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ПРАЕКТ 

С Т А Т У Т 
Гроазенскага а з я р ж а у н а г а у н / в е р а т э т а 1мя Янк# Купаны 
(створанага пастановап Савета Шшстоау СССР П 564 ап 2Ч.06.1977 г. / пастановап 

М/'н/стэрства выимзншых навучапьных установау БССР N 256 an 05.08.1977 г.) 

РАЗДЗЕЛ 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1 
1. Гродзенаа дзяржауны ушвератэт |мя Яню Купалы / Г р Д У / -

вышэйшая навучальная установа, адз'ш з цэнтрау навую, культуры 
i вышэйшай адукацьм Беларуси 

ГрДУ iMfl Яню Купалы - тэта творчая супольнасць прафесарау, 
выкладчыкау, супрацоужкау, астрантау i студэнтау, як1я 
ажыццяуляюць сваю дэейнасць на аснове клаачных традыцый 
ун'шерс'нэцкай адукацьм, прыярытэтау агульначалавечых 
каштоунасцяу, гумажзму i дэмакратьм, як'т бачаць сваю мэту у 
пазнанж кщшы, памнажэнж ведау, сцвярджэнж |дэалау дабра i 
справядл1васц'|. 

2. ГрДУ 1мя Яню Купалы з'яуляецца структурным звяном 
нацыянальнай адукацьм у рэспублщы Беларусь. 

3. ГрДУ 1мя Яню Купалы ажыццяуляе сваю дзейнасць на падставе 
Канстытуцьм Рэспубл1Ю Беларусь, дзейнага заканадауства i згодна 
з уласным Статутам. У рамках закону ужвератэт карыстаецца 
правам самаюравання. 

4. Самаюраванасць Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя 
Янк( Купалы забяспечваецца тым, што ён мае права прымаць 
самастойна рашэнж у межах сваей кампетэнцьм, кал1 яны не 
супярэчаць дзейнаму заканадауству Рэспублж'| Беларусь i 
адпавядаюць гэтаму Статуту. 

5.ГрДУ 1мя Яню Купалы з'яуляецца юрыдычнай асобай, мае 
самастойны баланс, гербавую пячатку, сваю амволжу, вядзе 
самастойны ул1к i справаздачнасць, мае свае перыядычныя выданж. 

6. У склад ужвератэта уваходзяць навучальныя, навуковыя i 
навукова-даследчыя, гаспадарчыя, тэхжчна-дапаможныя i жшыя 
бюджэтныя i гасладарча-разлжовыя падраздзяленж, ямя маюць 
статус структурных адзЫак, дзейных на падставе зацверджаных 
Саветам ужвератэта. 

Ужвератэт не можа мець у ceaiM складзе жшых юрыдычных 
асобау. 

Ужвератэт можа у адпаведнасф з дзейным заканадауствам 
з'яуляцца удзельжкам i заснавальжкам аб'яднанняу, асацыяцыяу, 
навучальных установау i Ышых юрыдычных асобау, яюя дзейн'маюць 
на бюджэтнай, камерцыйнай ц| змешанай падставе. Ва ушверс'нэце 
могуць засноувацца i дзейжчаць прафеайныя, грамадск1я, 
маладзёжныя i жшыя фармаванж у адпаведнасф з дзейным 
заканадауствам. 

РАЗДЗЕЛ 2. ФУНКЦЫ1 I ЗАДАНЫ ГрДУ 
2.1. З'яуляючыся адным з асноуных цэнтрау адукацьм, навую i 

культуры Беларуа, ГрДУ 1мя Яню Купалы выконвае функцьм i 
вырашае галоуныя заданы: 

- падрыхтоука спецыялхтау, яюя спалучаюць высокую агульную 
культуру, прафеайную кампетэнтнасць i грамадзянскую сталасць; 

- задавальненне патрэбау дзяржавы у спецыял1стах з вышэйшай 

ужвератэцкай адукацыяй, узровень квал1фжацьм яюх адпавядае 
патрабаванням, прынятым у буйных навучальных установах сусветнай 
супольнасц'|; 

- рэал1зацыя запатрабаванняу асобы у Ытэлектуальным, 
культурным i маральным разв'|цц'|, стварэнне умовау для прафеайнага 
росту, удасканалення ведау, уменняу i навыкау у абранай сферы 
дзейнасф; 

- аргажзацыя i правядзенне фундаментальных, пошукавых i 
дастасоуных навуковых даследаванняу, эксперыментальна-
даследчай працы i Ышых в'|дау навуковай дзейнасц'|, у тым л1ку i па 
праблемах пошуку шляхоуудасканалення навучальна-метадычнай 
работы у вышэйшых, сярэджх слецыяльных i сярэджх навучальных 
установах астэмы адукацьм РэспублЫ Беларусь; 

- актыуны удзел у М1жнародных навуковых даследаваннях для 
разв'щця цывЫзацьм i культуры; 

- падрыхтоуканавукова-педагапчных i навукова-тэхжчных кадрау 
найвышэйшай квал1ф'|кацы! (кандыдатау i доктарау навук), павышэння 
квал|фжацьм i перападрыхтоука спецыялктау; 

- падрыхтоука моладз'| да паступлення у вну; 
- аргажзацыя навучання моладз1 замежных дзяржавау; 
- садзейжчанне гармажчнаму разв|ццю асобы, выхаванне моладз! 

па прынцыпах дэмакратьм, прыярытэту агульначалавечых 
каштоунасцяу, гумажзму, сувяз1 працэсу навучання з грамадскай 
практыкай, патрыятызму i высокай свядомасц'| грамадзян Рэспубл1К1 
Беларусь, naeari да нацыянальных традыцыяу i правоу ycix народау; 

- забеспячэнне магчымасф авалодання дзяржаунай мовай 
Рэспублж1 Беларусь, захаванне i памнажэнне !нтэлектуальнай 
уласнасц1 i культурных каштоунасцяу; 

- выданне навуковых працау, манаграф'|яу, падручн'|кау, 
навучальных дапаможжкау, навучальна-метадычных распрацовак 
i 1ншай друкаванай прадукцьм; 

- распаусюджванне эканам'|чных, юрыдычных, экалапчных, 
тэхн1чных i Ышых навуковых ведау; 

- арган1зацыя i удзел у вырашэнн1 гуман1тарных, сацыяльна-
эканам'|чных праблемау Беларус'|; 

- аргажзацыя вытворчай i камерцыйнай дзейнасц'|, выкананне 
працау i аказанне паслугау юрыдычным i ф1з1чным асобам KpaiHbi 
i замежжа. 

РАЗДЗЕЛ 3. КАЛЕКТЫУ ГРОДЗЕНСКАГА 
ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ ЯНК1 

КУПАЛЫ 
3.1. Калектыу Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта !мя Янк1 

Купалы уключае: прафесарау, дацэнтау, выкладчыкау, навуковых 
супрацоун1кау, асшрантау, студэнтау, б1бл1ятэчных супрацоун1кау, 
адм'|н1страцыйна-к1раун'щк1, Ыжынерна-тэхжчны, навучальна-



дапаможны i гаспадарча-вытворчы персанал. 
3.2. Членам калектыву ГрДУ 1мя Яню Купалы 

гарантуецца права: 
-свабоды фармавання навуковага светапогляду, 

культурнага i духоунага развщця; 
5зельжчаць у вырашэнж ycix пытанняу жыцця i дзейнасц! 
>с1тэта; 
фыстацца навучальным1, навуковым!, сацыяльна-бытавым'| 
гам'| ужвератэта; 
|'ядноувацца у прафеайныя i жшыя грамадсюя аргажзацьн, 
асць яюх ажыццяуляецца у адпаведнасц) з Канстытуцыяй 
бл'|Ю Беларусь, заканадауствам аб адукацьм i аб грамадсюх 
<аннях; 
арыстацца на льготных умовах паслугам! камерцыйных 
турау, створаных пры ГрДУ 1мя Яню Купалы. 
Члены калектыву Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя 

купалы абавязаны: 
)брасумленна выконваць службовыя абавязю, вызначаныя 
ицтвам на падставе дзейнага заканадауства Рэспубл1ю 
>усь, |ншых лакальных актау, гэтага Статута, палажэнняу аб 
1ьтэтах, кафедрах, шшых структурных падраздзяленнях; 
Зяспечваць высокую эфектыунасць навучальнага працэсу i 
ова-даследчых працау; 
стаянна павышаць сваю квал1ф1кацыю. 
У ГрДУ 1мя Яню Купалы штогод заключаецца калектыуны 

эр, яю рэгулюе вытворчыя, працоуныя i сацыяльныя адноаны 
калектывам супрацоужкау i адмЫ'|страцыяй. Калектыуны 

)р заключаецца на падставе заканадауства Рэспубл1Ю Беларусь 
алектыуных дагаворах i пагадненнях". 
Ужвератэт стварае умовы, у ix лжу матэрыяльныя, прымае 
наюраваныя на павышэнне жыццёвага узроуню членау 

гыву. 

рафесары, дацэнты, выкладчыю i навуковыя супрацоужю 
енскага дзяржаунага ужвератэта. 
1. Прафесары, дацэнты, выкладчыю i навуковыя супрацоужю 
iciT3Ta маюць роуныя магчымасц! у рэал1зацы1 сацыяльных 
у, вызначаных заканадауствам Рэспубл1ю Беларусь для 
в|ду дзейнасцг 

[фесары, дацэнты, выкладчыю i навуковыя супрацоужю 
ь весц'| педагапчную, навуковую i жшую працу на аснове 
1чальжцтва. 
2. Прафесары выб1раюцца на вакантную пасаду Саветам 
:с1тэта з ул'жам рэкамендацьм адпаведнай кафедры шляхам 
а галасавання тэрмжам на пяць гадоу. Праз кожныя пяць 
праводзщца ix перавыбранне. 
3. Замяшчэнне вакантных пасадау дацэнтау, старшых 
дчыкау,выкладчыкау, аастэнтау i навуковых супрацоужкау 
цзщца шляхам выбрання ix па конкурсе на Савеце факультэта 
ам рэкамендацый навукова-педагапчнага складу кафедры 
заторьм). Пасля першапачатковага ix выбрання на вакантную 
г праз кожныя 5 гадоу праводзщца перавыбранне супрацоужкау 
[тэстацыя) шляхам тайнага галасавання на Савеце факультэта 
:яджэнж атэстацыйнай K a M i c i i ) ф Савеце ужвератэта. 
4. Прафесары, выкладчыю, навуковыя супрацоужю маюць 
атрымл|ваць па прапанове факультэта ц1 лабараторьм творчы 
>|нак T3pMiHaM да аднаго года (з захаваннем сярэдняй 
зтнай платы) для павышэння квaлiфiкaцыi ц'| навуковай працы 
зй навучальнай ц| навуковай установе, уключаючы замежныя. 

Прафесар, якi мае бесперапынны 25-гадовы стаж навукова-
1пчнай працы, рашэннем Савета yHieepciT3Ta можа быць 
эаваны звання "Заслужены прафесар Гродзенскага 
аунага ужвератэта !мя Яню Купалы". 1ншыя супрацоужю, яюя 
эапынна працавал1 ва ун'шератэце 25 гадоу, могуць быць 
эаваны звання "Заслужены выкладчык Гродзенскага 
аунага ужвератэта 1мя Яню Купалы", "Заслужены навуковы 
<оунж ГрДУ iмя Яню Купалы', "Заслужаны работн'ж ГрДУ 1мя 
упалы". 
ля назначения новага юраунжаф яго намеснжа супрацоужк, 
1мае гэтую пасаду, мае права перайсц! у вызначаным парадку 
.агапчную, навуковую ц! жшую працу. 
!тудэнты, слухачы i астранты Гродзенскага дзяржаунага 
атэта 1мя Яню Купалы. 
1. У склад студэнтау ужвератэта на бюджэтную форму 
1ння зал1чваюцца грамадзяне Рэспубл1ю Беларусь, а таксама 

беларусы, яюя жывуць за яе межами i прайиш па конкурсе у 
адпаведнасц! з правдам! прыёму, зацверджаным! Саветам ГрДУ :мя 
Яню Купалы на падставе тыпавых прав^ау прьфму. 

Кантрольныя л1чбы прыёму на бюджэтнай аснове вызначаюцца 
штогод па прапанове Савета ужвератэта. Прыём звыш кантрольных 
л1чбау плана праводзщца з ап латай навучання на падставе дагаворау 
пам'|ж ужвератэтам i юрыдычным; ф фЫчным! асобам|. Колькасць 
гэтых студэнтау вызначаецца штогод загадам рэктара згодна з 
магчымасцям! аргажзацьн навучальнага працэсу. 

ГрДУ 1мя Яню Купалы дае магчымасць асобам, яюя атрымал'| 
вышэйшую адукацыю, i асобам, яюя атрымал! сярэднюю спецыяльную 
адукацыю i працуюць па спецыяльнасф, атрымаць ва ужвератэце 
другую спецыяльнасць з аплатай навучання згодна з умовам!, што 
вызначаны Саветам yHieepciT3Ta. 

3.2.2. Жыхары жшых дзяржавау паступаюць на падставе дагаворау 
з ужвератэтам з аплатай навучання ц1 у парадку экв1еалентнага 
абмену на падставе м'|ждзяржауных пагадненняу. Кошт аплаты за 
навучанне гэтых студэнтау вызначаецца ГрДУ 1мя Яню Купалы пры 
заключэнж дагавору. 

3.2.3. У acnipaHTypy ГрДУ !мя Яню Купалы прымаюцца асобы з 
вышэйшай адукацыяй, яюя здал1 уступныя экзамены i пpaйшлi па 
конкурсе. 

Прыём слухачоу на аддзяленне даужвератэцкай падрыхтоую 
(для падрыхтоую у жшыя вну) ажыццяуляецца згодна з палажэннем 
аб гэтых аддзяленнях, зацверджаным Саветам ужвератэта. 

3.2.4. Навучанне у Гродзенсюм дзяржауным ужвератэце 1мя Янк1 
Купалы ажыццяуляецца як з адрывам, так i без адрыву ад 
вытворчасц!, а таксама экстэрнам (па некаторых спецыяльнасцях). 

Студэнты iacnipaHTbi карыстаюццаус'|м'| правам!, яюя вызначаны 
для ix Законам " А б адукацьм у Рэспубл!цы Беларусь" i гэтым 
Статутам i добраахвотна бяруць на сябе абавязю творча засвойваць 
комплекс ведау, уменняу i навыкау, прытрымл 1вацца гумангстычных 
маральных нормау, паважаць традыцьи ГрДУ, няух1льна захоуваць 
патрабаванн! гэтага Статута i прав'|лы унутранага працоунага 
распарадку ГрДУ. 

3.2.5. Студэнтам i асп'|рантам, як1я вучацца на дзённай форме, 
выплочваеццастыпендыя упамерах, вызначаных урадам РэспублЫ 
Беларусь. Стыпендыяльны фонд ГрДУ фармуецца з дзяржауных 
аагнаванняу, (ншых прыбыткау yHieepciT3Ta, уключаючы 
добраахвотныя ахвяраванн'| грамадск'|х i камерцыйных аргажзацыяу, 
асобных грамадзянау, у ix лжу i замежных. ГрДУ iмя Яню Купалы 
мае права устанауляць 1мянныя стыпендьп i надбаук! да дзяржаунай 
стыпенды1 з свайго фонду. 

3.2.6.1ншагароджм студэнтам i асшрантам на перыяд навучання 
можа давацца 1нтэрнат. Палажэнне аб жтэрнаце ГрДУ зацвярджаецца 
Саветам ун1верс1тэта па узгадненж з грамадск'|м1 арган1зацыям1. 

3.2.7. Студэнты Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя Янкi 
Купалы маюць права: 

- атрымл!ваць адукацыю па адной ц'| некальк!х выбраных 
спецыяльнасцях, займацца па 1ндыв1дуальным графку , як'| 
зацверджаны дэканам па узгадненж з адпаведнай кафедрай, 
наведваць, акрамя абавязковых дысцыплшау, |ншыя навучальныя 
занятю; 

- прымаць удзел ва ycix В1дах навукова-даследчых працау, у 
навуковых канферэнцыях; 

- аб'ядноувацца у прафеайныя i грамадск1я арган1зацьм, ствараць 
студэнцюя прадстаун1чыя органы для вырашэння пытанняу 
студзнцкага жыцця на факультэтах i ва ун'шератэце; 

- унос'щь прапановы для удасканалення навучальнага працэсу, 
выхаваучай працы, паляпшэнню жыллёва-бытавых умовау; 

- ставщь перад дэканам факультэта пытанн'| аб замене 
выкладчыкау, ЯК1Я не забяспечваюць якаснага правядзення 
навучальных заняткау; 

- заключаць дагаворы з npaflnpbieMCTBaMi, арган!зацыям!, 
установам! пааплаце кошту навучання, выплаце стыпендьи,набыцця 
крэдытау, жылля, канкрэтнага месца працы i г.д.; 

- на заахвочванне i узнагароду за nocnexi у навучанн1 i навукова-
даследчай працы; 

- на стыпендыяльнае забеспячэнне на умовах, як1я прыняты 
заканадаучым1 aKTaMi. 

3.2.8. Калектывы студэнцюх групау маюць права: 
- уносщь прапановы дэкану факультэта па кандыдатурах старастау 

навучальных групау; 
- уносщь прапановы i раб1ць запыты адм!жстрацьи i rpaMaflcKiM 



J 
аргажзацыям ужвератэта па уахпытанняхнавучальна-выхаваучага 
працэсу; 

- выстауляць кандыдатау на зацвярджэнне 1мянных i персанальных 
стыпендыяуСавета вну; 

- даваць у дэканат матываваную прапанову па пытаннях эаахвомвання 
або пакарання студэнтау трупы; 

-унос'щь прапановы аб размеркаванж месцау у Ытэрнаце, пасяленж 
i размяшчэнж у iM студэнтау навучальнай групы. 

3.2.9. Студэнты ужвератэта абавязаны: 
- наведваць занятю згодна з зацверджаным раскладам i выконваць 

ва устаноуленыя тэрмЫы усе в1ды задаь^Лу, прадугледжаных 
адпаведным! планам! i праграмам1 навучання; 

- паважаць годнасць выкладчыкау i супрацоужкау; 
- берагчы маёмасць ужвератэта; 
- выконваць правды унутранага распарадку i 1ншыя патрабаванж, 

прадугледжаныя заканадауствам РэспублЫ Беларусь. 
3 мэтай дапамоп студэнцюм трупам у фармаванж згуртаваных 

навучальна-выхаваучыхкалектывау,вырашэння надзённых задачау 
студэнцкага жыцця, выхаеання у студэнтау свядомай дысцыплЫы 
i добрасумленных адносшау да вучобы i грамадскай працы за 
кожнай акадэм1чнай студэнцкай групай 1-2 курсау загадам па 
ужвератэце замацоуваецца юраужк (куратар) з лжу найболыи 
спрактыкаваных i аутарытэтных, падрыхтаваных да правядзення 
выхаваучай працы выкладчыкау. 

Характар i змест працы куратара, яго абавязю i правы вызначаюцца 
Палажэннем аб куратары акадэм!чнай студэнцкай групы, якое 
прымаецца Саветам ужвератэта. 

Распараджэннем па дэканатах на 1-2 курсах з мэтай аказання 
дзейнай дапамоп па станауленж студэнтау i ix адаптацьи да новых 
умовау навучання ствараюццанавучальна-выхаваучыя камюи з л1ку 
выкладчыкау, яюя вядуць там занятю, i актыву студэнцюх групау. 

Дэканаты ужвератэта, куратары, старшыж навучальна-
выхаваучых кам1с'|яу сумесна з актывам групы падтрымл1ваюць 
сувязь збацькам1 студэнтау, юраужкам! гаспадарак,яюя заключал! 
дагавор на падрыхтоуку спецыялкта, рэгулярна шфармуюць ix аб 
выжках экзаменацыйных сеаяу, у асобных выпадках - аб поспехах 
выхаванцау у м1жсес!йны перыяд. 

Парадак рэгламентацьи i афармлення адноанау Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта 1мя Яню Купалы з студэнтам! i ix бацькам! 
або aco6aMi, яюя ix замяняюць, рэгулююцца Законам Рэспубл'|Ю 
Беларусь " А б адукацьп у Рэспублщы Беларусь" i '|ншым! актам! 
заканадауства. 

3.2.10. Адрываць студэнтау без 1Хзгоды ад навучальных заняткау 
на работы, не звязаныя з навучальным працэсам, не дапускаецца, 
за выключэннем выпадкау, вызначаных урадам Рэспубл1ю Беларусь 

рашэннем Савета ужвератэта. 
3.2.11. Веды, уменж i навык! студэнтау, атрыманыя imi па выжках 

вывучэння асобных дысцыплЫау навучальнага плана ацэньваюцца 
на экзаменах i зал'|ках. Студэнты могуць здаваць экзамены i зал'|Ю 
на працягу навучальнага года пасля выканання праграмау вывучэння 
адпаведных дысцыплшау у выбраныя imi i узгодненыя з дэканатам 
тэрм1Ны або у вызначаныя для здачы экзаменау перыяды, вольныя 
ад Ышых в'|дау навучання. 

3.2.12. Студэнты, яюя выканал! усе патрабаванж адпаведнага 
навучальнага плана, пераводзяцца на наступны курс. Студэнты, 
яюя не выканал1 патрабаванняу навучальнага плана, на наступны 
курс не пераводзяцца. Права пауторнага навучання даецца 
студэнтам не больш за два разы з поунай аплатай iMi пауторнага 
навучання. Студэнты дзённай формы навучання два разы на год 
маюць канжулы. Працягласць кажкулау вызначаецца рэктарам 
ужвератэта. 

3.2.13. Студэнтам, што выканал'| навучальныя планы, надаецца 
адпаведная квал1фжацыя i выдаецца дыплом аб заканчэнж 
Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя Яню Купалы. У дыпломе 
паказваюццаспецыяльнасц'|, па яюх студэнт прайшоу падрыхтоуку 
у поуным аб'ёме. Пры умове добрага валодання выпускжком 
замежнай мовай i здачы im спецыяльнага экзамену яму надаецца 
квал1ф|кацыя спецыялкта з веданнем замежнай мовы. 

3.2.14. Студэнтам,яюя дасягнул'|асабл!вых поспехауу навучанж 
i навуковай дзейнасцю выдаецца дыплом выдатжка. Таюм студэнтам 
даецца пераважнае права выбару месца працы з лжу запрашэнняу, 
што паступЫ ва ужвератэт. 

3.2.15. Студэнт можа быць адтчаны з ГрДУ: 
-за непаспяховасць; 

- за парушэнне заканадауства Рэспубл'|ю Беларусь; 
* ЩЫ 

- за парушэнне Статута i шшых лекальных акта у 
ужвератэта; 

- у сувяз1 з немагчымасцю працягваць навучанне 
па стане здароуя; 

- у сувяз1 з спыненнем навучання; 
- па асаб1стым жаданж. 
3.2.16. Рашэнне аб адл1чэнн'| прымае рэктар ужвератэта на 

падставе падання дэкана. Выключены студэнт высяляецца з Ытэрната. 
РАЗДЗЕЛ 4. СТРУКТУРА I ОРГАНЫ К1РАВАННЯ 
ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 

1МЯ ЯНК1 КУПАЛЫ 
<4.1. У склад Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя Яню 

Купелы уваходзяць фекультэты, кефедры, невучельне-навуковыя 
i навукове-деследчыя падраздзяленж, еддзелы i упрауленж, 
навукова-даследчыя установы, фундементельная б1бл1ятэка, 
адмшктрацыйна-гаспадарчая честке i шшыя дапаможныя 
падраздзяленж. 

Пры ужвератэце могуць стварацца i дзейжчаць севеты па 
абароне кандыдацюх i доктарсюх дысертацыяу. 

4.1.1. Факультэт з'яуляецца аргажзацыйна-адмЫютрацыйным 
педрездзяленнем вышэйшей невучельней установы, ствараецца з 
мэтай аргажзацьн падрыхтоую студэнтау у пэуным юрунку 
спецыяльнесцяу ебо цыклу невучельных д ы с ц ы п л ш а у , 
перападрыхтоую i павышэння квал|ф1кацьп кадреу для адпаведнай 
гал'|ны гаспадарю. 

4.1.2. Галоуным! задачам! факультэта з'яуляюцца: 
- аргажзацыя навучельней, метадычнай i навуковей працы на 

факультэце; 
- каардынецыя дзейнесц! кафедреу, яюя уваходзяць у склад 

факультэта; 
- аргажзацыя i правядзенне выхаваучай прецы сярод студэнтау 

i естрентау; 
- аргажзацыя навукова-метадычнегв зебеспячэння навучальна-

выхаваучага працэсу; 
- стварэнне неабходных умовау для творчай працы студэнтау i 

астрантау; 
- аператыунее юраванне i рэгуляванне навучальна-выхаваучага 

працэсу. 
4.1.3. Факультэт ажыццяуляе падрыхтоуку спецыял'|стау як з 

адрывам ад вытворчасф, так i без адрыву. 
4.1.4. Дзейнасць факультэта рэгулюецца нарматыуным! i 

метадычным! дакументам1 органау к1равання адукацы! i навук'|, 
гэтым Статутам i жшым! лакальным'| актам1 ун1верс'|тэта. 

4.1.5. Кафедра з'яуляецца асноуным навучальна-навуковым 
структурным падраздзяленнем вышэйшай навучальнай установы, 
якая забяспечвае правядзенне навучальнай, метадычнай, навуковай 
i выхаваучай працы. Дзейнасць кафедры наюравана на падрыхтоуку 
спецыялютау, яюя валодаюць глыбоюм1 тэарэтычным1 i практычным! 
ведам'|, уменням1 i навыкам^ спалучаюць агульную культуру i 
высок'|я маральныя якасцК 

4.1.6. Кафедры могуць падпарадкоувацца непасрэдна рэктару 
ун1верс'|тэта. 

4.1.7. Галоуныя задачы кафедры: 
- арган!зацыя i правядзенне навучальнай i навукова-метадычнай 

працы па адной або некальюх 6fli3Kix навучгшьных дысцыплЫах; 
- правядзенне выхаваучай працы сярод студэнтау; 
- аргажзацыя i правядзенне навуковых даследаванняу па проф|Л1 

кафедры; 
- п а д р ы х т о у к а навукова-педагаг1чных i педагаг1чных 

кадрау,павышэнне ix квал|ф!кацьп. 
4.1.8. Сваю дзейнасць кафедра ажыццяуляе у адпаведнасц'| з 

нарматыуным! дакументам! i 1нструкцыям1 органау к'|равання адукацы i 
i навук'|, загадам1 рэктара, гэтым Статутам. 

1ншыя п а д р а з д з я л е н н ! н е п а с р э д н а у т в е р а т э ц к а г а 
падпарадкавання дзейн1чаюць на падставе палажэнняу, 
зацверджаных ва устаноуленым парадку. 

4.2. Правы i абавязк! навучальна-дапаможнага i адм!н!страцыйна-
гаспадарчага персаналу вызначаюцца npae^aMi унутранага 
распарадку i службовым11нструкцыям1. 

Правы i абавязк1 ycix асобау, як'|я працуюць ва ужвератэце, 
могуць штогод дапауняцца пры заключэнж калектыунага дагавору 
адм!н'|страцыяй ун1вератэта. 

4.3. Юраужцтва Гродзенсюм дзяржауным ун|вератэтам грунтуецца 



на прынцыпах удзелу членау калек тыву у вырашэнж 
найбольш важных пытанняу яго дзейнасц'|. 

Для разгляду асноуных пытанняу навумальна-
навуковай i фЫансава-гаспадарчай дзейнасц! ГрДУ, 
ажыццяулення агульнага к1раун|цтва ствараец!^ Савет 

^ратэта. 
жачальвае Савет ужвератэта рэктар - старшыня Савета. 
дам рэктара у склад Савета уводзяцца службовыя асобы з л'|ку 
1эктарау, дэканау факультэтау, KipayHiKoy асноуных структурных 
>аздзяленняу. Колькасць членау Савета ужвератэта, яюя 
[зяцца рэктарам, не можа перавышаць 25% ад агульнай 
.касф членау Савета. 
5адстауН1к1 выкладчыкау, навуковых супрацоушкау i студэнтау 
раюцца адкрытым або тайным галасаваннем: на факультэтах-
гам! факультэтау, у жшых падраздзяленнях - сходам працоунага 
ктыву. 
,|бранне кандыдатау у склад Савета ГрДУ факультэтам! i жшым( 
аздзяленням! праводзщца на шырокай дэмакратычнай аснове 
1аведнасц1 з Палажэннем, зацверджаным Саветам ГрДУ |мя 
Купалы. 
склад Савета уключаюцца таксама старшыня прафсаюзнага 
тэта супрацоужкау, старшыня прафкама студэнтау i старшыня 
га маладых вучоных ГрДУ. Персанальны склад Савета ужвератэта 
ярджаецца рэктарам на 3 гады. 

(Альтэрнатыуны варыянт. Аутары - Ольчанка М.У., 
Нечухрын A.M., MycieHKa С.Ф.) 

4.3.Для ажыццяулення агульнагаюраунщтваужвератэтам, 
разгляду асноуных пытанняу навучальна-навуковай i 
фжансава-гаспадарчай дзейнасц'| ствараецца Вучоны Савет 
ужвератэта, старшынёй якога з'яуляецца рэктар. 

Загадам рэктара у склад Вучонага Савета уводзяцца 
службовыя асобы з Л1ку прарэктарау,дэканау факультэтау, 
жшых юраужкоу асноуных структурных падраздзяленняу i 
супрацоужкау ужвератэта. Колькасць членау Вучонага 
Савета ужвератэта, яюя уводзяцца у яго склад рэктарам, 
не павжна перавышаць 2 5 % яго складу. 

У склад Вучонага Савета уваходзяць усе супрацоужм 
ужвератэта, яюя маюць вучоную ступень доктара навук у 
адпаведнай галже ведау. Пры гэтым атрыманне супрацоужкам 
ун1верс1тэта вучонай ступеж доктара навук гарантуе яму 
месца у Вучоным Савеце ужвератэта . Колькасць 
супрацоужкау ужвератэта з навуковай ступенню доктара 
навук у складзе Вучонага Савета не можа быць меншай за 
50%. 

Выбранне членау Вучонага Савета ад факультэтау i жшых 
структурных падраздзяленняу ужвератэта ажыццяуляецца 
у адпаведнасф з Палажэннем, зацверджанным Вучоным 
Саветам. Тэрмж паунамоцтвау Вучонага Савета тры гады, 
яго персанальны склад зацвярджаецца загадам рэктара. 

Пасяджэнж Вучонага Савета ужвератэта праводзяцца не 
радзей як 1 раз на месяц. Пазачарговае пасяджэнне 
Вучонага Савета скл'жаецца па ж'щыятыве яго старшыж 
альбо па патрабаванж не менш як 1 / 3 членау Вучонага 
Савета. 

Пасяджэнж Вучонага Савета ужвератэта л1чацца 
гравамоцным1, кал1 у ix прымае удзел не менш 2»/3 яго 
персанальнага складу. Рашэнж прымаюцца простай 
большасцю галасоу. На месца выбыушых членау Вучонага 
Савета у адпаведным парадку уводзяцца новыя. 

Член Вучонага Савета ужвератэта мае права унос'щь 
прапановы наконт яго працы, падаваць запыты адносна 
дзейнасф любой афщыйнай асобы ужвератэта. Рэктар, 
прарэктары ун1верс1тэта, дэканы факультэтау, жшыя 
афщыйныя асобы пав1нны даваць адказ на запыты у 
дзесяц'|дзённы тэрм1н з моманту ix падачы. 

(Аутары л1чаць, што пав1нна быць захавана ранейшая 
назва - Вучоны Савет ужвератэта, - таму трэба у тэкст 
Статута унесц1 адпаведныя рэдакцыйныя праук'|). 

зет ун)верс1тэта: 
цвярджае Статут ун'|верс1тэта i з удзелам прафсаюза Правды 
1анага распарадку i унос1ць у ix змяненн1 i дапауненн1; 
илучае кандыдатуры у рэзерв для прызначэння на пасаду 
ра; 
,|рашае пытанн! стварэння i лжв!дацьп факультэтау, кафедрау, 

лабараторыяу i жшых падраздзяленняу ужвератэта; 
- абмяркоувае праекты навучальных планау i праграмау, планау 

навукова-даследчых працау; 
- зацвярджае тэмы дысертацыяу; 
- прымае рашэнн! па пытаннях арган!зацьм навучальна-выхаваучага 

працэсу; 
- разглядае пытанн1 падрыхтоук1 i выдан ня падручжкау, навучальных 

дапаможн1кау i жшай навуковай i навучальна-метадычнай л^таратуры; 
- разглядае пытанн'| замяшчэння пасадау загадчыкау кафедрау, 

прафесарска-выкладчыцкага складу агульных кафедрау, 
рэкамендацьи да надання навуковых i ганаровых званняу, 
дзяржауных узнагародау; 

- зацвярджае прапанаваныя саветам факультэта кандыдатуры 
студэнтау на атрыманне 1мянных стыпендыяу у мэтавую acnipaHTypy; 

- з удзелам кам1тэта прафсаюза зацвярджае нормы часу для 
разл1ку аб'ёму навучальнай працы прафесарска-выкладчыцкага 
складу у межах нормау, як'|я вызначаюцца органам! юраваня 
адукацьм i навук1; 

- заслухоувае справаздачы рэктара i !ншых службовых асобау 
аб ix дзейнасф; 

- вырашае найбольш важныя пытанн1 навучальнай i навуковай 
дзейнасц), м'|жнародных сувязяу, пытанн| разв1цця Гродзенскага 
дзяржун1верс'|тэта; 

-зацвярджае структуру ГрДУ, KipyHKi выкарыстання бюджэтных 
i жшых сродкау; 

- зацвярджае пералк спецыял'|зацыяу, па як'|х вядзецца навучанне 
У ГрДУ; 

- зацвярджае планы сацыяльна-эканам1чнага развщця ун'|вератэта; 
- ажыццяуляе агульнае К1раун'щтва м!жнародным супрацоужцтвам 

ГРДУ; 
- вызначае асноуныя KipyHKi замежнаэканам1чнай дзейнасц1 

ГРДУ; 

- вызначае галоуныя навуковыя KipyHKi i зацвярджае тэматычны 
план навукова-даследчых працау; 

- штогод разглядае выжю выканання планау навукова-даследчых 
працау; 

- вылучае кандыдатау на прысуджэнне Дзяржауных прэм1яу 
Рэспубл1ю Беларусь i ганаровых званняу; 

- пераразмяркоувае маёмасць, замацаваную за факультэтам1 i 
жшым! структурным! падраздзяленням!, к а т жшае не прадугледжана 
дзейным заканадауствам; 

- размяркоувае i пераразмяркоувае па факультэтах i 
падраздзяленнях новауведзеныя навучальныя плошчы; 

- па прадстауленн1 факультэтау зацвярджае рабочыя планы i 
прав1лы прыёму у ГрДУ; 

- на падставе дзейных нарматыуных дакументау па рэкамендацьи 
факультэтау i 1ншых падраздзяленняу хадайжчае аб прысваенн! 
навуковага звання прафесара, дацэнта, старшага навуковага 
супрацоун1ка; 

- Bbi6ipae i перавыб1рае па конкурсе загадчыкау кафедрау i 
прафесарау ГрДУ; 

- прысвойвае званн'| Ганаровага доктара Гродзенскага 
дзяржужвератэта, Заслужанага прафесара, выкладчыка, навуковага 
супрацоунта, работн1ка ГрДУ; 

- зацвярджае кандыдатуры студэнтау, прапанаваныя факультэтам! 
на атрыманне !мянных стыпендыяу. 

4.4. Член Савета ГрДУ мае права рабщь прапановы наконт плану 
Савета, падаваць запыты адносна дзейнасц'| любой афщыйнай 
асобы ГрДУ. Рэктарат, дэканы факультэтау i жшыя афщыйныя 
асобы павжны даваць адказ на запыт на працягу месяца. 

Рашэнне Савета ужвератэта уступав у с1лу пасля зацвярджэння 
яго рэктарам. 

4.5. Узначальвае Гродзенсю дзяржауны ун1верс1тэт i Kipye iM 
рэктар. 

Рэктар Гродзенскага дзяржаунага ун!верс1тэта !мя Янк1 Купалы 
у межахсваёй кампетэнцьм i у адпаведнасц! з дзейным заканадауствам 
i гэтым Статутам: 

- аргажзуе усю працу ужвератэта i нясе поуную адказнасць за 
стан i вын1к'| яго дзейнасф; 

- дзейн1чаеад 1мя ун1верс1тэта, прадстауляе яго eaycix установах 
i аргажзацыях. У адпаведнасц'| з дзейным заканадауствам 
распараджаецца маёмасцю i сродкам! ужвератэта, заключав 
да! аворы, выдае даверанасц! (у ix лку з правам перадаверу), адкрывае 
у банках бюджэтныя i шшыя рахунк! ужвератэта; 



- у межах кампетэнцьи ужвератэта выдае загады i дае указанж, 
абавязковыя для ycix супрацоужкау i студэнтау, у адпаведнасф з 
працоуным заканадауствам прымае i звальняе супрацоужкау, прызначае 
i вызваляе з пасады прарэктарау i галоунага бухгалтера; 

- вырашае пытанж прэм^явання супрацоужкау, уключаючы 
прарэктарау i KipayHiKoy структурных падраздзяленняу; 

- Kipye Вучоным Саветам, з'яуляецца старшынёй Савета 
ужвератэта; 

- забяспечвае выкананне устаноуленага парадку замяшчэння 
пасадау прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых 
супрацоужкау, на конкурснай ц1 кантрактнай аснове; ' " t 

- зацвярджае KipayHiKoy навукова-даследчых i ж ш ы х 
падраздзяленняу ужвератэта, вызначае ix кампетэнцыю; 

- ускладае на перыяд сваёй адсутнасф, а таксама адсутнасц'| 
першага прарэктара на аднаго з прарэктарау свае правы i абавязю; 

-ажыццяуляе правы i нясе абавязю, прадугледжаныя нарматыуным! 
дакументам1, ЯК1Я вызначаюць дзейнасць вышэйшых навучальных 
установау. 

4.6. У ГрДУ дзейжчае рэктарат, як! узначальвае рэктар. Склад 
рэктарата, парадак яго фармавання i дзейнасц'| вызначаюцца 
рэктарам. 

Першы прарэктар: 
- у час адсутнасц! рэктара ажыццяуляе правы i выконвае абавязю 

рэктара; 
- каардынуе кадравую палЬыку ужвератэта, ажыццяуляе 

запрашэнне ва ужвератэт з жшых вну i НД1 рэспублЫ 
высокаквал|ф|каваных выкладчыкау i вучоных для чытання лекцыяу 
i правядзення кансультацыяу; 

- ажыццяуляе агульнае мраужцтва камерцыйнай дзейнасцю, 
забяспечвае укараненне дагаворных адноанау з прадпрыемствам!, 
установам! i грамадзянам'1 у г ал же адукацыйных i жшых паслугау з 
боку ужвератэта; 

- Kipye працай г а с п а д а р ч а р а з л ж о в ы х с т р у к т у р н ы х 
падраздзяленняу yHieepciT3Ta; 

-ажыццяуляеправы i выконваеабавязю, устаноуленыя загадам! 
рэктара i рашэнням! Савета ужвератэта. 

Прарэктар па навучальнай працы: 
- аргажзуе навучальную, метадычную i выхаваучую працу 

факультэтау i кафедрау, забяспечвае удасканаленне навучальных 
планау i праграмау па аргажзацьм навучальнага працэсу; 

- ажыццяуляе юраужцтва планаваннем падрыхтоую спецыял'ютау, 
каардынуе працу ycix eiflay даужвератэцкай падрыхтоую моладз! 
пры ужвератэце; 

- каардынуе працу факультэтау i выпусковых кафедрау па 
працауладкаванн! i сацыяльнай абароне маладых спецыял'|стау, 
арган1зуе працу факультэтау па стварэнж адпаведнай матэрыяльна-
тэхжчнай базы навучальна-выхаваучага працэсу; 

- naflniceae i забяспечвае выдачу студэнтам (праз дэканаты) 
студэнцюх бтетау i зал!ковых кжжак; 

- наюроувае працу навучальнага, навучальна-метадычнага 
аддзелау i аддзела ТСН; 

- каардынуе працу б1бл!ятэк'| як навучальнага цэнтра; 
- ажыццяуляе аргажзацыю выбрання па конкурсе; 
- забяспечвае своечасовае складанне i падачу у адпаведныя 

органы устаноуленай статыстычнай справаздачнасц! па пытаннях 
навучальнай працы; 

- складае гадавую справаздачу аб навучальнай, метадычнай, 
выхаваучай працы ужвератэта; 

- арган!зуе выхаваучую працу у !нтэрнатах; 
- аргажзуе забеспячэнне л!таратурай навучальнага працэсу; 
- займаецца стсаннем навучальнага абсталявання; 
- ажыццяуляе м!жнародныя сувяз! факультэтау i кафедрау па 

навучальна-выхаваучай працы. 
Прарэктар па навуковай працы: 
- забяспечвае аргажзацыю i развщцё навукова-даследчай 

дзейнасц! ужвератэта, Kipye падрыхтоукай да адкрыцця ва 
ужвератэце навуковых установау, спецкурсау; 

- HaKipoyeae працу навуковага аддзела, навукова-даследчага 
сектара i яго падраздзяленняу, праблемных лабараторыяу i 1ншых 
навукова-даследчых фармаванняу ун!верс!тэта; 

- кантралюе своечаСовы увод у эксплуатацыю i рацыянальнае 
выкарыстанне навуковага абсталявання; 

- Kipye працай жфармацыйна-выл'нальнага цэнтра, прымае меры да 
аснашчэння яго найноушым абсталяваннем; 

- apraHi3ye усе в!ды павышэння квал!ф!кацьм 
выкладчыкау i супрацоун^кау ужвератэта; 

- аргажзуе падрыхтоуку навукова-педагаг1чных 
кадрау праз acnipaHTypy i !нстытут спаборжкау, 
спрыяе адбору у acnipaHTypy найбольш здольных 
маладых выкладчыкау i выпускжкоу ун1верс1тэта; 

- ажыццяуляе арган'|зацыю прысваення навуковых званняу 
навукова-педагапчным працаун!кам ужвератэта; 

- плануе i забяспечвае правядзенне навуковых, навукова-
метадычных i навукова-практычных канферэнцыяу; 

- забяспечвае атрыманне навукова-тэхжчнай жфармацьн; 
- HaKipoyeae працу выдавецкага аддзела; 
- складае гадавыя справаздачы аб вьж'|ках навукова-даследчай 

працы i падае ix на абмеркаванне Савета ужвератэта; 
- Kipye аргажзацыяй м'|Жнародных сувязяу у гал'же навуковага i 

навукова-тэхн'|чнага супрацоун'щтва; 
- заключав (з згоды рэктара) дагаворы на выкананне 

гасдагаворных, навукова-даследчых працау, а таксама кантралюе 
выкананне дагаворных абавязацельствау; 

- каардынуе працу б1бл!ятэк'| як навуковага центра; 
- аргажзуе навукова-даследчую працу студэнтау. 
Прарэктар па адмжктрацыйна-гаспадарчай працы: 
- непасрэдна Kipye працай гаспадарчых i культурна-бытавых 

установау, забяспечвае парадак i caHiTapHa-ririeH'NHbi стан 
аудыторыяу, лабараторыяу, пакояу, навучальна-спартыуных базау, 
1нтэрнатау, сталоукау i т.д.; 

- Kipye будаун'щтвам, кап1тальным i дробным рамонтам будынкау, 
пабудовау i гаспадарча-дапаможнага абсталявання ужвератэта; 

-забяспечвае навучальныя памяшканн! i Ытэрнаты, лабараторьи, 
naKoi, гаспадарчыя i культурна-бытавыя установы абсталяваннем, 
iHBeHTapoM i матэрыялам'1; 

- праводз!ць мерапрыемствы папаляпшзнн! матэрыяльна-бытавых 
умовау студэнтау i прафесарска-выкладчыцкага складу; 

- заключав дагаворы i ажыццяуляе прадстаун'щтва ун1верс!тэта 
па ф'|нансавых i гаспадарчых пытаннях; 

- афармляе акты на сп'|санне састарэлага i зношанага абсталявання; 
- адказвае за стан супрацьпажарнай бяспек i i працу аутатранспарту 

yHieepciT3Ta; 
-сумесназ прафсаюзным кам1тэтам вырашае пытанн! засялення, 

перасялення i высялення з !нтэрнатау выкладчыкау, супрацоун1кау 
i студэнтау ужвератэта. 

Прарэктар па адмжютрацыйна-гаспадарчай працы назначаецца 
загадам рэктара. 

РАЗДЗЕЛ 5. ФАКУЛЬТЭТ ГРОДЗЕНСКАГА 
ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ ЯНК1 

КУПАЛЫ 
5.1. Факультэт - аргажзацыйная структура, якая забяспечвае 

навучанне па адной або некальк!х спецыяльнасцях, фармуе планы 
i праграмы прафесжнага навучання студэнтау, а таксама правядзенне 
даследаванняу па адпаведным навуковым юрунку. 

Факультэт мае права на прыняцце самастойных рашэнняу у 
межах сваёй кампетэнцьи, кал1 яны не супярэчаць дзейнаму 
заканадауству, адпавядаюць Статуту ГрДУ i Палажэнню аб 
факультэце. 

Рашэнне аб стварэнж факультэта прымаецца Саветам ГрДУ. 
5.2. Штатны расклад па ycix катэгорыях супрацоун1кау факультэта 

зацвярджаеццарэктарам ГрДУ папрапанове дэканау вызначаным 
парадку. 

5.3. Факультэт складаецца з кафедрау, лабараторыяу, жшых 
дапаможных падраздзяленняу. 

5.4. Найвышэйшым органам самаюравання факультэта з'яуляецца 
Савет, старшынёй якога з'яуляецца дэкан. Склад Савета факультэта, 
парадак яго выбрання i дзейнасф вызначаецца Палажэннем аб 
Савеце факультэта. 

5.5. Савет факультэта: 
- вызначае метады падрыхтоук! спецыялктау, распрацоувае i 

падае прапановы на Савет ГрДУ пра адкрыццё новых кафедрау i 
спецыяльнасцяу, распрацоувае навучальныя i рабочыя планы 
навучання па спецыяльнасцях; 

- рэкамендуе кандыдатуры на дэкана факультэта; 
- заслухоувае штогод справаздачы дэкана, дае адзнаку яго 

дзейнасц'1 i мае права рабщь прапановы рэктару аб датэрм'жовым 
спыненж паунамоцтвау; 

- резмяркоувае i пераразмяркоувае па кафедрах i лабараторыях 



плошчы, яюя атрымл'шае факультэт; 
- выб1рае загадчыкау лабараторыяу; 
- праводаць выбранне i перавыбранне выкладчыкау 

факультэта; 
Рашэнж Савета факультэта, прынятыя у межах яго 

паунамоцтвау, абавязковыя для супрацоужкау, студэнтау i асшрантау 
факультэта. 

5.6. Юраун'щтва дзейнасцю факультэта у межах сваёй кампетэнцьп 
i у адпаведнасф з гэтым Статутам ажыццяуляе дэкан. 

5.7. Факультэт мае круглую пячатку са сва1м найменнем. 

РАЗДЗЕЛ 6. КАФЕДРА ГРОДЗЕНСКАГА 
ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ ЯНК1 

КУП АЛЫ 
6.1. Кафедра з'яуляецца асноуным навучальна-навуковым 

падраздзяленнем ужвератэта i уваходз'щь у склад факультэта на 
правах самастойнай структурнай адзЫю. Кафедра дзейжчае на 
аснове агульнага Палажэння аб кафедрах, якое зацвярджаецца 
Вучоным Саветам ГрДУ. Кафедра карыстаецца часткай маёмасф 
i сродкау ужвератэта. Кафедра мае права на прыняцце самастойных 
рашэнняу у межах сваёй кампетэнцьп, кал1 гэтыя рашэнж не 
супярэчаць заканадауству i адпавядаюць Статуту ГрДУ. 

6.2. Асноуныя пытанж навучальнай, навукова-педагапчнай 
дзейнасц1 (планы работы кафедры, справаздачы выкладчыкау пры 
выбранж i перавыбранж па конкурсе, справаздачы па завяршэнж 
НДР i 1нш.) разглядаюцца на пасяджэнж навукова-педагапчнага 
складу кафедры. 

Кафедру узначальвае загадчык, як1 вы6:раецца Саветам ГрДУ па 
конкурсе тэрмжам на 5 гадоу, з ул'|кам рэкамендацьн навукова-
педагапчнага складу кафедры. Выбранне той самай асобы, якая 
мае ступень кандыдата навук або вучонае званне дацэнта (або без 
ступеж i звання) на пасаду загадчыка кафедры на трэц1 тэрмЫ не 
дапускаецца. 

6.4. Загадчык кафедры аргажзуе работу кафедры, дзейжчае ад 
1МЯ кафедры, прадстауляе яе ва ycix аргажзацыях, мае права 
запрашаць супрацоунжау на работу паводле дагавору , 
размяркоуваць навучальныя (навуковыя) даручэнж у межах агульнай 
нагрузю кафедры, рабщь прапановы аб пераводзе выкладчыкау на 
навуковую працу. Загадчык кафедры кантралюе якасць працы 
выкладчыкау i супрацоужкау. Пераразмеркаванне навучальнай 
нагрузк1 на працягу навучальнага года ажыццяуляецца з згоды 
адпаведных супрацоужкау кафедры. 

РАЗДЗЕЛ 7. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ Б1БЛ1ЯТЭКА 
ГрДУ 

7.1. У склад ГрДУ уваходзщь фундаментальная б'|бл'|ятэка, праца 
якой наюравана на забеспячэнне навучальнага i навукова-даследчага 
працэсу i культурна-асветнщкай дзейнасц'1 калектыву ГрДУ. 

7.2. Ыбл1ятэка камплектуе айчынную i замежную навуковую i 
навучальную лтаратуру па п р о ф Ы дзейнасф ГрДУ, зб'|рае i 
захоувае рэдюя KHiri, рукатсы i прыватныя б'|бл!ятэю дзеячау 
HaeyKi, ricTopbii i культуры беларуа, дысертацьп, абароненыя у 
ГрДУ, выданж Гродзенскага дзяржужвератэта. 

7.3. Найважнейшыя пытанн1 дзейнасц'|фундаментальнейб'|бл1ятэю 
вырашае Б|бл1ятэчны савет, склад якога зацвярджаецца Саветам 
ГрДУ з падачы дырэктара фундаментальней б|бл1ятэкк 

7.4. Дырэктар фундаментальнай б)бл!ятэк1 выб1раецца Саветам 
ГрДУ. 

РАЗДЗЕЛ 8. АРГАН13АЦЫЯ АДУКАЦЫИНАГА I 
ВЫХАВАУЧАГА ПРАЦЭСАУ 

Ва ужвератэце змест навучання вызначаецца навучальным1 
планам! i праграмам!, распрацаваным'| ун1верс1тэтам i зацверджаным1 
у адпаведным парадку. 

8.1. У структуру навучальнага плана уключаюцца: 
- абавязковыя фундаментальныя дысцыплЫы па спецыяльнасц1; 
- абавязковыя дысцыплЫы спецыял иацьм, перал !к як !х вызначаецца 

кафедрай, што ажыццяуляе спецыял1зацыю студэнтау; 
- абавязковыя дысцыпл1ны сацыяльна-гуман1тарнага цыклу; 
- факультатыуныя i дысцыпл'|ны на выбар. 
8.2. Навучальныя занятю, уступныя экзамены ва ужвератэт, 

выхаваучая праца i шшыя мерапрыемствы, зыходзячы з 1мкнення 
стварыць найбольш спрыяльныя умовы для атрымання вышэйшай 
прафес1йнай адукацьп i магчымасцяузабяспечыцьякасць падрыхтоук'| 
спецыял!стау, вядуцца на бе л ару екай i рускай мовах. Справаводства 
ва ужвератэце вядзеццатольк'1 набеларускай мове. 

8.3. Ва ужвератэце устаноулены наступныя асноуныя В1ды 
навучальных заняткау: 

-лекцыя; 
- лабараторныя.практычныя занятю i сем'|нар; 
- курсавое i дыпломнае праектаванне; 
- 1ндыв1дуальныя i самастойныя занятк1. 
Таксамапрадугледжваецца правядзенне кансультацыяу, навучальныя, 

тэхналаг1чныя, вытворчыя практык!, экскурси i Ыш. 
Працягласць навучання ва ужвератэце, яго структура, парадак, 

формы прамежкавай i выжковай атэстацьн акрэсл1ваюцца 
адпаведным'1 палажэнням'|, органам! к1равання адукацьп i навук1. 

Ун'терсаэт дае магчымасць студэнтам выб|раць спецыял'|зацьп у 
межах кожнай спецыяльнасци атаксама дазваляе асобным студэнтам 
навучанне паводле Ыдывщуальных планау. 

Ун'|верс1тэт самастойна вызначае парадак правядзення 
навучальных заняткау, здачы экзаменау, залтау, навучальных 
заданняу. 

8.4. Якасць навучання студэнта па адпаведных дысцыплЫах 
вызначаецца праз атэстацыю. Асноуным'| формам! атэстацьн 
з'яуляюцца: 

- гутарка; 
-тэставанне; 
- калокв1ум; 
- зал1к; 
- абарона курсавых i дыпломных працау, справаздача па 

практыцы; 
- экзамены (семестравыя, курсавыя, дзяржауныя). 
Працэдуры правядзення розных формау атэстацьн вызначаюцца 

адпаведным! палажэнням'|. 
8.5. Веды, навык1 i уменж студэнтау у дзяржауных дакументах 

аб адукацьп ацэньваюцца наступным1 адзнакам'|: "выдатна", "добра", 
"здавальняюча", "нездавальняюча". 

Для дысцыплЫау i Biflay навучальнай працы, па яюх формай 
атэстацыйнага кантро лю з'яуляецца зал'|к, даецца якасная адзнака 
"залж", "незал1к". Яны выстауляюцца па выжках м1жсеместравага 
кантролю навучальнай працы студэнта або падсумоунай гутарк1. 

Студэнты, яюя не здал1 прадугледжаныя экзамены i зал1к1, на 
наступны курс не пераводзяцца. 

Здача экзамену дапускаецца не болей як тры разы. 
8.6. Студэнт, ЯК1 выканау усе патрабаванж навучальнага плана, 

дапускаецца да здачы дзяржауных экзаменау i абароны дыпломных 
праектау (працау) у ДЭК. Па выжках вырашаецца пытанне аб 
прысваенн1 адпаведнай квал |ф1кацьн i выдачы дып лома аб вышэйшай 
адукацьп. У дадатку да дыплома даецца пералт вывучаных 
дысцыпл'|нау i адзнак1 па ix. 

8.7. Студэнтам, яюя маюць не менш чым па 75% дысцыплинау, 
перал1чаных у дадатку да дыплома, выдатныя адзнак1, не маюць 
адзнакау "здавальняюча", абаранЫ на "выдатна" дыпломную 
работу I на "выдатна" здал! дзяржауны экзамен па спецыяльнасц!, 
вы даецца дып лом выдатжка. 

РАЗДЗЕЛ 9. АРГАН13АЦЫЯ НАВУКОВА-
ДАСЛЕДЧАЙ I НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЙ 

ПРАЦЫ 
Навукова-метадычная праца ва ужверЫтэце вядзецца 

супрацоун1кам1 ужвератэта, арган!зуецца i праводз1цца у парадку 
i на умовах, як'|я прадугледжваюцца для вышэйшых навучальных 
установау. 

Метадычная праца ва ун1верс'|тэце ажыццяуляецца у адпаведнасц! 
з планам! работы факультэтау i кафедрау. 

Для каардынацьм намаганняу прафесарска-Е ыклвдчыцкага складу 
па распрацоуцы пытанняу навуковай арген1зацьн працэсу навучання, 
методыкау вышэйшай школы, абагульнення i распаусюджвання 
перадавога вопыту i укаранення яго у практыку ва ужвератэце 
ствараецца навучальна-метадычны савет. 

Ун1верс'|тэт штогод вы дае падручнж'| (наву-алы-ыя дапаможн1к'|, 
метадычныя рэкамендацы1, навуковыя працы згодна з планам^ 
зацверджаным1 на Савеце ун1верс'|тэ'та. 

BbiHiKi метадычнай працы факультэтау i кафедрау штогод 
падводзяццана навукова-метадычныхканферэнцыях ужвератэта 
або факультэтау. 

На факультэтахствараюцца навучальна-метадычныя KaMicii, як'|я 
прызначаны для каардынацы'| навучальна-метадычнай працы. 

Навукова-даследчая праца ва ужвератэце вядзецца супрацоун1кам1, 
арган!зуецца i праводз!цца у парадку i на умовах, яюя прадугледжваюцца 



для вышэишых навучальных установау. 
Ужвератэтажыццяуляе навуковую дзейнасць патэматычных планах, 

зацверджаных Саветам ужвератэта у адпаведнасц'| з асноуным! 
юрункам! навуковай дзейнасц1. 

Асноуным'| задачам! навукова-даследчай дзейнасц1 ужвератэта 
з'яуляюцца: 

- прыярытэтнае развщцё фундаментальных i пошукавых 
даследаванняу, распрацоука i стварэнне прынцыпова новайя\эхжчнай 
прадукцьп; * • 

- эфектыунае выкарыстанне навуковага патэнцыялу ужвератэт i f * , 
для вырашэння гумажтарных, сацыяльна-эканам1чных i навукова-
тэхжчных праблемау, яюя звязаны з галжам1 падрыхтоую 
спецыялктау, сацыяльным i эканам1чным разв'щцём Беларуа; 

-павышэнне якасц! падрыхтоую спецыялютау шляхам актыунага 
выкарыстання выжкау навуковых даследаванняу у навучальным 
працэсе, шырокае прыцягненне студэнтау да ix выканання, 
фармаванне навуковых школау i высокаквал1ф|каваных навуковых 
кадрау; 

- развщцё перспектыуных формау навукова-тэхжчнага 
супрацоунщтва з галжам'| народней гаспадарю з мэтай сумеснага 
вырашэння важных навукова-тэхжчных задачау i выкарыстання 
распрацовак у вытворчасф, забеспячэння патрэбау народнай 
гаспадарк1 у маласерыйнай (малатанажнай) i жшай навукова-
тэхжчнай прадукцьп i паслугах; 

- забеспячэннепадрыхтоую кадрау найвышэйшай квал1ф1кацьм, 
перападрыхтоука i павышэнне квал1ф'|кацы'| спецыял1стау для 
дзяржавы на аснове найноушых дасягненняу навукова-тэхжчнага 
прагрэсу. 

Павышэнне квал1ф1кацьм с у п р а ц о у ж к а у у ж в е р а т э т а 
ажыццяуляецца у наступных формах: 

- дактарантура; 
- перавод кандыдатау навук на пасаду навуковых супрацоужкау 

для падрыхтоую доктарсюх дысертацыяу; 
- астрантура; 
- прымацаванне да кафедрау для здачы кандыдацюх экзаменау 

i падрыхтоую кандыдацюх дысертацыяу; 
- навуковая, педагапчная, творчая стажыроука, у ix л'|ку на 

прадпрыемствах, у навукова-даследчых жстытутах, канструктарсюх 
бюро, жшых вышэйшых навучальных установах i аргажзацыях, у ix 
лжу i замежных; 

- творчыя адпачыню для заканчэння работы над дысертацыяй; 
- перападрыхтоука на спецфакультэтах вышэйшых навучальных 

установау, у жстытутах i цэнтрах павышэння квал'|ф!кацы1 i 
перападрыхтоую кадрау. 

Аргашзацыя згаданых формау павышэння квал|фшацьм 
вызначаецца адпаведным1 палажэнням!, зацверджаным! органам! 
юравання адукацьм i навую, а таксама на дамоуных пачатках, у ix 
л'|ку з замежным1 навучальным1 установами 

РАЗДЗЕЛ 10. Ф1НАНСАВАЯ I ГАСПАДАРЧАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ УН1ВЕРС1ТЭТА 

Фжансавая i гаспадарчая дзейнасць ужвератэта ажыццяуляецца 
у адпаведнасц'| з дэейным заканадауствам, жструкцыям'| i палажэнням! 
органау упраулення вышэйшай школы i фжансау. 

Крыжцам! ф'жансавання навучальна-вытворчай i гаспадарчай 
дзейнасц'|, сацыяльнага разв'щця калектыву ужвератэта i аплаты 
працы работжкау з'яуляюцца: 

- дзяржауны бюджэт; 
- сродю мжштэрствау, прадпрыемствау, аргажзацыяу i жшых 

юрыдычных асобау, атрыманых у поуную або частковую 
кампенсацыю затратау за мэтавую падрыхтоуку спецыял'|стау; 

- сродю, атрыманыя за выкананне дагаворных навуковых працау, 
ад дзейнасф па аказанж платных паслугау насельжцтву, платнага 
навучання студэнтау i слухачоу, выканання сацыяльных i творчых 
заказау, ад рэалиацьм прадукцьп; 

- сродю, атрыманыя ад здачы у арэн ду памяшканняу, збудаванняу, 
абсталявання; 

- крэдыты банкау; 
- добраахвотныя складю мж^тэрстеау, прадпрыемствау, 

аргажзацыяу, у ix л'|ку ад аргажзацыяу i юрыдычных асобау 
замежных кражау: 

- жшыя сродю, не забароненыя дзейным заканадауствам. 
Крын'щы ф'жансавання гаспадарчай дзейнасц! утвараюць прыбытак 

ужверс^эта, зякогафармуюцца наступныя фонды: 
-фонды заработнай платы пазацверджаным нарматыве; 

-фондматэрыяльных i прыроуненых да ix затратау; 
- фонд вытворчага i сацыяльнага разв'щця; 
-валютны фонд. 
Будыню, збудаванж, абсталяванне, жвентар i 

жшая маёмасць ужвератэта з'яуляюцца дзяржаунай 
уласнасцю i замацаваныя за ужвератэтам на праве аператыунага 
юравання. 

yHieepciT3T адказны за усю маёмасць, якая знаходз'щца на яго 
балансе. Дзяржава неадказная па абавязацельствах ужвератэта, 
а ужвератэт - па абавязацельствах дзяржавы. 

Замацаваная за ужвератэтам маёмасць знаходзщца на яго 
балансе. 

Ужвератэт мае права: 
-перадаваць жшым прадпрыемствам i аргажзацыям, прадаваць, 

здаваць у арэнду будыню, збудаванж, транспартныя сродю, 
жвентар, сыравжу i жшыя матэрыяльныя каштоунасц! па узгадненж 
з М1жстэрствам адукацьм i HaeyKi, а таксама стсваць ix з балансу 
у вызначаным парадку, кал'| яны зношаны або маральна застарэл!, 
апроч музейных i б1бл1ятэчных фондау; 

- перадаваць матэрыяльныя i грашовыя сродю з згоды працоунага 
калектыву (Савета ужвератэта), сродю фондау эканамннага 
стымулявання жшым аргажзацыям i прадпрыемствам, яюя 
выконваюць работы i паслуп для ужвератэта або яго структурных 
падраздзяленняу; 

- бязвыплатна атрымл1ваць грашовыя сродю i матэрыяльныя 
каштоунасф, у ix лжу будыню, збудаванж, абсталяванне, 
транспартныя сродю i жш. ад мясцовых Саветау народных дэпутатау, 
дзяржауных i грамадск1х прадпрыемствау, аргажзацыяу, асобных 
грамадзянау; 

- распрацоувацьсваю аргажзацыйную структуру стымулявання 
працы, якая здольна забяспечыць макамальнае выкарыстанне 
жтэлектуальнага патэнцыялу прафесарска-выкладчыцкага, 
навуковага, творчага i жжынерна-тэхжчнага складу, а таксама 
студэнтау i астрантау; 

- ствараць на сваёй базе навучальныя комплексы, далучаючы 
школы, riMHa3ii, лщэ|, прафеайна-тэхжчныя i сярэджя спецыяльныя 
навучальныя установы, 1нстытуты павышэння квал'|фжацьм; 

- зацвярджаць штатныя расклады i устанауляць службовыя 
аклады у адпаведнасф з дзейным! схемам! у межах створанага ва 
устаноуленым парадку фонду аплаты працы; 

- вызначаць формы i cicT3My заробкавай платы супрацоужкау i 
KipayHiKoy, а таксама выкарыстоуваць сродк1 на аплату працы i 
размяркоуваць фонд аплаты працы у адпаведнасц1 з укладам 
кожнага з ix. Пры гэтым памеры заробку супрацоужкау i KipayHiKoy 
yHieepciT3Ta (уключаючы KipayHiKoy) макамальным памерам не 
абмяжоуваюцца; 

- зацвярджаць каштарысы на аказанне ф'|31чным i юрыдычным 
асобам разнастайных В1дау платных паслугау (рамонт, катяванне, 
арган1зацыя гурткоу i т.д.); 

- ажыццяуляць асноуныя eiflbi дзейнасц! (падрыхтоуку 
спецыялктау, павышэнне квал!ф1кацы'|, выкананне навуковых 
даследаванняу) на камерцыйнай (дамоунай) аснове. Pa6iub платныя 
паслуп прадпрыемствам i грамадзянам, не звязаныя непасрэдна з 
навучальным працэсам (турызм, выкарыстанне гасц1жчнай гаспадарю, 
перавозк'| грузавым тасажырск1м транспартам i жш.) i зацвярджаць 
на ix каштарысы; 

- набываць, арэндаваць, заказваць на кошт выдзеленых сродкау 
для ceaix уласных фондау неабходнае абсталяванне i 1ншыя 
матэрыяльныя рэсурсы у дзяржауных ц| прыватных прадпрыемствах; 

- пак1Даць у сва'|м распараджэнн i i выкарыстоуваць на пашырэнне 
матэрыяльна-тэхн1чнай i сацыяльнай базы сродк'| ад платных 
паслугау, а таксама рэал1зацьм, здачы у арэнду невыкарыстанага 
жвентару,матэрыялау i шшых рэсурсау; 

- разв1ваць сацыяльную базу, сетку аздарауленча-спартыуных, 
лячэбна-праф'|лактычных установау; 

- ладзщь кааперацыю з 'жшым! арган1зацыям1, ствараць i уступаць 
у розныя асацыяцьм; 

- адкрываць разл'|ковыя i жшыя рахунк! у банку. 
Ужвератэт мае права прымаць жшыя рашэнж i ажыццяуляць 

!ншыя дзеянн'|, кал1 яны не аднесены да кампетэнцьм больш высок1х 
органау к1равання i не пярэчаць дзейнаму заканадауству. 

Матэрыяльна-тэхжчнае забеспячэнне дзейнасц'| ун'шерс1тэта 
ажыццяуляецца праз базы забеспячэння,заводы -вытворцы сыравжы 
i прадукцы'1 мясцовай прамысловасц'| i 1ншых рэпёнау Рэспубл1К! 



Беларусь, а таксама праз камерцыйныя структуры. 
Гаспадарчыя выдатю наутрыманне ужвератэта 

право для цца па заключаных дагаворах запаслуп на 
ацяпленне,асвятленне,водазабеспячэнне, ахову 
аб'ектау i жш. 

Ужвератэт дае аргажзацыям грамадскага харчавання, медычным 
установам, прафсаюзным i жшым грамадсюм аргажзацыям у 
бясплатнае карыстанне памяшканж, неабходныя для ix працы. 

Бюджэт i справаздача аб бюджэце публ1куюцца у газеце 
"Гродзенсю ужвератэт". 

РАЗДЗЕЛ 11. М1ЖУН1ВЕРС1ТЭЦКАЯ I 
М1ЖНАР0ДНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ГРОДЗЕНСКАГА 

ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 
10.1. Гродзенсю дзяржауны ужвератэт 1мя Яню Купалы з'яуляецца 

прых1льн1камшырокагасвабоднагасупрацоун1цтвапам(ж вышэйшым1 
навучальным! установам! Рэспублж1 Беларусь i ycix кражау сусветнай 
супольнасц1, незалежнаад палпычных, нацыянальных, сацыяльных 
i рэлюйных асабл1васцяу. ГрДУ садзейжчае кижужвератэцкаму i 
м'окнароднаму супрацоужцтву у га л же навую, вышэйшай адукацьм, 
культуры i падрыхтоую кадрау найвышэйшай квал1ф'|кацы'|, а 
таксама вольнаму абмену студэнтам1, выкладчыкам'| i навуковым'| 
супрацоун1кам1 на аснове афщыйных м!жнародных i М|жужвератэцюх 
дамовау i пагадненняу. 

ГрДУ з'яуляецца адкрытай навучальнай i навуковай установай у 
адноанах да студэнтау, навукоуцау i выкладчыкау замежных 
дзяржавау. 

У адпаведнасц'| з дзейным заканадауствам i гэтым Статутам ГрДУ 
мае права на здзяйсненне наступных вщау замежнаэканам1чнай 
дзейнасцк 

- паслуп у гал'же адукацьм; 
- паслуп у галже навуковых даследаванняу I распрацовак; 
- паслуп б!бл'|ятэю; 
- м'|жнародны турызм; 
- камерцыйныя паслуп, яюя адпавядаюць задачам ужвератэта. 
У ж в е р а т э т мае права на самастойнае ажыццяуленне 

замежнаэканам1чнай дзейнасц|, адкрыццё уласнага валютнага 
рахунку у любым банку, ям мае права на правядзенне валютных 
аперацыяу, звяртацца з запытам] на атрыманне лщэнзйяу на экспарт 
i 1мпарт, заключаць заме1(|^гаГндлёв^ кантракты з ф|рмам1 
замежных KpaiHay i здзяйсняць аперацьм, звязаныя з атрыманнем 
i выкарыстаннем замежнай валюты на тэрыторьм Беларуа i за 
мяжой. 

ГрДУ як паунапрауны партнёр замежнаэканам1чнай дзейнасц! 
мае права у адпаведнасц! з дзейным заканадауствам на аргажзацыю 
i удзел у дзейнасф сумесных з замежным1 партнёрам! 
прадпрыемствау на тэрыторьм Беларуа. 

Ужвератэт ажыццяуляе: 
М1жнароднае супрацоужцтва па пытаннях адукацьм, навукова-

тэхжчнай, замежнаэканам1чнай дзейнасф ужвератэта па 
шматбаковых пагадненнях i праграмах, а таксама па прамых 
сувязях на падставе дагаворау, пратаколау i кантрактау з замежным! 
вышэйшым! навучальным! установам1,прамысловым'|, камерцыйным1 
i жшым1 ф1рмам'| i аргажзацыям!; 

Ужвератэт можа наюроуваць за мяжу навукова-педагапчных 
супрацоужкау, асЫрантау i студэнтау на навучанне i стажыроуку, 
для удзелу у навуковых даследаваннях, чытання лекцый, абмену 
вопытам, удзелу у м1жнародных ампоз1умах, канферэнцыях, 
семжарах, выставах i жшых мерапрыемствах; 

Ужвератэт мае права выступаць i супрацоужчаць у якасф 
асацыятыунага i ih дывщуал ьнага члена у м1жнародных асацыяцыях, 
кам1тэтах, бюро, жшых аргажзацыях у галже адукацьм, навукова-
педагапчных даследаваннях,абмене i стажыроуках прафесарска-
выкладчыцкага, адмжктрацыйнага персанапу, асгпрантау j студэнтау, 
удзельжчаць у конкурсах м'|жнародных фондау i асацыяцыяу па 
пытаннях адукацьм, навукова-тэхжчных даследаванняу i 1ншых в'щах 
дзейнасцк 

Аутары надрукаваных матзрыялау нясуиь адказнасць за падбор i дакладнасиь прывед-
зеных фактау, цытатау, эканам!чных даных, aca6icTbix !мёнау, геаграф1чных наавау i 1ншай 
жфармацьи. а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл!валася доных. яюя не падлягаюць 
адкрытай публжацьн. Рэдакцыя м о ж а друкаваць артикулы у парадку абмеркавання, не 
паздзяляючы пункту гледжання аутара Матэръюлы друкуюцца на мове арыпнала 

Наш адрас: 

230023, г. Гродна, вул. Ажэшю, 22, пакой 404. Тэл. 44-72-97 

Спьженне замежнаэканам1чнай дзейнасц! ужвератэта адбываецца 
толью у выпадках,прадугледжаных дзейным заканадауствам Рэспублiki 
Беларусь. 

РАЗДЗЕЛ 12. ФОРМЫ ДЗЯРЖАУНАЙ 
СПРАВАЗДАЧНАСЦ1 

Ужверспэт дае справаздачу у адпаведнасц1 з патрабаванням! органау 
дзяржаунай статыстык! Рэспубл1ю Беларусь: 

N 1 працы 
з дадаткам 

падаецца у аблстатупрауленне, гарадск!' аддзел статыстык!. 

N 1 м 
адукацыя 

у Мшктэрства адукацьн', выл1чальна- анал^тычны цэнтр. 

СП М(н1стэрства адукацыц), аблстатупрауленне. 

N 2 дм з 
дадаткам 

MiHicTspcTBa адукацьп i навук! РБ, выл1чальна-анал!тычны цэнтр, 

аблстатупрауленне. 

N 4 дм MiHicTapcTBa адукацьм i навук: РБ, выл1чальна-анал|тычны цэнтр, 
аблстатупрауленне. 

N 1 дм М1н1стэрства адукацьм' i навук: РБ, выл1чальна-ана/нтычны цэнтр, 
аблстатупрауленне. 

1 дм 8ыл1чальна-анал1тычны цэнтр, камЬэт па каштоуных металах i 
камянях. 

| 

N 1 
пераацэнка 

MiHicTjpcTBa адукацьм, гарадск1 аддзел статыстык!. 

N 6-т 
кадры 

М|'н1стэрства адукацьм i мавук|' РБ, выл|'чальна-анал1тычны цэнтр, 
аблстатупрауленне. 

N 5-НК М|'н|'стэрства адукацьм i навук! РБ, выл1чальна-анал1тычны цэнтр, 
аблстатупрауленне. 

N 3-НК М1жстэрства адукацьм i навук! РБ, выл1чальна-анал1тычны цэнтр, 
аблстатупрауленне. 

N 1-навука М1н|'стэрства адукацьм i HaeyKi РБ, аблстатупрауленне. 

N 2 кс МНстэрства адукацьм' i навук! РБ, аблстатупрауленне. 

РАЗДЗЕЛ 13. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 
УН1ВЕРС1ТЭТА 

Для каардынацьм усёй выдавецкай дзейнасц'| Гродзенскага 
дзяржаунага ужверсггэта 1мя Яню Купалы ва ужверсггэце ствараецца 
рэдакцыйна-выдавецк1 савет. Склад савета i парадак яго дзейнасц1 
вызначаецца Палажэннем, якое зацвярджаецца Саветам ун1верс1тэта. 

Ужвератэт выдае газету "Гродзенск'| ун1верс1тэт" i можа выдаваць 
навуковую, навукова-метадычную,. навучальную л^таратуру i 
перыядычныя выданнк 

РАЗДЗЕЛ 14. 
Нормы i правды унутранага працоунага распарадку студэнтау i 

супрацоужкау ужвератэта рэгулююцца "Прав1лам'| унутранага 
распарадку ун|верс1тэта", як'|я прадугледжваюць парадак прыёму i 
звальнення працаунжоу, абавязк! супрацоужкау i студэнтау, 
адмш1страцы!, а таксама працоуны час i яго выкарыстанне; заахвочванн'| 
за nocnexi у працы i навучанн1, адказнасць за парушэнне працоунай i 
навучальнай дысцыплжы, навучальны парадак i парадак у памяшканнях 
ужвератэта. 

РАЗДЗЕЛ 15. 
Л1квщацыя i рэарган1зацыя Гродзенскага дзяржаунага ун1верс1тэта 

|мя Яню Купалы праводзщца парашэнн! Каб'|нета М'жютрау Рэспубл1к1 
Беларусь у адпаведнасц1 з дзейным заканадауствам. 

Рэдактар Н.КРАСН1ЦКАЯ. 
Камп'ютарная вёрстка А.СЯМЁНАУ. 

Газета набрана j звёрстана на камп'ютарнай тэхнщы выдавец. 

кагааддзелаун«ерс)тэта, аддрукаванау Гродзенскай абласной 

узбуйненай друкарн!, вул. Пал|граф1стау,4. 

Рэгктрацыйнае пасведчанне 421. 

З а с н а в а л ь н ш : В у ч о н ы Савет у ж в е р а т э т а , прафкам 
супрацоунжау, прафкам студэнтау. 

Газета выходз!ць ад3|н раз 

у месяц. A^' i1*. ' друк-арк. 

3,vanay *V4Sr. 

Заказ 4 5 7 6 

Наклад 1500 

асобншау. 


