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ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1. Сапраўдны статут з’яўляецца новай рэдакцыяй статута 

Установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі» (далей – 

Акадэмія), зарэгістраванай рашэннем Мінскага гарадскога выканаўчага 

камітэта ад 2 жніўня 2001 г. № 1010 ў Адзіным дзяржаўным рэгістры 

юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў за № 100672776. 

2. Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі» 

створана як Беларуская дзяржаўная кансерваторыя ў адпаведнасці 

з рашэннем пададдзела Наркамасветы БССР (паведамленне аб адкрыцці 

Дзяржаўнай кансерваторыі ў г. Мінску: «Звязда», 8 верасня 1920 г., № 27). 

Пачатак дзейнасці Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі: кастрычнік – 

лістапад 1932 года (паведамленне аб пачатку работы Беларускай 

дзяржаўнай кансерваторыі: «Мастацтва і рэвалюцыя», 1932 год, №№ 3–4, 

с. 46)1. 

4 студзеня 1934 г. Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі было 

прысвоена імя А.В.Луначарскага. 3 сакавіка 1983 г. Указам Прэзідыума 

Вярхоўнага Савета СССР за заслугі ў падрыхтоўцы музычных кадраў 

Беларуская дзяржаўная кансерваторыя імя А.В.Луначарскага 

ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў. 

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 ліпеня 

1992 г. № 465 «Аб пераўтварэнні Беларускай ордэна Дружбы народаў 

дзяржаўнай кансерваторыі імя А.В.Луначарскага ў Беларускую акадэмію 

музыкі» Беларуская дзяржаўная кансерваторыя імя А.В.Луначарскага 

пераўтворана ў Беларускую акадэмію музыкі. Згодна са статутам, 

прынятым саветам Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (пратакол № 9 

ад 23 лістапада 1994 г.), зацверджаным Міністэрствам культуры 

Рэспублікі Беларусь 24 чэрвеня 1997 г., зарэгістраваным Міністэрствам 

адукацыі Рэспублікі Беларусь 30 верасня 1997 г., зацверджана афіцыйная 

назва юрыдычнай асобы «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі». 

Загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 17 красавіка 

2000 г. № 161 Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі нададзены статус 

вядучай вышэйшай навучальнай установы ў галіне музычнага мастацтва 

ў нацыянальнай сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

3. Акадэмія з’яўляецца ўстановай вышэйшай адукацыі; від 

установы адукацыі – акадэмія. 

4. Акадэмія створана ў форме ўстановы на аснове ўласнасці 

Рэспублікі Беларусь для ажыццяўлення наступных асноўных функцый: 

                                                 
1
 ЦДАКР БССР, зборнік дакументаў і матэрыялаў у двух тамах, том I, 1917–1941 гг., 

выдавецтва «Навука і тэхніка», Мінск, 1976. 
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ажыццяўленне адукацыйнай дзейнасці ў галіне музычнага мастацтва 

і гуманітарных навук; 

захаванне і распаўсюджванне беларускага і сусветнага музычнага 

мастацтва як часткі сусветнай музычнай культуры; 

развіццѐ нацыянальнай кампазітарскай і выканальніцкай школ 

Рэспублікі Беларусь; 

удзел ў навуковай дзейнасці. 

5. Акадэмія з’яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, 

якая фінансуецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту. 

6. Назва юрыдычнай асобы: 

на беларускай мове: 

поўная: установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія 

музыкі»; 

скарочаная: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі; 

на рускай мове: 

поўная: учреждение образования «Белорусская государственная 

академия музыки»; 

скарочаная: Белорусская государственная академия музыки. 

7. Месцазнаходжанне юрыдычнай асобы: 

220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30. 

8. Заснавальнікам Акадэміі з’яўляецца Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь (далей – Заснавальнік). Кампетэнцыя Заснавальніка 

вызначаецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

9. Акадэмія ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці 

з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі заканадаўства 

Рэспублікі Беларусь і згодна з сапраўдным статутам. 

10. Акадэмія з’яўляецца юрыдычнай асобай, мае ў аператыўным 

кіраванні адасобленую маѐмасць, нясе самастойную адказнасць па сваіх 

абавязацельствах, можа ад свайго імя набываць і ажыццяўляць маѐмасныя 

і асабістыя немаѐмасныя правы, выконваць абавязкі, быць істцом 

і адказчыкам у судзе. 

11. Акадэмія адказвае па сваіх абавязацельствах грашовымі 

сродкамі, якія знаходзяцца ў яе распараджэнні. Пры іх недастатковасці 

субсідыярную адказнасць па яе абавязацельствах нясе ўласнік маѐмасці 

Акадэміі. 

12. Акадэмія мае самастойны баланс, бягучы (разліковы) і іншыя 

рахункі ў банку, якія адкрываюцца ў парадку, устаноўленым 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, пячатку і бланкі дакументаў з выявай 

Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і сваѐй назвай. 

13. Акадэмія не мае права выступаць гарантам, паручыцелем трэціх 

асоб – юрыдычных асоб недзяржаўнай формы ўласнасці (у тым ліку долі 
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(акцыі) у статутных фондах якіх знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці) 

і фізічных асоб (у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў) 

па выкананні гэтымі асобамі сваіх абавязацельстваў па вяртанні крэдытаў, 

прадастаўленых банкамі і нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі 

арганізацыямі, за выключэннем крэдытаў, якія выдаюцца на будаўніцтва 

жылых памяшканняў, калі іншае не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі 

Беларусь. 

14. Маѐмасць, якая перададзена Акадэміі, з’яўляецца дзяржаўнай 

уласнасцю (уласнасцю Рэспублікі Беларусь), замацоўваецца за ѐй на праве 

аператыўнага кіравання. Акадэмія ў адносінах да замацаванай за ѐй 

маѐмасці ажыццяўляе ў межах, якія ўстаноўлены заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з мэтамі сваѐй дзейнасці, заданнямі 

Заснавальніка і прызначэннем маѐмасці правы ўладання, карыстання 

і распараджэння ѐю. 

15. Акадэмія не мае права без згоды ўласніка адчужаць або іншым 

спосабам распараджацца замацаванай за ѐй маѐмасцю і маѐмасцю, якая 

набыта за кошт сродкаў, якія выдзялены ѐй, калі іншае не ўстаноўлена 

заканадаўчымі актамі. 

16. Акадэмія ажыццяўляе дзейнасць, якая прыносіць даход, 

у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Сродкі, 

якія атрыманы ад дзейнасці, якая прыносіць даход, і набытая за іх кошт 

маѐмасць, паступаюць у самастойнае распараджэнне Акадэміі 

і ўлічваюцца на асобным балансе, калі іншае не прадугледжана 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

17. Кантроль за дзейнасцю Акадэміі ажыццяўляецца ў парадку, 

які вызначаны сапраўдным статутам і заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь. 

18. Змяненні і дапаўненні ў сапраўдны статут уносяцца 

Заснавальнікам. 

19. Ліквідацыя і рэарганізацыя Акадэміі (зліццѐ, далучэнне, 

раздзяленне, выдзяленне, пераўтварэнне) ажыццяўляюцца ў адпаведнасці 

з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

ГЛАВА 2 

ПРАДМЕТ, МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ДЗЕЙНАСЦІ АКАДЭМІІ 

20. Прадметам дзейнасці Акадэміі з’яўляецца рэалізацыя 

адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі, праграмы выхавання 

і абароны правоў і законных інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца 

ў сацыяльна небяспечным становішчы, адукацыйнай праграмы сярэдняй 

адукацыі, адукацыйнай праграмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі, 
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адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі, адукацыйных 

праграм паслявузаўскай адукацыі, адукацыйнай праграмы дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі, адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі 

дарослых ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

21. Акадэмія ажыццяўляе наступныя віды дзейнасці ў адпаведнасці 

з Агульнадзяржаўным класіфікатарам Рэспублікі Беларусь АКРБ 005-2011 

“Віды эканамічнай дзейнасці”, зацверджаным пастановай Дзяржаўнага 

камітэта па стандарцізацыі Рэспублікі Беларусь ад 5 снежня 2011 г. № 85 

“Об утверждении, введении в действие общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь”: 

18110 друкаванне газет; 

18129 друкаванне іншай паліграфічнай прадукцыі, не ўключанай 

ў другія групоўкі; 

18130 дзейнасць па падрыхтоўцы матэрыялаў да друкавання 

і распаўсюджвання; 

18140 брашуровачна-пераплѐтная, апрацоўчая дзейнасць і звязаныя 

з гэтым паслугі; 

18200 тыражыраванне запісаных носьбітаў інфармацыі; 

33190 рамонт іншага абсталявання; 

46180 дзейнасць агентаў, якія спецыялізуюцца на аптовым гандлі 

асобнымі відамі тавараў, не ўключаных у другія групоўкі; 

46490 аптовы гандаль іншымі бытавымі таварамі; 

46510 аптовы гандаль камп’ютарамі, перэферыйным камп’ютарным 

абсталяваннем і праграмным забеспячэннем; 

47190 іншы рознічны гандаль у неспецыялізаваных магазінах; 

47890 рознічны гандаль іншымі таварамі ў палатках, кіѐсках 

і на рынках; 

47910 рознічны гандаль шляхам заказу тавараў па пошце і праз сетку 

Інтэрнэт; 

47990 іншы рознічны гандаль па-за магазінамі, палаткамі, кіѐскамі 

і рынкамі; 

49322 арэнда легкавых аўтамабіляў з вадзцелем; 

49392 іншыя перавозкі пасажыраў аўтамабільным транспартам 

у нерэгулярных зносінах; 

49410 дзейнасць грузавога аўтамабільнага транспарту; 

52100 складаванне і захоўванне; 

52214 паслугі аўтамабільных стаянак; 

52219 іншая дапаможная дзейнасць сухапутнага транспарту, 

не ўключаная ў другія групоўкі; 

52240 транспартная апрацоўка грузаў; 

52290 іншая дапаможная дзейнасць ў галіне перавозак; 
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53209 іншая паштовая і кур’ерская дзейнасць, не ўключаная ў другія 

групоўкі; 

55900 прадастаўленне паслуг іншымі месцамі для пражывання; 

56290 іншыя паслугі па грамадскім харчаванні; 

58110 выданне кніг; 

58120 выданне даведнікаў і адрасных спісаў; 

58130 выданне газет; 

58140 выданне часопісаў і перыядычных публікацый; 

58199 іншыя віды выдавецкай дзейнасці, не ўключаныя ў другія 

групоўкі; 

59110 дзейнасць па вытворчасці кіна-, відэафільмаў і тэлевізійных 

праграм; 

59120 поствытворчы этап вырабу кіна-, відэафільмаў і тэлевізійных 

праграм; 

59130 дзейнасць па распаўсюджванні кіна-, відэафільмаў 

і тэлевізійных праграм; 

59140 дзейнасць па паказе кінафільмаў; 

59200 дзейнасць у сферы гуказапісу і выдання музычных твораў; 

60100 радыѐвяшчанне; 

61100 дзейнасць у галіне правадной сувязі; 

61200 дзейнасць у галіне бесправадной сувязі; 

61900 іншая дзейнасць у галіне тэлекамунікацый; 

62010 дзейнасць у галіне камп’ютарнага праграміравання; 

62020 кансультацыйныя паслугі ў галіне камп’ютарных тэхналогій; 

62030 дзейнасць па кіраванні камп’ютарнымі сістэмамі; 

62090 іншыя віды дзейнасці ў галіне інфармацыйных тэхналогій 

і абслугоўвання камп’ютарнай тэхнікі; 

63110 апрацоўка даных, прадастаўленне паслуг па размяшчэнні 

інфармацыі і звязаная з гэтым дзейнасць; 

63120 дзейнасць вэб-парталаў; 

63990 іншыя віды інфармацыйнага абслугоўвання, не ўключаныя 

ў другія групоўкі; 

68100 купля і продаж уласнай нерухомай маѐмасці; 

68200 здача ў наѐм уласнай і арандаванай нерухомай маѐмасці; 

69109 іншая дзейнасць у галіне права; 

69202 дзейнасць у галіне бухгалтарскага ўліку; 

72200 навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне грамадскіх 

і гуманітарных навук; 

73120 дзейнасць па размяшчэнні рэкламы ў сродках масавай 

інфармацыі; 
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73200 даследаванне кан’юнктуры рынку і вывучэнне грамадскай 

думкі; 

74100 спецыялізаваныя работы па дызайне; 

74200 дзейнасць у галіне фатаграфіі; 

74300 дзейнасць па пісьмовым і вусным перакладзе; 

74901 дзейнасць па ацэнцы, акрамя ацэнкі, звязанай з нерухомай 

маѐмасцю або страхаваннем; 

74909 іншая прафесійная, навуковая і тэхнічная дзейнасць; 

77110 арэнда і лізінг легкавых аўтамабіляў і грузавых аўтамабіляў 

малой грузапад’ѐмнасці; 

77120 арэнда іншых аўтамабільных транспартных сродкаў; 

77210 арэнда і лізінг забаўляльнага і спартыўнага абсталявання; 

77220 пракат відэакасет і дыскаў; 

77290 арэнда і лізінг іншых прадметаў асабістага спажывання 

і бытавых тавараў; 

77330 арэнда і лізінг офісных машын і абсталявання, уключаючы 

вылічальную тэхніку; 

77390 арэнда і лізінг іншых машын, абсталявання і матэрыяльных 

актываў, не ўключаных у іншыя групоўкі; 

77400 арэнда і лізінг прадуктаў інтэлектуальнай уласнасці 

і аналагічных прадуктаў, акрамя аб’ектаў аўтарскага права; 

78300 іншая дзейнасць па забеспячэнні працоўнай сілай; 

79902 экскурсійнае абслугоўванне; 

80100 дзейнасць па забеспячэнню бяспекі прыватных асоб і маѐмасці; 

81210 агульная чыстка і ўборка будынкаў; 

81220 іншая (спецыялізаваная) чыстка і ўборка будынкаў, 

прамысловых машын і абсталявання; 

81290 іншыя віды паслуг па чыстцы і ўборцы; 

81300 дзейнасць па добраўладкаванні і абслугоўванні ландшафтных 

тэрыторый; 

82190 дзейнасць па капіраванні, падрыхтоўцы дакументаў і іншая 

спецыялізаваная офісная дзейнасць; 

82300 арганізацыя канферэнцый і прафесійных выстаў; 

82990 іншая дзейнасць па прадастаўленні дапаможных камерцыйных 

паслуг, не ўключаная ў другія групоўкі; 

84117 дзейнасць у галіне агульнадзяржаўнага сацыяльна-эканамічнага 

планавання, прагназавання і статыстыкі; 

85200 пачатковая адукацыя; 

85410 паслясярэдняя адукацыя; 

85421 вышэйшая адукацыя (без паслявузаўскай); 

85422 паслявузаўская адукацыя; 
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85510 адукацыя ў галіне фізічнай культуры, спорту і адпачынку; 

85520 адукацыя ў галіне культуры; 

85590 іншыя віды адукацыі, не ўключаныя ў другія групоўкі; 

85600 дапаможныя адукацыйныя паслугі; 

88990 іншыя сацыяльныя паслугі без забеспячэння пражывання, 

не ўключаная ў другія групоўкі; 

90010 дзейнасць у сферы выканальніцкіх мастацтваў; 

90020 дзейнасць, якая спрыяе правядзенню культурна-відовішчных 

мерапрыемстваў; 

90030 мастацкая і літаратурная творчасць; 

90040 дзейнасць аб’ектаў культурнай інфраструктуры; 

91011 дзейнасць бібліятэк; 

91012 дзейнасць архіваў; 

91020 дзейнасць музеяў; 

91030 дзейнасць гістарычных месцаў і будынкаў і аналагічных 

турыстычных славутасцяў; 

93110 дзейнасць фізкультурна-спартыўных збудаванняў; 

93120 дзейнасць спартыўных клубаў; 

93190 іншая дзейнасць у галіне фізічнай культуры і спорту; 

93290 іншая дзейнасць па арганізацыі адпачынку і забаў; 

94990 дзейнасць іншых арганізацый, заснаваных на членстве, 

не ўключаных у іншыя групоўкі; 

95110 рамонт камп’ютараў і перыферыйнага абсталявання; 

96090 прадстаўленне іншых індывідуальных паслуг, не ўключаных 

у другія групоўкі. 

22. Асобныя віды дзейнасці, пералік якіх вызначаецца 

заканадаўчымі актамі, Акадэмія можа ажыццяўляць толькі на падставе 

спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі). Права ажыццяўляць дзейнасць, 

на выкананне якой неабходна атрыманне спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), 

узнікае з моманту атрымання такога спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), 

калі іншае не вызначана заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

ад 1 верасня 2010 г. № 450 “О лицензировании отдельных видов 

деятельности” Акадэмія ажыццяўляе адукацыйную дзейнасць. 

23. Акадэмія ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў па профілях 

адукацыі “Мастацтва і дызайн” і “Гуманітарныя навукі”, напрамках 

адукацыі “Мастацтва музычнае”, “Мастацтва сцэнічнае і экраннае” 

і “Гуманітарныя навукі” на дзвюх ступенях вышэйшай адукацыі 

па наступных спецыяльнасцях, напрамках спецыяльнасцяў, 

спецыялізацыях у адпаведнасці з Агульнадзяржаўным класіфікатарам 

Рэспублікі Беларусь АКРБ 011-2009 “Спецыяльнасці і кваліфікацыі”, 
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які зацвержданы пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

ад 2 чэрвеня 2009 г. № 36 “Об утверждении и введении в действие 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-

2009 “Специальности и квалификации” (далей – АКРБ 011-2009), 

з прысваеннем адпаведных кваліфікацый: 

Код па АКРБ 
011-2009 

Спецыяльнасць, напрамак 
спецыяльнасці, спецыялізацыя 

Кваліфікацыя 

1-16 01 01 Кампазіцыя Кампазітар. 
Выкладчык 

1-16 01 02 Дырыжыраванне (па напрамках) Дырыжор. 
Выкладчык 

1-16 01 02-01 Дырыжыраванне (оперна-
сімфанічнае) 

 

1-16 01 02-02 Дырыжыраванне (акадэмічны хор) Артыст хору 
1-16 01 03 Фартэпіяна Артыст-

інструменталіст. 
Выкладчык 

1-16 01 04 Струнныя смычковыя 
інструменты (па напрамках) 

Артыст-
інструменталіст. 
Выкладчык 

1-16 01 04-01 Струнныя смычковыя 
інструменты (скрыпка) 

 

1-16 01 04-02 Струнныя смычковыя 
інструменты (альт) 

1-16 01 04-03 Струнныя смычковыя 
інструменты (віяланчэль) 

1-16 01 04-04 Струнныя смычковыя 
інструменты (кантрабас) 

1-16 01 05 Арфа Артыст-
інструменталіст. 
Выкладчык 

1-16 01 06 Духавыя інструменты 
(па напрамках) 

Артыст-
інструменталіст. 
Выкладчык 

1-16 01 06-01 Духавыя інструменты (флейта)  
1-16 01 06-02 Духавыя інструменты (габой) 
1-16 01 06-03 Духавыя інструменты (кларнет) 
1-16 01 06-04 Духавыя інструменты (фагот) 
1-16 01 06-05 Духавыя інструменты (валторна) 
1-16 01 06-06 Духавыя інструменты (туба) 
1-16 01 06-07 Духавыя інструменты (трамбон) 
1-16 01 06-08 Духавыя інструменты (труба) 
1-16 01 06-09 Духавыя інструменты (барытон) 
1-16 01 06-10 Духавыя інструменты (саксафон) 
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Код па АКРБ 
011-2009 

Спецыяльнасць, напрамак 
спецыяльнасці, спецыялізацыя 

Кваліфікацыя 

1-16 01 07 Ударныя інструменты Артыст-
інструменталіст. 
Выкладчык 

1-16 01 08 Струнныя народныя шчыпкова-
ударныя інструменты 
(па напрамках) 

Артыст-
інструменталіст. 
Выкладчык 

1-16 01 08-01 Струнныя народныя шчыпкова-
ударныя інструменты 
(гітара класічная) 

 

1-16 01 08-02 Струнныя народныя шчыпкова-
ударныя інструменты (цымбалы) 

1-16 01 08-03 Стунныя народныя шчыпкова-
ударныя інструменты (балалайка) 

1-16 01 08-04 Струнныя народныя шчыпкова-
ударныя інструменты (домра) 

1-16 01 08-05 Струнныя народныя шчыпкова-
ударныя інструменты (мандаліна) 

1-16 01 09 Баян-акардэон Артыст-
інструменталіст. 
Выкладчык 

1-16 01 10 Спевы (па напрамках) Артыст-вакаліст. 
Выкладчык 

1-16 01 10-01 Спевы (акадэмічныя)  
1-17 01 02 Рэжысура тэатра (па напрамках) Рэжысѐр. 

Выкладчык 
1-17 01 02-02 Рэжысура тэатра (музычны тэатр)  
1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва 

(па напрамках) 
 

1-17 02 01-01 Харэаграфічнае мастацтва 
(гісторыя і тэорыя) 

Мастацтвазнаўца. 
Выкладчык 

1-17 02 01-02 Харэаграфічнае мастацтва 
(рэжысура) 

Балетмайстар 

1-17 02 01-03 Харэаграфічнае мастацтва 
(педагогіка) 

Педагог-рэпетытар-
харэограф 

1-17 02 01-07 Харэаграфічнае мастацтва 
(класічны танец) 

Саліст балета. 
Артыст балета. 
Выкладчык 

1-21 04 02 Мастацтвазнаўства 
(па напрамках) 

 

1-21 04 02-01 Мастацтвазнаўства 
(музыказнаўства) 

Мастацтвазнаўца. 
Музыказнаўца. 
Выкладчык 

1-16 80 01 Музычнае мастацтва ступень Магістр 
мастацтвазнаўства 
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24. Акадэмія ажыццяўляе павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў 

з вышэйшай адукацыяй і спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй 

па асобных спецыяльнасцях профіляў адукацыі “Мастацтва і дызайн” 

і “Гуманітарныя навукі”. 

25. Акадэмія рэалізуе адукацыйныя праграмы перападрыхтоўкі 

кіруючых работнікаў і спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю, 

па наступных спецыяльнасцях профілю адукацыі “Мастацтва і дызайн” 

напрамку адукацыі “Мастацтва музычнае” з прысваеннем адпаведных 

кваліфікацый: 

Код па АКРБ 
011-2009 

Спецыяльнасць Кваліфікацыя 

1-16 01 71 Спевы акадэмічныя Артыст хору і ансамбля 
1-16 01 72 Інтэрпрэтацыя старадаўняй музыкі Выканаўца старадаўняй 

музыкі 
1-16 01 73 Канцэртмайстарскае майстэрства Канцэртмайстар 
1-16 01 74 Аркестравае дырыжыраванне Дырыжор аркестра 

(з указаннем жанравай 
накіраванасці аркестра) 

26. Акадэмія рэалізуе адукацыйную праграму паслявузаўскай 

адукацыі па наступных спецыяльнасцях наменклатуры спецыяльнасцяў 

навуковых работнікаў Рэспублікі Беларусь, якая зацверждана пастановай 

Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 8 чэрвеня 2009 г. 

№ 4 “Об утверждении Номенклатуры специальностей научных 

работников Республики Беларусь и признании утратившими силу 

некоторых правовых актов”: 

Шыфр Галіна навукі, група спецыяльнасцяў, 
спецыяльнасць 

Галіны навукі, па якім 
прысуджаецца вучоная 

ступень 
 САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ 

І ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ 
 

13.00.00 Педагагічныя навукі  
13.00.08 Тэорыя і методыка прафесійнай адукацыі Педагагічныя 
 ГУМАНІТАРНЫЯ НАВУКІ  
 Мастацтвазнаўства і культуралогія  
17.00.00 Мастацтвазнаўства  
17.00.02 Музычнае мастацтва Мастацтвазнаўства 

27. Акадэмія з’яўляецца заснавальнікам і рэдакцыяй навукова-

тэарэтычнага часопіса “Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі”. 

Мэта дзейнасці рэдакцыі – выданне навукова-тэарэтычнага часопіса 

“Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі” (далей – часопіс). 
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Мэты выдання часопіса – публікацыя навуковых матэрыялаў 

па праблемах музычнай культуры, мастацтва і адукацыі, а таксама вынікаў 

дысертацыйных даследаванняў і інш. 

Рэдакцыйная калегія часопіса назначаецца загадам рэктара. 

Рэдакцыю ўзначальвае галоўны рэдактар, які назначаецца 

і вызваляецца ад выканання абавязкаў па кіраўніцтву рэдакцыяй загадам 

рэктара. 

Выпуск часопіса фінансуецца яго заснавальнікам з крыніц, 

якія не забаронены заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

28. Асноўнымі мэтамі дзейнасці Акадэміі з’яўляюцца: 

задавальненне патрэбнасцяў асобы ў інтэлектуальным, творчым, 

маральным і фізічным развіцці пры дапамозе атрымання вышэйшай 

і паслявузаўскай адукацыі на аснове непарыўнага адзінства адукацыйнага 

працэсу і навуковых даследаванняў; 

задавальненне патрэбнасцяў дзяржавы і грамадства ў кваліфікаваных 

спецыялістах; 

стварэнне выкананняў твораў сцэнiчнага мастацтва i iх публiчнае 

выкананне, забяспячэнне доступу грамадзян да культурных каштоўнасцей, 

якія знаходзяцца ў фондах Акадэміі, стварэнне ўмоў для занятку народнай 

i мастацкай творчасцю, самаадукацыяй, а таксама для культурнага 

развiцця. 

29. Мэты дзейнасці Акадэміі дасягаюцца шляхам рэалізацыі 

наступных асноўных задач: 

падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй, 

перападрыхтоўка і павышэнне кваліфікацыі кадраў у галіне музычнага 

мастацтва і адукацыі; 

арганізацыя і правядзенне фундаментальных і прыкладных 

навуковых даследаванняў у галіне мастацтва, культуры і адукацыі; 

арганізацыя ідэалагічнай і выхаваўчай работы; 

ажыццяўленне творчай дзейнасці ў галіне мастацтва, культуры 

і адукацыі; 

стварэнне, захаванне і развіццѐ нацыянальных музычна-

выканальніцкіх, музычна-навуковых, кампазітарскай і музычна-

педагагічнай школ. 

ГЛАВА 3 

АРГАНІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ 

30. Адукацыйны працэс (навучанне і выхаванне) у Акадэміі 

арганізуецца на аснове: прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы 

адукацыі; адукацыйных стандартаў; дасягненняў навукі і тэхнікі, 
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інавацыйных праектаў, якія рэалізуюцца у галінах эканомікі і сацыяльнай 

сферы; педагагічна абгрунтаванага выбара формаў, метадаў і сродкаў 

навучання і выхавання; культурных традыцый і каштоўнасцяў беларускага 

народа, дасягненняў сусветнай культуры; сучасных адукацыйных 

і інфармацыйных тэхналогій. 

31. Асноўнымі мовамі навучання і выхавання ў Акадэміі 

з’яўляюцца дзяржаўныя мовы Рэспублікі Беларусь. 

Рэалізацыя права грамадзян на выбар навучання і выхавання 

на адной з дзяржаўных моў, забяспечваецца шляхам стварэння ў Акадэміі 

беларускамоўных і рускамоўных груп (патокаў) у парадку і на ўмовах, 

вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

Адукацыйны працэс у Акадэміі можа ажыццяўляцца на іншаземнай 

мове ў вызначаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку. 

32. Працягласць атрымання вышэйшай адукацыі ў Акадэміі складае 

не менш 4 (чатырох) гадоў: на I ступені вышэйшай адукацыі і на II ступені 

вышэйшай адукацыі (магістратуры) уключна. 

33. На I ступені вышэйшай адукацыі забяспечваецца падрыхтоўка 

спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй з прысваеннем адпаведнай 

кваліфікацыі. Тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі I ступені складае 

ад чатырох да пяці гадоў. 

Вышэйшую адукацыю I ступені могуць атрымліваць асобы, 

якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, прафесійна-тэхнічную 

адукацыю з агульнай сярэдняй адукацыяй або сярэднюю спецыяльную 

адукацыю, а таксама асобы, якія жадаюць атрымаць другую і далейшую 

вышэйшую адукацыю. 

Падрыхтоўка спецыялістаў на I ступені вышэйшай адукацыі 

ажыццяўляецца ў дзѐннай форме атрымання адукацыі. 

Тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі I ступені для асоб, 

якія атрымліваюць вышэйшую адукацыю і вучацца па дадатковай 

спецыяльнасці (спецыялізацыі), павялічваецца не менш чым на адзін год. 

Тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі I ступені для асоб, 

якія атрымліваюць другую і далейшую вышэйшую адукацыю, можа быць 

скарочаны Акадэміяй пры ўмове выканання патрабаванняў адукацыйных 

стандартаў вышэйшай адукацыі I ступені, пры гэтым тэрмін атрымання 

адукацыі складае не менш трох гадоў. 

Тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі I ступені для асоб, 

якія атрымалі сярэднюю спецыяльную адукацыю, можа быць скарочаны 

Акадэміяй па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 

пры ўмове выканання патрабаванняў адукацыйных стандартаў вышэйшай 
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адукацыі. 

II ступень вышэйшай адукацыі (магістратура) забяспечвае 

паглыбленную падрыхтоўку спецыяліста, фарміраванне ведаў, уменняў 

і навыкаў навукова-педагагічнай і навукова-даследчай работы 

з прысваеннем ступені магістра. 

Тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі II ступені складае ад аднаго 

года да двух гадоў. 

Вышэйшую адукацыю II ступені могуць атрымліваць асобы, 

якія маюць вышэйшую адукацыю I ступені. 

Падрыхтоўка на II ступені вышэйшай адукацыі ажыццяўляецца 

ў вочнай (дзѐннай, вячэрняй) форме атрымання адукацыі. 

34. Паслявузаўская адукацыя ўключае ў сябе дзве ступені: 

аспірантуру і дактарантуру. 

Тэрмін атрымання паслявузаўскай адукацыі складае: у дзѐннай 

форме атрымання адукацыі – не болей за тры гады; у завочнай форме 

атрымання адукацыі – не болей за чатыры гады; у форме суіскальніцтва – 

не болей за пяць гадоў. 

35. Тэрмін атрымання дадатковай адукацыі дарослых вызначаецца 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

36. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм 

вышэйшай адукацыі арганізуецца па навучальным гадам. Навучальны год 

падзяляецца на семестры, якія завяршаюцца экзаменацыйнымі сесіямі. 

Заняткі ў Акадэміі праводзяцца ў адпаведнасці з раскладам, 

які зацвярджаецца першым прарэктарам. Пачатак заняткаў – 1 верасня, іх 

заканчэнне – згодна з графікам адукацыйнага працэсу, які зацвярждаецца 

першым прарэктарам. Калі паказаныя даты прыходзяцца на непрацоўны 

дзень, то вучэбныя заняткі ў вучэбным годзе пачынаюцца ў наступны 

працоўны дзень. Пачатак вучэбных заняткаў пры рэалізаціі адукацыйных 

праграм паслявузаўскай адукацыі – 1 лістапада. 

Канікулы студэнтам Акадэміі на працягу вучэбнага года 

прадстаўляюцца ў адпаведнасці з графікам адукацыйнага працэсу 

працягласцю не менш 2 тыдняў, аспірантам і дактарантам Акадэміі, 

якія навучаюцца ў дзѐннай форме атрымання адукацыі, – адзін раз у год 

з 1 па 31 жніўня. 

Парадак арганізацыі вучэбнай і вытворчай практыкі вызначаецца 

Урадам Рэспублікі Беларусь. 

Пачатак вучэбных заняткаў пры рэалізаціі адукацыйных праграм 

дадатковай адукацыі дарослых вызначаецца тэрмінам камплектавання 

вучэбных груп, а пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы падрыхтоўкі асоб 

да паступлення ва ўстановы адукацыі Рэспублікі Беларусь таксама 
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і з улікам часу, патрэбнага для яе засваення. Пры гэтым вучэбныя заняткі 

пачынаюцца не пазней за тры месяцы пасля даты заключэння адпаведнага 

дагавора, а пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы падрыхтоўкі асоб 

да паступлення ва ўстановы адукацыі Рэспублікі Беларусь – не пазней 

чым за два месяцы да сканчэння тэрміну прыѐму асоб для атрымання 

адпаведнай адукацыі. 

37. У Акадэміі прынята шкала адзнак у адпаведнасці з дзеючым 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

Атэстацыя навучэнцаў пры засваенні зместу адпаведных 

адукацыйных праграм, за выключэннем адукацыйных праграм 

паслявузаўскай адукацыі, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з правіламі 

правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адпаведных 

адукацыйных праграм, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 

Беларусь. Атэстацыя навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных 

праграм паслявузаўскай адукацыі ажыццяўляецца ў парадку, 

які вызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. 

Атэстацыя ў парадку экстэрнату не дапускаецца. 

Формы атэстацыі навучэнцаў вызначаюцца Кодэксам Рэспублікі 

Беларусь аб адукацыі. 

38. Выхаванне студэнтаў, слухачоў, магістрантаў, аспірантаў 

у Акадэміі накіравана на фарміраванне гарманічнай, рознабакова развітай, 

маральнай, сацыяльна актыўнай і творчай асобы, фарміраванне 

патрыятызму, актыўнай грамадзянскай пазіцыі навучэнцаў. 

Акадэмія рэалізуе праграму выхавання і абароны правоў і законных 

інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. 

39. Адукацыйны працэс рэгулюецца заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь, сапраўдным статутам, Правіламі ўнутранага распарадку 

для навучэнцаў Акадэміі, загадамі і распараджэннямі рэктара, 

распараджэннямі прарэктараў. 

40. Каардынуе і кантралюе вучэбны працэс (акрамя вучэбнага 

працэсу пры рэалізацыі адукацыйных праграм паслявузаўскай адукацыі) 

першы прарэктар, пры рэалізацыі адукацыйных праграм паслявузаўскай 

адукацыі – прарэктар па навуковай рабоце. 

Каардынуе і кантралюе выхаваўчы працэс прарэктар па выхаваўчай 

рабоце. 
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ГЛАВА 4 

АРГАНІЗАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ, НАВУКОВА-

МЕТАДЫЧНАЙ, ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЙ І ТВОРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

41. Акадэмія ажыццяўляе навуковую і інавацыйную дзейнасць 

у адпаведнасці з профілем падрыхтоўкі спецыялістаў і прыярытэтнымі 

накірункамі дзяржаўнай навукова-тэхнічнай палітыкі. Парадак 

ажыццяўлення навуковай і інавацыйнай дзейнасці Акадэміі ўсталѐўваецца 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб навуковай, навукова-тэхнічнай 

і інавацыйнай дзейнасці. 

42. Акадэмія ажыццяўляе навуковыя даследаванні ў галіне 

музычнага мастацтва і адукацыі. 

43. У якасці вядучай установы вышэйшай адукацыі ў галіне 

музычнага мастацтва ў нацыянальнай сістэме адукацыі Рэспублікі 

Беларусь, Акадэмія ажыццяўляе распрацоўку адукацыйных стандартаў 

вышэйшай адукацыі, навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйных 

праграм (у тым ліку распрацоўку тыпавых вучэбных планаў 

па спецыяльнасцях і тыпавых вучэбных праграм па вучэбных 

дысцыплінах) на ўсіх узроўнях музычнай адукацыі. 

44. Акадэмія з’яўляецца ўстановай культуры, ажыццяўляе 

культурную дзейнасць, накіраваную на захаванне, вывучэнне, 

распаўсюджванне і развіццѐ беларускага музычнага мастацтва ў Беларусі 

і за яе межамі. 

45. Асноўным структурным падраздзяленнем, якое ажыццяўляе 

адукацыйную, навуковую і творчую дзейнасць, а таксама вучэбна-

метадычную работу па адной альбо некалькім роднасным спецыяльнасцям 

альбо вучэбным дысцыплінам, з’яўляецца кафедра. 

Арганізацыйна-адміністратыўным структурным падраздзяленнем, 

якое забяспечвае адукацыйную, навуковую і творчую дзейнасць, а таксама 

вучэбна-метадычную работу ў рамках вызначанага профілю адукацыі, 

напрамку адукацыі, спецыяльнасцяў падрыхтоўкі спецыялістаў, 

з’яўляецца факультэт; у яго склад уваходзяць кафедры. 

46. Навукова-даследчая, метадычная і творчая дзейнасць кафедраў 

і факультэтаў ажыццяўляецца на падставе гадавых планаў, 

якія зацвярджае першы прарэктар. Навукова-даследчая, метадычная 

і творчая дзейнасць Акадэміі ажыццяўляецца на падставе гадавых 

і перспектыўных планаў, якія зацвярджае адпаведна вучоны савет 

альбо рэктар Акадэміі. 

47. Арганізуе і кантралюе навукова-даследчую і навукова-

метадычную дзейнасць Акадэміі прарэктар па навуковай рабоце, 

падрыхтоўку вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйных праграм 
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(акрамя адукацыйных праграм паслявузаўскай адукацыі) і вучэбна-

метадычную дзейнасць Акадэміі – першы прарэктар, навуковае 

забеспячэнне выхавання і творчую дзейнасць Акадэміі – прарэктар 

па выхаваўчай рабоце. 

ГЛАВА 5 

УДЗЕЛЬНІКІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ 

48. Удзельнікамі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі 

адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі з’яўляюцца студэнты, 

законныя прадстаўнікі непаўналетніх студэнтаў, педагагічныя работнікі, 

у тым ліку прафесарска-выкладчыцкі склад (выкладчык-стажор, асістэнт, 

выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт, прафесар, загадчык кафедры). 

Удзельнікамі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных 

праграм паслявузаўскай адукацыі з’яўляюцца аспіранты, дактаранты, 

суіскальнікі, педагагічныя работнікі, у тым ліку навуковыя кіраўнікі, 

навуковыя кансультанты. 

Удзельнікамі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных 

праграм дадатковай адукацыі дарослых з’яўляюцца слухачы, стажоры, 

законныя прадстаўнікі непаўналетніх слухачоў, педагагічныя работнікі, 

у тым ліку прафесарска-выкладчыцкі склад. 

49. Вакантныя пасады прафесарска-выкладчыцкага 

(акрамя выкладчыка-стажора) і навуковага складу замяшчаюцца 

па конкурсу з далейшым заключэннем кантракта ў выпадку выбрання 

на тэрмін (ад 1 да 5 гадоў), вызначаны рэктарам у адпаведнасці 

з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

50. Педагагічныя работнікі Акадэміі маюць права на: 

абарону прафесійнага гонару і годнасці; 

забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці; 

творчую ініцыятыву, свабоду выбару педагагічна абгрунтаваных 

формаў і метадаў навучання і выхавання, навучальных выданняў і сродкаў 

навучання; 

доступ да вучэбна-праграмнай, вучэбна-метадычнай дакументацыі, 

інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў; 

удзел у абнаўленні, распрацоўцы і вызначэнні структуры і зместу 

структурных элементаў навукова-метадычнага забеспячэння адукацыі; 

удзел у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, 

інавацыйнай, творчай, міжнароднай дзейнасці Акадэміі; 

удзел у кіраванні Акадэміяй, выбранне ў склад кіруючых органаў 

Акадэміі; 

удзел у органах самакіравання Акадэміі; 
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павышэнне кваліфікацыі; 

маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай 

дзейнасці; 

аб’яднанне ў прафесійныя саюзы, іншыя грамадскія аб’яднанні, 

дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь; 

абскарджанне рашэнняў адміністрацыі і службовых асоб Акадэміі 

ў парадку, вызначаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і сапраўдным 

статутам; 

карыстанне маѐмасцю Акадэміі ў службовых мэтах. 

Педагагічныя работнікі Акадэміі маюць іншыя правы ў адпаведнасці 

з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

51. Педагагічныя работнікі Акадэміі абавязаны: 

ажыццяўляць сваю дзейнасць на высокім прафесійным узроўні, 

які забяспечвае рэалізацыю адукацыйных праграм, праграм выхавання; 

паважаць гонар і годнасць навучэнцаў і іншых удзельнікаў 

адукацыйнага працэсу; 

забяспечваць пастаяннае ўдасканаленне сваіх прафесійных ведаў 

і педагагічнага майстэрства, праходзіць атэстацыю; 

весці творчую, канцэртную дзейнасць і (або) займацца мастацкай 

творчасцю па сваѐй спецыяльнасці; 

праводзіць навукова-даследчую і метадычную дзейнасць 

у адпаведнай галіне навукі; 

садзейнічаць развіццю беларускай культуры і мастацтва. 

Іншыя абавязкі педагагічных работнікаў Акадэміі вызначаюцца 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і іх службовымі інструкцыямі. 

52. Прыѐм у Акадэмію для атрымання вышэйшай адукацыі  ступені 

і паслявузаўскай адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з правіламі 

прыѐму, якія зацверджаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Прыѐм 

у Акадэмію для атрымання вышэйшай адукацыі  ступені ажыццяўляецца 

ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і правіламі 

прыѐму, якія зацверджаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь. Прыѐм 

у Акадэмію для атрымання дадатковай адукацыі дарослых ажыццяўляецца 

ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. 

53. Абітурыенты, якія не прайшлі па конкурсу на атрыманне 

адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, могуць быць 

залічаны на навучанне на платнай аснове на падставе заявы і заключанага 

дагавора. 

54. Навучанне грамадзян замежных краін і асоб без грамадзянства 

ажыццяўляецца на платнай аснове, апрача тых катэгорый замежных 

грамадзян і асоб без грамадзянства, якія маюць права на атрыманне 

адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту ў адпаведнасці 
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з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

55. Навучэнцы (студэнты, магістранты, аспіранты, дактаранты, 

суіскальнікі, слухачы і стажоры) Акадэміі маюць права на: 

атрыманне адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі праграмамі; 

перавод у іншую ўстанову адукацыі, іншую арганізацыю, 

якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, у парадку, 

вызначаным Урадам Рэспублікі Беларусь; 

перавод для атрымання адукацыі па іншай спецыяльнасці (напрамку 

спецыяльнасці, спецыялізацыі), у тым ліку пры наяўнасці медыцынскіх 

супрацьпаказанняў да працы па атрымліваемай спецыяльнасці (напрамку 

спецыяльнасці, спецыялізацыі) і прысвайваемай кваліфікацыі, у іншай 

форме атрымання адукацыі ў парадку, які ўстанаўліваецца Урадам 

Рэспублікі Беларусь; 

узнаўленне ў Акадэміі для працягу навучання ў парадаку 

і на ўмовах, вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь; 

навучанне па індывідуальных вучэбных планах у межах зместу 

адукацыйнай праграмы; 

ахову жыцця і здароўя падчас адукацыйнага працэса, бяспечныя 

ўмовы навучання; 

забеспячэнне стыпендыяй і іншымі грашовымі выплатамі ў парадку 

і на ўмовах, вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь; 

забеспячэнне месцам для пражывання ў інтэрнаце; 

пакрыццѐ выдаткаў па найманні жылля ў выпадку незабеспячэння 

месцам ў інтэрнаце (для студэнтаў, якія навучаюцца за кошт сродкаў 

рэспубліканскага бюджэту) у парадку і памеры, вызначаных Урадам 

Рэспублікі Беларусь; 

крэдыт на ільготных умовах для аплаты першай вышэйшай 

адукацыі; 

водпускі: акадэмічныя (па медыцынскіх паказаннях, у сувязі 

з прызывам на службу ў рэзерве, альбо па іншых уважлівых прычынах); 

па дагляду за дзіцѐм да дасягнення ім узросту трох гадоў; 

для праходжання ваеннай службы; 

канікулы – планавыя перапынкі для адпачынку пры атрыманні 

адукацыі ў вочнай форме атрымання адукацыі; 

заахвочванне за поспехі ў вучэбнай, спартыўна-масавай, грамадскай, 

навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, творчай 

дзейнасці, а таксама ўдзел у адукацыйных мерапрыемствах; 

удзел у кіраванні Акадэміяй, абскарджанне рашэнняў адміністрацыі 

і службовых асоб Акадэміі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь і сапраўдным статутам; 
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удзел у алімпіядах, конкурсах, турнірах, фестывалях, канферэнцыях, 

сімпозіумах, кангрэсах, семінарах і іншых адукацыйных і культурных 

мерапрыемствах, спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, навукова-

тэхнічнай, эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці Акадэміі; 

стварэнне органаў студэнцкага самакіравання, абранне ў іх склад 

і ўдзел у іх рабоце, аб’яднанне ў прафесійныя саюзы, моладзевыя і іншыя 

грамадскія аб’яднанні, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству 

Рэспублікі Беларусь; 

абарону сваіх правоў і законных інтарэсаў; 

медыцынскае абслугоўванне і аздараўленне ў парадку, вызначаным 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь; 

адтэрміноўку ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу 

ў рэзерве на час навучання, вызваленне ад праходжання вайсковых 

і спецыяльных збораў у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь; 

карыстанне маѐмасцю Акадэміі, неабходнай для забеспячэння 

навучальнага працэсу; 

атрыманне платных паслуг у сферы адукацыі; 

абарону гонару і чалавечай годнасці. 

56. Навучэнцы Акадэміі абавязаны: 

добрасумленна і адказна адносіцца да асваення зместу адукацыйных 

праграм і праграм выхавання, выканання ў вызначаныя тэрміны 

патрабаванняў вучэбных планаў і вучэбных праграм; 

выконваць сапраўдны статут, правілы ўнутранага распарадку, 

правілы ўнутранага распарадку і пражывання ў інтэрнаце Акадэміі, загады 

і распараджэнні рэктара, распараджэнні прарэктараў, дэканаў, загадчыкаў 

кафедраў; 

паважаць гонар і годнасць удзельнікаў адукацыйнага працэсу, 

работнікаў Акадэміі; 

выконваць у час праходжання практыкі патрабаванні, вызначаныя 

для працаўнікоў адпаведных арганізацый, у тым ліку па ахове працы; 

браць удзел у мерапрыемствах Акадэміі, накіраваных на развіццѐ 

беларускай культуры і прапаганду беларускага музычнага мастацтва; 

валодаць дзяржаўнымі мовамі. 

Выпускнікі Акадэміі абавязаны: 

адпрацаваць вызначаны тэрмін абавязковай работы па размеркаванні 

(накіраванні) у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь; 

вярнуць у рэспубліканскі бюджэт сродкі, выдаткаваныя 

на падрыхтоўку маладога спецыяліста ў парадку і на ўмовах, 

якія вызначаны заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 
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57. Навучэнцы Акадэміі могуць мець іншыя правы і несці іншыя 

абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь 

і сапраўдным статутам. 

ГЛАВА 6 

ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ АКАДЭМІІ 

58. Акадэмія мае права: 

ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць з дня атрымання 

спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) на адукацыйную дзейнасць на працягу 

азначанага ў ѐй тэрміну ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь; 

ажыццяўляць падрыхтоўку спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй, 

падрыхтоўку асоб для паступлення ва ўстановы адукацыі Рэспублікі 

Беларусь, падрыхтоўку спецыялістаў па дадатковай спецыяльнасці 

(спецыялізацыі), падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай 

кваліфікацыі, павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку па асобных 

спецыяльнасцях; 

фарміраваць і зацвярджаць па ўзгадненні з Заснавальнікам 

структуру; 

фарміраваць у адпаведнасці са структурай і зацвярджаць штатны 

расклад; 

ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць даход; 

удзельнічаць у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай 

і інавацыйнай дзейнасці, дзейнасці па навукова-метадычным забеспячэнні 

адукацыі; 

вызначаць напрамкі навукова-даследчай, метадычнай і творчай 

(у тым ліку канцэртнай) работы, а таксама весці выдавецкую дзейнасць, 

аудыа- і відэазапіс; 

аказваць платныя паслугі ў сферы адукацыі, якія не фінансуюцца 

за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту; 

ажыццяўляць здачу ў арэнду памяшканняў і іншай дзяржаўнай 

маѐмасці, а таксама перадачу ў бязвыплатнае карыстанне дзяржаўнай 

маѐмасці ў прадугледжаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку; 

арэндаваць (атрымліваць у бязвыплатнае карыстанне) памяшканні 

для ажыццяўлення відаў дзейнасці, прадугледжаных заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь і сапраўдным статутам; 

праводзіць атэстацыю творчых, навуковых і педагагічных кадраў 

у галіне музычнага мастацтва, вылучаць кандыдатуры для прысваення 

навуковых ступеняў і званняў, ганаровых званняў, дзяржаўных прэмій 

і іншых адзнак і ўзнагарод; 
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ажыццяўляць капітальнае будаўніцтва, рэканструкцыю і рамонт 

асноўных фондаў Акадэміі; 

ажыццяўляць міжнароднае супрацоўніцтва, знешнегандлѐвую 

дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь; 

развіваць міжнародныя сувязі, ажыццяўляць супрацоўніцтва 

з установамі адукацыі, навуковымі арганізацыямі і ўстановамі культуры 

замежных краін, прымаць удзел у дзейнасці міжнародных арганізацый 

і асацыяцый; 

ствараць і ўступаць у асацыяцыі, саюзы, лігі, фонды і іншыя 

недзяржаўныя арганізацыі, у тым ліку замежныя, дзейнасць 

якіх не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь; 

ажыццяўляць іншыя правы, прадугледжаныя заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь. 

59. Акадэмія абавязана забяспечыць: 

якасць адукацыі; 

распрацоўку і зацвярджэнне ў вызначаным парадку вучэбна-

праграмнай дакументацыі, удасканаленне навукова-метадычнага 

забеспячэння адукацыі; 

падбор, прыѐм на працу і расстаноўку кадраў, павышэнне 

іх кваліфікацыі; 

матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу 

ў адпаведнасці з усталяванымі санітарнымі нормамі і правіламі, 

гігіенічнымі нарматывамі; 

стварэнне бяспечных умоў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу; 

распрацоўку і прыняцце правілаў унутранага распарадку 

для навучэнцаў, правілаў унутранага працоўнага распарадку Акадэміі; 

маральнае і матэрыяльнае стымуляванне навучэнцаў, педагагічных 

і іншых работнікаў Акадэміі; 

сацыяльную абарону навучэнцаў; 

стварэнне неабходных умоў для арганізацыі харчавання, 

медыцынскага абслугоўвання і пражывання (пры неабходнасці) 

навучэнцаў; 

удзел у фармаванні кантрольных лічбаў прыѐму; 

арганізацыю размеркавання, пераразмеркавання, накіравання 

на работу, наступнага накіравання на работу выпускнікоў і кантроль 

за іх працаўладкаваннем. 

Іншыя абавязкі Акадэміі вызначаюцца ў адпаведнасці 

з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 
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ГЛАВА 7 

СТРУКТУРА І ШТАТНЫ РАСКЛАД АКАДЭМІІ 

60. Структуру Акадэміі складаюць структурныя падраздзяленні 

(факультэты, кафедры, іншыя падраздзяленні), створаныя ў адпаведнасці 

з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

61. Прававы статус і функцыі падраздзяленняў Акадэміі 

вызначаюцца ў палажэннях аб падраздзяленнях, зацверджаных рэктарам 

у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

62. Акадэмія можа ствараць, а таксама ліквідаваць філіялы, 

прадстаўніцтвы і іншыя адасобленыя падраздзяленні ў адпаведнасці 

з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

63. У адпаведнасці са структурай Акадэміі і ў межах усталяванай 

Заснавальнікам штатнай колькасці работнікаў Акадэміі рэктар зацвярджае 

штатны расклад. 

ГЛАВА 8 

КІРАЎНІЦТВА АКАДЭМІЯЙ 

64. Непасрэднае кіраўніцтва ўсѐй дзейнасцю Акадэміі ажыццяўляе 

рэктар, які прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад яе ў парадку, 

вызначаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Рэктар ажыццяўляе 

дзейнасць па кіраванні Акадэміяй у межах сваіх паўнамоцтваў, 

у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і сапраўдным 

статутам. 

Рэктар па ўзгадненні з Заснавальнікам ажыццяўляе назначэнне 

на пасады і вызваленне ад іх прарэктараў, галоўнага бухгалтара, кіраўніка 

кадравай службы Акадэміі. 

65. Асноўным органам самакіравання Акадэміі з’яўляецца савет, 

які ўзначальваецца рэктарам. Кампетэнцыя, склад і арганізацыя дзейнасці 

савета вызначаюцца Палажэннем аб савеце ўстановы адукацыі, 

зацвярджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

ад 18 ліпеня 2011 г. № 84. 

Да кампетэнцыі савета Акадэміі таксама адносіцца: 

прыняцце рашэнняў па пытаннях рэалізацыі культурных праектаў 

і арганізацыі супрацоўніцтва з установамі адукацыі, навуковымі 

арганізацыямі і арганізацыямі культуры Рэспублікі Беларусь і замежжа; 

вылучэнне кандыдатур для прысваення ганаровых званняў 

Рэспублікі Беларусь, прадстаўлення да дзяржаўных узнагарод Рэспублікі 

Беларусь і прэмій, вучоных званняў дацэнта і прафесара, прадстаўленне 

да пазбаўлення (аднаўлення) вучоных ступеняў або вучоных званняў; 
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прысуджэнне званняў “Ганаровы рэктар Беларускай дзяржаўнай 

акадэміі музыкі”, “Ганаровы доктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі 

музыкі” і “Ганаровы прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі”; 

выбранне на пасады прафесарска-выкладчыцкага складу 

міжфакультэцкіх кафедраў; 

зацвярджэнне кандыдатур навучэнцаў Акадэміі для прызначэння 

стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, імянных стыпендый, 

персанальных стыпендый савета Акадэміі і іншых заахвочванняў. 

66. Агульная колькасць членаў савета Акадэміі складае не больш 

за 60 (шэсцьдзясят) чалавек. У склад савета Акадэміі па пасадзе 

уваходзяць рэктар, першы прарэктар, прарэктары, а таксама дырэктар 

дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканская гімназія-каледж 

пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі». 

Прадстаўнікі навучэнцаў Акадэміі, іх законных прадстаўнікоў 

абіраюцца адкрытым галасаваннем у вучэбных групах і органах 

самакіравання навучэнцаў у адпаведнасці з квотамі прадстаўніцтва, 

вызначанымі саветам Акадэміі. 

Прадстаўнікі кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, педагагічных 

і іншых работнікаў Акадэміі абіраюцца адкрытым галасаваннем на сходах 

(пасяджэннях) сваіх падраздзяленняў у адпаведнасці з квотамі 

прадстаўніцтва, вызначанымі саветам Акадэміі. Дзеючы склад савета 

Акадэміі мае права вылучаць кандыдатуры для абрання ў савет Акадэміі. 

Вылучаныя кандыдатуры абіраюцца тайным галасаваннем 

на пасяджэнні савета. 

Абраным ў склад савета лічыцца прадстаўнік, за якого прагаласавала 

больш за 50 (пяцьдзясят) працэнтаў з ліку прысутных на галасаванні. 

Персанальны склад савета зацвярджаецца загадам рэктара Акадэміі. 

67. Тэрмін паўнамоцтваў савета Акадэміі складае 5 (пяць) гадоў. 

68. Органам самакіравання Акадэміі па пытаннях навуковай 

і рэдакцыйна-выдавецкай дзейнасці з’яўляецца вучоны савет, 

які ўзначальваецца рэктарам. 

Да кампетэнцыі вучонага савета Акадэміі адносяцца: 

азначэнне тэматыкі навуковай дзейнасці Акадэміі; 

падрыхтоўка рэкамендацый аб стварэнні структурных 

падраздзяленняў Акадэміі для забеспячэння выканання работ па тэматыцы 

навуковай дзейнасці Акадэміі; 

ацэнка вынікаў навуковай дзейнасці структурных падраздзяленняў, 

часовых навуковых калектываў, асобных навуковых работнікаў Акадэміі 

і зацвярджэнне плана навуковай работы і справаздачы аб выкананні плана 

навуковай работы Акадэміі; 

прыняцце рашэння аб правядзеннні конкурсу на замяшчэнне 
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вакантных пасад навуковых работнікаў; 

прыняцце рашэнняў па пытаннях рэалізацыі навуковых праектаў 

і праграмм; 

падрыхтоўка прапаноў савету Акадэміі па пытаннях навуковага 

супрацоўніцтва з установамі адукацыі, навуковымі арганізацыямі 

Рэспублікі Беларусь і замежжа; 

разгледжанне пытанняў рэдакцыйна-выдавецкай дзейнасці; 

зацвярджэнне планаў навукова-даследчых і навукова-метадычных 

работ, тэм дысертацый, індывідуальных планаў работы аспірантаў, 

дактарантаў, суіскальнікаў, унясенне ў індывідуальныя планы работы 

змяненняў і дапаўненняў у адпаведнасці з вынікамі бягучай атэстацыі; 

хадайніцтва перад Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі 

Беларусь аб аднаўленні права на навуковае кіраўніцтва; 

рэкамендацыя да паступлення ў аспірантуру і дактарантуру; 

адабрэнне і рэкамендацыя да выдання манаграфій, вучэбнікаў, 

вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, адабрэнне канспектаў 

лекцый, метадычных распрацовак канцэртнага і педагагічнага рэпертуара 

(рэпертуарных зборнікаў, выканальніцкай рэдакцыі музычных твораў); 

іншыя функцыі, якія прадугледжаны заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь. 

69. Агульная колькасць членаў вучонага савета Акадэміі складае 

не больш за 30 (трыццаць) чалавек. У склад вучонага савета Акадэміі 

па пасадзе уваходзяць рэктар, першы прарэктар, прарэктар па навуковай 

рабоце, вучоны сакратар, декан факультэта павышэння кваліфікацыі 

і перападрыхтоўкі, загадчык навукова-даследчага аддзела, загадчык 

рэдакцыйна-выдавецкага аддзела, загадчыкі кафедраў мастацтвазнаўчага 

профілю, загадчык аспірантуры, начальнік вучэбна-метадычнага аддзела, 

загадчык нотна-навуковай бібліятэкі, загадчык кабінета традыцыйных 

музычных культур. 

Прадстаўнікі кафедраў Акадэміі абіраюцца адкрытым галасаваннем 

на пасяджэннях саветаў факультэтаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага 

складу, якія маюць вучоную ступень, не больш за 3 (тры) прадстаўніка 

ад факультэта. 

Дзеючы склад вучонага савета Акадэміі мае права дадаткова 

вылучаць не больш за 3 (тры) кандыдатуры для абрання ў вучоны савет 

Акадэміі. Вылучаныя кандыдатуры абіраюцца тайным галасаваннем 

на пасяджэнні вучонага савета. 

Абраным у склад вучонага савета лічыцца прадстаўнік, 

за якого прагаласавала больш за 50 (пяцьдзясят) працэнтаў з ліку 

прысутных на галасаванні. 
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Персанальны склад вучонага савета зацвярджаецца загадам рэктара 

Акадэміі. 

70. Тэрмін паўнамоцтваў вучонага савета Акадэміі складае 5 (пяць) 

гадоў. Іншыя пытанні дзейнасці вучонага савета вызначаюцца 

ў адпаведнасці з Палажэннем аб вучоным савеце Акадэміі, 

якое зацвярджаецца рэктарам Акадэміі. 

71. У мэтах аказання садзейнічання ў забеспячэнні дзейнасці 

і развіцця Акадэміі можа быць створаны папячыцельскі савет, 

які з’яўляецца органам самакіравання Акадэміі. Рашэнне аб стварэнні 

папячыцельскага савета прымаецца ініцыятыўнай групай, у склад якой 

могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя 

работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб’яднанняў і іншых арганізацый, 

іншыя асобы. Кампетэнцыя, склад і парадак дзейнасці папячыцельскага 

савета вызначаюцца Палажэннем аб папячыцельскім савеце ўстановы 

адукацыіі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь ад 25 ліпеня 2011 г. № 146. 

72. Кіраўніцтва вучэбным і выхаваўчым працэсамі, навуковай 

і творчай дзейнасцю, а таксама гаспадарчым забеспячэннем Акадэміі 

ажыццяўляюць прарэктары. Размеркаванне абавязкаў паміж першым 

прарэктарам і прарэктарамі ажыццяўляецца загадам рэктара Акадэміі 

і на падставе іх службовых інструкцый. 

73. Кіраўніцтва дзейнасцю факультэтаў ажыццяўляюць дэканы, якія 

назначаюцца і вызваляюцца ад выканання абавязкаў па кіраўніцтву 

факультэтамі рэктарам па прадстаўленню савета Акадэміі. 

74. Кіраўніцтва дзейнасцю кафедраў ажыццяўляюць загадчыкі 

кафедраў, якія назначаюцца на пасаду пасля выбрання саветам Акадэміі 

і вызваляюцца ад яе рэктарам. 

75. Асноўным органам самакіравання факультэта з’яўляецца савет 

факультэта, склад і арганізацыя дзейнасці якога вызначаюцца палажэннем 

аб савеце факультэта, якое зацвярджаецца рэктарам. 

ГЛАВА 9 

КРЫНІЦЫ ФІНАНСАВАННЯ І МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЯ БАЗА 

АКАДЭМІІ 

76. Крыніцамі фінансавання Акадэміі з’яўляюцца: 

сродкі рэспубліканскага бюджэту; 

сродкі, атрыманыя ад дзейнасці, якая прыносіць даход; 

бязвыплатная (спонсарская) дапамога юрыдычных асоб, 

індывідуальных прадпрымальнікаў; 

іншыя крыніцы, не забароненыя заканадаўствам Рэспублікі 
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Беларусь. 

77. Памер бюджэтных асігнаванняў не залежыць ад сумы 

прыбыткаў Акадэміі, якія атрыманы з іншых крыніц. 

78. За Акадэміяй у мэтах забеспячэння дзейнасці, прадугледжанай 

сапраўдным статутам, Заснавальнік замацоўвае на праве аператыўнага 

кіравання будынкі, збудаванні, маѐмасныя комплексы, абсталяванне, 

а таксама неабходную маѐмасць спажывецкага, сацыяльнага, культурнага 

і іншага прызначэння, калі іншае не вызначана заканадаўствам Рэспублікі 

Беларусь. 

79. Акадэмія нясе перад Заснавальнікам адказнасць за захаванасць 

і эфектыўнае выкарыстанне замацаванай за ѐй маѐмасці. 

ГЛАВА 10 

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА 

80. Міжнароднае супрацоўніцтва ажыццяўляецца на прынцыпах 

незалежнасці, роўнасці, узаемнай выгады, узаемнай павагі ў адпаведнасці 

з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і не павінна наносіць шкоду 

нацыянальнаму суверэнітэту, нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь 

і інтарэсам асобы, грамадства і дзяржавы. 

81. Міжнароднае супрацоўніцтва ажыццяўляецца на падставе 

міжнародных дамоў Рэспублікі Беларусь, дамоў, пагадненняў, 

якія заключаюцца паміж Акадэміяй і арганізацыяй замежнай дзяржавы 

(міжнароднай арганізацыяй, замежным грамадзянінам, асобай 

без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць 

у Рэспубліцы Беларусь), міжнародных і нацыянальных праектаў і праграм 

у сферах адукацыі і культуры, і накіравана на выкананне задач вышэйшай 

адукацыі, а таксама на развіццѐ і пашырэнне міжнародных кантактаў. 

82. Акадэмія прадстаўляе музычную адукацыю і мастацтва 

Рэспублікі Беларусь у міжнародным супольніцтве, а таксама 

ў недзяржаўных установах адукацыі і культуры. 

83. Акадэмія ажыццяўляе міжнароднае супрацоўніцтва шляхам: 

удзелу ў праграмах двухбаковага і шматбаковага абмену 

навучэнцамі, супрацоўнікамі; 

запрашэння спецыялістаў замежных дзяржаў для ўдзелу 

ў педагагічнай, навуковай, творчай рабоце; 

накіравання работнікаў у замежныя ўстановы адукацыі, арганізацыі 

культуры і навуковыя арганізацыі для выканання педагагічнай, навуковай 

і творчай работы; 

правядзення сумесна з міжнароднымі арганізацыямі, замежнымі 

фізічнымі і юрыдычнымі асобамі, або па іх заказу, навуковых 
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даследаванняў і распрацовак, рэалізацыі культурных, сацыяльна 

арыентаваных, адукацыйных праектаў, у тым ліку ў галіне павышэння 

кваліфікацыі; 

накіравання навучэнцаў і педагагічных работнікаў Акадэміі 

на навучанне (стажыроўку) за мяжу; 

удзелу ў міжнародных кангрэсах, канферэнцыях, сімпозіумах, іншых 

мерапрыемствах, рабоце міжнародных арганізацый, асацыяцый, саюзаў. 

84. Навучанне, падрыхтоўка, перападрыхтоўка і павышэнне 

кваліфікацыі грамадзян Рэспублікі Беларусь ва ўстановах вышэйшай 

адукацыі іншых дзяржаў ажыццяўляюцца на аснове міжнародных дамоў, 

дзеючых для Рэспублікі Беларусь, дамоў, якія заключаны Акадэміяй 

(грамадзянінам Рэспублікі Беларусь) з міжнароднымі арганізацыямі, 

замежнымі фізічнымі і юрыдычнымі асобамі ў адпаведнасці 

з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

85. Акадэмія мае права ў парадку, устаноўленым заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь, выступаць заснавальнікам міжнародных арганізацый 

і ўступаць у такія арганізацыі, прадстаўляць інтарэсы Акадэміі 

ў міжнародных арганізацыях, а таксама ствараць свае філіялы 

і прадстаўніцтвы за мяжой. 

86. Акадэмія ажыццяўляе ў адпаведнасці з заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь і сапраўдным статутам знешнеэканамічную 

і знешнегандлѐвую дзейнасць. 

87. Міжнародную дзейнасць Акадэміі арганізуе і кантралюе 

прарэктар па навуковай рабоце. 

ГЛАВА 11 

СІМВАЛЫ І РЫТУАЛЫ АКАДЭМІІ 

88. Акадэмія мае ўласныя эмблему, флаг, гімн, штандарт рэктара, 

нагрудныя знакі (знак адзнакі і знак адрознення), якія зацверджаны 

ва ўстаноўленым парадку. Акадэмія таксама мае ганаровае адзенне 

Ганаровага рэктара, Ганаровага доктара і Ганаровага прафесара Акадэміі. 

89. Акадэмія ўстанаўлівае ганаровае званне “Ганаровы рэктар 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі”, якое надаецца кіраўнікам 

Акадэміі, якія ўнеслі адметны ўклад у справу падрыхтоўкі спецыялістаў 

з вышэйшай музычнай адукацыяй. 

Парадак прысваення звання, правы і абавязкі Ганаровага рэктара 

рэгулююцца адпаведным Палажэннем, якое зацвярджаецца рэктарам 

Акадэміі. 
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90. Акадэмія ўстанаўлівае ганаровыя званні: 

“Ганаровы доктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі” – 

для вядомых дзеячаў музычнага мастацтва Рэспублікі Беларусь 

і замежных краін, якія ўнеслі адметны ўклад у развіццѐ беларускай 

і сусветнай культуры і дасягнулі значных вынікаў у навуковых 

даследваннях у галіне музычнай культуры; 

“Ганаровы прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі” – 

для вядомых дзеячаў музычнага мастацтва і адукацыі Рэспублікі Беларусь 

і замежных краін, якія ўнеслі адметны ўклад у падрыхтоўку спецыялістаў 

і навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Акадэміі. 

91. Акадэмія мае ўласныя рытуалы пасвячэння ў студэнты, 

урачыстага пасяджэння савета Акадэміі і інш. 
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