у яе Bopari? Хто яны? На гэтыя i 
(ншыя пытанн! можна энайсц1 ад 
каз у кн'|зе. 

«ЛЕН1НСКАЯ 1ДЭЙНА-ТЭАРЭ-
ТЫЧНАЯ СПАДЧЫНА ,1 ПЕРАБУ-
ДОВА» — М., Пал!твыдазецтаа, 
1989. 

У кшзе, якая уяуляе сабой ву-
чэбны дапамэжн!к для слухачоу 
С1Стэмы пал!тычнай адукацьй рас-
крываецца змест лен1н'кай кан-
цэпцы! сацыял(зму i яе значы-
масць для практыю сучаснай пера-
будовы у нашим прамадстле. 

Асобныя главы дапаможн'жа 
прыовечаны перабудоае грамад-
CKix зносш, развщцю на сучасным 
этапе леншгкай тзорьм нацыяналь-
ных знос!н, рэформе пал!тьк<най 
с1стэмы савецкага грамадства i 
1НШЫ1М сучасным праблемам наша-
га часу. 

ПРАВА I ПАСКАРЭННЕ САЦЫ-
ЯЛЬНА-ЭКАНАМШНАГА РАЗВ1ЦЦЯ 
|пад рэд >М. У . Сторажава —MiHCK, 
Навука i тэхн!ка, (1989!. 

У зборжку змешчаны цртыкулы, 
як1я высв.чтляюць праблему прг а-
вога забе'-пячэння перабудоры: 
згконнасць як фактар паскарэння 
сацыяльна-экснамгчнага раза!цця; 
роля правазой культуры у акть(в1-
зацьп чалавечага фактера i шш. 

ПЕРАБУДОВА К1РАВАННЯ ЭКА-
НОМ1КАЙ ПРАДПРЫЕМСТВА. — 
М , Эканомжа, 1989. i 

У кжзе а 'вятляюцца асноуныя 
нащрамк! р э ф о р м ы к!равання эка-
номжай. Значная увага удзелгна 
пытанням разв!цця га-падарчага 
разлжу , планаванмя, аргажзацьн 
ул'жу i кантрслю, перабудове ар-
гежзацьп работы к!раун'жа. 

У. М. Сяргееу. ГЛЕДЗЯЧЫ S 

ЗА^ТРАШН! ДЗЕНЬ. — М., Асвета, 
1989. I ! 

На пэуных щрыкладах у кньзе 
расказваецца аб а^ноуных прабле-
мах рэал!зацы! курса С С С Р на пе-
рабудову i паскарэнне сацыяльна-
эканам!чнага i пал!тычнага разв!ц-
ця крашы, аб рол: маладога па-
калення у вырашэнн! гэтых задач. 

ХРЭСТАМАТЫЯ ПА Г1СТОРЫ1 
КПСС ity ,1-х тамах) — jM.. Выда-
вецтва пал1тычиай л!таратуры, 1989. 
(лад (рэд. У. У. |Жураулёва, 'I У. I. 
Зубарава). 

Хрзстаматыя змяшчае вял'|к1 да-
ведачны матэрыял аб з 'ездах i 
кенферэнцыях КПСС, складзе к!-
руючых партыйных органау, ка-
ментарьм. 

Аутары спрабавал! адыйсц! ад 
традыцыйнай формы выкладання 
псторыка-партыйнага матэрыялу. 
Дакументы падабраны так!м чы-
нам, каб паказаць неадназначнасць 
гктарычных працэсау, прывесц! 
розныя погляды на разв'|ццё рэ-
валюцыйнага руху у Pacii. 

Я. ТАЮРСКАЯ, 
старшы б|бл1еграф. 

В Ы Б 1 Р А Е М « К А Р А Л Е В У » 
20 студзеня у 19.00 f памяшканш абласнога драматычнага тзатра адбудзецца ф1нал гарадскога кон-

курса прыгажосц). 16 прэтэндэнтак будуць аспрэчваць права на званне «Каралева прыгажосц! Гродна — 
90», «Першая Вщэ-Mic», «Другая В!ц»-м!ся, «Mic-фота» i на прыз с!мпатый гледачоу. 

Гасцям! гродзенцау у тэты вечар будуць i вядом ыя бепарусюя выканауцы Юл!я Скараход, Уладз!м!р 
Кудрин, трупа пластычнай танцавальнай 1мправ|зацы! «Загад» I |ншыя артысты эстрады. 

Спонсары конкурса — вытворча-трыкотажнае аб'яднанне «Радуга», польская i ^альянская ф1рмы. 
Бшеты — у касе аблдрамтэатра. 

Г Э Т А Ц 1 К А В А 

Добра сказау шакспарауск! Гам-
лет: «Есть многое на свете, друг 
Горацио, что и не снилось нашим 
мудрецам». 

Аказваацца, кнуюць участк! Зям-
л!, як!я шкод на дзейн!чаюць на 
наша здароуе. Эксперыментальна 
даказана, што уся Зямля, быццам 
бы мерыдькянам! i паралелям!, 
размалявана геаб1ялаг!чнай сет-
кай так званых <«тжй Хартмана», 
як1я праходзяць з поуначы на поу-
дзень на адлегласц! каля 2 м адз!н 
ад аднаго, i 3 усходу на захад — 
праз кожныя 2,5 м. Так!м чынам, 
наша жыллё, рабочее месца па-
дзелены на нябачныя прамаву-
гольмж! 2x2,5 м, абмежаваныя ча-
тырма «вуглам!» — месцам! пера-
сячэння л'|нш. Людз1 значную част-
ку свайго жыцця праводзяць у гэ-
тых «скрыжаваннях», яны рана ц! 
позна хражчна захворваюць, у ix 
раэв'|ваюцца пастаянныя галауныя 
бол!, бягсоннща, пагаршэнне памя-
ц'|, скачк1 ц!ску, рэуматыэм, нават 
туберкулёз i анкалаг'гчныя захвор-
ванЖ. Сутнасць з 'явы пакуль што 
не высветлена, ды нам з вам! яна 
i не патрэбна: галоунае, як вызна-
чыць гэтую сетку! 

Па рэцэпту балгарскага спецыя-
л1ста У . М!лева, прывяжыце на 
игтку вялжае кальцо ц! груз (з не-
магжтнага матэрыялу) такой фор-
мы, каб можна было наз!раць яго 
рух. Сам М1леу карыстаецца вял|-
кай янтарнай бусгнай, можна вы-
карыстоуваць таксама медны бран 
залет. Слачатку абследуйце пожк1 
i шрацоунае месца, павольна пава-
дз'|це над »м! с ваёй прыладай. Тра-

п!ушы на лчжю Хартмана груз 
пачне раскачвацца, а там, дзе яны 
перасякаюцца, прыйдзе у рух . Уну-
тры сетк! ён нерухомы. Пакольк! 
усе HiTKi кручаныя, перад пачат-
кам работы неабходна даць вашай 4 
лрыладзе прыйсц'| у раунавагу — 
няхай па ; . кщь , пакуль не супако-
гцца. Вашы ложа к i гнсьмовы стол 
павжны стаяць укутры прамаяу-
гольн1ка, так, каб яны не пападал! 
на л!ни i тым больш — на перася-
чэ>нж. Тек!м чынам абследуйце ус« 
сваё жыллё. Даследаванне пра-
водз»цца у опакойным стане. Мо-
жа атрымаецца не адразу. Паута-

рыце даследаванне у розныя дн!, у 
оозны час су та к, Пасачыце за па-
водзжам! хатн!х жывёл: сабак! Hi- 4 
кол1 не кладуцца на «скрыжаван-
не», а кошк! — наадварот.. . 

Kani у вашай мясцовасц! ёсць 
чалавек, я к! можа з дапамогай 
рагулью ц! рамю знайсц'| месца, 
дзе неабходна калаць калодзеж, то 
звярнгцеся да яго за дапамогай: 
выявите сетку i таксама даведай-
цеся, ц! не энаходзщца ваша хата 
на падземным патоку. Спаць у 
русле такога патоку, асабл1ва у 
месцы зл!цця двух жылау надзем-
ных вод, таксама шкодна як i на Щ 
первсячэнн! ninifi Хартмана. 

Некаторыя вучоныя л1чаць, што 
можна нентрал!заваць шкоднае 
уздзеянне перасячэння л^жй, кал! 
пакласц! пад ложак на скрыжгван-
не люстзрка сцяклом да падлог!, 
мармуровую пласцжу, скрыначку 
з глжай, нават некалью вязанак 
часныку ц! цыбул!.. . 

(«Крестьянка» N9 11 — 1989.). 
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