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Р студЗенл споуниам §0 uidmj ттму nacmyniky, p;4cmapif 

унЩктжа, tkbnapy (pi3ika-mm:immuiHux навук прафамру 'Ki&tiy 

• Атрымафиы въитит/ю адукауьт i скмЫфм аспирантуру if 

ЪелдЫрфушйрстще у -19(?0 г., 'Вы $ур'ёЗ i надофа фыасаи 

прауавауь у Щ>одЗенсЬ д.Ъффушверсшт, цщриы 3 oatw Мы i Попит 

1!ял*ках0у1тых%педатя}Сефлик<АМ., ЗдалаА'ъкоЛЗд., ('орффкам 

сАМ. сАдраЗу mioMicn матанакраваная дЗеАнащъ па ствармню у 

тшмм i(Hi&j>ctm.n)c раснал uath/kotttM шкалы. Иму выЗнаЫны набукпвы 

накрунак -' «(.леЬфаскаф. (клармнИных. жяЖуяаф». адтгвя-

дам мяоуовмм умо&гм. i mti6a.mii перспектыф1ым напрамкам раЖщл 

amuimri спекупрасклпИ. Юасклналыл веды i арыньЬуыпны талент, 

памтфаныл на Прагу да дЫнаа/i i defy if кан'мтковы тспех, дам свае, 

вытк. Ъьтг выкачаны першыл шпадар{а-даыварнмя тты, аёарсгнты 

першыл на ф&Шным факулътэуе ды^.фтцьч'тыя працы. 

Н/1др1{каваныл прыярытэтныл навукявмя. артикулы, у тын лгку 

i За мяо/сто, а тактма проведения на/к/ковыя капфф-MifMi фжаюЗшт 

ф>роф*ю ЗасвеАилг об прыЗнант швуко&гй шкалы, створанМ! bam 

УкгНным працншм Jdamd Haty/bOad дЗейнаар 3'яй.шя aflafxma 

dokmapckaii дыоертауш. 'Оля шбуковай d3eiima/i нашаш калеклплву 

autiMi&i вафна тое, што на сённяигнг дЗенъ мы маем тты. якая 

ybwianu fl српнансуемыя ефапепокя проекты, скэпм сМыцъ аё 

м*фнародным у§ро$нг навуковых роспрот/овак 

Bam im як ву^атм г apiaHi3amapa добра вядома сярод вуШых 

i cneybtmicmif у многгх кфатгх, imo спрыле твердому раЖуую кофнам 

3 шо, ваших 6yimif. 'Ведаем, imo 'Мы, Aemid 'Mikmaeflii поунм mepiii 

новых творЬмх Задумка^. Мы штовы^ дапомаг1ы (Вам у ix перафпварэнт у фыууё, 

Влтиуем 'Вас, шано^ни Aemii) Ъ1гкалаШ1, 3 ю(кшм! 'Жадаем моуно-ia Здартрг 'Вам г Здашым родным, nocnexwj у прауы на к-фы/ »• 

ттэта! Вашы калеп i вучн'| 
Г.Гачко, С.Маскев1ч, Ю.Вайтукев1ч, А.Маскев|ч, А.ЖкщЫ, 

Г.Васшюк, А.Апякуи, Г.Панюцш, С.Падтычанка,Н.Стракаль. 

ЭКСПРЭС-1НФАРМАЦЫЯ 
• У тую пятшцу, 6 студзеня, на рэктараце Леашд 

М1калаев1ч Kiean падпкау у прадстаушком М1н1стэрства 
адукацы! i HaeyKi наместн1кам MinicTpa Галко Т.Я. 2-гадовы 
кантракт на працу на пасадзе рэктара. Вщшуем ун1версггэт 
з тым, што у асобе разумнага чалавека ён набыу разумнага 

' рэктара i спадзяемся, што наш ушверсптэт стане сапрауды 
нацыянальным ун1верс1тэтамД духам яго будуць апекавацца 
ун1версальнасць i свабода. 

• Кафедра беларускай л1таратуры распрацоувае 
л1таратурна-краязнаучыя даведн1к1 па рэпёнах 
Гродзеншчыны. снежня 1994 года было выяздное 
пасяджэнне кафедры у Слон^ме. Адбыл1ся сустрочы у 
рэдакцьн газеты «Слон1мск1 вестнж» з супрацоун1кам1 рэдакцы1 
I мясцовым! гасьменнкам!. а таксама з гарадской щтэлегенцыяй 
у C.noiiiMCKiM беларуск1м драматычным тэатры. 

• У канцы снежня узнжла шмат пытанняу аб атрыманай 
зарплаце. Вось што наконт гэтага паведам1л1 у бухгалтэрьп. 
Замест патрэбных'для выдачы заработнай платы 235 млн 
рублёу на другую палову снежня Мшгстэрства выдзелша 
тольк! 120 млн рублёу i 42 млн на сацстрах. Пагэтаму было 
вырашана у мэтах матэрыяльнай падтрымк1 супрацоун1ка1? 
ажыццяв1ць авансавыя выплаты з пазабюджэтных фондау у 
наступных памерах: прафесарска-выкладчыцкаму складу -
па 50 ООО, адм1Н1страцы1 - па 50 ООО, вучэбна-дапаможнаму 
персаналу - па 50 000 i астатняму персаналу - па 20 000 
рублёу. Гэтыя грошы будуць утрымакы у студзеньск1 аванс. 

• 3 10 студзеня пачалюя спаборнщтвы па MiHi-футболу 
пам1ж выкладчыкам1 i супрацоунжам1 ycix факультзтау 
ун1верс1тэта.Спяшайцеся на футбол! Вам прадастаулж-цЦ" 
ЦУДоуная магчымасць аф1цыйна «абсв1стаць» i-Baix 
выкла дчыкау! 



ЗАГАД 
N 647 АД 05.12.94 Г. 

Лб назначэнш 1мянных стыпендый 
i стыпендый Вучонай Рады унтере (тэта 

На падставе рашэння Вучонай Рады 
Гродзенскага дзяржаунага ушвереггэта 
iMK Янк| Купалы ад 29.11.94 г. (пратакол 
N 3) 

загадлаю: 
1. Устанавщь з 1.09.94 г. 1мянныя 

стыпендьп i стыпендьп Вучонай Рады 
ушверотэта наступным студэнтам: 

iмя ЛенЫа 
1. Салею Сяргею М1хайлав1чу - V 

курс I трупа факультэта псторьп i куль-
туры. 

2. ГрынюАляксандру Аляксандоавму 
- V курс 3 трупа матэматычнага фа-
культэта. 

1мя Ян tci Купалы 
1. М а л ж о у с к а й Наталл1 

Аляксандрауне - IV курс I трупа фа-
культэта фталоги. 

Вучонай Рады утверегтэта 
1. Якубелю Генадзю 1ванав1чу - V 

курс I трупа факультэта б1ялоги i 
экалоти. 

2. Загоскжай Вользе Анатолеуне -
IV курс 3 трупа факультэта ncixajiorii i 
педатот1К1. 

3. Майсею Юрыю Рышардав1чу - IV 
курс I трупа факультэта права i 
ortanoMiKi. 

1мя Карскага 
1. Кавецкай Алене Анатолеуне - I I I 

курс 3 трупа факультэта замежных 
моу (руска-беларускае аддзяленне). 

Рэктар Л.М. Ювач 

ЗАГАД 
N 648 АД 05.12.94 Г. 

Аб устанаулент надбаую да 
1мяццых стыпендый 

У мэтах матэрыяльната заахвоч-
вання за выдатныя nocnexi у вучобе 

загадваю: 
I. Устанавщь з 1.09.94 г. надбавку да 

1Мянной стыпендьп 1мя Ленша у паме-
ры 30% ад памеру 1мянной стыпендьп 
1мя Ленша у месяц Грыню Аляксандру 
Аляксандрав1чу - студэнту V курса 3 
трупы матэматычнага факультэта у 
мэтах матэрыяльнага заахвочвання за 
выдатныя nocnexi у вучобе. 

II. Устанавщь з 1.09.94 г. надбауку 
да стыпендьп Вучонай Рады 
ушверс1тэта у памеры 30% ад памеру 
стыпендьп Вучонай Рады утверегтэта 
у месяц у мэтах матэрыяльнага заах-
вочвання за выдатныя nocnexi у вучобе 
наступным студэнтам: 

1. Якубелю Генадзю 1ванав1чу - V 
курс I група факультэта б1ялогЦ i 
экалогп. 

2. Загоскжай Вользе Анатолеуне -
IV курс 3 група факультэта псЫалогц i 
педагопш. 

3. Майсею Юрыю Рышардав1чу - IV 
курс I група факультэта права i 
эканом1к1 

III. Устанавщь з 1.09.94 г. надбауку 
у памеры 10% у месяц у мэтах матэры-
яльнага заахвочвання за выдатныя 
nocnexi у вучобе наступным студэнтам: 

1. Салею Сяргею М1хайлав1чу - ад 
памеру ймянной стыпендьп 1мя Ленша 
(5 курс I група факультэта псторьп i 

культуры). 
2. М а л ж о у с к а й Наталл! Аляк-

сандрауне - ад памеру iMHHHOH 
стыпендьп iMH HHKi Купалы ( 4 курс I 
група факультэта фшалогн). 

3. Кавецкай Алене Анатолеуне - ад 
памеру 4мянной стыпендьп Ыя Карска-
га ( 3 курс 3 група факультэта замеж-
ных моу). 

Рэктар Л.М. К1вач 

СУМЫ, ВЫДЗЕЛЕНЫЯ НА ФА-
КУЛЬТЭТЫ ДЛЯ ПРЭМ1РАВАИНЯ 
СТУДЭНТАМ: 

1. Матэматычны факультэт -
3600000 руб. 

2. Ф131ка-тэхшчны факультэт -
3500000 руб. 

3. Факультэт замежных мо$ -
2880000 руб. 

4. Факультэт фшалоги - 4600000 
РУб-

5. Факультэт псторьп i культуры - щ 
2600000 руб. ^ 

6. Факультэт права i эканомш -
3720000 руб. 

7. Факультэт права i эканомжц 
мвкнародныя эканашчные зносшы -
700000 руб. 

8. Факультэт б1ялоги i экалогп -
2200000 руб. 

9. Факультэт ф1з1чнай культуры -
3100000 руб. 

10. Факультэт гкдоалоги i педагогию 
- 2500000 руб. 

11. Факультэт пшхалоги i педагогш, 
аддзяленне мастацтвау -600000 руб. 

НАША СТРАТЭГ1Я - ВЫДАВАЦЬ 
ДОБРЫЯ ПАДРУЧН1К1 

3 Аляксандрам Вялъко, началънжам 
выдавецкага аддзела, сустрэуся наш ка-
рэспандэнт Л.Савщкг. 

Кар. Якгя заданы вы-
рашае аддзел? 

Вялъко: Выдавецю ад-
дзел, як вядома, створаны 
нядауна,- у канцы лшеня. У 
складзе аддзела - рэдакцыя 
газеты «Гродзенск* yHi-
BepciT3T», ратапрынтны 
участак, рэдактары. Асноу-
ная наша стратэпя - выда-
ваць добрыя падручнЫ i 
дапаможшк! для сютэмы 
адукацьп. 

Кар. Ц1 рзалъна сёння 
у нас, аа унгверегтзце, 
выдаваць добрыя кнггг? 

Вялъко: Так. Тэта рэ-
альна. Павшен сказаць, што 
мы у выдaвeцкiм аддзеле 
гатовы разгледз^ць прапа-
новы аутарау. I кал1 KHira,- Ц1 
то падручшк, ni то да-
паможтк, - неабходна для 

навучальнага працэсу, аба-
вязкова надрукуем. Дарэчы, 
можам выдаваць i мастацгая 
творы, але тут павшны 
захоувацца прынцыпы эка-
нам1чнай выгады для уш-
BepciT3Ta. На жаль, ва 
утверсттэце толью адна дру-
карская машына. Ды i тая 
« у шаноуным узросце», не 
спрауляецца з вялжай на-
грузкай. Да таго ж камплек-
туючыя даводзщца купляць 
за валюту. 

Кар. I якое ж выйсце? 
Вялъко: .Шчу, што yHi-

верс1тэту неабходна закупщь 
сучасныя, зканам1чныя ма-
шыны. Для пачатку хаця б 
адну... Але патрэбна многа 
грошай. 

Кар. Якгх няма. 
Вялъко: Так. Рэктарат 

выдзел1у частку сродкау, але 
ix вельм! мала. Вядома, мож-
на пакрысе зб!раць грошы, 
ятя будуць паступаць ад 
выдання KHir, дапаможнжау, 
шшай друкаванай прадукцьп. 
Неузабаве у галоуным кор-
пусе утверегтэта адкрыец-
ца кшжны KiecK, дзе будуць 
рзал1зоувацца нашыя выдан-
Hi. Будзе пэ^ны прыбы-
так.Але новая тэхнжа каш-
туе вельм! дорага, i шлях 
збору сродкау на яе па кро-
хах- гибельны, пакольк1 

львшую долю сабраных гро-
шай давядзецца аддаваць на 
рамонт старога абсталяван-
ня. 

Кар. / ях хутка гэтыя 
затраты акупяцца? Д 

Вялъко: Паверце майму — 
сц1пламу вопыту: акупяцца. В 
Ва умовах рынку ун1версгг.чт ^ 
будзе мець магчымасць вы-
даваць неабходныя пад-
py4HiKi самастойна i нават 
зарабляць грошы. Нагадаю, 
што яшчэ каля года назад я 
пераконвау мнопх ва yni-
верс!тэце, што неабходна у 
нас заняцца выдавецкай 
дзейнасцю, што гэта пер-
спектыуна. Але мае прапа-
новы не успрымал1, нават 
смяял1ся, А кал1 затым на 
працягу года гэтыя iflai был1 
pэaлiзaвaныя у камерцый-
най структуры i стал) рэаль-
насцю, то... Як гаворыцца, Ч 
«смяецца той, хто смяецца 
апошн1».Цяпер рэктарат 
пaдтpымлiвae нас, i мы шу-
каем аптымальны варыянт 
набыцця пал1граф1чнага аб-
сталявання. 



К А ПЕК ТЫ УНЫ ПЛГЛВОР 
ГРСШЗЕМСКЛГЛ ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ Я.КУПЛПЫ НА 1995 г. 

РАЗДЗЕЛ 1. АГУЛЬНЫЯ 
ПАЛАЖЭНН1 

1.1. Калектыуны дага-
вор з 'яуляецца нарма-
тыуным актам, як1 рогулюе 
працоуныя i сацыяльна-
эканам1чныя адносшы пам1ж 
адмнистрацыяй i супра-
цоушкаш уншерсггэта. 

Калектыуны дагавор за-
ключаецца пам1ж адмщ1-
страцыяй Гродзенскага 
утверегтэта у асобе рэктара 
i працоуным калектывам, ад 
1мя якога выступае прафса-
юзны кам1тэт, прымаецца на 
канферэнцьп працоунага ка-
лектыва, падтсваецца рэк-
тарам i старшынёй прафка-
ма i уступае у сшу з 1 студ-
зеня 1995 года. 

1.2. Калектыуны дага-
вор заключаецца на падста-
ве дзеючага заканадауства 
РБ, «Пагаднення пам1ж 
М1н1стэрствам адукацьа 
Рэспублж! Беларусь i Рэс-
публ!канск1м кам1тэтам 
прафсаюза работнжау аду-
кацьп i навую» ад 7.02.94 г., 
Статута ушверспэта i на-
ладжвае узаемныя абавязю 
адмипстрацьп i прафсаюз-
мага ками-эта па рашэнню 
працоуных i сацыяльна-
эканашчных задачау. 

1.3. Адмипстрацыя у т -
верегтэта прызнае прафкам 
адзшым прадстаунжом пра-
цоунага калектыву пры 
заключэнш калектыунага 
дагавора, а таксама пры 
рашэнт ycix пытанняу, звя-
заных з яго выкананнем. 

1.4. Адмшютрацыя су-
месна з прафсаюзным 
камп'этам абавязана ажыц-
цяуляць кантроль за ходам 
выканання калектыунага 
дагавора, даваць справазда-
чу перад працоуным калек-
тывам аб яго выкананш не 
менш 2 разоу у год. 

1.5. Прафсаюзны камп-эт 
можа заслухоуваць прад-
ед таушкоу адмжгстрацьи i 
кфаушкоу падраздзяленняу 
па выкананню абавязкау 
калектыунага дагавора, пат-
рабаваць прыпынення вы-
канання рашэнняУ, кал1 яны 
прыняты у парушэнне яго 
палажзнняу ц! дзеючага 
заканадауства. 

1.6. Адмипстрацыя па-

вшна у тэрмш да-10 дзён 
разглядаць прадстаулвцш 
прафсаюзнага камп-эта аб" 
1снуючых недахопах у выка-
нанш калектыунага дагаво-
ра i даваць матываваны ад-
каз па ix выпрауленню у 
пюьмовай форме. 

1.7. Адмипстрацьп i праф-
саюзнаму кам^тэту даецца 
права па узаемнай згодзе 
пераносщь тэрмшы выканан-
ня мерапрыемствау, вызна-
чаных у асобных раздзелах 
калектыунага дагавора. 

1.8.Прафсаюзны кам1тэт 
прымае удзел у распрацоуцы 
праекта Статута у шверс1тэта 
Ц1 зменау, дапауненняу, ЯК1Я 
уносяцца у дзеючы Статут i 
Правшы унутранага распа-
радку. 

1.9. AcHojfHbiMi прын-
цыпам1 заключэння ка-
лектыунага дагавора 
з'яуляюцца: 

- сацыяльнае партнёр-
ства; 

- раунапрауе бакоу; 
- улж рэальных магчы-

масцяу матэрыяльнага, вы-
творчага i фшансавага за-
беспячэння абавязкау, якш 
прымаюцца. 

1.10. Адмипстрацыя i 
прафсаюзны кам1тэт даво-
дзяць да ycix работнжау 
тэкст калектыунага дагаво-
ра у месячны тэрмш з дня 
падтсання i забяспечваюць 
галоснасць яго выканання. 

РАЗДЕЛ 2. 
АРГАИ13АЦЫЯ, 

HAPMIPABAHHE1 
АПЛАТА ПРАЦЫ 

Адмтстрацыя павшна: 
2.1. Распрацаваць праг-

раму эфектыунага навуко-
вага i эканам1чнага развщця 
матэрыяльнай базы yHi-
версп-эта ва умовах рынач-
най эканомш. 

2.2. Захаваць парадак 
замяшчэння пасадау прафе-
сарска-выкладчыцкага сас-
таву на конкурснай аснове. 

2.3. Стварыцьумовы для 
павышэння квал1ф1кацьп 
выкладчыкау 1супрацоушкау 
- (не менш аднаго раза на 
працягу 5 гадоу) згодна з 
планам падраздзяленняу i 
перспектыуным планам 
развщця ушверсп'эта. 

2.4. Не дапускаць неаб-
грунтаванага, незаконнага 
скарачэння работшкау i 
працоуных месцау. 

2.5. Размяркоуваць чыс-
ты прыбытак, атрыманы ад 
камерцыйнай i гаспадарчай 
дзейнасщ з улисам сацыяль-
на-эканам1чных штарэсау 
працоунага калектыва. Рас-
працаваць сумесна з праф-
саюзным камггэтам Пала-
жэнне аб памеры дол1 гэтага 
прыбытку i парадку яго раз-
меркавання. 

2.6. Своечасова здзяй-
сняць кампенсацьп i шдэк-
сацьп па заработнай плаце з 
улжам росту спажывецтх 
цэнау у адпаведнасщ з дзе-
ючым заканадауствам. 

2.7. Устанаул1ваць дап-
латы да тарифных ставак i 
службовых акладау па 
пералжу працы са шкодным1 
умовамй працы, а таксама за 
працу у начную змену, у 
выхадныя i святочныя дн1, 
адпаведна дзеючаму зака-
надауству. 

2.8. Выплату заработнай 
платы праводзщь строга па 
зацверджанаму графжу: 1-3 
i 16-18 кожнага месяца. 
Супрацоушкам, як|я сввеча-
сова не атрымал1 зарплату 
без уважл1вай прычыны, дэ-
паненцкая запазычанасць 
выдаецца толыа у дн1 чарго-
вых выплатау. 

2.9. Не планаваць на-
грузку прафесарска-выклад-
чыцкаму складу больш шасц1 
гадзшау аудыторных занят-
каУ у дзень без ix згоды. 

2.10. Для рабочых i слу-
жачых, якш не прымаюць 
удзел непасрэдна у вучэб-
ным працэсе, устанау-
Л1ваецца 5-дзённы працоуны 
тыдзень. Cnic рабочых i слу-
жачых за^верджваецца за-
гадам рэктара ун1верс!тэта. 
Час пачатку i заканчэння 
працы устанаул1ваецца 
KipayHiKaMi структурных 
падраздзяленняу зыходзячы 
з 8-гадзшнага працоунага 
дня. 

2.11. Для супрацоунжау 
з нарм1раваным працоуным 
днём адмшютрацыя павшна 
арган1заваць улж прыходу 
на працу i адыходу з працы, 
распрацаваць функцыяналь-

ныя абавязш вучпбна-дапа-
можнаму персаналу. 

2.12. Выплату адпуск-
ных грошай здзяйсняць стро-
га у адпаведнасчи з дзеючым 
заканадауствам. 

2.13. Умовы працы па 
шдывщуальных кантрактах 
не павшны быць ropuibiMi за 
умовы працы, ЯК1Я устаноу-
лены калектыуным дагаво-
рам. 

2.14. Сютэматычла здзяй-
сняць кантроль за правшь-
насцю разлжау па зарплаце, 
нарм1раванню i аплацс пра-
цы супрацоунжам yniBep-
сггэта. Выдачу разл1ковых 
Л1стоу праводзщь па yc ix 
вщах заработнай платы. 

2.15. Адмшктрацьп су-
месна з прафкамам распра-
цаваць i зацвердз1ць на Ву-
чонай Радзе Палажэнне аб 
прэм1равашп i дэпрэм1-
раванн! супрацоунжау з на-
ступным апубл1каваннем у 
газеце «Гродзенск1 ун1-
верс1тэт». 

РАЗДЗЕЛ 3. 
АХОВА ПРАЦЫ, УМОВЫ 

ПРАЦЫ / ТЭХН1КА 
БЯСПЕК1 

Адмшстрацыя павшна: 
3.1. Своечасова пра-

водзщь усе вщы шструктажу 
па АП, ТБ i процшажарнай 
прафшактыцы. 

3.2. Рэгулярна праводз!ць 
навучанне i праверку ведау 
супрацоун1кау, яюя заняты 
на работах з павышанай не-
бяспекай. 

3.3. Правесщ макс iManuiae 
скарачэнне працоуных мес-
цау, як!я не адпавядаюць 
патрабаванням i нормам ахо-
вы працы у вытворчасщ са 
шкодным1 умовам1 працы. 

3.4. Перыядычна (раз у 
год) кантраляваць адпавед-
насць сан1тарных пашпар-
тоу памяшканняу ynieepc-
1тэта дзейшчаючым сани-
тарным Нормам i Правшам. 

3.5. Юравацца Перал1кам 
работау i прафесш, па ЯК1Х 
су працоунМ маюць права на 
атрыманне дадатковага ад-
пачынку у сувяз1 са шкод-
ным1 умовам1 працы, а так-
сама надбаУю да заработнай 
платы i шшыя льготы. 

3.6. Своечасова забяспе-
чыць супрацоун1кау унь 



верс1тэта, працуючых у 
шкодным асяродда!, спецад-
зеннем, спецабуткам i iHiiibiMi 
сродкам! у адпаведнасщ з ic-
нуючым1 Нормам1 i Правшамь 

3.7. Своечасова право дзщь 
абмеркаванне няшчасных 
здарэнняу, трауматызму, 
выдаваць загады аб пакаранш 
вшоуных асобау. 

3.8. Скарацщь да MiHir 
мума колькасць вячэршх 
заняткау для выкладчыкау-
жанчын, яюя маюць дзяцей 
школьнага узросту, i не пры-
цягваць да вячэршх занят-
кау жанчын, яюя маюць дзя-
цей дашкольнага узросту, без 
ix згоды. 

3.9. Забяспечыць выка-
нанне мерапрыемствау па 
пагадненню па ахове працы i 
ТБ (дадатак N 1). 

РАЗДЗЕЛ 4. 
ПРАЦОУНАЯ 

ДЫСЦЫПЛ1НА, 
ПЕРАВОДЫ, 

ЗВАЛБНЕНН1 1 
11РАВАВЫЯ ГАРАНТИИ 

Алмшктрацыя павшна: 
4.J. Выкарыстоуваць 

меры заахвочвання за noc-
nexi у навукова-педагапчнай 
i вытворчай дзейнасщ з 
улисам aca6icTara уклада у 
вучэбную i навуковую дзей-
насць. 

4 .2. Прымяняць да пару-
шальнжау працоунай i ву-
чзбнай дысцыплшы санкцьп 
дзеючага працоунага зака-
надауства РБ. 

4.3. За страты, прычы-
неныя наймальнжу пры 
выкананш працоуных аба-
вязкау, работник ушвер-
сггата, па BiHe ЯК1Х прычы-
нены страты, нясуць абме-
жаваную матэрыяльную ад-
казнасць (не больш за ся-
рэднямесячны заработан) за 
выключэннем выпадкау, яюя 
указваюцца у заканадаустве. 
Устанавщь для работнжау 
ушверс1гэта рэжым працы 
згодна з Прав1пам1 унутра-
нага распарадку i зака-
надауствам аб працы Рэс-
гтублш Беларусь. 

4.4. Адмшютрацыя аба-
вязана паведамщь работника 
аб увядзенн! новых ц1 
змяненш дзейсных умовау 
аплаты працы не пазней, чым 
за адзш месяц. Распраца-
ваць Пералж работ i пасад 
работнжау ушверсп'эта, з 
як1м1 павшны заключацца 
дагаворы аб поунай матэры-
я.чьиай адказнасщ. 

4.5. Нрадстауляць зага-

ды аб устанауленш парадку 
аплаты i Умоу працы па 
узгадненню з прафкамам не 
пазней, чым за месяц да 
выканання. 

4.6. Даваць цггогадовыя 
водпуск1 супрацоушкам 
ун1верс1тэта па графжу, за-
цверджанаму KipayHiKOM 
структурнага падраздзялен-
ня i Узгодненаму з прафса-
юзным кам1тэтам. У асобных 
выпадках па-за графжам па 
рашэнню адмшютрацьп i 
узгадненню з прафкамам без 
шкоды для вучэбнай i наву-
кова-вытворчай дзейнасщ. 

4.7. Скасаваць працоуны 
дагавор, заключаны на ня-
вызначаны тэрмш, кал1 
работнж папярэдз!у адм1-
нютрацыю пюьмовай заявай 
за адзш месяц. 

4.8. Аператыуна разгля-
даць CKapri супрацоушкау па 
канфлжтных с1туацыях у 
падраздзяленнях ушвер-
сггэта i прымаць па ix рашэнш 
ва устаноуленыя законам 
тэрмшы. 

4.9. Супрацоунжам, яюя 
прапрацавал1 ва ушверсггэце 
не менш 10 гадоу, адм1-
шстрацыя, пры наяунасщ 
сродкау, аказвае разавую 
матэрыяльную дапамогу пры 
выхадзе на пенсию. 

4.10. Адмипстрацыя га-
рантус: 

4.10.1.Даваць магчы-
масць жанчынам, яюя ма-
юць 2-х дзяцей да 16 гадоу, 
па ix пюьмовай просьбе, што-
месячна адзш вольны ад 
працы дзень без захавання 
заработнай платы. Канкрэт-
кы дзень адпачынку вызна-
чаецца па узаемнай згодзе. 

4.10.2. Не звальняць 
адзшоюх мащ, яюя маюць 
дзяцей ва узросце да 14 гадоу 
(щ дзщя-швалща да 16 гадоу) 
за выключэннем выпадку 
лжвщацьп структурных пад-
раздзяленняу ушверштэта. 

4.10.3. На падставе арт. 
207 КЗоТ РБ стварыць з ад-
нолькавага лжу прадстау-
нжоу адмшютрацьп i праф-
саюза, тэрмшам на адзш год, 
KaMicira па працоуных спрэч-
ках. 

4.10.4. Даваць па прось-
бе работнжау водпусю без 
захавання заработнай пла-
ты па узгадненню з юрау-
Н 1 к а м 1 падраздзяленняу 
ушверсп-эта у неабходных 
выпадках. 

4.11. Баю прыйш.т да 
згоды: 

4.11.1. Скасаванне пра-
цоунага дагавора па шщыя-
тыве адмшютрацьп па п.2,5 
арт.ЗЗ КЗоТ РБ здзяйсняец-
ца з папярэдняй згоды праф-
кама, па п.1, 3, 4, 7, 8, арт. 33, 
п. 2, 3 арт. 254 КЗоТ РБ -
пасля папярэдняга, але не 
пазней, чым за два тыдш, 
паведамлення прафкама. 

РАЗДЗЕЛ 5. 
ПБПАНН1 ЖЫЛЛЯ, 

БЫТУ, A3 ДАР А УЛЕНЧАЯ 
I СНАРТЫУНА-МАСАВАЯ 

РАБОТА 
Адмшктрацыя i праф 

нам павшны: 
5.1. Хадатайшчаць пе-

рад Мшютэрствам адукацьп 
i навук! аб мэтавым выз-
начэнш сродкау у 1995 годзе 
на будаунщства ЖБК ра-
ботнжам ушверс1тэта, якш 
маюць вострую патрэбу у 
атрыманш жылля. 

5.2. Выканаць усе неаб-
ходныя работы, звязаныя з 
заканчэннем будаунщтва 
дома для выкладчыкау 
ушверсчтэта па вул. Горкага. 

5.3. Размеркаваннежыл-
ля здзяйсняць У строгай 
адпаведнасщ с ЖК РБ. 

5.4. Выкладчык] i суп 
рацоушю, яюя маюць забяс-
печанасць жылплошчай 
менш 8 м.кв. на члена сямЧ, 
яюя добрасумленна працу-
юць ва уН1версп\эце 20 i 
больш гадоу i маюць дасяг-
ненш у навукова-даследчай 
i вучэбна-метадычнай пра-
цы, маюць права на атры-
манне жылля. 

5.5. Стварыць для асоб, 
перал1чаных у п.5.4. асобны 
cnic чарговасц1 на атрыман-
не жылля. 

5.6. Аднесц1 да льготнай 
групы маючых патрэбу у 
атрыманн1 жылля выклад-
чыкау i супрацоун1кау, яюя 
працавал! ва ушверсп"эце 
больш 20 гадоу. 

5.7. Пры размеркаванш 
жылля У штэрнатах ул1чваць 
не толью час падачы заяу,. 
але i стаж работы выклад-
чыкау i супрацоунжау. 

5.8. Садзейшчаць раз-
вщцю садаводчых таварыс-
твау, уключаючы ф1нанса-
вую дапамогу. 

5.9. Дапамагаць работ-
н1кам, яюя пражываюць на 
прыватных кватэрах i у 
1нтзрнатах, у атрыманн1 па-
зык i крэдытау у с1стэме 
банкау. 

5.10. Ирацягваць работу 
па задавальненню заяу на 

атрыманне садаводчых учас-
ткау у новых садаводчых 
таварыствах. 

5.11. Забяспечваць нава-
годн1М1 падарункам1 дзяцей 
дашкольнага узросту. 

5.12. Ствараць умовы 
для правядзення заняткау 
мастацкай самадзейнасщ, 
гурткоу па 1нтарэсах, 
спартьгуных секцый. 

5.13. Садзейн1чаць;sa6ec-
пячэнню сяльгаспрадуктам! 
i прадуктам1 харчавання 
работнжау ушверс1тэта. 

5.14. Аказваць матэры-
яльную дапамогу у выпад-
ках смерц! для аплаты ры-
туальных паслуг. 

5.15. Аддзелу арга-
шзацьп аховы здароуя су-
месна з прафкамам распра-
цаваць сютэму мерапрыем-
ствау па ахове здароуя 
супрацоунжау ушверс^тэта. 

РАЗДЕЛ 6. 
ЗАБЕСПЯЧЭННЕ 

ИРАВАВЫХ ГАРАНТЫЙ 
ДЗЕЙНАСЦГ 
ПРАФСАЮЗА 

АдмЫстрацыя павш-
на: 

6.1. Прадастауляць праф-
каму звестю па выкарыс-
танню фондау, аплаце пра-
цы, валютных аперацыпх, ка-
мерцыйнай дзейнасцх, па ро-
зных выплатах узнагародау 
i прэмш з фондау i даходау 
ушверсггэта. 

6.2. Прадастауляць праф-
каму у бясплатнае карыс-
танне займаемыя iM 
памяшканн1 для працы, 
cpo;;Ki сувя.п i аргтэхн1ку, 
канферэнцзалу. 

6.3. Не дапускаць зваль-
нення па шщыятыве адм1-
н1страцы1 асоб, як1я был! 
абраны У склад прафкама, 
на працягу двух гадоу пасля 
заканчэння выбарных пау-
намоцствау, акрамя выпад-
кау лжвщацьп ушверс1тэта 
Hi здзяйснення работникам 
в1ноуных учынкау, за як!я 
заканадауствам прадуглед-
джана магчымасць звальнен-
ня. Звальненне вызваленага 
старшын1 прафкама дапус-
каецца, акрамя таго, толью 
са згоды вышэйстаячага 
прафсаюзнага органа. 

6.4. Даць папярэднис 
месца работы (насаду), а пры 
яго адсутнас1ц 1ншую рау-
нацэнную работу (пасаду) 
абраным у прафсаюзны я 
органы работнжам пасля за-
канчэння ix выбарных riay 
намоцтвау. 
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6.5. Захаваць дзеючы 

у 

( парадак платы прафсаюзных 
узносау шляхам ix пералису 
праз бухгалтэрыю yHi-
версп-эта. 

Прафсаюзны камггэт 
мае аиавя iKi: 

6.6.1 la дтры м л i ваць п ры -
маемыя меры адмипстрацьп 
па умацаванню навукова-
педагапчнай i вытворчай 
дысцыплшы, забеспячэнне 
парадку i аргатзацьп вучэб-
нага працэсу, захаванасЦ1 
уласнасщ i выхавання у чле-
нау працоунага калектыву 
добрасумленных адносшау 
да працы. 

I i 6.7. Здзяйсняць паста-
яняы кантроль за ходам вы-
канання калектыунага дага-

•
зу i перыядычна, не менш 
iaro раза у паугоддзе, 

шфармаваць па гэтаму пы-
танню працоуны калектыу. 

6.8. Прафсаюзны камггэт 
прызнае, што забастовка 
з'яуляецца крайшм сродкам 
вырашэння спрэчак i Л1чыць 
магчымым п р ы м я н я ц ь я е 

тольк1 тады, кал1 усе шшыя 
законныя сродга не дадуць 

вышкау. 
РАЗДЗЕ/17. 

ЗАХАВАННЫНТАРЭСАУ 
РАБОТН1КАУПРЫ 

ПРАВЯДЗЕЩИ 
11РЫВАТЫЗАЦЫ1 

7.1. BaKi прыйшл! 
вываду: 

7.1.1. Пры змяненш форм 
уласнасц1 i гаспадарання, 
стварэнш (заснаванш) ма-
лых, сумесных, шшых прад-
прыемствау, ф!рм, каапера-
тывау, дзе задзейшчаны 
асноуныя фонды i сродш 
ушвереггэта, адмшютрацыяй 
праводзяцца папярэдшя пе-
рамовы з прафсаюзным 
кам1тэтам з мэтай дасягнен-
ня згоды 5? пытаннях, як1я 
закранаюць сацыяльна-
эканам1чныя щтарэсы калек-
тыву. 

7.1.2. Иерадача, здача у 
арэнду маёмасщ, якая нале-
жыць ушверЫтэту, дапус-
каецца з улжам меркаван-
няу нрафсаюзнага камггэта. 

7.1.3. Недапускацьпры-
няцця неабгрунтаваных ра-
шэнняу i прымусовай пры-
ватызацьн. 

NN 
п / п 

Змест мерапрыемствау 

Адказны за ' 
выкананне ; 

Тэрмж мерапры-
емствау ! 
(работ) | 

1 

Своечасова забяспечыць 
супрацоужкау ун!верс|'тэта 
спецадзеннем, спеца6уткам,ахоуным|" 
сродкам! у адпаведнасц! з Прав1лам|' i 
Нормам|'. 

Прарэктар 
па АХР, 

На працягу v KipayHiKi 
года 

структурны 
падраздзял 

2 
Забяспечваць бясплатным мылам на 
работах, звязаных з забруджваннем. 

3 

Забяспечваць замену спецадзення, 
спецабутку, як1я прыйиш у 
непрыгоднасць не па в!не работн1ка, 
датэрм1нова 

4 
Набыць медыкаменгы для папаунення 
аптэчак вучэбных карпусоу, 
штэрнатау i лабараторый 

1-ы 1нжынер па 
квартал ТБ 

5 
Правесц|' бягучы рам он т ycix 
Ытэрнатау 

На працягу Ыжынеры i 
года па рамонту 

6 
Правесц|" рамонт рулоннай кроул1 у 
1нтэрнаце N 4. 

7 
Правесц!- выбарачны рамонт вучэбных 
корпусау 

8 
Правесц!- рамонт i мантаж 
вентыляцыйных астэм у вучэбным 
корпусе N 2 i штэрнаце N 4. 

9 
Добраупарадкаваць тэрыторыю 
(нтэрната N 4. 

10 
Правесц|' частковы рамонт унутранай 
а'стэмы ацяпляння штэрната N 2. 

П А С Т А Н О В А 
{ справаздачна-выбарнай канферэнцьн Гродзенскага дзяржаунага ушвератэта 

1мя Я.Купалы ад 25 лгстапада 1994 года 
Аб працы прафкама выкладчыкау i супрацоушкау ужвереггэта 
за перыяд ч 3) кастрычшка 1989 года па 31 кастрычшка 1994 года. 

Заслухаушы i абмер-
каваушы енраваздачу аб 
11рацы прафкаму за перыяд 

( ^ ^ 3 1 кастрычшка 1989 г. па 31 
«Лсастрычнжа 1994 г., праф-

саюзная канферэнцыя 
адзначае, што прафсаюзны 
кам1тэт за справаздачны 
перыяд узмацшу сваёуздзе-
янне на рашэнне праблем, 
звязаных з абаронай ripa-
цоуных i сацыяльна-эка-

,Л1ам1чных штарэсау i правоу 
работнжау ушверси-эта, 
актыв1завау дзейнасць па 
удасканаленню формау i 
метадау правядзення куль-
турна-масавай i спартыуна-
аздарауленчай працы, па-
мацнеу аргашзацыйна, аба-
гащуся новым вопытам 
працы. 

Разам з тым у дзейнасщ 
прафкаму мел1 месца i 
Ш'дахопы. Пры вырашэнш 
»:.:творчых i сацыяльных 
пы апняу прафкам у неда-

статковаи ступен1 ул1чвау 
меркаванш членау працоу-
нага калектыву, не заусёды 
па-баявому, мэтанаюравана 
i настойл1ва абараняу пра-
цоуныя i сацыяльна-эка-
нам1чныя 1нтарэсы супра-
цоунжау, праяуляу шэрт-
насць у працы з праф-
саюзным актывам, неда-
статкова ажыццяуляу 
кантроль за выкананнем 
адмшютрацыяй калектыу-
нага дагавору, своечасовай 
выплатай заработнай платы 
i камадз1ровачных выдаткау. 

Справаздачна-выбарная 
прафсаюзная канферэнцыя 
выкладчыкау i супрацоушкау 
Гродзенскага дзяржаунага 
ушвереггэта 1мя Я.Купалы 

пастанауляе: 
1.Працу прафкама вы-

кладчыкау i супрацоушкау 
за справаздачны перыяд 
прызнаць задавальняючай. 

2.Справаздачу аб працы 

рэвюшнаи камюп зацвер-
дзщь. 

ЗЛрафсаюзная канферэ-
нцыя Л1чыць неабходным: 

а)прафкаму актыв1заваць 
працу з прафсаюзным акты-
вам, аргашзаваць яго сютэ-
матычнае навучанне i ака-
зваць яму пастаянную да-
памогу у практычнай дзей-
насщ; 

б)праДаставщь праф-
групам, прафбюро i цэхавым 
аргашзацыям права сама-
стойна вызначаць прыя-
рытэтныя KipyHKi сваёй 
дзейнасщ, рашаць пытанн! 
уласнай структуры, перыя-
дычнасць правядзення праф-
саюзных сходау, вытворчых 
нарадау i пасяджэнняу 
прафбюро; 

в)прафкаму распра-
цаваць асноуныя напрамю 
дзейнасц1 пастаянных KaMi-
С1Й, ск1раваных на абарону 
працоуных, сацыяльных, 

эканам1чных штарэсау i 
правоу CBaix членау. 

4.Прафкаму сумесна з 
рэктаратам працягваць пра-
цу па умацаванню матэры-
яльна-тэхшчнай базы yni-
веречтэта, аснашчэнш i 
пераузбройванн! навукова-
даследчага i навучальнага 
працэсау, даб1вацца, каб 
гэтыя мерапрыемствы нас1Л1 
мэтанак1раваны характар, 
адказва.тп задачам павы-
шэння якасц1 падрыхтоук1 
маладых спецыял1стау, 
паляпшэнн1 умовау ix працы 
i быту. 3 гэтай мэтаю 
даручыць cjapmbiHi праф-
кама звярнуцца ад ]мя 
удзельнжау канферэнцьн у 
ВС i СМ РБ: 

- забяспечыць выкана!ше 
закона «Аб адукацьп у РБ» у 
частцы фшансавання вышэй-
шай школы i вызначэнш 

(Закапчзнне на 6-й ста/:.) 

V 



(Заканчэнне. 
Пачатак на 5-й стар.). 

заработнай платы прафе-
сарска-выкладчыцкаму 
складу не шжэй за 150% ад 
сярэдняй заработнай платы 
служачых у прамысловасщ; 

- выдзелщь шьготныя 
крэдыты для працоуных 
вышзйшай школы на б'у-
даунщтва ЖБК i шды-
шдуальпага жылля; 

- прадастав1ць установам 
адукацьп i навую льготнае 
падаткаабкладанне; 

- вызначыць для пра-
цоуных вну кампенсацыю на 
аплату медыцынсюх пас-
лугау, лячэння i адпачынку. 

5.Хадатайшчаць перад 
Min ютэрствам адукацьп РБ 
аб выдзялент уншерсггэту 
грашовых сродкау щ удзелу 
на долевых начатках у 
стварэнш санаторыя-пра-
фшакторыя, базы адпачынку 
Ц1 спартыуна-аздараулен-
чага лагера. 

6.Прафкаму сумесна з 
аддзелам аргашзацьп аховы 
здароуя распрацаваць cic-
тзму мерапрыемствау па 
ахове здароуя працоуных 
утверегтэта. 

7.Прафсаюзнаму KaMi-
тэту сумесна з кафедрай 
ф131чнага выхавання i спар-
тыуным клубам працягваць 
працу па удасканалент 
правядзення масавых ф1з-
культурна-аздарауленчых 
мерапрыемствау, ствараць 
умовы для заняткау у трупах 
здароуя, спартыуных сек-
цыях i клубах. 

8.Прафсаюзны кам1тэт 
павшен узмацнщь кантроль 
за захаваннем у калектыве 
становиича, якое выключае 
незаконный звальнент , 
парушэнш рзжыму пра-
цоунага часу i адпачынку. 

Э.Прафкаму пастаянна 
клапацщца аб жанчынах, 
ствараць умовы для спа-
лучэння мацярынства з 
актыуным удзелам у пра-
цоунай i грамадскай дзей-
насщ, умацавання сям'1 

Ю.Прафкаму сумесна з 

рэктаратам, саветам ветэ-
ранау вайны i працы рас-
працаваць мерапрыемствы, 
прысвечаныя 50-Тоддзю 
Перамоп над фашысцкай 
Герман 1ЯЙ; узмацнщь увагу 
да пенс1янерау, ix патрэбау i 
запьггау; даб1вацца разумнага 
спалучэння маладых i во-
пытных кадрау; праяуляць 
аб'ектыунасць i прынцы-
повасць пры атэстацьп 
працоуных. 

11.Хадатайшчаць перад 
выканкамам аб выдзялент 
дадатковых сродкау на 
•заканчэнне будаунщтва дома 
па вул.Горкага. 

12.Прафкаму больш нас-
тойл1ва разв1ваць калек-
тыунае садаводства i ага-
роднщтва, артан1завана 
забяспечваць сельгаспра-
дуктам1 i прадуктам! хар-
чавання працоуных уш-
версп'эта. 

13.Прафкаму узмацнщь 
кантроль за працай бух-
галтэрьп, своечасовай вы-
дачай заработнай платы, 
аплаты камандзфовачных; 
распрацаваць Палажэнне аб 

прэм1раванн1 i дэпрэм1-
pasaHHi, устанаулютп даплат 
i надбавак у адпаведнасщ з 
колькасцю i якасцю праць' . ' 

14.11рафсаюзнаму камь 
тэту удасканальваць працу 
па разгляду прапановау, 
заявау i скаргау супра-
цоушкау; прынцыпова i 
востра рэагаваць на любы 
факт нарушэння правоу 
працоуных, рашуча прыпы-
няць любыя спробы зажыму ; 
крытыю. 

15.Прафсаюзная канфе-
рэнцыя ушверсп-эта звяр-
таецца да ycix членау 
працоунага калектыву з 
прапановай актыуна уклю-
чыцца у кампаняо па выбарах 
у ВС i МС РБ, ятя чакаюцца 
наперадзе; выдв1гаць if., 
органы Улады дастойных i 
аутарытэтных прадстау-
нжоу працоунага калек 
дабгвацца з ix дапам 
рашэння вытворчых i пра-
фесШных пытанняу, ул^ч-
ваючы штарэсы як 
калектыву утверегтэта у 
цэлым, так i кожнага яг<| 
члена паасобку. 

'агЛЩтО 

Прэз'|дэнту, Вярхоунаму Савету, 
Кабшету Мшгстрау Рэспу6л'|к'| Беларусь. 

Зварот дэлегатау профсоюзной канферэнцьп супрацоушкау 
Гродзенскага дзяржаунага утверегтэта иня Янм Купалы. 

г 
Мы, дэдегаты XIX спра-

ваздачна-выбарчай прафсаюз-
най канферэнцьп су-
працоушкау Гродзенскага 
дзяржаунага утверегтэта 1МЯ 
Яню Купалы звяртаемся да 
вас, заканадаучай i выканаучай 
улады роспублйп а наступнай 
заявай. 

Крызгсу экапом^цы, сацы-
яльнай палггьщы у мнопм 
з'яуляецца вышкам пагар-
/цпвых адноем дзяржауных 
структур да I фаблем адукацьп, 
навую, аховы здароуя, куль-
туры, якш пакшуты на сама-
вольства дзисага рынку i якш 
перажываюць сапраудную ка-
тастрофу. 

Асабл^вую заклапочанаець 
сёння у нас выклжае узрас-
таючае абясцэньванне адука-
цьп, а разам з тым падзенне 
прэстыжу працы выкладчы-
кау, ix статуса у грамадстве. 

Камерцыялитуецца наву-
ка, высокаквал1ф1каваныя 
спецыялгсты пакщаюць вну, 
скарачаецца аб'ём адукацый-
ных паслуг. Няма сродкау для 
рамонту навучальных i жыл-
лёвых будынкау, лабаратор-
ных корпусау; для выдання 
навуковай i навучальнай 
Л1тара1уры. Страчваюцца са-
цыяльньш заваёвы: права на 
працу, бясплатную адукацыю, 

ахову здароуя, даступнасць да 
культурных каштоунасцяу. Па 
сутнасщ, урададкшуу вышэй-
шую школу на ускраек дароп, 
праца цэлага пакалення люд-
зей выюнута на «сметнж». 
Нашы эберажэнм ператва-
рылгся у Hiiirro. Нас падманвал1 
i працягваюць падманваць. 
Спачатку нам недаплочвалц 
Г>рал1 шбыта у пазьжу пад 
будаунщтва «светлай буду-
чыш». Потым падчас эйфарьп 
«перабудовы» i абвяшчэння 
суверзнп-лту адбылася л i6e pa-
ri кзацьш цэнау, неутаймаваная 
1нфляцыя, пачауся падзел 
вынкау працы цэлых пака-
ленняу. Цяпер ад нас хочуць, 
каб мы слепа i пакорл!ва чакал1 
чарговых падачак ад ураду, 
навучал^ выхоувал1 маладое 
пакаленне дзеля пабудовы 
новага аддаленнага цыв1-
Л1.чаванага грамадства, пак-
лаушы на гэта сваю энергио, 
сшы, здароуе, i Ьноу жа уза-
мен атрымл!вал1 грашы. 

Аднак наш урад да ютых 
часоу так i не зразумеу адну 
простую юцшу: рэфармаваць 
cici-эму адукацьп i навую можа 
тольк1 паунапрауны тра-
мадзятн, высокаквал1фшава-
ны прафесшнал, вучоны, пра-
вы i штарэс^1 якога надзейна 
ахоуваюцца законам. Склада-

ецца Уражанне, што урад РБ 
запамятавау, што асноуны 
кап1тал грамадства - людзц а 
галоуная мэта дзяржавы - ;ia-
бяспечьщь iM нармальныя 
умовы юнавання. 

Новы Bi-roK л1берал1зацьп 
цэнау, яю выяуляеидаапшгн1М 
часам, без комплексных мерау 
па вывадзе 3KaHOMiKi з крызюу, 
без патрэбнай абароны жыц-
цёва важных штарэсау на-
сельнщгва непазбежна пры-
вядзе да сацыяльнага выбуху. 

У сувяз1 са сказаным дэг 
легаты канфэрэнцьп прапану-
юць ураду: - ажыцявщь рэ-
альныя дзея!Ш1 па стабш з̂ацьи 
эканомЫ, грашова-фшансавай 
ск-гэмы; стварэнн! роуных умоу 
для функцыянавання i канку-
рэнцьп розных формау улас-
насц1; правядзенн4 раз-
дзяржаулення i прыватызап^п 
галосна, у штарэсах працоуных 
калектываУ, ycix катэгорый 
насельн1цства рэспубл4к1; 
спыненш расцягвання народ-
ней уласнасф па тшэнях 
дзяльцоу «ценевай эканомия», 
адаптстрацыйнай наменклату-
ры; 

- прыспешыць структур-
ную перабудову эканомш, 
нагараваць яе на i гавелi43HHe 
вьпворчасщ таварау народна-
га спажьггку, пашырэнне сфе-

ры паслугау, лжвщацыю 
манапа(шму; 

- cTBapbinij умовы дня пры-
ярьтгэтнага развщця cici-эмы 
адукацьп i навую, вываду ix з 
крызюнага фшансавага ста-
новиича; 

- забяспечыць выкананне 
закона «Аб адукацьп у РБ»- ' 
частцы фшансавання вып^в 
шай школы i вызначэння Я Р 
работнай платы прафесарска-
выкладчыцкага складу не 
Н1жэй за 150 працэнтау ад 
еярэднята заработку служа-
чых у прамысловасщ; 

- вьщзелщь шыотныя крэ-
дыты для працоуных вышэй-
шай шмолы на будаунщетва 
кааператыунага i 1ндц 
вщуальнага жылля; 

- прадаставщь установам 
адукацьп i навую льготнае па-
даткаабкладанне; 

- вызначыць для працоу-
ных вну кампенсацыю на ап-
лату медыцынсюх паслугау, 
лячэння i адпачынку. 

- прывесщ у адпаведнасць 
заробаток педагапчных пра-
цоунжау з рэальным кошта! 
ix працы. 

Па даручэнж канферэнцы! 
старшыня прафкама ГрДУ 

!мя Янк1 Купалы 
У.А. Х1ЛЮТА 

4 А ' Л 



Г1 СТО Р Ы К I ПЕОАГОГ 
Спогрныася §0 ^Валерию асяроддЗе города: pyiuu старафитнага 

''fafwiiyy, дткану факулътэта litmfmi Замка, папялШы 3 мтумй ва4ны у 
I культуры ЯродЗенскага дЗярфафюм узнтри города. шматитаяг/фадЖта 
унйфяпвтп inn Я.'Купаны, сябру рынку, дЗ« гу!ам грпярэмегику'ягиЬу 
прагрлення "СеларускаА <~Аш/ыящ1 50-ягады6еларускоя,руския, польская, 

гкторыкагр, прафесару, aljmapy 

f mnuiikix гфаугут ikmopui Ъеларуа, 
и м i ЧЪлШы. 

Валеры ltapaniya народЗфя У 
студЗеня 49А§ года на памеффы 

'JomxmlvMU i ЪргнчАыны, ля 
rmamfui 
Ч1ЫЯ ( 

lacolj nepiuari сусветнаб ваАны 
некаторыя яго c&vtki РаНавыя ф 

яго па txH/tkarfd&A мни -
13енЫына Мена/Шла аЬэтуль, с 
ау "Оттока (веско Tlbwyixa) i 

(веска ЗрашШЫ) полная rf 
сЛет белоруская прауоуная династия 
ЫгунаШка^ 3 «будагрнПым» 
прпШчАам Ч/фапгуы. ЯшЬ tf сярдМне 
ХЧХ стагоддЗя, раШтафиыся 3 
(juumcLm фыууём, ты апат працЖщь 
улШаунщФ ЫгунаЫаб Maacmpmi 
Марфбф - Варшава. Ъыт Затим 

спфщгЫгЬ i магиынкты, тфмнеры i 
Ланамхжы. У канщ ваЛны, па 
шляху «на Заход», у уяплуищы, шло 
билапрыЫлена да Saricbteta уягюка, 
якт кгравау бауька-магшнкт, i 
З'я&^ся на свет будуЫ глсторык. 

(сную i прогрвтую сям'ю 

ягррэлская, татарская i лтфкая 
МОвы. 

Вмва сямеАства - 3 дЗягрнтва 

спадЗя&фя у шыбт души убаЫуь 
сына тфынерам-ЫгунаШкан, не 
стау перашкадфауь номеру сына 
самастобна выбраць сбоА шлях. У 
4963 годЗе З&.'Чараппр поступи)на 
гюпфыЬт факультет '{роОЗенскаы 

гфьЧын 3 клнкрэтнаб i па-юнацкапу 
р$3ка акрэсленаП мэтаб - атрнмаць 
дыпмм Haamijuihi i напкоуь гюпорыю 
роднага юрок. Юа m Заяфл 
cmyd.mma набуковы kipaifriik Я.'Н. 
Марат аднесся вельм! сурёЗна, am 
прапанаваг) cnalamky Заняууо 
даследваннем... licmopui Aidckad 
абутковаЛ tpatftuki (faueit жс^Щаъ»). 
Работа над гэтай тэмаб 3 
Имкармапантн самых раШстаЛнш 
(фиту стала для паЫнак1аш 

дЗейнаа/ь. V xymkin lace паяШкл 

тЬшюЫЗа -i9Jf> юда ida ншЬфиш 
key Шут пасля ЗаканЫня мяарваб 
гя^няА шквлм <JV S, Зд.^Щатуа 
убф)а бьфашыу стауь wamptibin 
ticmofmi. Шакпму fwiBHHK афыяла 

b' шЬла, але i •истакыЫае 

Зенляко^-лгНан fla iiuikax 
jvcnydiikaudutia конЬфсу стфэнфх 

i сту/Ыт ЗЬалфы liaf>aniya (mrf 
' анм mjmnmy сват фьпрр 

памятным. 

ты нар 
на абласняе тэле6а1анне. 'НяшдЗяЫ 
на яе njndcmuij(,iku-.ifb i укавасць, 
молодом спеуыялкта усё ф (абиа 

ticmoftui. iij юдЗе т mfmmymij 
iSnoy nafm жпифы1шж факул-ыпэта 
У-родЗенскам нвкжтытута, ом ф/со 
як выкшН мк. '/ па ютаму няшкапу 

. шляху ён tyoluyb i па сённяшпг дЗенг. 
За lfofn/ь апаихШн пе/ктйнаА 

дЗеЛнасу< Hapaniya ac.Soiij 
6ыкл/>данне курсау па itanopui 'Ржи 
састараэ1мтнт tacotfda 494%года, 
licmopui кулгтуры, археологи, 
гюпаръипрафИ. 3 асаблМымуЗ<Ымам 
ён npa6od3iyb Зиюилкг па спвфурсу 
« Руска- белоруска -полъекгя 
уЗатшдносты у ХЧХ - naiamky XX 
стаюддЗяф». $эты cneykypc - быннк 

прауы историка па даелвд&тню 

народау. 91ры ютим набукоууу 
паиАасуш nanpayatkufb у мнтгх 
6y&wtmt*x apxi&tz i ктшхЫИшка 
Ъеларуа, Росл i ЧПолшЫ, удЗетШань 

ХЧХ - nat/mky XX тподдму», 
якая вмйшлау 1994 юдЗеу Mincky 
напярэдадт юбШя аутара. 

С4ння прафесар кафедры шторм 
славянских дЗярфау З&. 'ЧараШуа -
arfmap болт За iiO навуковт прау, 
рздаклюр i складошакмнтс вмданняу 
па ucmopui, ггетарыяграф!!, 
кфынгуаЗнауству i (фляЗнауству 
Ъеларусл. навуковы кансулшант 
«.Энуыкмтды* licmpui Ъеларус»», 
актыуны патлярыЗатар гктары1ных 
ведау на сторонках laconical) «'Новое 
время», вЯеларускмя думка», 
«СМуяЗь», шет «ЩмШенская 
прауда», «38о славу Родины», 
«гродненские епархиальные 
ведомости», «Селккля навша» i 
тш е4дмтным1рысам1яю Зваротау 
да шырокам lumaia З'яф/жууа 
арьагнальнаа/ь тзмы i Зашиичлнасуь 

I, vti 

•ях самого 
•ню, qpnpakayya 3 

прыЗнаным( афпарытямм! у amad 
галЫе licmapMiuur ведау. 
^.Рыбаковым, Л.ЪаЗылёвым, 
СА.Смгрновым, 'М.$>аЙрмко&и1, сА. 
сАрэхавым, <Д. ЮЗьякавым, 
С.ФальковН, 'HJlaciHckin С. Самбук 

няглледЗяЫ Hi на якая Змены 
пмты1нага надвор'я if фамактвг.. 

'На прауягу амалъ двух 
дЗесяутддЗяг)j6. Ч/фап^З'яриюр/о 

У У9^9 годЗе Я.Щтуа 
паспяхова aiapani^ у 

499А года - <pakynmmi гюпорьи i 
культуры). сУВмшктрауыпная посада 
- юта пастаянныя контакты 3 
лкдЗьмь юта крушверуь складаных 
факулыпэцкгх спраг)... Чтым не мент 
студенты i выклад1ыкг, acnipaumu i 

дыартаумю, шля law тг) накфи&ты супрмрфику усе, хто ведае дэконо 
ни ггиШную навуковую стафнроуку у гфафесара Нарапщ ЗьаодЗяууа на 
jbapmtfcki уникреимт. 'Ргмткам яе думуы, шло голодной pucad яго як 
cnuuu MHmin набуковыя 3da(hmki клр^гкаЗ'яряеушпавтдакыавека, 
гюпорнка, у тым л*ку i першая кипа падтрымка у Ьшктыве mfoplaui 
«СувяЗг рчвалюуылнерау ¥>еларуа i 
ШЫы у ?0 - 80 гадах ХЧХ 
стаюШя» (Здаргиава, J98S г.). 
Зэтая прауа была уёпм сустрзта як 
mnvkiMi, так i ЬшруСклмг на&/ковым> 
каламу шло не маио нг стммулявауь 
нутра но пашырэнне i паглыбленне 
штдыходадапра/атыгрЗа&иадност 
народа^-суседЗяij. Щугая ктга 
«i&umoki (Нарыт 3 licmopui руска-
беларуска-полккзх рэбалщыяных i 
културных сувяЗяф ХЧХ - nalamky 
XX стаюддЗя^)» выбита у свет у 
№4 юдЗе j Яродш. 

будуЫн to. 
Свае баитыя веды i пвдашИны 

наЙуковоб проблемы, $.',iapaniya як 
натура творШ немофа npaiicyiMiMa 
гряю таго, гто мофа Зм/tkafiyb 
гкторыка. ЩацуюЫ са cmepadpykaMi, 
ёна/ШнЗпвршых но ЪеларуаЗвярнуг) 
увтунадоМкыянадтш (а^тофафы) 
на ix, як на пспифыЫую kjmuiyy. 

maMHmJ 
тудэнтам, аспгрантам, настаунгклм, 
муЗеАным i архфмм работнгкан. 
fu дауно i гшнна cyttpayotfuiliw '3 
атласным Чнстытутамудосканалешя 
Hacmatfuikaij, 3 ЯродЗенскай 
краяЗна^айасауитляЯ 'белорускам 
фонда культуры, обласным 
Шгварытвам аховы помнгкау гюаорыг 
i культуры, навуковымг PadaMi 
ЯродЗенЖма гжторыка-<фхваюйн/па 
муЗея, ¥>еларускага дЗярфаунага 
гктары!нам apxitia. Юобра в^аюуь 
яго i як вмкш)1ыка у гродЗенскаА 
школе-ггмнаЗИ tN SO i inimx 

ютых надпкау стала новая ктга 
навукоущ «Са екдрбтуы кшфных 
палщ. Нарыт про ауутофафы 
дмлед1ыкау ucmopui Ъшруаг) кануы 

гобгляру дпбрага 
р я, нястомнаа/i i новых твор1ых 

nocruxalj! 

А.ДАБРЫЯН, В.ШВЕД, 
В.ЛЕАНАВЕЦ, М.МАРЦЕН, 

э.ярмусм. 
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П р а и я г и а в у к о в ы х к а н т а к т а у 

Пам1ж факультэтам! 
гюторьи i культуры Грод-
зенскага ушверЫтэта i 
1нстытутам ricTopbii Белас-
Тоцкага ф1л1ялу Варшаускага 
ушверсггэта склалюя моц-
ныя навуковыя сувя.-п, Пац-
вярджэннем гэтага з'явитася 
адбыушаяся 25-26 лютапада 
1994 г. у Беластоку М 1 ж н а р -

одная навуковая канферэн-
цыя, прысвечаная найноу-
шым даследванням па пс-
торьп Заходняй БеларуЫ у 
1914-1945 гг. На канферэнцьп 

прысутшча.гп вядомыя вучо-
ныя з Л1твы, Беларуси у 
прыватнасщ, галоуны рэдак-
тар «Беларускага пстары-
чнага часошса» -В.Кушнер, 
прафесар А. Хацкев1ч, 
гродзенсюя ricTopbiKi - пра-
фесар А. Нечухрын i дацэнт 
Т. Бадзкжова. Трэба адзна-
чыць велыш высот узровень 
адбыушыхся на канферэнцьп 
дыскусш, асабл1ва па праб-
лемах г1стор1яграфн ricTopbii 
Заходняй Беларусь Yc ix 
прысутшчаушых вельм1 

зацжав1у незвычаины, све-
жы погляд на праблемы 

. псторьп Заходняй Беларуси, 
выказаны у дакладзе пра-
фесара А. Нечухрына, яю 
выклжау мноства усяляюх 
водгукау i меркаванняу. 
Гродзенсюя псторыю ужо 
друп раз удзельшчаюць у 
г.н. «вышковых» канферэн-
цыях па комплекснай сумеш-
чанай навуковай тэме.Вы-
HLKaMi навуковага супра-
цоунщтва з'явШся не толью 
ужо надрукаваныя артыку 

лы. але ! працягваючаж я 
падрыхтоука зборнжа даку 
ментау па ricTopbii края у 
1939-41 гг., а таксама 
прапрацоука перспектыунага 
Дагавора аб супрацоунщтве 
на 1995 год. 3 гэтай мэтай на 
канферэнцьп прысутшчау 
першы прарэктар Гродзен-
скага ушверсггэта, вядомы 
археолаг А.Крауцэв1Ч. Наме-
чаны далейшыя K i p y н k i 

супрацоушцтва 1удак.ладне-
на тэматыка даследван-
няу,якая будзе асновай но-
вага дагавора аб навуковым 
супрацоунщтве i абмене. 

Т.БАДЗЮКОВА, 
дацэнт кафедры 

агульнай псторыь 

ЦЯЖКТ СТАН Б1БЛ1ЯТЭК1 
Больш за восемдзесят 

тысяч KHir i часошсау скла-
дае фонд б1бл1ятэю iicTa-
рычнага i правазнаучага фа-
культэтау, якая размяс-
щлася у вучэбным корпусе 
па вулщы Даватара. Але 
паслугам! б1бл!ятэю карыс-
таюцца не толью студэ'нты 
гэтых факультэтау. Тут да-
памогуць знайсщ неабход-
ную л1таратуру па ricTopbii i 
правазнауству yciM, хто звер-
нецца. Адзшая умова, што 
патрэбнае выданне ёсць у 
наяунасщ. 

Б1бл1ятэка, 'аб якой вдзе 
размова, вядомая ceaiMi 
багатым1 зборам! пстарыч-
ных выданняу, сярод яюх 
нямала рэдюх. 3 гэтым! 
фондам! плённа працуюць 
навукоуцы ун!верс1тэта. 

3yci.M шшая карцша з 
вучэбнай лггаратурай па 
правазнауству. Студэнты 
займаюцца па падручшках, 
яюя бьш выдадзены яшчэ у 
часы былога СССР. Мала 
таго, што яны састарэл1, дык 
1 TaKix не хапае. У сярэдшм 
на вучэбную групу пры-
ходзщца па чатыры-пяць 
падручнжау. Яшчэ менш 
вучэбнай ли-аратуры для 
студэнтау, яюя займаюцца 
на аддзяленш м1жнародных 
эканам1чных адносш. У 
б1бл1ятэку цяпер не пасту-
пае сучаснай лггаратуры па 
юрыдычнай тэматыцы, якая 
выдаецца у Pacii,- па гра-
мадзянсюм праве,банкау-
сюм, фщансавым закана-
даустве. Не хапае i KHir, яюя 
падрыхтаваны беларусюм! 

выдауцамгТэта вельм1 вос-
трая праблема, якая чакае 
свайго вырашэння. 

У Mai супрацоушю б1бль 
ятэю распаусюдзип сярод 
студэнтау-завочнжау анке-
ту. Мэтай яе было даведац-
ца, што думаюць чытачы аб 
сваёй б1бл!ятэцы, якасщ 
абслугоування. Дьж вось, у 
большасщ анкет асноуныя 
заувап датычылюя менав1та 
дэфщыту выданняу па пра-
ву. Аднадушна fee удзель-
HiKi анкетавання адзначыл! i 
тое, штоб1бл!ятэка пста-рыч-
нага i правазнаучага факуль-
тэтау не мае чытальнай залы. 
I дзе у таюм разе зай-мацца? 

I яшчэ пра умовы працы 
супрацоунжау бЮМятэю. Не 
гаворачы ужо пра зарабо-
тан, праблем тут таксама 
хапае. 3 добрай зайздрасцю 
успамшаюць яны пра 

кол1шнюю наездку па-абме-
ну вопытам у Гмбл'|ятэку_ 
Вшонскага уш-версптэта. ТаАЭ 
таксама ёсць калекцыя рэд-
к а й K H i r i , а л е я к я ^ * 

захоуваецца! У спецыяльн^ 
шафах, пад шклом! Нам^Р-' 
гэтым даво-дзщца толью ма-
рыць. Памяшканне былой ча-
тырнаццатай сярэдняй шко-
лы, у якой цяпер знаходзщца 
б1бл!ятэка, не прыстасавана 
для гэтых мэтау. У памяш-
канн! холадна. дрэннае ас-
вятленне; да таго ж жанчы-
нам-б1бл1ятэкарам, каб дас-
таць з высачэнных стэла-
жоу патрэбную KHiry, пры-
ходзщца цягаць цяжюя 
метал!чныя лесв1цы... 

Такая рэальнасць, ад 
якой нжуды не дзенешся. 
Аднак вырашаць праблемы 
трэба. 

С. КАЗАКЕВ1Ч 

Л 

ГСПОРТ 

Спартыуная пмнастыка 
У канцы мшулага года 

на спартыуных пляцоуках 

ГрДУ у рамках ynieep-

ciT-эцкай спартаюяды адбы-
гпся спаборнщтвы па сиар-

тыунай Г1мнастыцы. 

У ix прынял! удзел сем 

зборных камандау, скла-

дзеных з дзяучын-пер-

шакурснщ. 

Абсалютнай перамож-

нщай спартак1яды стала 
будучы прававед Сняжана 

Маглыш. На другую пры-

ступку п едэстала гонару 

узыйвдла яе сяброука па 

камандзе Аксана Панчанка, 

на трэцью - Надзея Багатка. 

У камандным зал1ку 

першынствавал1 юрысты 

(нам.дэкана па ф1зкультурна-

масавай рабоце А.Кудзель), 

пачэснае другое месца занял1 

riMHacTKi факультэта ncixa-

логц,трэцяе - замежных 

М О В О.СМАЛЯКОУ, галоуны 

суддзя спаборнщтвау. "рэдактар А.СЦЕПАНЕНКА. 

Аутары надрукаваных матэрыялау нясуць адказнасць за 
падбор i дакладнасць прыведзеных фактау, цытатау, эканам1чных 
даных, асаб1стых 1мёнау, геаграф1чных назвау i iuuiaii 1нфармацы1, 
а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл1валася даных, як1я 
не падлягаюць адкрытай публ'|кацы1. Рэдакцыя можа друкаваць 
артыкулы у парадку абмеркавання, не паздзяляючы пункту 
гледжання аутара. 
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