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I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1.1. Гурток даследчыкаў генеалогіі “Радавод” (у далейшым тэксце ГДГ 

“Радавод”) дзейнічае згодна Статута “Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта”. 

1.2. У сваёй дзейнасці ГДГ “Радавод” зыходзіць з прынцыпаў гуманізму, 

дэмакратыі, галоснасці, добраахвотнасці, раўнапраўя нацыянальных культур, 

павагі да культур іншых народаў. 

1.3. Свае мэты і задачы ГДГ “Радавод” ажыццяўляе ва ўзаемадзеянні з 

дзяржаўнай вышэйшай навучальнай установай “Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт”. 

 
II. МЭТЫ, ЗАДАЧЫ, ПРАДМЕТ, 

НАКІРУНКІ І МЕХАНІЗМЫ ДЗЕЙНАСЦІ 

2.1. ГДГ “Радавод” створаны з мэтай развіцця айчыннай генеалогіі, 

адраджэння і захавання родавай памяці беларусаў, распаўсюджвання ведаў аб 

гісторыі і генеалогіі беларускага народа, выхавання павагі да культурнай 

спадчыны свайго і іншых народаў, да агульначалавечых культурных 

каштоўнасцей. 

2.2. Задачамі ГДГ “Радавод” з’яўляюцца: 

- папулярызацыя сярод грамадства навуковых і маральна-выхаваўчых 

аспектаў генеалогіі як значнай асновы родавай і нацыянальнай самасвядомасці; 

- аказанне дапамогі ў пошуку генеалагічных звестак і складанні свайго 

радаводу; 

- садзейнічанне развіццю айчыннай генеалогіі як навуковай дысцыпліны. 

2.3. Прадмет дзейнасці ГДГ “Радавод” – дзейнасць, накіраваная на 

ўсведамленне важнасці і захаванне ў кожнай сям’і на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь і за яе межамі родавай і нацыянальнай памяці.   

2.4. Накірункі дзейнасці ГДГ “Радавод”:  

- генеалога-бібліяграфічны: напісанне, азнаямленне і прэзентацыя новых 

выданняў па генеалогіі, іх сістэматызацыя, стварэнне агульнай бібліяграфічнай 
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базы па генеалогіі Беларусі, фарміраванне электроннай бібліятэкі тэкстаў 

генеалагічных даследаванняў; 

- генеалога-пошукавы: стварэнне агульнага спіса беларусаў-землякоў, 

праслаўленых на Беларусі і за яе межамі ў розныя гістарычныя эпохі з мэтай 

далейшага паглыбленага даследавання іх радавода; 

- некрапалістычны: апісанне могільнікаў па пэўных правілах, 

фотафіксацыя ўсіх даваенных пахаванняў на іх, публікацыя накопленай 

інфармацыі; 

- навукова-даследчыцкі: кансультаванне і дапамога ў генеалагічных 

даследаваннях сябрам гуртка, абмеркаванне гатовых радаводаў, падрыхтоўка іх 

да публікацыі. 

2.5. Механізмы дзейнасці ГДГ “Радавод” ажыццяўляюцца праз наступныя 

формы і метады дзейнасці: 

- арганізацыя агульных пасяджэнняў Сходу, Навуковай рады і 

профільных падраздзяленняў, тэматычных мерапрыемстваў, прэзентацый. 

- арганізацыя навуковай працы адпаведна вызначаным накірункам 

дзейнасці ГДГ “Радавод”.  

- супрацоўніцтва з іншымі установамі адукацыі і культуры ў мэтах 

рэалізацыі накірункаў дзейнасці ГДГ “Радавод”.  

- стварэнне і падтрымка сайта ГДГ “Радавод”, абмен інфармацыяй праз 

электронную сетку. 

 

 

ІІІ. СЯБРЫ, ІХ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ 

3.1. Сябрамі ГДГ “Радавод” могуць быць грамадзяне Рэспублікі 

Беларусь, замежныя грамадзяне, асобы без грамадзянства, якія дасягнулі 16-га-

довага ўзросту, прызнаюць статут ГДГ “Радавод”, удзельнічаюць у вырашэнні 

задач, якія стаяць перад ГДГ “Радавод”. Найбольш пажаданы ўдзел студэнцкай 

моладзі (асабліва студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ) і вучняў старэйшых 

класаў агульнаадукацыйных школ. Вітаецца ўдзел прадстаўнікоў іншых 
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устаноў адукацыі, навукі і культуры, а таксама ўсіх зацікаўленых. 

3.2. Прыём у сябры ГДГ “Радавод” праводзіцца на Сходзе аб’яднання па 

ўласным жаданні.  

3.3. Выбыццё з ГДГ “Радавод” магчыма: 

- па асабістаму жаданню сябра ГДГ “Радавод” згодна з яго заявай; 

- па прычыне выключэння з сябраў ГДГ “Радавод” за невыкананне 

патрабаванняў гэтага статута або за дзеянні, якія дыскрэдытуюць ГДГ 

“Радавод”. 

3.4. Сябры ГДГ “РАДАВОД” маюць права: 

- уносіць прапановы аб напрамках дзейнасці, стварэнні профільных 

падраздзяленняў, выказваць крытычныя заўвагі, звязаныя з дзейнасцю ГДГ 

“Радавод”; 

- атрымліваць інфармацыю аб дзейнасці ГДГ “Радавод” і яго 

кіраўніцтва, а таксама кансультацыі па пытаннях, якія адносяцца да 

кампетэнцыі ГДГ “Радавод”; 

- удзельнічаць у распрацоўцы і выкананні праектаў, запланаваных 

ГДГ “Радавод;  

- быць сябрамі іншых аб’яднанняў, чыя дзейнасць не супярэчыць 

дзейнасці ГДГ “Радавод”; 

- свабодна выходзіць з ГДГ “Радавод”; 

- мець іншыя правы ў адпаведнасці з гэтым статутам. 

Улік сябраў у вышэйстаячай арганізацыі колькасны. 

3.5. Сябры ГДГ “Радавод” абавязаны: 

- выконваць статут ГДГ “Радавод”; 

- весці тлумачальную работу аб мэтах і задачах ГДГ “Радавод”; 

- распаўсюджваць інфармацыю аб дзейнасці ГДГ “Радавод”; 

- садзейнічаць далучэнню да ГДГ “Радавод” новых сябраў. 

3.6. За актыўную работу ў ГДГ “Радавод” сябры заахвочваюцца. 
 

ІV. КІРАЎНІЦТВА, АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА 

4.1. Вышэйшым органам ГДГ “Радавод” з'яўляецца Сход, пасяджэнні 
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якога праводзяцца штомесяц. Рашэнне аб правядзенні пасяджэння прымаецца 

Навуковай радай ГДГ “Радавод”. 

4.2. Сход ГДГ “Радавод”: 

- прымае рашэнні аб пераўтварэнні, зліцці, раздзяленні і ліквідацыі ГДГ 

“Радавод”; 

- зацвярджае статут ГДГ “Радавод”, уносіць у яго змяненні і 

дапаўненні; 

-        заслухоўвае паведамленні і прапановы сябраў ГДГ “Радавод”. 

- прымае рашэнні па асноўных пытаннях дзейнасці ГДГ “Радавод”; 

- разглядае іншыя пытанні статутнай дзейнасці ГДГ “Радавод”; 

4.3. Выканаўчым органам Сходу з’яўляецца Навуковая рада.  

Работай Навуковай рады кіруе старшыня або асоба, ім упаўнаважаная. 

Навуковая рада праводзіць пасяджэнні па меры неабходнасці. У склад 

Навуковай рады ўваходзяць: старшыня, намеснік старшыні, сакратар, навуковы 

кансультант, старшыні профільных падраздзяленняў.  

Навуковая рада ГДГ “Радавод”: 

- вызначае асноўныя напрамкі дзейнасці згодна з прапановамі сябраў 

Схода; 

- прымае рашэнні аб стварэнні профільных падраздзяленняў ГДГ 

“Радавод” згодна з прапановамі сябраў Схода; 

- вызначае склад удзельнікаў профільных падраздзяленняў; 

         -  паведамляе Сходу пра ажыццяўленне вышэй згаданых мер; 

4.4. Старшыня ГДГ “Радавод”: 

- кіруе работай аб’яднання; 

- прызначаецца дэканам гістарычнага факультэта БДУ; 

- прызначае ўвесь склад Навуковай рады, за выключэннем навуковага 

кансультанта (абіраецца Сходам) і старшыняў профільных падраздзяленняў 

(абіраюцца на асобных пасяджэннях падраздзяленняў), абранне якіх 

зацвярджае; 

- зацвярджае абраных Сходам старшыняў і сакратароў профільных 
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падраздзяленняў; 

- справаздачны перад Сходам за дзейнасць кіраўніцтва ГДГ  “Радавод”; 

- арганізуе і кантралюе выкананне рашэнняў Схода і Навуковай рады; 

- каардынуе работу падраздзяленняў ГДГ “Радавод”; 

          - ладзіць прэзентацыі навуковых выданняў і сустрэчы са слыннымі 

навукоўцамі і краязнаўцамі. 

- у асобных выпадках перадае свае паўнамоцтвы намесніку старшыні 

 ГДГ “Радавод”. 

Сакратар займацца вядзеннем справаводчай дзейнасці, складае пратаколы 

пасяджэнняў. Функцыі сакратара можа выконваць намеснік старшыні ГДГ 

“Радавод”. У супрацьлеглым выпадку сакратар прызначаецца старшынёй. 

Навуковы кансультант абіраецца Сходам ГДГ “Радавод”, з’яўляецца 

ганаровым сябрам ГДГ “Радавод”, аказвае інфармацыйную падтрымку, 

дапамагае з вырашэннем навуковых і тэхнічных пытанняў. Запрашаецца да 

ўдзелу ў пасяджэннях Схода старшынёй або намеснікам старшыні ГДГ 

“Радавод”. 

Старшыні профільных падраздзяленняў кіруюць іх дзейнасцю на 

падставе патрабаванняў Схода.  

4.5. Адпаведна метадам дзейнасці ствараюцца профільныя падраздзяленні 

ГДГ “Радавод” – генеалога-бібліяграфічнае, генеалога-пошукавае, 

некрапалістычнае пад назвай “Родныя клады”, навукова-даследчыцкае. 

Падраздзяленні ГДГ “Радавод” ажыцяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з 

дадзеным статутам. 

Кожнае падраздзяленне мае права: 

- у любы час праводзіць асобнае пасяджэнне для вырашэння пытанняў 

адносна сваёй дзейнасці, пратакол якога перадаецца старшыні ГДГ “Радавод” 

або яго намесніку;   

- выбіраць старшынь сваіх падраздзяленняў, прапаноўваць іх для 

зацвярджэння старшыні ГДГ “Радавод” (сакратар падраздзялення прызначаецца 

старшынёй падраздзялення); 
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- уносіць праўкі ў праекты, зацверджаныя кіраўніцтвам ГДГ “Радавод”; 

- звяртацца за падтрымкай да кіраўніцтва ГДГ “Радавод”; 
 

V. МАЁМАСЦЬ  

5.1. ГДГ “Радавод” можа мець ва ўласнасці любую маёмасць, неабходную 

для матэрыяльнага забеспячэння дзейнасці, прадугледжанай дадзеным 

статутам, за выключэннем аб'ектаў, якія згодна з законам могуць знаходзіцца 

толькі ва ўласнасці дзяржавы. 

Грашовыя сродкі ГДГ “Радавод” складаюцца з добраахвотных 

ахвяраванняў. 

 

VІ. ПАРАДАК СПЫНЕННЯ ДЗЕЙНАСЦІ  

Спыненне дзейнасці ГДГ “Радавод” можа  быць праведзена шляхам 

рэарганізацыі або шляхам ліквідацыі па рашэнні яго Схода, прынятаму боль-

шасцю галасоў прысутных, або па рашэнні дэкана гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 

Ліквідацыя арганізацыйных структур ГДГ “Радавод” ажыццяўляецца па 

рашэнні Навуковай рады ГДГ “Радавод”.  

 
 


