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Гістарычная даведка Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, заснаваны ў 1921 г., складаўся 
з трох факультэтаў: грамадскіх навук, рабочага і медыцынскага. 
Студэнты  факультэта  грамадскіх  навук  навучаліся  на  4 
аддзяленнях: прававым, эканамічным, этнолага-лінгвістычным, 
грамадска-педагагічным. Пасля рэарганізацыі ў 1922 годзе на 
ФГН засталося два аддзяленні: эканамічнае і прававое. На іх ба-
зе ў 1925 годдзе СНК БССР пастанаўляе адкрыць у БДУ факуль-
тэт права і гаспадаркі.  
У 1931 г. факультэт рэарганізоўваецца ў самастойны Інстытут 
савецкага будаўніцтва і права (з 1932 г. -  Беларускі дзяржаўны 
юрыдычны інстытут). 
У 1954 г. Беларускі юрыдычны інстытут рэарганізоўваецца ў 
юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 
1955-1956 навучальным годзе на факультэце навучаецца 305, а 
праз 10 гадоў (у 1966) – ужо 1275 студэнтаў.  
Юрыдычны факультэт БДУ няўхільна развіваецца: адкрываюцца 
новыя спецыяльнасці і спецыялізацыі, уводзяцца актуальныя 
спецкурсы; выкладчыкі абараняюць кандыдацкія і доктарскія 
дысертацыі, выдаюць манаграфіі, падручнікі і вучэбныя 
дапаможнікі, чытаюць лекцыі ў замежных універсітэтах; студэнты 
перамагаюць ва Рэспубліканскай алімпіядзе па правазнаўству і 
рэспубліканскіх конкурсах навуковых работ, прымаюць удзел у 
навукова-практычных канферэнцыях, займаюць прызавыя месцы 
на Алімпійскіх гульнях, чэмпіянатах свету і Еўропы. 
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Историческая справка Юридический факультет Белорусского государственного университета 

был создан в 1925 году как факультет права и хозяйства на базе фа-
культета общественных наук БГУ, имевшего в своей структуре отделе-
ние права.  
 
В дальнейшем факультет права и хозяйства был реорганизован в фа-
культет советского строительства и права, в 1931 г. -  в самостоятельный 
Институт советского строительства и права (с 1932 г. -  Белорусский го-
сударственный юридический институт). 
 
В 1954 г. этот институт реорганизован в юридический факультет Бело-
русского государственного университета. 
 
Юридический факультет БГУ постоянно развивается: открываются но-
вые специальности и специализации, вводятся актуальные спецкурсы; 
преподаватели защищают кандидатские и докторские диссертации; из-
даются монографии, учебники и учебные пособия, используются инно-
вационные средства и методики обучения; студенты побеждают в Рес-
публиканской олимпиаде по правоведению и международных специали-
зированных конкурсах, различных конкурсах научных работ, принимают 
участие в научно-практических конференциях, занимают призовые места 
на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.  



Юридический факультет 
 

 

www.law.bsu.by 
5 

 
History 
 

The history of the faculty started on the day Belarusian State University 
(BSU) was founded. It was in 1921 that the Department of Law attached to 
the Faculty of Social Sciences opened its doors.  
 
In 1925 this department became the Faculty of Law and  Economics which 
was later reorganized into the Faculty of Soviet Construction and Law.  
 
In 1931 the faculty stopped being part of the university and became the Insti-
tute of Soviet Construction and Law under the direct supervision of the Cen-
tral Executive Committee of the BSSR.  
 
A year later (in 1932) it was renamed Belorussian State Law Institute and 
went under the supervision of the Ministry of Justice of the BSSR.  
 
In 1954 Belorussian State Law Institute was closed. Its facilities were later 
used to open the Faculty of Law at BSU.  
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Колькасць 
выкладчыкаў 

Вучэбны працэс на факультэце забяспечваюць 18 дактароў навук, 
прафесараў, 124 кандыдаты навук, дацэнты. Прафесарска-
выкладчыцкі састаў факультэта прадстаўлены высокаквалі-
фікаванымі спецыялістамі, лепшымі правазнаўцамі. Сярод іх выдат-
ныя тэарэтыкі, вопытныя практычныя работнікі, кіраўнікі вышэйшых 
дзяржаўных устаноў. За выдатныя поспехі ў навуковай і 
педагагічнай дзейнасці шэрагу работнікаў факультэта прысуджаны 
ганаровыя званні «Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь», «Заслу-
жаны работнік вышэйшай школы Рэспублікі Беларусь», «Заслужаны 
дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь», прэміі БДУ імя В.І. Пічэты 

Количество препо-
давателей 

Учебный процесс на факультете обеспечивают 18 докторов наук, 
профессоров, 124 кандидата наук, доцент. Профессорско-
преподавательский состав факультета представлен высококвали-
фицированными специалистами, лучшими правоведами. Среди них 
видные теоретики, опытные практические работники, руководители 
высших государственных органов. За выдающиеся успехи в научной 
и педагогической деятельности многим работникам факультета 
присуждены почетные звания «Заслуженный юрист Республики Бе-
ларусь», «Заслуженный работник высшей школы Республики Бела-
русь», «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь», прису-
ждались премии БГУ им. В.И.Пичеты 

Teaching staff  Our teaching staff of 207 members includes 18 Doctors of Law and 124  
Candidates of Law, all working in the frontiers of knowledge in their 
areas of expertise. Students are taught in a research environment and 
benefit from interaction with well-known theoreticians, experienced 
practicing lawyers and representatives of the highest state bodies. Many 
faculty members received honorary awards and titles for their significant 
scientific and academic contribution. 
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Колькасць студэнтаў, 
аспірантаў і 
магістрантаў 

1830  –  дзённае аддзяленне 
1120  –  завочнае аддзяленне 
366    –  завочнае аддзяленне на атрыманне 2-ой вышэйшай 
адукацыі 
97      –  аспірантаў і суіскальнікаў вучоных ступеняў 
30      –  магістрантаў 

Количество студен-
тов, аспирантов и ма-
гистрантов 

1830  –  дневное отделение 
1120  –  заочное отделение 
366    –  отделение 2-го высшего образования 
97      –  аспирантов и соискателей 
30      –  магистрантов 
 

Students 
 

1830  –  undergraduates 
1120  –  extra-mural students  
366    –  students getting their 2nd university degree  
97      –  postgraduate students and competitors  
30      –  Master’s course students  
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Факультэт сёння Дэкан факультэта -  доктар юрыдычных навук, прафесар Бала-

шэнка Сяргей Аляксандравіч.  
 
На факультэце навучаецца больш за тры тысячы студэнтаў, 
магістрантаў і аспірантаў з усіх рэгіёнаў Беларусі і іншых краін па 
трох спецыяльнасцях: правазнаўства, выпускнікам якога 
прысвойваецца кваліфікацыя «юрыст»; паліталогіі –
 кваліфікацыя «палітолаг-юрыст» і эканамічнага права – 
кваліфікацыя «юрыст з веданнем эканомікі».  
 
У працэсе вучобы студэнтам прапаноўваецца дзесяць 
спецыалізацый, якія прадугледжваюць паглыбленае вывучэнне 
асобных дысцыплін.  

У лік важнейшых вучэбных дысцыплін 
факультэта ўваходзяць: агульная тэорыя 
права, канстытуцыйнае права, 
адміністрацыйнае права, грамадзянскае 
права, гаспадарчае права, крымінальнае 
права, крымінальна-выканаўчае права, 
працоўнае права, фінансавае права, 
грамадзянскі працэс, крымінальны працэс, 
экалагічнае права, міжнароднае публічнае 
права, міжнароднае прыватнае права, 
крыміналістыка і інш.  
Практычныя навыкі студэнты набываюць 
на семінарскіх занятках, вучэбных і 
вытворчых практыках, у Юрыдычнай 
клініцы, дзе яны аказваюць бясплатныя 
юрыдычныя паслугі асобным катэгорыям 
грамадзян.  
На юрыдычным факультэце створаны ўсе 
ўмовы для вучэбнай, навуковай і творчай 
дзейнасці студэнтаў. Арганізаваны 
навуковыя гурткі, праводзяцца студэнцкія 
навуковыя канферэнцыі, конкурсы 
навуковых прац, створана і працуе 
студэнцкая навукова-даследчая лабара-
торыя. Факультэт аснашчаны сучаснымі 
тэхнічнымі сродкамі навучання. Пры 
падрыхтоўцы да заняткаў, залікаў і 
экзаменаў  студэнты  маюць  магчымасць 
атрымаць поўную інфармацыю па кожнай 
вучэбнай дысцыпліне на сайце 
факультэта, які па наведванню 
знаходзіцца на першых радках рэйтынгу ў 
раздзеле «Навука і адукацыя». Фонд 
факультэцкай бібліятэкі налічвае звыш 
200 тысяч выданняў. Кожны год 
праводзіцца Дзень факультэта. На базе 
музея правазнаўства працуе гістарычна-
патрыятычны цэнтр «Памяць». 
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 Юрыдычны факультэт з’яўляецца асноўным звяном створанай у БДУ 

сістэмы бесперапыннай падрыхтоўкі юрыдычных кадраў, якая забяспечвае 
атрыманне сярэдняй спецыяльнай юрыдычнай адукацыі ў Юрыдычным 
каледжы БДУ, вышэйшай юрыдычнай адукацыі – на юрыдычным 
факультэце БДУ і павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку юрыдычных 
кадраў – у Інстытуце перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, 
работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ. 

Юрыдычны факультэт БДУ забяспечвае падрыхтоўку прафесіяналаў-
юрыстаў, здольных паспяхова вырашаць сучасныя задачы, якія стаяць 
перад дзяржавай і грамадствам, працуюць у сваёй краіне і за яе межамі. 
Выпускнікі факультэта ўносяць значны ўклад у развіццё ўсіх сфер 
грамадства, працуюць у прадстаўнічых і выканаўчых органах улады, 
судовай сістэме, праваахоўных органах, адвакатуры, на прадпрыемствах, 
займаюцца навуковай дзейнасцю. Сярод выпускнікоў факультэта –
 міністры, дэпутаты Нацыянальнага сходу, кіраўнікі ўстаноў і арганізацый. 
Выпускнікі факультэта ўзначальваюць Канстытуцыйны, Вярхоўны і 
Вышэйшы Гаспадарчы суды, Міністэрства юстыцыі, Генеральную 
пракуратуру Рэспублікі Беларусь. 

Адрас факультэта: 
Тэл./факс: 
Эл. пошта:  
WWW:   

Ленінградская, 8, г. Мінск, 220030 
+375 (17) 2095230 
law@bsu.by,  dekanatlaw@bsu.by 
http://www.law.bsu.by 

mailto:law@bsu.by�
mailto:dekanatlaw@bsu.by�
http://www.law.bsu.by/�
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Факультет сегодня Факультет возглавляет доктор юридических наук, профессор Балашенко 

Сергей Александрович.  

На факультете обучается более трех тысяч студентов, магистрантов и ас-
пирантов со всех регионов Беларуси и других стран. Факультет готовит 
специалистов по трем специальностям: правоведение, выпускникам кото-
рого присваивается квалификация «юрист»; политология – квалификация 
«политолог-юрист» и экономическое право – квалификация «юрист со зна-
нием экономики». 

В процессе учебы студенты специализируются по десяти специализациям, 
предполагающим углубленное изучение отдельных дисциплин.  

В числе важнейших учебных дисциплин факультета: общая теория права, 
конституционное право, административное право, гражданское право, хо-
зяйственное право, уголовное  право, уголовно-исполнительное право, 
трудовое право, финансовое право, гражданский процесс, уголовный про-
цесс, экологическое право, международное публичное право, международ-
ное частное право, криминалистика и др.  

Практические навыки студенты приобретают на семинарских и практиче-
ских занятиях, учебных и производственных практиках, в Юридической 
клинике, где они оказывают бесплатные юридические услуги отдельным 
категориям граждан.  

На юридическом факультете созданы все условия для учебной, научной и 
творческой деятельности студентов. Организованы научные кружки, про-
водятся студенческие научные конференции, конкурсы научных работ, соз-
дана и работает студенческая научно-исследовательская лаборатория. Фа-
культет оснащен современными техническими средствами обучения. При 
подготовке к занятиям, зачетам и экзаменам студенты могут получить пол-
ную информацию по каждой учебной дисциплине на сайте факультета, ко-
торый уже продолжительное время является одним из самых посещаемых 
в Беларуси в разделе «Наука и образование». 
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 Фонд факультетской библиотеки насчитывает свыше 200 тысяч экземпляров 

изданий, в том числе уникальных. Ежегодно проводятся Дни факультета. На 
базе музея правоведения работает историко-патриотический центр «Па-
мять». 

Юридический факультет является основным звеном созданной в БГУ систе-
мы непрерывной подготовки юридических кадров, которая обеспечивает по-
лучение среднего специального юридического образования - на базе Юри-
дического колледжа БГУ, высшего юридического образования - на базе юри-
дического факультета БГУ и повышение квалификации и переподготовку 
юридических кадров на базе Института переподготовки и повышения квали-
фикации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ. 

Юридический факультет БГУ обеспечивает подготовку профессионалов-
юристов, способных успешно решать стоящие перед современным государ-
ством и обществом задачи, работать как в своей стране, так и за ее преде-
лами. Выпускники факультета вносят значительный вклад в развитие всех 
сфер общества, работают в представительных и исполнительных органах 
власти, судебной системе, правоохранительных органах, адвокатуре, на 
предприятиях, занимаются научной деятельностью. За свою историю юри-
дический факультет дал путевку в жизнь многим поколениям лучших юри-
стов страны. Среди его выпускников – министры, депутаты Национального 
собрания, руководители учреждений и организаций. Выпускники факультета 
возглавляют Конституционный, Верховный и Высший Хозяйственный суды, 
Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.  

Юридический факультет БГУ – это престиж, творчество, перспектива, 
лучшие преподаватели и студенты, уверенный взгляд в будущее с высо-
ты фундаментальных знаний! 

Адрес факультета:   Ленинградская, 8, г. Минск, 220030 
Тел./факс:  +375 (17) 2095230 
E-mail:    law@bsu.by,  dekanatlaw@bsu.by 
WWW:   http://www.law.bsu.by 

mailto:law@bsu.by�
mailto:dekanatlaw@bsu.by�
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Faculty today  
 

The faculty is headed by Professor Dr Sergey Balashenko.  
 
We provide high-quality teaching to more than 3,000 undergraduate and 
postgraduate students from all regions of Belarus and other countries.  The 
faculty has 3 departments of undergraduate study, allowing students to 
study and get a degree in Jurisprudence, Economic Law or Political 
Science.  
 
Students are expected to choose one of 10 specialties focusing them on 
their future areas of practice.  
 
The main subjects taught at the faculty are General Theory of Law, Consti-
tutional Law, Administrative Law, Civil Law, Business Law, Criminal Law, 
Correctional Law, Labour Law, Finance Law, Civil Procedure, Criminal Pro-
cedure, Environmental Law, International Public Law, International Private 
Law, Criminalistics, etc.   
 
Students are given vocational training during seminars, sandwich courses 
and in the law clinic where they offer free legal advice to members of the 
public.  
 
The faculty is committed to providing students with modern and well-
equipped facilities to ensure a first-class environment in which to study and 
do research. It offers a wide range of study groups, holds students’ scientific 
conferences and research paper contests and has a functioning students’ 
research laboratory. Students preparing for tests and examinations can surf 
the faculty site for a range of course materials and learning resources. This 
site has been officially recognized as the most popular “Science and Educa-
tion” site in Belarus. The faculty library has a stock of 200,000 volumes in-
cluding rare editions. The Day of the Faculty is celebrated annually. The 
Law Museum organizes and supports activities of the historical and patriotic 
center "Pamyat’".  
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 The Faculty of Law is proud to be a major link in the BSU system of 

lifelong education of lawyers. The first stage is the Law College (voca-
tional secondary education) followed by the Law Faculty of BSU (Ba-
chelor's and Master's degrees). Refresher and occupational retraining 
courses for graduates are offered by the BSU Institute of Further 
Training of Judges, Prosecutors, Court Personnel and Officials of Jus-
tice Institutions. 
 

The Faculty of Law trains professional lawyers capable of solving 
problems arising in our modern state and society. All law degrees pro-
vide a firm foundation for employment both in Belarus and abroad. 
Our graduates hold office in the representative and executive state 
departments, courts, law-enforcing bodies, in the Bar and at different 
enterprises. Among the faculty graduates one can find ministers, 
deputies to the National Assembly, directors of different organizations, 
as well as heads of the Constitutional Court, the Supreme Court, the 
Supreme Economic Court, the Ministry of Justice and the General 
Prosecutor's Office.  
 
The Faculty of Law offers prestige, creativity, perspective, excel-
lent teaching staff, a stimulating environment of able peers and 
fundamental knowledge to guarantee your confidence in the fu-
ture! 
 

Faculty address:   8, Leningradskaya st., Minsk, 220030 
tel./fax:  +375 17 209 52 30 
e-mail:  
  

law@law.bsu.by,  dekanatlaw@law.bsu.by 

WWW:   http://www.law.bsu.by 
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Факультэт прапануе: 
Спецыяльнасці 

– правазнаўства, 
– эканамічнае права, 
– паліталогія. 

Спецыялізацыі − арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў, 
− гаспадарчае права, 
− судова-пракурорска-следчая дзейнасць, 
− адвакатура і натарыят, 
− падатковае і банкаўскае права, 
− параўнальнае правазнаўства, 
− прававое забеспячэнне камерцыйнай дзейнасці, 
− прававое рэгуляванне фінансаў і крэдыту, 
− еўрапейскае эканамічнае права, 
− палітыка і дзяржаўнае кіраванне. 

Дысцыпліны Асноўныя курсы па спецыяльнасцях «правазнаўства» і 
«эканамічнае права»: 
− агульная тэорыя права,  
− канстытуцыйнае права, 
− адміністрацыйнае права,  
− грамадзянскае права,  
− гаспадарчае права,  
− крымінальнае права,  
− працоўнае права, 
− права сацыяльнага забеспячэння, 
− сямейнае права, 
− фінансавае права,  
− грамадзянскі працэс, 
− гаспадарчы працэс, 
− крымінальны працэс, 
− судаўладкаванне, 
− крыміналістыка, 
− экалагічнае права, 
− зямельнае права, 
− еўрапейскае права, 
− міжнароднае публічнае права, 
− міжнароднае прыватнае права,  
− асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю і інш. 
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 Асноўныя курсы спецыяльнасці «паліталогія»: 
− паліталогія, 
− палітычныя партыі і групы інтарэсаў, 
− метадалогія палітычнай навукі, 
− палітычная ідэалогія, 
− теорыя палітыкі, 
− тэорыя дзяржаўнага кіравання, 
− палітычныя праблемы сучаснай глабалістыкі, 
− уводзіны ў палітычную тэорыю, 
− палітычная культура, 
− тэорыя міжнародных адносін, 
− параўнальная палітыка, 
− палітычная псіхалогія, 
− асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы, 
− асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю і інш. 
 
Спецыяльныя курсы па спецыяльнасцях «правазнаўства» і 
«эканамічнае права»: 
− прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці, 
− дагавор у грамадзянскім праве, 
− падатковае права,  
− расследаванне і прафілактыка падатковых злачынстваў, 
− мытнае права, 
− банкаўскае права, 
− юрыдычная этыка,  
− натарыяльнае права, 
− актуальныя праблемы еўрапейскага прыватнага права, 
− прававое рэгуляванне ўнутранага рынку Еўрапейскага саюзу і інш. 

Спецыяльныя курсы спецыяльнасці «паліталогія»: 
– геапалітычныя праблемы ў сучасным свеце, 
– этнапалітыка, 
– тэорыя палітычных сістэм, 
– мясцовае самакіраванне ў Рэспубліцы Беларусь і інш. 
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Факультет предлагает: 
Специальности 

правоведение, 
экономическое право,  
политология. 

Специализации − организация и деятельность государственных органов, 
− хозяйственное право, 
− судебно-прокурорско-следственная деятельность, 
− адвокатура и нотариат, 
− налоговое и банковское право, 
− сравнительное правоведение, 
− правовое обеспечение коммерческой  деятельности, 
− правовое регулирование финансов и кредита, 
− европейское экономическое право, 
− политика и государственное управление . 

Дисциплины Основные курсы по специальностям «правоведение» и «экономическое 
право»: 
− общая теория права,  
− конституционное право, 
− административное право,  
− гражданское право,  
− хозяйственное право,  
− уголовное право,  
− трудовое право, 
− право социального обеспечения, 
− семейное право, 
− финансовое право,  
− гражданский процесс, 
− хозяйственный процесс, 
− уголовный процесс, 
− судоустройство, 
− криминалистика, 
− экологическое право, 
− земельное право, 
− европейское право, 
− международное публичное право, 
− международное частное право , 
− основы управления интеллектуальной собственностью и др. 
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 Основные курсы по специальности политология: 

− политология, 
− политические партии и группы интересов 
− методология политической науки, 
− политическая идеология, 
− теория политики, 
− теория государственного управления, 
− политические проблемы современной глобалистики и др. 
 
Специальные курсы по специальностям «правоведение» и «экономиче-
ское право»:  

− правовое регулирование внешнеэкономической деятельности,  
− договор в гражданском праве, 
− налоговое право,  
− расследование и профилактика налоговых преступлений, 
− таможенное право,  
− банковское право,  
− юридическая этика,  
− нотариальное прваво,  
− актуальные проблемы европейского частного права, 
− правовое регулирование внутреннего рынка Европейского союза и др. 

 

Специальные курсы  специальности «политология»: 

– геополитические проблемы в современном мире, 
– этнополитика, 
– теория политических систем, 
– местное самоуправление в еспублике Беларусь и др. 
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The Faculty offers: 
Departments 

Jurisprudence (download the curriculum), 
Economic Law (download the curriculum),  
Political Science (download the curriculum). 

Specialties −  Structure and Activities of State Bodies, 
− Economic Law, 
−  Courts, Prosecution and Investigation, 
− Bar and Notary, 
− Taxation and Banking Law, 
− Comparative Jurisprudence, 
− Business Regulation,  
− Legal Regulation of Finance and Loans,  
− Politics and Public Administration.  
 

Courses  The courses of the Department of Jurisprudence  and Econom-
ic Law:  
− General Theory of Law,  
− Constitutional Law, 
− Administrative Law,  
− Civil Law,  
− Economic Law,  
− Criminal Law,  
− Labour Law, 
− Social Security Law, 
− Family Law, 
− Finance Law,  
− Civil Procedure, 
− Economic Procedure  
− Criminal Procedure, 
− Judicial system, 
− Criminalistics, 
− Environmental Law, 
− Land law, 
− European Law,  
− International Public Law, 
− International Private Law, etc.  
 
 



Юридический факультет 
 

 

www.law.bsu.by 
19 

 
 The courses of the Department of Political Science:  

− Political Science, 
− Political Parties and Party Systems, 
− Methodology  of Political Science, 
− Political Ideologies, 
− Social Politics, 
− Theory of Politics, 
− Theory of Public Administration,  
− Political Problems of Modern Global Studies, etc. 
 
Special courses: 
− Legal Support of Foreign Economic Activity,  
− Contracts (Civil Law), 
− Taxation Law,  
− Economic Crimes, 
− Customs Law,  
− Banking Law,  
− Legal Ethics,  
− Notarial Actions,  
− Copyright Law, etc.  
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Персаналіі Персоналии Administration 

Дэкан 
Балашэнка Сяргей 
Аляксандравіч, 
доктар юрыдычных 
навук, прафесар 
тэл.: 209-52-30 
эл. пошта: 
Balashenko@bsu.by 

адрас: г. Мінск, вул. 
Ленінградская, 8, каб. 208 

 
 

Намеснік дэкана па 
вучэбнай рабоце 
Сатолін Уладзімір 
Мікалаевіч, 
кандыдат 
юрыдычных навук, 
дацэнт 
тэл.: 209-52-79 

эл. пошта: Satolin@bsu.by 
адрас: г. Мінск, вул. 
Ленінградская, 8, каб. 218 

 
 

Намеснік дэкана па 
адукацыйных 
інавацыях і вучэбна-
метадычнай рабоце 
Чупрыс Вольга 
Іванаўна, кандыдат 
юрыдычных навук, 
дацэнт 
тэл. 209-59-89 

эл. пошта: Chuprys@bsu.by 
адрас: г. Мінск, вул. 
Ленінградская, 8, каб. 220 

 
 

Намеснік дэкана па 
навуковай рабоце 
Шумак Рыгор 
Аляксандравіч, 
кандыдат юрыдычных 
навук, дацэнт 
тэл.: 209-53-26 
эл. пошта: 

Choumak@bsu.by 
адрас: г. Мінск, вул. 
Ленінградская, 8, каб.403 
 

Декан 
Балашенко Сергей 
Александрович, доктор 
юридических наук, про-
фессор 
тел.: 209-52-30 
e-mail: Balashenko@bsu.by 
адрес: г. Минск, ул. Ленин-
градская, 8, к. 208 
 
 
 
Заместитель декана по 
учебной работе 
Сатолин Владимир Ни-
колаевич, кандидат юри-
дических наук, доцент 
тел.: 209-52-79 
email: Satolin@bsu.by 
адрес: г. Минск, ул. Ленин-
градская, 8, к. 218 
 
 
 
 
Заместитель декана по 
учебным инновациям и 
учебно-методической 
работе 
Чуприс Ольга Ивановна, 
кандидат кандидат юри-
дических наук, доцент 
тел. 209-59-89 
email:: Chuprys@bsu.by 
адрес: г. Минск, ул. Ленин-
градская, 8, к. 220 
 
 
 
Заместитель декана по 
научной работе 
Шумак Григорий Алек-
сандрович, кандидат 
юридических наук, доцент 
тел.: 209-53-26 
email: Choumak@bsu.by 
адрес: г. Минск, ул. Ленин-
градская, 8, к. 403 
 
 
 

Dean 
Sergey Balashenko, Doctor of 
Law, Professor  
tel.: +375 17 209 52 30 
e-mail: Balashenko@bsu.by 
address: 8 / 208, Leningrads-
kaya st., Minsk 220030 
 
 
 
 
 
Deputy Dean for Academic 
Affairs 
Vladimir Satolin, Candidate of 
Law, Associate Professor 
tel.: +375 17 209 52 79 
e-mail: satolin@bsu.by 
address: 8 / 218, Leningrads-
kaya st., Minsk 220030 
 
 
 
 
 
Deputy Dean for Academic 
Innovations , Teaching  
and Studies  
Olga Chuprys, Candidate of 
Law, Associate Professor  
tel. 209-59-89 
email:: Chuprys@bsu.by 
address: 8 / 220, Leningrads-
kaya st., Minsk 220030 
 
 
 
 
 
Deputy Dean for Research  
 
Georgy Shoumak, Candidate 
of Law, Associate Professor 
tel.: +375 17 209 53 26 
e-mail: Choumak@bsu.by 
address: 8 / 403, Leningrads-
kaya st., Minsk  220030 
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Намеснік дэкана па 
завочнаму навучанню 
Шаўцоў Юрый 
Леанідавіч, кандыдат 
юрыдычных навук 
тэл.: 209-57-16 
эл. пошта: 
Shevtsov@bsu.by 

адрас: г. Мінск, вул. 
Ленінградская, 8, каб. 402 
 
 

Намеснік дэкана па 
завочнаму 
навучанню на 
атрыманне 2-й 
вышэйшай 
адукацыі 
Данілевіч Анатоль 
Аляксандравіч, 

кандыдат юрыдычных навук, 
прафесар 
тэл.: 209-50-83 
эл. пошта: DanilevichA@bsu.by 
адрас: г. Мінск, вул. 
Ленінградская, 8, каб. 201 
 
 

Намеснік дэкана  па 
вучэбна-выхаваў-
чай рабоце 
Шыдлоўскі Андрэй 
Віктаравіч, 
кандыдат 
юрыдычных навук, 
дацэнт 

тэл.: 209-50-19 
эл. пошта: Shidlovsky@bsu.by 
адрас: г. Мінск, вул. 
Ленінградская, 8, каб. 207 

 
 
Заместитель декана по 
заочному обучению 
Шевцов Юрий Леонидо-
вич, кандидат юридиче-
ских наук 
тел.: 209-57-16 
email: Shevtsov@bsu.by 
адрес: г. Минск, ул. Ленин-
градская, 8, к. 402 
 
 
 
Заместитель декана по 
заочному обучению на 
получение 2-го высшего 
образования 
Данилевич Анатолий 
Александрович, канди-
дат юридических наук, 
профессор 
тел.: 209-50-83 
email: DanilevichA@bsu.by 
адрес: г. Минск, ул. Ленин-
градская, 8, к. 201 
 
 
 
 
Заместитель декана по 
учебно-воспитатель-
ной работе 
Шидловский Андрей 
Викторович, кандидат 
юридических наук, доцент 
тел.: 209-50-19 
email: Shidlovsky@bsu.by 
адрес: г. Минск, ул. Ленин-
градская, 8, к. 207 

 
 
Deputy Dean for Correspon-
dence Department 
Yury Shevtsov, Candidate of 
Law  
tel.: +375 17 209  57 16 
e-mail: Shevtsov@bsu.by 
address: 8 / 402, Leningrads-
kaya st., Minsk 220030 
 
 
 
 
Deputy Dean for 2nd

Anatoly Danilevich, Candi-
date of Law, Professor  
tel.: +375 17 209 50 83 

 Univer-
sity Degree Extra-Mural Pro-
grammes 

e-mail: DanilevichA@bsu.by 
address: 8 / 201, Leningrads-
kaya st., Minsk 220030 
 
 
 
 
 
 
 
Deputy Dean for Student Af-
fairs 
Andrey Shidlovsky, Candi-
date of Law, Associate Profes-
sor  
tel.: +375 17 209 50 19 
e-mail: Shidlovsky@bsu.by 
address: 8 / 207, Leningrads-
kaya st., Minsk 220030 
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Унутраная структура 
 

Кафедры,  
лабараторыі і  
іншыя структурныя 
падраздзяленні 

10 кафедраў: 
− тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; 
− канстытуцыйнага права; 
− грамадзянскага права; 
− грамадзянскага працэсу і працоўнага права; 
− экалагічнага і аграрнага права; 
− фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай 
дзейнасці; 
− крымінальнага права; 
− крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду; 
− крыміналістыкі; 
− паліталогіі. 

6 вучэбных лабараторый: 
− заканадаўства; 
− крыміналістыкі; 
− палітычных тэхналогій пры кафедры паліталогіі; 
− інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання; 
− інавацыйных тэхналогій навучання; 
−  «Юрыдычная клініка». 

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя праблем 
процідзеяння злачыннасці.  

Музей правазнаўства. 

Вучэбныя кабінеты: 
− тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; 
− канстытуцыйнага права; 
− прававой інфарматыкі. 
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Внутренняя структура 
Кафедры кафедра теории и истории государства и права; 

кафедра конституционного права; 
кафедра гражданского права; 
кафедра гражданского процесса и трудового права; 
кафедра экологического и аграрного права; 
кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной 
деятельности; 
кафедра уголовного права; 
кафедра уголовного процесса и прокурорского надзора; 
кафедра криминалистики; 
кафедра политологии. 

Учебные лаборатории   учебная лаборатория законодательства; 
учебная лаборатория криминалистики; 
учебная лаборатория политических технологий при кафедре политологии; 
учебная лаборатория информатики и технических средств обучения; 
учебная лаборатория инновационных технологий обучения; 
учебная лаборатория "Юридическая клиника". 

Кабинеты и другие под-
разделения 
 

студенческая научно-исследовательская лаборатория проблем противо-
действия преступности; 

музей правоведения; 

учебный кабинет теории и истории государства и права; 
учебный кабинет конституционного права; 
учебный кабинет правовой информатики. 

 

http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4401�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4421�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4431�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4521�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4471�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4461�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4461�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4411�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4441�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4451�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4481�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4571�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4501�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4551�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4541�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4531�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4491�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4491�
http://new.bsu/ru/main.aspx?guid=4511�
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Faculty Structure  
 

Departments The Department of Theory and History of State and Law; 
The Department of Constitutional Law; 
The Department of Civil Law; 
The Department of Civil Procedure and Labour Law; 
The Department of Environmental and Agrarian Law;  
The Department of Financial Law and Legal Regulation of Economic 
Activity;  
The Department of Criminal law; 
The Department of Criminal Procedure Law and Public Prosecution; 
The Department of Criminalistics; 
The Department of Political Science. 
 

Academic laboratories The Academic Laboratory of Legislation; 
The Academic Laboratory of Criminalistics; 
The Academic Laboratory of Political Technologies attached to the Chair of 
Political Science; 
The Academic Laboratory of Computer Science and Technical Teaching 
Aids; 
The Academic Laboratory of Innovative Teaching Technologies; 
The Academic Laboratory “Law clinic”. 
 

Other facilities  
 

The Students' Research Laboratory of Crime Control;  
The Law Museum;  
The Study Room of Theory and History of State and Law; 
The Study Room of Constitutional Law; 
The Study Room of Legal Informatics.  
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Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права  

 
Дата стварэння 1921 г. (1921 – кафедра агульнай тэорыі права; 1928 – кафедра 

агульнай тэорыі права, кафедра ўсеагульнай гісторыі дзяржавы і 
права; 1946 г. – кафедра тэорыі дзяржавы і права, кафедра 
гісторыі дзяржавы і права, 1952 г.– кафедра тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права, 1965 – кафедра тэорыі дзяржавы і права і 
кафедра гісторыі дзяржавы і права; 1974 – кафедра тэорыі і 
гісторыі дзяржавы і права) 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны  

Курсы: 
− агульная тэорыя права,  
− гісторыя дзяржавы і права Беларусі,  
− гісторыя дзяржавы і права замежных краін,  
− гісторыя палітычных і прававых вучэнняў,  
− сацыялогія права. 
Спецкурсы: 
− праблемы агульнай тэорыі права: гісторыя і сучаснасць, 
− прававыя сістэмы сучаснасці. 

 
Загадчык кафедры Калінін Сяргей Артуравіч 

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
    209-55-62 
 г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
  (каб. 506-507) 
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Кафедра теории и истории государства и права 

 
Основные дисциплины 
подготовки 

Курсы: 
− общая теория права;  
− история государства и права Беларуси;  
− история государства и права зарубежных стран;  
− история политических и правовых учений;  
− социология права. 
Спецкурсы: 
− проблемы общей теории права: история и современность; 
− правовые системы современности. 

 

Заведующий кафедрой Калинин Сергей Артурович 
кандидат юридических наук, доцент 

 209-55-62 
г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
(каб.506-507) 
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The Department of Theory and History of State and Law 

 
Basic courses  Courses: 

− General Theory of Law;  
− History of State and Law of the Republic of Belarus;  
− History of State and Law of Foreign Countries;  
− History of Political and Legal Doctrines;  
− Sociology of Law. 
Special courses: 
− Problems of General Theory of Law: History and Present 
Time; 
− Modern Legal Systems. 

 
Head of the department Sergey Kalinin, Candidate of Law, Associate Professor  

tel.: +375 17 209 55 62 
8 / 506-507, Leningradskaya st., Minsk 220030 
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Кафедра канстытуцыйнага права 

 
Дата стварэння 1921 г. (1921 г. – кафедра дзяржаўнага права, 1931–1954 гг. – 

кафедра савецкага дзяржаўнага права, 1954–1964 гг. – 
дысцыпліны выкладаліся кафедрай тэорыі дзяржавы і права, 
1964 г. – кафедра дзяржаўнага права і савецкага будаўніцтва, 
1992 г. – кафедра канстытуцыйнага права) 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны  
 

Курсы: 
− канстытуцыйнае права,  
− адміністрацыйнае права,  
− канстытуцыйнае права замежных краін,  
− параўнальнае адміністрацыйнае права.  
Спецкурсы: 
− арганізацыя работы дзяржаўнага апарату, 
− дзяржаўная служба, 
− адміністрацыйная адказнасць за падатковыя правапарушэнні,  
− адміністрацыйна-дэліктнае права,  
− кіраванне ў галіне прадпрымальніцтва, 
− канстытуцыйнае правасуддзе, 
− юрыдычная служба ў дзяржаўным апараце, 
− мясцовае самакіраванне, 
− праватворчы працэс. 

 
Загадчык кафедры Васілевіч Рыгор Аляксеевіч 

доктар юрыдычных навук, прафесар 
209-55-76 

 г. Мінск, вул. Ленінградская, 8    (каб. 307)  
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Кафедра конституционного права 

 
Дата создания 1964 г. (1964 г. – кафедра государственного права и советского строи-

тельства, 1992 г. – кафедра конституционного права) 
Основные дисциплины  Курсы: 

− конституционное право;  
− административное право;  
− конституционное право зарубежных стран;  
− сравнительное административное право.  
Спецкурсы: 
− организация работы государственного аппарата;  
− государственная служба; 
− административная ответственность за налоговые правонарушения;  
− административно-деликтное право;  
− управление в области предпринимательства; 
− конституционное правосудие; 
− юридическая служба в государственном аппарате; 
− местное самоуправление; 
− правотворческий процесс. 

 
Заведующий кафедрой 
 

Василевич Григорий Алексеевич 
доктор юридических наук, профессор 

209-55-76 
г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
(ааб.307) 
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The Department of Constitutional Law 
  

Basic courses  Courses: 
− Constitutional Law;  
− Administrative Law;  
− Constitutional Law of Foreign Countries; 
− Comparative Administrative Law.  
Special courses: 
− State Administration; 
− Public Administration; 
− Administrative Liability for Tax Offences;  
− Administrative Law and Torts;  
− Business Regulation; 
− Constitutional Justice; 
− Legal Services in State Administration; 
− Local Government; 
− Law-making Process. 

 
Head of the department  Grigory Vasilevich, Doctor of Law, Professor  

 +375 17 209 55 76 
  8 / 307, Leningradskaya st., Minsk 220030 
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Кафедра грамадзянскага права 

 
Дата стварэння 1921 г. (1921 г. – кафедра грамадзянскага права, 1937 г. – 

кафедра грамадзянскага права і працэсу, 1974 г. – кафедра 
грамадзянскага і сямейнага права, 1991 г. – кафедра 
грамадзянскага права). 
 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны  

Курсы:  
− грамадзянскае права,  
− сямейнае права,  
− рымскае прыватнае права,  
− міжнароднае прыватнае права,  
− еўрапейскае права, 
− асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю. 
 
Спецкурсы: 
− дагавор у грамадзянскім праве, 
− прававое рэгуляванне адносін уласнасці, 
− грамадзянскае і гандлёвае права замежных краін,  
− актуальные праблемы еўрапейскага прыватнага права, 
− прававое рэгуляванне ўнутранага рынку Еўрапейскага саюзу,  
− жыллёвае права. 
 

 
Загадчык кафедры Гадуноў Валерый Мікалаевіч 

доктар юрыдычных навук, прафесар 
209-55-74 

   г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
   (каб. 212-213) 
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Кафедра гражданского права 
 

Дата создания 1921 г. (1921 г. – кафедра гражданского права, 1937 г. – кафедра граж-
данского права и процесса, 1974 г. – кафедра гражданского и семейного 
права, 1991 г. – кафедра гражданского права). 

Основные дисциплины 
подготовки 

Курсы: 
− гражданское право;  
− семейное право;  
− римское частное право;  
− международное частное право;  
− европейское право; 
− основы управления интеллектуальной собственностью. 
 

Спецкурсы: 
− договор в гражданском праве; 
− правовое регулирование отношений собственности; 
− гражданское и торговое право зарубежных стран;  
− актуальные проблемы европейского частного права; 
− правовое регулирование внутреннего рынка Европейского союза;  
− жилищное право. 

Заведующий кафедрой Годунов Валерий Николаевич 
доктор юридических наук, профессор 

209-55-74 
г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
(каб.212-213) 
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The Department of Civil Law 

 
  

Basic courses Courses: 
− Civil Law;  
− Family Law;  
− Roman Private Law;  
− International Private Law;  
− European Law;  
− Foundations of Intellectual Property Administration. 
 
Special Courses: 
− Contract in Civil Law; 
− Legal Support of Property Relations; 
− Civil and Commercial Law of Foreign Countries;  
− Contemporary Issues in European Private Law; 
− Legal Regulation of the EU Domestic Market; 
−  Housing Law. 

 
Head of the Department Valery Godounov, Doctor of Law, Professor  

  +375 17 209 55 74 
8 / 212 - 213, Leningradskaya st., Minsk 220030 
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Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права 

 
Дата стварэння 1937 г. (1937 г. – кафедра грамадзянскага права і працэсу, 1974 – 

кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права). 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны  

Курсы:  
− грамадзянскае працэсуальнае права, 
− гаспадарчае працэсуальнае права, 
− працоўнае права, 
− права сацыяльнага забеспячэння. 
 
Спецкурсы: 
− міжнародны грамадзянскі працэс, 
− міжнародныя арбітражныя суды, 
− адвакат у грамадзянскім працэсе, 
− натарыяльнае права, 
− грамадзянскі працэс замежных краін,; 
− асаблівасці разгляду грамадзянскіх спраў у судзе, 
− асаблівасці разгляду гаспадарчых спраў, 
− актуальныя праблемы працоўнага права, 
− працоўнае і сацыяльнае права замежных краін, 
− судовая практыка па працоўных справах, 
− актуальныя праблемы грамадзянскага і гаспадарчага працэсу,  
− параўнальнае працоўнае права, 
− працоўнае і сацыяльнае права Еўрапейскага саюзу. 

Загадчык кафедры Калядка Іван Мікалаевіч 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 

209-55-63 
 г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
    (каб. 413-414) 
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Кафедра гражданского процесса и трудового права 

 

Дата создания 1937 г. (1937 г. – кафедра гражданского права и процесса, 1974 г. – ка-
федра гражданского процесса и трудового права) 

Основные дисциплины 
подготовки 

Курсы: 
− гражданское процессуальное право; 
− хозяйственное процессуальное право; 
− трудовое право; 
− право социального обеспечения. 
 

Спецкурсы: 
− международный гражданский процесс; 
− международные арбитражные суды; 
− адвокат в гражданском процессе; 
− нотариальное право; 
− гражданский процесс зарубежных стран; 
− особенности рассмотрения гражданских дел в суде; 
− особенности рассмотрения хозяйственных дел; 
− актуальные проблемы трудового права; 
− трудовое и социальное право зарубежных стран; 
− судебная практика по трудовым делам; 
− актуальные проблемы гражданского и хозяйственного процесса; 
−  сравнительное трудовое право; 
− трудовое и социальное право Европейского союза. 

 

Заведующий кафедрой Колядко Иван Николаевич 
кандидат юридических наук, доцент 

209-55-63 
г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
(каб.413-414) 
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The Department of Civil Procedure and Labour Law 

 
Basic courses Courses: 

− Civil Procedure; 
− Economic Procedure; 
− Labour Law; 
− Social Security Law. 
 
Special Courses: 
− International Civil Procedure; 
− International Courts of Arbitration; 
− Defence Lawyer in Civil Procedure; 
− Notarial  Law; 
− Civil Procedure of Foreign Countries; 
− Peculiarities of Civil Dispute Resolution; 
− Peculiarities of Commercial Dispute Resolution; 
− Contemporary Issues in Labour Law; 
− Labour and Social Law of Foreign Countries; 
− Court Practice on Labour Cases; 
− Contemporary Issues in Civil and Economic Procedure; 
− Comparative Labour Law; 
− Labour and Social Law of the European Union. 
 

 
Head of the Department Ivan Kolyadko, Candidate of Law, Associate Professor 

 +375 17 209 55 63 
   8 / 413-414, Leningradskaya st, Minsk 220030 
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Кафедра экалагічнага і аграрнага права 

 
Дата стварэння 1991 г. 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны  

Курсы: 
− экалагічнае права;  
− зямельнае права  
− аграрнае права;  
− асновы экалогіі. 
 
Спецкурсы: 
− міжнародна-прававая ахова навакольнага асяроддзя, 
− эканамічны механізм аховы навакольнага асяроддзя,  
− прыродарэсурснае права, 
− права навакольнага асяроддзя Еўрапейскага саюзу. 

 
Загадчык кафедры Балашэнка Сяргей Аляксандравіч 

доктар юрыдычных навук, прафесар 
209-55-77 

    г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
    (каб. 310-311) 
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Кафедра экологического и аграрного права 
 

Дата создания 1991 г. 

Основные дисциплины 
подготовки 

Курсы: 
− экологическое право;  
− земельное право;  
− аграрное право;  
− основы экологии. 
 
Спецкурсы: 
− международно-правовая защита окружающей среды; 
− экономический механизм защиты окружающей среды; 
− природоресурсное право;  
− право окружающей среды Европейского союза. 

 

Заведующий кафедрой Балашенко Сергей Александрович 
доктор юридических наук, профессор 

 209-55-77 
г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
(каб.310-311) 
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The Department of Environmental and Agrarian Law 

 

Foundation date 1991  

Basic courses Courses: 
− Environmental Law;  
− Land Law;  
− Agrarian Law;  
− Foundations of Ecology and Energy-Saving; 
− Foundations of Law. 
Special courses: 
− International and Legal Protection of the Environment; 
− Economic Mechanism of  Protection of the Environment; 
− Natural Resources Law; 
− Environmental Law of the EU. 
 

Head of the Department Sergey Balashenko, Doctor of Law, Professor 
 +375 17 209 55 77 

    8 / 310-311, Leningradskaya st, Minsk 220030 
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Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці 

 
Дата стварэння 2004 г. 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны 
 

Курсы: 
− фінансавае права,  
− банкаўскае права,  
− гаспадарчае права. 

Спецкурсы:  
− асаблівасці разгляду і вырашэння спраў аб банкруцтве, 
− банкаўскае права,  
− антыманапольнае заканадаўства, 
− прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці,  
− мытнае права,  
− прававое рэгуляванне інвестыцыйнай дзейнасці, 
− падатковыя органы, 
− падатковае права, 
− параўнальнае фінансавае права, 
− прававая служба на прадпрыемстве, 
− асаблівасці разгляду гаспадарчымі судамі спраў з публічна-
прававых адносін, 
− асаблівасці вырашэння гаспадарчых спрэчак у сферы 
фінансаў і крэдыту, 
− еўрапейскае канкурэнтнае права, 
− еўрапейскае падатковае права, 
− еўрапейскае мытнае права. 

Загадчык кафедры Камянкоў Віктар Сяргеевіч 
доктар юрыдычных навук, прафесар 

209-55-73 
    г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
    (каб. 203-204) 
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Кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности 
 

Дата создания 2004 г. 

Основные дисциплины  
 

Курсы: 
− финансовое право;  
− банковское право;  
− хозяйственное право. 
 
Спецкурсы:  
− особенности рассмотрения и разрешения дел о банкротстве;  
− банковское право;  
− антимонопольное законодательство; 
− правовое регулирование внешнеэкономической деятельности;  
− таможенное право;  
− правовое регулирование инвестиционной деятельности; 
− налоговые органы; 
− налоговое право; 
− сравнительное финансовое право; 
− правовая служба на предприятии; 
− особенности рассмотрения хозяйственными судами дел из публично-
правовых отношений; 
− особенности разрешения хозяйственных споров в сфере финансов и 
кредита; 
− европейское конкурентное право; 
− европейское налоговое право; 
− европеское таможенное право. 

Заведующий кафедрой Каменков Виктор Сергеевич 
доктор юридических наук, профессор 

 209-55-73 
г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
(каб.203-204)   
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The Department of Finance Law and Legal Regulation of Economic Activity 

 
Foundation date 2004  

Basic courses 
 

Courses: 
− Finance law;  
− Banking law;  
− Economic law. 
 

Special courses:  
− Peculiarities of Bankruptcy Dispute Resolution; 
− Banking law;  
− Antitrust legislation; 
− Legal Support of Foreign Economic Activity; 
− Customs law;  
− Investment Regulation; 
− Taxation bodies; 
− Taxation law; 
− Comparative Finance law; 
− Legal Services at Enterprises; 
− Peculiarities of Economic Dispute Resolution  in Public Law; 
− Peculiarities of Economic Dispute Resolution (Finance and 
Loans), etc. 

 
Head of the Department Victor Kamenkov, Doctor of Law, Pro-

fessor 
 +375 17 209 55 73 

 8 / 203-204, Leningradskaya st, Minsk 
220030     



Юридический факультет 
 

 

www.law.bsu.by 
43 

 
Кафедра крымінальнага права 

 
Дата стварэння 1921 г. (1921 г. – кафедра крымінальнага права і працэсу, 1965 г. 

– кафедра крымінальнага права). 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны  

Курсы: 
− крымінальнае права,  
− крыміналогія,  
− крымінальнае права замежных дзяржаў,  
− параўнальнае крымінальнае права. 
 

Спецкурсы:  
− кваліфікацыя злачынстваў,  
− праблемы крымінальна-прававой палітыкі,  
− параўнальнае крымінальнае права. 

Загадчык кафедры Грунтоў Ігар Алегавіч 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 

209-55-60 
    г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
    (каб. 602-603) 
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Кафедра уголовного права 
 

Дата создания 1921 г. (1921 г. – кафедра уголовного права и процесса, 1965 г. – кафед-
ра уголовного права) 

Основные дисциплины 
подготовки 

Курсы: 

−  уголовное право;  
− криминология;  
− уголовное право зарубежных государств. 

Спецкурсы: 

− квалификация преступлений;  
− проблемы уголовно-правовой политики;  
− сравнительное уголовное право. 

 

Заведующий кафедрой Грунтов Игорь Олегович 
кандидат юридических наук, доцент 

209-55-60 
 г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
 (каб.602-603) 

 
The Department of Criminal Law 

 
  

Basic courses Courses: 
− Criminal Law;  
− Criminology;  
− Criminal Law of Foreign Countries, etc.  

Special courses: 
− Qualification of Crimes;  
− Problems of Criminal Law Policy; 
− Comparative Criminal Law. 
 

 

 
Head of the Department 

 
Igor Grountov, Candidate of Law, Associate Professor 

 +375 17 209 55 60 
    8 / 602-603, Leningradskaya st, Minsk 220030     
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Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду 

 
Дата стварэння 1921 г. (1921 г. – кафедра крымінальнага права і працэсу, 1965 г. 

– кафедра крымінальнага працэсу і крыміналістыкі, 1972 г. – 
кафедра крымінальнага працэсу, 1989 г. – кафедра 
крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду) 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны  

Курсы: 
− судаўладкаванне, 
− крымінальны працэс, 
− пракурорскі нагляд. 
Спецкурсы: 
− судовыя сістэмы замежных дзяржаў, 
− праблемы даказвання ў крымінальным працэсе, 
− судовая прамова, 
− арганізацыя работы суда, 
− адвакат у крымінальным працэсе, 
− інстытуцыянальная структура Еўрапейскага саюзу і інш. 

Загадчык кафедры Данілевіч Анатоль Аляксандравіч 
кандыдат юрыдычных навук, прафесар 

209-55-61 
    г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
    (каб. 504-505) 
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Кафедра уголовного процесса и прокурорского надзора 

 
Дата создания 1921 г. (1921 г. – кафедра уголовного права и процесса, 1965 г. – кафед-

ра уголовного процесса и криминалистики, 1972 г. – кафедра уголовного 
процесса, 1989 г. – кафедра уголовного процесса и прокурорского над-
зора) 

Основные дисциплины 
подготовки 

Курсы: 

− судоустройство; 
− уголовный процесс; 
− прокурорский надзор. 

Спецкурсы: 

− судебные системы зарубежных государств; 
− проблемы доказывания в уголовном процессе; 
− судебная речь; 
− организация работы суда; 
− адвокат в уголовном процессе; 
− институциональная структура Европейского союза; 
− проблемы доказывания; 
− практикум по уголовному процессу. 

 
Заведующий кафедрой Данилевич Анатолий Александрович 

кандидат юридических наук, профессор 
209-55-61 

 г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
 (каб.504-505) 
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The Department of Criminal Procedure and Public Prosecution 

 
  

Basic courses Courses: 
− Judicial System; 
− Criminal Procedure; 
− Public Prosecution. 

Special Courses: 
− Court Systems of Foreign Countries; 
− Problems of Proof in Criminal Procedure; 
− Court speech; 
− Court Administration; 
− Defence lawyer  in Criminal Procedure, etc. 

 
Head of the Department Anatoly Danylevich, Candidate of Law, Professor  

 +375 17 209 55 61 
    8 / 504-505, Leningradskaya st, Minsk 220030     
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Кафедра крыміналістыкі 

 
Дата стварэння 1972 г. 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны  

Курсы: 

− крыміналістыка,  
− эканамічная крыміналістыка, 
− юрыдычная псіхалогія,  
− судовая бухгалтэрыя,  
− судовая медыцына,  
− судовая псіхіятрыя,  
− юрыдычная этыка,  
− прававая інфарматыка. 

Спецкурсы: 
− практыкум па крыміналістыцы,  
− улік і справаздачнасць суб’ектаў гаспадарання, 
− методыка расследавання асобных відаў злачынстваў, 
− расследаванне і прафілактыка падатковых злачынстваў, 
− судовая экспертыза, 
− асновы аператыўна-вышуковай дзейнасці. 
 

Загадчык кафедры Шумак Рыгор Аляксандравіч 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 

209-55-75 
    г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
    (каб. 112-113) 
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Кафедра криминалистики 

 

Дата создания 1972 г. 

Основные дисциплины 
подготовки 

Курсы: 
− криминалистика;  
− экономическая криминалистика; 
− юридическая психология;  
− судебная бухгалтерия;  
− судебная медицина;  
− судебная психиатрия;  
− юридическая этика;  
− правовая информатика. 

Спецкурсы: 
− методика расследования отдельных видов преступлений; 
− практикум по криминалистике; 
− учет и отчетность субъектов хозяйствования;  
− судебная экспертиза и др. 
 

 

Заведующий кафедрой Шумак Григорий Александрович 
кандидат юридических наук, доцент 

209-55-75 
г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
(каб.112-113) 
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The Department of Criminalistics 
 

Foundation date 1972  
Basic courses Courses: 

− Criminalistics;  
− Economic Criminalistics;  
− Forensic Psychology;  
− Forensic Accounting;  
− Forensic Medicine;  
− Forensic Psychiatry;  
− Legal Ethics;  
− Legal Informatics. 
Special Courses: 

 − Methods of Investigation of Particular Kinds of Crimes; 
− Practicum on  Criminalistics; 
− Financial Accounting and Reporting of Economic Agents;  
− Forensic Enquiry.  

 

Head of the Department Grigory Shoumak, Candidate of Law, Associate Professor 
 +375 17 209 55 75 

    8 / 112-113, Leningradskaya st, Minsk 220030 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3553376_1_2�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=882059_1_2�
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Кафедра паліталогіі 

 
Дата стварэння 1991 г. 

Асноўныя вучэбныя 
дысцыпліны 

Курсы: 
− паліталогія, 
− асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы, 
− тэорыя дзяржаўнага кіравання, 
− уводзіны ў палітычную тэорыю, 
− арганізацыя выбарчых кампаній, 
− палітычныя праблемы сучаснай глабалістыкі, 
− палітычная культура, 
− тэорыя прыняцця палітычных рашэнняў, 
− палітычная псіхалогія, 
− правы чалавека, 
− параўнальная палітыка, 
− палітычныя партыі і партыйныя сістэмы, 
− палітычныя ідэалогіі, 
− тэорыя палітыкі, 
− метадалогія палітычнай навукі, 
− актуальныя праблемы тэорыі і метадалогіі палітычнай навукі. 
Спецкурсы: 
−  тэорыя і практыка публічнай палітыкі, 
− этнічная палітыка, 
− тэорыя палітычных сістэм, 
− канфесійная палітыка ў Рэспубліцы Беларусь, 
− грамадская палітыка і інш. 

Загадчык кафедры Рашэтнікаў Сяргей Васільевіч 
доктар палітычных навук, прафесар 

209-55-72 
    г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
    (каб. 210-211) 

 



Белорусский государственный университет  
 

 

www.law.bsu.by 
52 

 
Кафедра политологии 

 
Дата создания 1991 г. 

Основные дисциплины Курсы: 
− политология; 
− основы идеологии белорусского государства; 
− теория государственного управления; 
− введение в политическую теорию; 
− организация избирательных кампаний; 
− политические проблемы современной глобалистики; 
− политическая культура; 
− теория принятия политических решений; 
− политическая психология; 
− права человека; 
− сравнительная политика; 
− политические партии и партийные системы; 
− политические идеологии; 
− теория политики; 
− методология политической науки; 
− актуальные проблемы теории и методологии политической нау-
ки.  
Спецкурсы: 
– теория и практика публичной политики; 
– этническая политика; 
– теория политических систем; 
– конфесионная политика в Республике Беларусь; 
– общественная политика и др. 

 
Заведующий кафедрой Решетников Сергей Васильевич 

доктор политических наук, профессор 
 209-55-72 

г.Минск, ул. Ленинградская, 8 
    (каб.210-211) 
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The Department of Political Science  

 
Foundation date 1991  

Basic courses Courses: 
− Political Science; 
− Foundations of Belarusian State Ideology; 
− Theory of Public Administration; 
− Introduction to Political Theory; 
− Organization of Election Campaigns; 
− Political Problems of Modern Global Studies; 
− Political Culture; 
− Theory of Political Decision-Making; 
− Political Psychology; 
− Human Rights; 
− Comparative Politics; 
− Political Parties and Party Systems; 
− Political Ideologies; 
− Theory of Politics; 
− Methodology of Political Science; 
− Contemporary Issues in Theory and Methodology of Political 
Science. 
Special courses: 
− Theory and Practice of Public Policy; 
− Ethnic Policy; 
− Theory of Political Systems; 
− Confessional policy in the Republic of Belarus; 
− Social policy, etc. 

 
Head of the Department Sergey Reshetnikov, Doctor of Law, Professor  

 +375 17 209 55 72 
    8 / 210-211, Leningradskaya st, Minsk, 220030     
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Вучэбная лабараторыя заканадаўства 
 

Дата стварэння 1963 г.  

Гістарычная 
даведка 

Вучэбная лабараторыя заканадаўства створана на юрыдычным факультэце 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 1963 годзе. Ініцыятарам яе 
стварэння быў прафесар І.А. Юхо. Вялікая заслуга ў стварэнні і станаўленні 
працы лабараторыі заканадаўства належыць яе першай загадчыцы З.Ф. 
Цішкевіч, а таксама Л.А. Андрэевай, якая больш за 15 год наладжвала 
дзейнасць гэтага цэнтра нарматыўна-прававой інфармацыі на юрыдычным 
факультэце. На сённяшні час лабараторыяй кіруе Галіна Іванаўна Галаўко. 

  
Асноўныя 
накірункі 
дзейнасці 

– інфармацыйна-прававое забеспячэнне 
студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў і выкладчыкаў 
пры падрыхтоўцы да заняткаў, у навукова-
даследчай рабоце, 
– штодзённае камплектаванне фонду лабараторыі 
перыядычнымі выданнямі зборнікаў нарматыўных 
прававых актаў, навукова-прававых зборнікаў, 
– аказанне кансультатыўнай дапамогі студэнтам, 
магістрантам, аспірантам і выкладчыкам у падборы 
нарматыўна-прававога матэрыялу. 

 

Загадчык 
лабараторыі 

Галаўко Галіна Іванаўна 
209-55-80 

    г. Мінск, вул. Ленінградская, 8, каб. 220 
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Учебная лаборатория законодательства 

 
Дата создания 1963 г.  

Историческая справка Учебная лаборатория законодательства создана на юридическом фа-
культете Белорусского государственного университета в 1963 году. Ини-
циатором ее создания был профессор И.А. Юхо. Большая заслуга в ор-
ганизации и становлении работы лаборатории законодательства при-
надлежит ее первой заведующей З.Ф. Тишкевич, а также Л.А. Андрее-
вой, отдавшей делу налаживания деятельности этого центра норматив-
но-правовой информации более 15 лет. В настоящее время лаборато-
рией руководит Галина Ивановна Головко 
Сегодня лаборатория законодательства – учебный центр, в котором со-
бран и систематизирован практически весь нормативный материал, все 
союзное и республиканское законодательство, начиная с 1917 года, а 
также сборники действующего законодательства Республики Беларусь и 
Российской Федерации, которые ежедневно пополняются.  
 
 

 

Заведующий лабораторией Головко Галина Ивановна 
 209-55-80 

г. Минск, ул. Ленинградская, 8, к. 220 
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The Academic Laboratory of Legislation 

 
Foundation date 1963  

History In 1963 Professor I. Yuho took the initiative in creating the faculty labor-
atory of legislation. He was supported by Z. Tishkevich, the first labora-
tory chief, who made a significant contribution to its organization and 
development. Later her colleague  L. Andreeva spent 15 years arrang-
ing the work of this center of legal information. Now the laboratory is 
headed by Galina Golovko. 
 
At present the laboratory of legislation is an educational center where 
practically all legal norms and legislative acts starting from 1917 up to 
now have been collected and systemized. Current Belarusian and Rus-
sian legislation is updated on a daily basis. 
 
Readers are offered numerous periodicals: bulletins of the Constitution-
al Court, the Supreme Court and the Supreme Economic Court of the 
Republic of Belarus. The journals contain scientific articles, commenta-
ries on legislative acts and their judicial application.  
 
The laboratory is connected to a local computer net which allows the 
use of 2 information systems: ETALON (legislative databases of Bela-
rus and the Russian Federation, treaties, local administrative decisions 
and judicial opinions) and "CONSULTANT +" (legal databases of Bela-
rus and the Russian Federation, the database “Belarus: Capital City-
Regions” and the reference base with legal dictionaries and legislative 
commentaries). They facilitate search and selection of legal acts in the 
course of preparation for seminars, tests, while writing term and diplo-
ma papers and in doing research. Both systems are updated daily. 

 
Chief of the labora-
tory 

Galina Golovko 
 +375 17 209 55 80 

    8 / 220, Leningradskaya st, Minsk, 220030 
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Вучэбная лабараторыя крыміналістыкі 

 
Дата стварэння 1954 г. 

 

Вучэбныя кабінеты 
лабараторыі 

− крыміналістычнай тэхнікі,  
− крыміналістычнай тактыкі і методыкі, 
− крыміналістычны палігон,  
− вучэбная фоталабараторыя. 

Асноўныя накірункі 
дзейнасці 

Навукова-тэхнічнае і метадычнае забеспячэнне вучэбнага працэсу 
па дысцыплінах кафедры крыміналістыкі. 

 
Загадчык лабараторыі Харкевіч Павел Аляксандравіч 

   209-55-79 
   г. Мінск, вул. Ленінградская, 8, каб. 111 

 
Учебная лаборатория криминалистики 

 

Дата создания 1954 г. 
 

Учебные кабинеты − криминалистической техники;  
− криминалистической тактики и методики;  
− криминалистический полигон;  
− учебная фотолаборатория. 

Направления деятельно-
сти 

Научно-техническое и методическое обеспечение учебного про-
цесса по дисциплинам кафедры. 

 

Заведующий лабораторией Харкевич Павел Александрович 
 209-55-79 

г. Минск, ул. Ленинградская, 8, к.111 
 

The Academic Laboratory of Criminalistics 
 

Foundation date 1954  
 

Laboratory facilities − Study room of criminal investigation equipment;  
− Study room of criminal investigation techniques and procedures;  
− Computer laboratory of Criminalistics;  
− Academic photo laboratory. 

Directions of activities Scientific and technical and methodical support of studies in the 
sphere of Criminalistics. 

 
Chief of the laboratory Pavel Kharkevich  

   +375 17 209 55 79 
   8 / 111, Leningradskaya st, Minsk, 220030 
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Вучэбная лабараторыя палітычных тэхналогій пры кафедры паліталогіі 
 
Дата стварэння У 1993 годзе быў створаны вучэбны кабінет палітычных тэхналогій, які ў 

1998 г. быў рэарганізаваны ў вучэбную лабараторыю палітычных 
тэхналогій 

Асноўныя накірункі 
дзейнасці 

− метадалагічнае забеспячэнне вучэбнага працэсу па дысцыплінах 
кафедры паліталогіі, 
− навучанне студэнтаў практычным навыкам працы ў сферы палітыкі і 
дзяржаўнага кіравання,  
− фарміраванне ў студэнтаў умення палітычнага прагназавання і 
стратэгічнага аналізу,  
− правядзенне на базе лабараторыі заняткаў па вучэбнаму 
мадэляванню працэсаў дзяржаўнага і палітычнага развіцця,  
− асваенне студэнтамі методык распрацоўкі праектаў і праграм у галіне 
дзяржаўнага кіравання і будаўніцтва. 

 
Загадчык лабараторыі Маладцова Ірына Яўгеньеўна 

   209-55-72 
   г. Мінск, вул. Ленінградская, 8, каб. 211 

 
Учебная лаборатория политических технологий при кафедре политологии 

 
Дата создания В 1993 г. был создан учебный кабинет политических технологий, кото-

рый в 1998 г. был реорганизован в учебную лабораторию политических 
технологий 

Основные направления 
деятельности 

научно-методическое обеспечение учебного процесса по специально-
сти «Политология». 

 
Заведующий лабораторией Молодцова Ирина Евгеньевна 

 209-55-72 
г. Минск, ул. Ленинградская, 8, к.211 

 
The Academic Laboratory of Political Technologies  
(attached to the Chair of Political Science) 

 
Foundation date 1993 - created as a study room of political technologies. 

1998 - reorganized into the laboratory of political technologies.   

Directions of activities  Scientific and methodical support of studies in the sphere of Political 
Science. 

 
Chief of the laboratory Irina Molodtsova  

   +375 17 209 55 72 
   8 / 211, Leningradskaya st, Minsk, 220030 
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Вучэбная лабараторыя інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання 

 
Дата стварэння 1996 г. 

Асноўныя 
накірункі дзейнасці 

− забеспячэнне функцыянавання лакальнай сеткі факультэта, яе 
адміністраванне, удасканаленне,  
− забеспячэнне функцыянавання камп’ютарнай, аўдыя-, відэа- і 
капіравальнай тэхнікі,  
− абнаўленне маральна састарэлай камп’ютарнай тэхнікі і 
праграмнага забеспячэння ў мэтах падтрымкі высокага ўзроўню 
забеспячэння вучэбнага працэсу,  
− абнаўленне электронных баз дадзеных прававой інфармацыі – 
«Эталон», «Эталон-Расія», «Кансультант», «Кансультант-Расія»,  
− канфігураванне, абнаўленне і адміністраванне web-сервера, ftp-
сервера факультэта, 
− забеспячэнне функцыянавання і актуальнасці афіцыйнага сайта 
юрыдычнага факультэта www.law.bsu.by,  
− забеспячэнне размяшчэння метадычных матэрыялаў ў 
электронным выглядзе на ftp-серверы факультэта,  
− забеспячэнне зарэгістраваным карыстальнікам (работнікам і 
студэнтам факультэта) доступу да закрытых метадычных 
матэрыялаў на www.law.bsu.by з дамашніх камп’ютараў, 
− стварэнне і папаўненне фондаў лабараторыі аўдыя- і 
відэазапісамі, кампактнымі дыскамі для навучання замежнай мове, 
− удасканаленне лабараторыі ў выніку ўкаранення навейшых 
інфармацыйных тэхналогій, новых прыёмаў і метадаў 
абслугоўвання, мадэрнізацыі абсталявання,  
− падрыхтоўка электронных версій падручнікаў, вучэбных 
дапаможнікаў, вучэбна-метадычных матэрыялаў раздатачнага 
тыпу, а таксама зборнікаў навуковых прац, матэрыялаў навуковых 
канферэнцый і іншых матэрыялаў факультэта да выдання,  
− набор, сканіраванне, камп’ютарная апрацоўка розных 
матэрыялаў (фота, тэксты, іншая інфармацыя),  
− забеспячэнне доступу да Інтэрнэту для студэнтаў, аспірантаў і 
работнікаў факультэта,  
− дапамога студэнтам пры рабоце ў камп’ютарных класах. 

 
Загадчык 
лабараторыі 

Кушалевіч Людміла Аркадзьеўна 
   209-55-24 
 г. Мінск, вул. Ленінградская, 8, каб. 303 

 



Белорусский государственный университет  
 

 

www.law.bsu.by 
60 

 

Учебная лаборатория информатики и технических средств обучения 
 

Дата создания 1996 г. 

Основные 
направления 
работы 

− обеспечение функционирования локальной сети факультета, ее администриро-
вание, усовершенствование;  
− обеспечение функционирования компьютерной, аудио, видео и копировальной техники;  
− обновление морально-устаревшей компьютерной техники и программного обес-
печения в целях поддержания высокого уровня обеспечения учебного процесса;  
− обновление электронных баз данных правовой информации – «Эталон», «Эта-
лон-Россия», «Консультант», «Консультант-Россия»;  
− конфигурирование, обновление и администрирование web-сервера ftp-сервера факультета;  
− обеспечение функционирования и актуальности официального сайта юридиче-
ского факультета www.law.bsu.by;  
− обеспечение размещения методических материалов в электронном виде на ftp-
сервере факультета;  
− обеспечение зарегистрированным пользователям (сотрудникам и студентам факультета) 
доступа к закрытым методическим материалам на www.law.bsu.by с домашних компьютеров;  
− создание и пополнение фондов лаборатории аудио- и видеозаписями, компакт-
ными дисками для обучения иностранным языкам;  
− подготовка электронных версий учебников, учебных пособий, учебно-методических 
материалов раздаточного типа, а также сборников научных трудов, материалов науч-
ных конференций и др. материалов факультета к изданию;  
− набор, сканирование, компьютерная обработка различных материалов (фото, 
тексты, др. информация);  
− обеспечение доступа в Интернет для студентов, аспирантов и сотрудников факультета;  
−−−   помощь студентам при работе в компьютерных классах.    

 
Заведующий 
лабораторией   

Кушелевич Людмила Аркадьевна 
 209-55-24 

г. Минск, ул. Ленинградская, 8, к.303   
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The Academic Laboratory of Informatics and Techinical Teaching Aids 
 

Foundation date 1996  

Activities − local faculty net support, administration and upgrading;  
− computer, audio and video equipment support; 
− hardware upgrading and software updating to maintain high aca-
demic standards;  
− electoronic databases “Etalon”, “Etalon-Russia”, “Consultant”, 
“Consultant-Russia” updating; 
− faculty ftp-server configuration, updating and administration;  
− faculty site www.law.bsu.by administration, maintaining its topicality; 
− posting educational resources on the faculty ftp-server; 
− providing registered users (staff and students) with access to edu-
cational resources at www.law.bsu.by from home computers; 
− accumulating audio-, video- and computer materials for foreign lan-
guage teaching;  
− preparing for publication electronic versions of textbooks, study ma-
terials, handouts as well as scientific journals, conference reports and 
other faculty resources;    
− typing, scanning and computer processing (photo, texts, etc); 
− providing students, postgraduate students and staff members with 
Internet access; 
− offering specialist assistance to students working in computing facil-
ities. 

 
Chief of the labora-
tory 

Liudmila Kushelevich  
   +375 17 209 55 24 
   8 / 303, Leningradskaya st, Minsk 220030 

http://www.law.bsu.by/�
http://www.law.bsu.by/�
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Вучэбная лабараторыя інавацыйных тэхналогій навучання 

 
Дата стварэння 2009 г.  

Асноўныя накірункі 
дзейнасці 

− падрыхтоўка распрацаваных кафедрамі вучэбна-метадычных 
комплексаў, іншай вучэбнай і вучэбна-метадычнай літаратуры (у 
электронным выглядзе) па дысцыплінах новага вучэбнага плана 
для размяшчэнне іх на вучэбнам сайце юрыдычнага факультэта 
з мэтай укаранення ў вучэбны працэс;  
− падрыхтоўка і выпуск на выдавецкай базе факультэта 
малатыражнай вучэбнай і вучэбна-метадычнай літаратуры па 
курсах і спецкурсах вучэбных планаў у аўтарскай рэдакцыі;  
− падрыхтоўка і фармаванне арыгінал-макетаў вучэбнай, 
вучэбна-метадычнай літаратуры, зборнікаў навукова-практычных 
канферэнцый, семінараў, «круглых сталоў» і перадача іх ва 
ўпраўленне рэдакцыйна-выдавецкай работы БДУ для друку;  
− стварэнне інтэрактыўнага комплекса навучальна-кантра-
люючых праграм, якія распрацаваны выкладчыкамі кафедраў і 
размешчаны на вучэбным сайце факультэта;  
− забеспячэнне  выкарыстання ў электронным выглядзе табліц, 
схем, практычных дапаможнікаў у вучэбным працэсе з дапамогай 
прэзентацыйнага абсталявання факультэта;  
− дапамога выкладчыкам у пераводзе тэкстаў у электронныя 
падручнікі, мультымедыйныя дапаможнікі, электронныя 
прэзентацыі лекцый; 
− дапамога выкладчыкам у актуалізацыі вучэбнай і вучэбна-
метадычнай літаратуры, праграм, дапаможнікаў па курсах і 
спецкурсах вучэбнага плана юрыдычнага факультэта (у тым ліку 
ў электронным выглядзе) і прывядзенне іх у адпаведнасць з 
дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь; 
− аказанне кансультацыйнай дапамогі выкладчыкам факультэта 
ў асваенні новых арганізацыйных форм вучэбнай работы. 

 
Загадчык 
лабараторыі 

Каваленка Юлія Юр’еўна 
209-52-30 

    г. Мінск, вул. Ленінградская, 8, каб. 208 
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Учебная лаборатория инновационных технологий обучения 

 
Дата создания 2009 г.  

Основные направления 
деятельности 

– подготовка разработанных кафедрами учебно-методических комплек-
сов, другой учебной и учебно-методической литературы (в электронном 
виде) по дисциплинам нового учебного плана для размещения их на 
учебном сайте юридического факультета с целью внедрения в учебный 
процесс;  
– подготовка и выпуск на издательской базе факультета малотиражной 
учебной и учебно-методической литературы по курсам (спецкурсам) 
учебных планов в авторской редакции; 
– подготовка и форматирование оригинал-макетов учебной, учебно-
методической литературы, сборников научно-практических конферен-
ций, семинаров, «круглых столов» и передача их в управление редакци-
онно-издательской работы БГУ для последующего издания; 
– создание интерактивного комплекса обучающе-контролирующих про-
грамм, разработанных преподавателями кафедр, и размещение его на 
учебном сайте факультета; 
– перевод подготовленных преподавателями рукописей в электронные 
учебники, мультимедийные пособия, электронные презентации лекций; 
– помощь преподавателям в актуализации учебной и учебно-
методической литературы, программ, пособий по курсам (спецкурсам) 
учебного плана юридического факультета (в том числе в электронном 
виде) на предмет соответствия действующему законодательству Рес-
публики Беларусь; 
– оказание консультативной помощи преподавателям факультета в ос-
воении новых методов и организационных форм учебной работы. 

 
Заведующий  лабораторией Коваленко Юлия Юрьевна 

209-52-30 
г. Минск, ул. Ленинградская, 8, к. 208 
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The Academic Laboratory of Innovative Teaching Technologies 
 

Foundation date 2009  

Activities – word processing new textbooks and other electronic course mate-
rials prepared by the chairs and posting them on the faculty site; 
– word processing and publishing original learning resources for ba-
sic and special courses; 
– word processing and formatting layouts of textbooks, course ma-
terials, conference, seminar and round-table reports to be published 
by BSU Publishing Office;  
– compiling an interactive complex of educational  programmes and 
tests written by lecturers and posting it on the faculty site; 
–  creating electronic versions of tables, charts and manuals and 
their demonstration with the help of faculty equipment; 
– word processing handwritten material and its compilation into 
electronic textbooks, multimedia manuals and electronic lecture 
presentations; 
–  ensuring that course textbooks, plans and other resources (in-
cluding electronic ones) meet the established standards of Belaru-
sian legislation; 
– offering specialist assistance to lecturers in applying new teaching 
methods and techniques.  

 
Chief of the laboratory Yuliya Kovalenko  

+375 17 209 52 30 
    8 / 208, Leningradskaya st, Minsk 220030 
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Вучэбная лабараторыя «Юрыдычная клініка» 
 

Дата стварэння 2000 г. – пачатак работы ў межах праграмы развіцця ААН у 
Рэспубліцы Беларусь. У 2003 г. рэарганізавана ў вучэбную 
лабараторыю. 

Асноўныя накірункі 
дзейнасці 

− навучанне студэнтаў практычным навыкам юрыдычнай работы;  
− аказанне юрыдычнай дапамогі асобным катэгорыям грамадзян 
(малазабяспечаным, шматдзетным, інвалідам). 

 

Загадчык лабараторыі Міхасёва Алена Анатольеўна 
   209-55-23 
   г. Мінск, пр. Пераможцаў, 9, каб. 11 

 
Учебная лаборатория "Юридическая клиника" 

 

Дата создания 2000 г. – начало работы в рамках проекта программы развития ООН в 
Республике Беларусь. 2003 г. – преобразована в Учебную лабораторию. 

Основные направления 
деятельности 

− обучение студентов практическим навыкам работы;  
− оказание юридической помощи малоимущим гражданам. 

 

Заведующий лабораторией Михасёва Елена Анатольевна 
209-55-23 

г. Минск, пр. Победителей, 9, 11 
 

The Academic Laboratory "Law Clinic" 
 
 

Foundation date 2000 - created as part of the project of the UNO Development Programme in 
the Republic of Belarus. 
2003 - reorganised into the faculty laboratory.  
 

Directions of activities − developing students’ practical skills;  
− offering free legal advice to members of the public. 

 
Chief of the laboratory Elena Mikhasyova  

   +375 17 209 55 23 
  9 / 11, Pobediteley Ave, Minsk  
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Музей правазнаўства 
Дата стварэння 1986 г. 
Асноўныя накірункі 
дзейнасці 

− збіранне інфармацыі па гісторыі развіцця юрыдычнай адукацыі і гісторыі 
развіцця юрыдычнага факультэта БДУ з кастрычніка 1921 года і па сёняшні 
час; 
− збіранне інфармацыі аб прафесарска-выкладчыцкім саставе факультэта ў 
розны гістарычны перыяд; 
− захаванне і дэманстрацыя навуковай і вучэбнай літаратуры розных 
гістарычных перыядаў (вучэбныя праграмы; найбольш значныя навуковыя 
працы; кнігі, якія былі падараваны музею аўтарамі); 
− збіранне інфармацыі аб выпускніках факультэта, якія займаюць кіруючыя 
пасады ў прадстаўнічых і выканаўчых органах улады, судовай сістэме, 
праваахоўных органах; 
− правядзенне экскурсій для студэнтаў. 

 
Загадчык музея Максімава Лідзія Паўлаўна 

   209-52-30 
   г. Мінск, вул. Ленінградская, 8, пакой 601 

Музей правоведения 

Дата создания 
Основные направ-
ления работы 
 
 

1986 г.  

− накопление информации по истории развития юридического образования и 
истории развития факультета с октября 1921 года и по сегодняшний день;  
− накопление информации о профессорско-преподавательском составе 
факультета в различные исторические периоды;  
− сохранение и демонстрация научной и учебной литературы различных 
исторических периодов (учебные программы; наиболее значимые научные 
труды, книги, подаренные музею авторами);  
− накопление информации о выпускниках факультета, работающих в 
государственных и правоохранительных органах;  
− проведение экскурсий для студентов. 
 

Заведующий музе-
ем  
 

Максимова Лидия Павловна 
 209-52-30 

г. Минск, ул. Ленинградская, 8, к.601  
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The Law Museum 

 
Foundation date 1986  
Activities − tracing the history of legal education and the history of the faculty (starting Oc-

tober 1921 up to now); 
− gathering information about the faculty members at different historical periods; 
− keeping and exhibiting scientific and academic literature (curricula, the most 
significant research papers, books presented to the museum by authors); 
− collecting information about faculty graduates employed by state and law-
enforcing bodies; 
− organizing excursions. 
 

Curator Lydia Maximova  
   +375 17 209 52 30 
   8 / 601, Leningradskaya st, Minsk 220030 
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Фундаментальная бібліятэка БДУ 
Аддзел абслугоўвання юрыдычнай літаратурай  

 
 Бібліятэка

Аддзел абслугоўвання юрыдычнай літаратурай з’яўляецца 
структурным падраздзяленнем 

 – сэрца кожнай навучальнай установы. 

Фундаментальнай бібліятэкі БДУ. 
У структуру аддзела ўваходзяць: абанемент, агульная 
чытальная зала, чытальная зала перыядычных замежных 
выданняў, кнігасховішча. 
Старонка аддзела на сайце юрыдычнага факультэта 
http://www.law.bsu.by/site/?5  

Асноўныя 
статыстычныя 
звесткі 

Фонд аддзела складае звыш 200 тысяч выданняў. 
За вучэбны год рэгіструецца звыш 3000 чытачоў, бібліятэку 
наведваюць звыш 85000 чалавек, выдаецца каля 250000 
дакументаў. 
Штогод афармляецца падпіска каля 80 найменняў перыядычных 
выданняў. 

Асноўныя накірункі 
дзейнасці 

− поўнае і аператыўнае бібліятэчна-бібліяграфічнае 
інфармацыйнае абслугоўванне карыстальнікаў. Пашырэнне 
колькасці бібліятэчных паслуг, павышэнне іх якасці; 
− фарміраванне дапаможнага бібліятэчнага фонда адпаведна з 
профілем юрыдычнага факультэта і інфармацыйнымі 
патрабаваннямі карыстальнікаў; 
− арганізацыя, вядзенне і ўдасканаленне даведачна-пошукавага 
апарату аддзела; 
− укараненне камп’ютарных тэхналогій у бібліятэчна-
бібліяграфічныя працэсы; 
− фарміраванне інфармацыйнай культуры карыстальнікаў. 
Падрыхтоўка карыстальнікаў да работы з даведачна-пошукавым 
апаратам аддзела і бібліятэкі БДУ; 
− арганізацыя і правядзенне гуманітарна-асветніцкай і ідэйна-
выхаваўчай работы з карыстальнікамі; 
− узаемадзеянне з дэканатам і кафедрамі факультэта па ўсіх 
накірунках сумеснай дзейнасці; 
− правядзенне навукова-метадычнай работы па пытаннях 
бібліятэчна-бібліяграфічнай і інфармацыйнай дзейнасці. 
 

Загадчык аддзела Макеева Наталля Анатольеўна 
209-55-81, 209-50-14 

   Makeeva@bsu.by  
   г. Мінск, вул. Ленінградская, 8, каб. 108 
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Фундаментальная библиотека БГУ 
Отдел обслуживания юридической литературой 
 
О подраз-
делении 

Библиотека – сердце каждого учебного заведения. 
Отдел обслуживания юридической литературой является структурным подразделением Фунда-
ментальной библиотеки БГУ (ФБ БГУ). 
Штат из 11 сотрудников ежегодно обеспечивает библиотечно-библиографическое и информаци-
онное обслуживание более 3 тысяч пользователей. 
200-тысячный фонд представлен профильной  учебной, научной, справочной литературой, пе-
риодическими изданиями. В фонде располагаются массивы дореволюционной литературы (на-
чиная с 18 века), кодексов и монографий до 50-х годов издания прошлого века, авторефератов 
диссертаций. В год в фонд отдела поступает 3-4 тысячи новых изданий, информация о которых 
отражается в «Бюллетене новых поступлений литературы».  
Отделом проводится активная выставочная работа. Самыми популярными у читателей экспози-
циями являются выставки к спецкурсам, юбилейные выставки трудов преподавателей факульте-
та, открытый просмотр «Юридический факультет на страницах профессиональной периодической 
печати», - библиографические списки статей с просмотра являются приложениями к «Бюллетеню 
новых поступлений литературы», а также представлены отдельно на сайте факультета 
http://www.law.bsu.by/site/?5   
Сегодня деятельность отдела направлена на сохранение лучших традиций и поиск инновацион-
ных форм и методов работы. 
 

Заведую-
щий отде-
лом 

Макеева Наталья Анатольевна 
 209-55-81 

г. Минск, ул. Ленинградская, 8, 108 
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The Fundamental University Library 

Introduction 

The Law Library  

The library is the heart of any educational institution. The Law Library 
is part of the Fundamental University Library. The library facilities in-
clude a circulation desk, a reading room, a news-room (for periodicals 
and foreign editions) and the stacks. The staff is 11 members. Our 
web-page on the faculty site is http://www.law.bsu.by/site/?5 
 

Activities - providing readers with efficient bibliothecal-bibliographical and infor-
mation services, expanding their range and improving their quality; 
- creating the ancillary library stock in accordance with the faculty and 
reader demand; 
- organizing, administering and improving the reference and search 
aids of the department; 
- computerizing the bibliothecal-bibliographical processes;   
- giving training sessions to help students make maximum use of the 
resources available; 
- cooperating with the dean’s office and the faculty chairs in complet-
ing shared tasks; 
- conducting research into problems of bibliothecal-bibliographical and 
information services.  
 

Chief Natalya Makeeva  
 +375 17 209 55 81, +375 17 209 50 14 

e-mail: makeeva@bsu.by 
8 / 108, Leningradskaya st, Minsk 220030 
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