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У номеры:

БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ 
ЮРЫДЫЧНАЯ АЛІМПІЯДА – 2018
2 сакавіка 2018 года юрыдычны факультэт 
БДУ з гонарам і павагай адчыніў свае дзверы 
партнёрам, гасцям і ўдзельнікам вочных 
тураў Беларускай студэнцкай юрыдычнай 
Алімпіяды – 2018, галоўным араганізатарам 
якога з’яўляецца Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
c. 3

ВЫБАРЫ НА ЮФ БДУ-2018!

Студэнцкі саюз юрыдычнага факультэта 
БДУ вырашыў падзяліцца сваёй сямейнай 
традыцыяй і запрашае акунуцца ў 
захапляльны “свет мафіі, дзе ўсё вырашае 
карта, а слова можа забіць”.
c. 11

БУДУЧЫЯ ЮРЫСТЫ ГУЛЯЮЦЬ У 
“МАФІЮ”

c. 10

СТУДЭНЦКАЯ ГАЗЕТА



Шаноўныя калегі, выкладчыкі, 
аспіранты, магістранты і студэнты 
юрыдычнага факультэта!

Дазвольце павіншаваць вас з Днём 
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь!

Канстытуцыя − Асноўны Закон 
Рэспублікі Беларусь, які служыць 
прававым падмуркам незалежнай і 
суверэннай Беларусі, гарантам правоў і 
свабод грамадзян.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 
з’яўляецца асновай развіцця ўсёй 
прававой сістэмы нашай краіны, 
вызначае кампетэнцыю дзяржаўных 
органаў, асноўныя ідэі і прынцыпы, якімі 
павінны кіравацца беларускі народ і ўлада 
ў працэсе дзяржаўнага будаўніцтва і 
грамадскага развіцця.

У гэты ўрачысты дзень прыміце 
шчырыя пажаданні поспехаў, моцнага 
здароўя, міра і дабрабыту вам і вашым 
родным!

З павагай,
дэкан юрыдычнага факультэта 

С.А.Балашэнка.
15 сакавіка ў нашай краіне з›яўляецца 

святочнай датай. У гэты дзень у 1994 
годзе Вярхоўным Саветам Рэспублікі 
Беларусь была прынята першая ў гісторыі 
незалежнай Беларусі Канстытуцыя. 

Яна ўвасобіла ў сабе пераемнасць і 
вопыт шматвяковага гістарычнага шляху 
беларускага народа, вызначыла новы этап 
у палітычным і сацыяльна-эканамічным 
развіцці краіны. 

Беларуская Канстытуцыя гарантуе 
кожнаму грамадзяніну свабоды і 
правы, неабходныя для творчай працы, 
дастойнага жыцця і гарманічнага 
ўсебаковага развіцця асобы. Захаванне 
норм, закладзеных у Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь, з’яўляецца гарантам 
стабільнага развіцця і дабрабыту, 
забеспячэння добрых умоў жыцця 
грамадзян. 

Канстытуцыя стала не толькі 
адлюстраваннем палітычных і сацыяльна-
эканамічных перамен, але і дакументам, 
якія вызначыў на дзесяцігоддзі 
наперад вектар развіцця нацыянальнай 
дзяржаўнасці і ўдасканалення 
дэмакратычных інстытутаў.

19 сакавіка на юрыдычным факультэце 
БДУ прайшоў «Прававы інтэлектуальны 
квіз», прысвечаны Дню Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь, у якім прынялі 

ўдзел 13 каманд з 9 устаноў вышэйшай 
адукацыі. Дадзенае мерапрыемства 
праводзілася ў рамках конкурсу УВРМ 
БДУ «Лепшы маладзёжны праект». 
Арганізатарамі конкурсу выступілі 
Каардынацыйная група студэнцкага 
актыву ЮФ БДУ і Савет стараст ЮФ 
БДУ. 

У склад журы 
ўвайшлі: Балашэнка 
Сяргей Аляксандравіч, 
Шыдлоўскі Андрэй 
В і к т а р а в і ч , 
Сатолін Уладзімір 
Мікалаевіч, Калінін 
Сяргей Артуравіч, 
Данілевіч Анатоль 
Аляксандравіч, Доўнар 
Таісія Іванаўна, Лагун 
Дзмітрый Анатольевіч, 
Аўдзеева Таццяна 
Уладзіміраўна.

Конкурс праводзіўся ў 7 тураў, па 
7-10 пытанняў у кожным, якія тычыліся 
канстытуцыйнага, грамадзянскага, 
крымінальнага права. Таксама 
ўдзельнікам патрабавалася паказаць свае 
веды нарматыўных прававых актаў, дат і 
многае іншае. На абмеркаванне камандам 
давалася 1 хвіліна. 

Па выніках конкурсу пераможцамі 
сталі наступныя каманды: 
1 месца: «Авангард Феміды» (юрыдычны 

факультэт БДУ).
2 месца: «Рыцары права» (Акадэмія 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь) 
3 месца: «Па праве ў праве» (Акадэмія 
МУС Рэспублікі Беларусь) і «Зборная 
ФП БДЭУ» (факультэт права Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага універсітэта). 

У склад каманды-пераможца ўвайшлі: 
Клімкоў Раман Валер›евіч (капітан, 
магістрант), Пратасеня Ілля Ігаравіч (4 
курс), Апановіч Кірыл Аляксандравіч 
(4 курс), Канановіч Хрысціна Алегаўна 
(3 курс), Стральцова Вольга Вітальеўна 
(3 курс), Бандарэнка Міраслаў 
Святаслававіч (2 курс).

Віншуем пераможцаў і ганарымся 
сваім факультэтам!

А ўжо 21 сакавіка БРСМ юрыдычнага 
факультэта БДУ правёў Адкрыты дыялог 
на тэму «Рэалізацыя канстытуцыйных 
прынцыпаў і норм у галіновым 
заканадаўстве Рэспублікі Беларусь: 
поспехі, праблемы і шляхі іх вырашэння».

На Адкрыты дыялог былі запрошаны 
Васілевіч Рыгор Аляксеевіч, доктар 
юрыдычных навук, загадчык кафедры 
канстытуцыйнага права, прафесар, 
заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, 
член-карэспандэнт НАН Беларусі, 
Шыдлоўскі Андрэй Віктаравіч, намеснік 
дэкана юрыдычнага факультэта па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце, кандыдат 
юрыдычных навук, дацэнт, супрацоўнік 
кафедры крымінальнага права, 
Андрусевіч Канстанцін Аляксандравіч, 
сакратар БРСМ БДУ.

Студэнты нашага факультэта 
выступалі з дакладамі на актуальныя 
тэмы, размаўлялі з экспертамі і адказвалі 
на пытанні слухачоў, у ліку якіх былі не 
толькі студэнты, але і выкладчыкі. 

Затым была праведзена інтэрактыўная 
віктарына «Наколькі добра я ведаю 
Канстытуцыю?». Усе актыўныя 
ўдзельнікі атрымалі каштоўныя прызы ад 
арганізацыі. 

Асноўнымі мэтамі правядзення 
мерапрыемтсваў такіх фарматаў 
з’яўляецца арганізацыя мэтанакіраванай 
пазнавальнай дзейнасці студэнтаў, 
а таксама павелічэнне ўзроўню іх 
узаемадзеяння з выкладчыкамі.

Чаранкевіч Паліна.
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Пачатак вясны для ўсёй юрыдычнай 
супольнасці Беларусі і для юрыдычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта па традыцыі адзначаецца 
правядзеннем самага маштабнага і самага 
сур›ёзнага спаборніцтва сярод студэнтаў 
прававых спецыяльнасцяў устаноў 
вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.

2 сакавіка 2018 года юрыдычны 
факультэт БДУ з гонарам і павагай 
адчыніў свае дзверы партнёрам, гасцям 
і ўдзельнікам вочных тураў Беларускай 
студэнцкай юрыдычнай Алімпіяды – 
2018, галоўным араганізатарам якога 
з’яўляецца Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь.

Алімпіяда – гэта не толькі 
чатырнаццацігадовы бесперапынны рух 
наперад, баявы і пазітыўны настрой на 
перамогу, але і доўгачаканыя сустрэчы са 
старымі знаёмымі. 

За выхад у вочныя туры змагалася 
15 устаноў вышэйшай адукацыi.

Адметнай асаблівасцю Алімпіяды 
– 2018 з’яўляецца правядзенне ў 

вочным адборачным 
туры каманднага 
спецыялізаванага 
конкурсу Беларускай 
н а т а р ы я л ь н а й 
палаты, пераможцы 
якога таксама былі 
ў з н а г а р о д ж а н ы 
прызамі партнёраў-
суарганізатараў.

Мерапрыемства 
адкрыў дэкан юрыдычнага факультэта 
доктар юрыдычных навук, прафесар 
Сяргей Аляксандравіч Балашэнка: 
«Гэтая студэнцкая Алімпіяда 
чатырнадцатая ў гісторыі нашай 
Бацькаўшчыны. Наступная будзе 
юбілейнай, таму трэба будзе 
рыхтавацца яшчэ лепш і старанней». 
Дэкан прадставіў ганаровых гасцей, якія 
традыцыйна падтрымліваюць факультэт 
у правядзенні Алімпіяды на вышэйшым 
узроўні.

Сяргей Аляксандравіч Балашэнка 
таксама згадаў Арганізацыйны камітэт 
Алімпіяды ў асобах намесніка дэкана 
юрыдычнага факультэта Андрэя 
Віктаравіча Шыдлоўскага і загадчыка 
кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і 
права Сяргея Артуравіча Калініна.

Госці і партнёры Алімпіяды таксама 
выступілі з прадмовай да ўдзельнікаў і 
журы конкурсу.

Вольга Іванаўна Чупрыс, прарэктар 
БДУ па вучэбнай рабоце і адукацыйных 
інавацыях, доктар юрыдычных навук, 
прафесар, з упэўненасцю адказала: 
«Беларуская студэнцкая юрыдычная 
Алімпіяда ўжо 14 год з’яўляецца 
прыкладам пераходу ад звычайнай 
трансляцыі ведаў да творчага, 

індывідуальнага і нестандартнага 
мыслення. Юрыдычная Алімпіяда – 
адно з самых значных мерапрыемстваў 
Міністэрства адукацыі для Рэспублікі 
Беларусь. Беларуская адукацыя ідзе 
па правільным шляху, па шляху, 
арыентаванаму на моладзь, па шля-
ху самарэалізацыі і развіцця, творчых 
здольнасцей, нестандартнага ходу думкі. 
Жадаю ўдзельнікам Алімпіяды поспехаў, 
здаровай канкурэнцыі і павышэння 
творчага ўзроўня як юрыстаў».

Нам пашанцавала апытаць некаторых 
удзельнікаў Алімпіяды. 

Валянцін, студэнт юрыдычнага 
факультэта БДУ, распавёў, якія метады 
ён выкарыстоўваў у час падрыхтоўкі 
да Алімпіяды: «Асаблівыя метады 
для падрыхтоўкі? Вопыт папярэдніх 
пакаленняў вырашае ўсё. Знаходзіце 
ўдзельнікаў мінулых гадоў, даведваецеся, 
як яны рыхтаваліся і якія памылкі зрабілі 
(неабходна выцягнуць усю інфармацыю!). 
На самой справе, да двух з чатырох 
алімпіядных заданняў падрыхтавацца 
амаль што немагчыма. Мабыць, гэта 
і з’яўляецца асаблівасцю юрыдычнай 
Алімпіяды: будзе ўсё! Нават тое, чаго 
ты зусім не чакаеш».

Андрэй Віктаравіч Шыдлоўскі, 
намеснік дэкана юрыдычнага факультэта 
БДУ, кандыдат юрыдычных навук, 
дацэнт, намеснік старшыні 
арганізацыйнага камітэта Беларускай 
студэнцкай юрыдычнай Алімпіяды - 
2018, адзначыў: «Ужо чатырнаццаты 
год мы праводзім юрыдычную Алімпіяду, 
і для нас гонар арганізоўваць гэты 
прэстыжны студэнцкі форум менавіта 
на нашым факультэце. Канешне, мы 
аналізуем усе плюсы і мінусы, якія 
ўзнікаюць у працэсе правядзення 
Алімпіяды,у мэтах далейшага 
ўдасканалення арганізацыі юрыдычнага 
спаборніцтва рэспубліканскага ўзроўню. 
Упэўнены, што Алімпіяда – 2018 пройдзе 
бездакорна! І, безумоўна, хочацца 
падзякаваць тым, хто непасрэдна 
арганізоўвае мерапрыемства: 
удзельнікам, нашым партнёрам 
,паважанаму журы і аргкамітэту».

3 сакавіка 2018 г. а 18 гадзіне ўсе 
ўдзельнікі Алімпіяды-2018 сабраліся ў 
аўдыторыі 609 юрыдычнага факультэта 
БДУ для падвядзення вынікаў.

Урачыстае паседжанне адкрыў 

Старшыня Арганізацыйнага камітэта, 
дэкан юрыдычнага факультэта, доктар 
юрыдычных навук, прафесар Сяргей 
Аляксандравіч Балашэнка, які запэўніў, 
што Беларуская студэнцая юрыдычная 
Алімпіяда — гэта не толькі захапляльнае 
спаборніцтва лепшых студэнтаў 
юрыдычных спецыяльнасцяў, але і вялікі 
крок наперад да прафесійнага поспеху, 
да магчымасці пракласці свой кар’ерны 
шлях у юрыспрудэнцыі.

Намеснік Главы Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Старшыня «Беларускага рэспубліканскага 
саюза юрыстаў» Міцкевіч Валерый 
Вацлававіч адзначыў: «Праводзіць 
юрыдычную Алімпіяду стала 
традыцыяй. Усе студэнты юрыдычнай 
спецыяльнасці, якія праявілі сябе падчас 
Алімпіяды, цяпер працуюць у Следчым 
камітэце, Генеральнай пракуратуры і 
судах. І гэта радуе, таму што лепшыя 
з лепшых знаходзяць сваё прызванне ў 
адпаведнасці з іх прафесіяй».

В.В. Міцкевіч адзначыў прафесійны 
ўклад Старшыні Аргкамітэта ў 
правядзенні юрыдычнай Алімпіяды і ад 
імя Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь узнагародзіў С.А. Балашэнка 
Ганаровай граматай за шматгадовую 
арганізацыю Беларускай студэнцкай 
юрыдычнай Алімпіяды і актыўнае 
ўкараненне інавацыйных і практыка-
арыентаваных тэхналогій у адукацыйны 
працэс.

У індывідуальным заліку Алімпіяды 
– 2018 месцы размеркаваліся наступным 
чынам:

1 месца – Слінько Кацярына 
Сяргееўна (Акадэмія кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь).

2 месца – Супрун Святлана Сяргееўна 
(Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. 
Скарыны).

3 месца – Глухаў Аляксей Сяргеевіч, 
Чарнякова Кацярына Аляксандраўна, 
Паторская Алена Мікалаеўна (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт).

У камандным заліку Алімпіяды – 
2018 пераможцамі сталі:

1 месца – “Авангард Феміды” 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт).

2 месца – “Купалаўцы” (Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я.Купалы).

3 месца – “Дума” (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт).

3 месца – “ Academius ” (Акадэмія 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь)

Беларуская студэнцкая юрыдычная Алімпіяда – 2018
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У спецыялізаваным конкурсе 
Беларускай натарыяльнай палаты 
перамаглі:

1 месца – “Купалаўцы” (Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я.Купалы).

2 месца – “Авангард Феміды” 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт).

3 месца – “Vina Vеnatus” (БІП – 
Інстытут правазнаўства).

Усе пераможцы Алімпіяды былі 
адзначаны дыпломамі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
узнагароджаны каштоўнымі прызамі, а 
таксама прадстаўлены на ўключэнее ў 
Спецыяльны фонд Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў.

Грамадскае аб’яднанне “Беларускі 
рэспубліканскі саюз юрыстаў” 
узнагародзіла каманду “Авангард 
Феміды” Ганаровай граматай з 
нагрудным знакам

Генеральная пракуратура Рэспублікі 
Беларусь адзначыла як пераможца ў 
намінацыі “Лепшае абвінавачванне і 
абарона” гэтую ж каманду юрыдычнага 
факультэта БДУ каштоўным падарункам.

Следчы камітэт Рэспублікі Беларусь 
таксама ўзнагародзіў прызам каманду 
“Авангард Феміды”.

У гэтым годзе пераможцам былі 
ўручаны спецыяльныя прызы партнёраў:

- Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь 
– свабодны доступ да электроннай версіі 
часопіса “Судовы веснік” і “Судовы 
веснік Плюс: эканамічнае правасуддзе”;

- Нацыянальны цэнтр прававой 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь –на-
бор нарматыўнай прававой літаратуры 
і сертыфікат на атрыманне доступу 
да інфармацыйна-пошукавай сістэмы 
“ЭТАЛОН-ONLINE”;

- ТАА “ЮрСпектр” – сертыфікаты 
на права карыстання анлайн-сервісам 
гатовых прававых рашэнняў ІПС i-lex.

Традыцыйна партнёры ўручылі 
пераможцам сертыфікаты на 
праходжанне месячнай стажыроўкі:

- Дзяржаўны камітэт па маёмасці 
Рэспублікі Беларусь – Глухаву Аляксею 
(ЮФ);

- АБ “Рэвера” – Чарняковай 
Кацярыне і Паторскай Алене (ЮФ);

- АБ “Ягораў, Пугінскі, Афанасьеў 
і Партнёры” – Чарняковай Кацярыне 
(ЮФ), Паторскай Алене (ЮФ);

- АБ “Уласава, Міхель і партнёры” – 
Чарняковай Кацярыне (ЮФ).

Дзяржаўны камітэт па маёмасці 
Рэспублікі Беларусь адзначыў каманду 
“Авангард Феміды” пасведчаннем аб 
праве на публікацыю ў часопісе “Новая 
зямля”.

Рашчупкін Андрэй Валянцінавіч, 
Першы намеснік Генеральнага дырэктара 
Замежнага прадпрыемства “Кока-Кола 
Беўрыджыс Беларусія, уручыў дэкану 

юрыдычнага факультэта сертыфікат на 
стварэнне і замацаванне матэрыяльна-
тэхнічнай базы.

Напрацягу ўсяго мерапрыемства госці 
і партнёры выказвалі свае меркаванні 
наконт правядзення Алімпіяды.

Арганізацыйны камітэт, госці 
і партнёры Алімпіяды ад шчырага 
сэрца віншуюць усіх пераможцаў! 
Вы малайцы! Мы ганарымся вашымі 
талентамі і дасягненнямі. Няхай вашы 
зоркі, запаленыя сёння на юрыдычным 
небасхіле, гараць доўга і ярка.

Чаранкевіч Паліна, 
Смірнова Любоў, 

Бабарыка Віялета.
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23 лютага – свята моцнай 
паловы чалавецтва, свята ўсіх 
сапраўдных мужчын, гатовых 
у любую хвіліну ўстаць на 
абарону свайго дома, сям’і і 
Бацькаўшчыны. Гэту дату мы 
адзначаем з асаблівым пачуццём, 
паколькі яно сімвалізуе мужнасць, 
стойкасць і патрыятызм 
беларускага народа. 

Творчы саюз і Беларускі 
рэспубліканскі саюз моладзі 
юрыдычнага факультэта 
БДУ аб›ядналі намаганні, каб 
арганізаваць мерапрыемтсва 
прысвечанае Дню абаронцаў 
Айчыны. 23 лютага ў 
холе першага паверха была 
арганізавана інтэрактыўная 

пляцоўка, дзе ўсе жадаючыя 
маглі азнаёміцца з хронікай 
станаўлення Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь, а ўвечары 
студэнты юрыдычнага факультэта 
і ўсе зацікаўленыя маглі прыйсці 
для прагляду фільма на ваенную 
тэматыку. Акрамя таго, усіх 
прысутных чакалі конкурсы, 
гарбата з печывам, а таксама 
новыя знаёмствы. У канцы 
мерапрыемтсва студэнты для 
сябе яшчэ раз адзначылі, што 
ў народнай памяці назаўсёды 
застануцца подзвігі невядомых 
салдат, выканаўшых свяшчэнны 
доўг перад Радзімай, загінуўшых 
за яе незалежнасць і свабоду.

Кожны ведае, наколькі 
важныя ў чалавеку такія 
якасці, як сіла і вынослівасць, 
падтрымка і ўзаемавыручка. Яны 
неабходныя не толькі ў баі, але і 
ў паўсядзённым, мірным жыцці, 
дапамагаючы пераадольваць 
цяжкасці і дабівацца поспеху, 
быць моцнай апорай і абаронцам 
для родных і блізкіх. Менавіта 
такімі мы павінны імкнуцца 
выхоўваць юнае пакаленне. 
Упэўнены, цяперашняя моладзь 
стане годным пераемнікам 
сваіх бацькоў і дзедаў у справе 
служэння нашай краіне і 
беларускаму народу. 

Чаранкевіч Паліна.

23 лютага 

Дзень абаронцаў Айчыны
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З вясны пачаткам нездарма прыходзіць, 
Як свята светлае, Жаночы дзень,
Бо, як вясна дае жыццё прыродзе,
Так і жанчына нам жыццё дае.

Міжнародны жаночы дзень 
– любімае свята прыгожай паловы 
чалавецтва. Падарункі, увага, прыемныя 
словы – галоўныя атрыбуты 8 Сакавіка. 
Мужчыны юрыдычнага факультэта 
таксама павіншавалі сваіх “Багінь 
натхнення”. Менавіта такую назву 
атрымала Акцыя, якую правялі 
Студэнцкі саюз і Прафбюро.

Для дзяўчат з юрыдычнага факультэта 
было падрыхтавана мноства прыемных 
сюрпрызаў: 

•	 чароўная фотазона,
•	 конкурсы,
•	 прызы для самых актыўных,
•	 вясновая музыка для вытанчаных 

натур.

Асаблівасцю Акцыі стала 
ўдзельніцтва кандыдатаў на званне 
“Містар ЮФ” у конкурснай праграме, 
дзе яны выконвалі жаданні прыгожай 
паловы факультэта. Усё гэта і шмат іншае 
было прапанавана напярэдадні самага 
пяшчотнага свята вясны!

Дзякуем Студэнцкаму саюзу і 
Прафбюро юрыдычнага факультэта 

БДУ за арганізацыю Акцыі!
А ўжо 12 сакавіка на нашым 

факультэце было праведзена яшчэ адно 
мерапрыемства, прымеркаванае да 
Восьмага сакавіка –  «Мы кажам дзякуй 
нашым мамам!» Арганізатарам ужо 
які год выступае Студэнцкі Савет па 
якасці адукацыі.

У рамках мерапрыемства запрасілі 
мам студэнтаў ЮФ, якія прымалі 
актыўны ўдзел у творчым, спартыўным і 
навуковым жыцці факультэта:
•	 Цярэшка Іна Васільеўна  

(мама Цярэшка Сабіны)
•	 Руска Святлана Леанідаўна  

(мама Руска Ірыны)
•	 Завадзіч Ірына Міхайлаўна  

(мама Завадзіча Віктара)
•	 Апановіч Ірына Мікалаеўна  

(мама Апановіча Кірыла)
•	 Каломенская Алена Уладзіміраўна  

(мама Каломенскага Уладзіслава)
•	 Пятроўская Жанна Віктараўна  

(мама Пятроўскага Сяргея)

•	 Дзямідзік Аліна Іосіфаўна  
(мама Дзямідзік Ірыны).

Каб павіншаваць са святам 
матуль студэнтаў, былі запрошаны 
прадстаўнікі адміністрацыі і 
выкладчыкі факультэта: Балашэнка 
Сяргей Аляксандравіч, Сатолін 
Уладзімір Мікалаевіч, Шыдлоўскі Андрэй 
Віктаравіч, Калінін Сяргей Артуравіч. 

Вялікая колькасць прыемных 
слоў прагучала ў адрас жанчын.  
Гасцінны прыём, прыемная атмасфера, 
абмеркаванне актуальных пытанняў з 
прадстаўнікамі юрыдычнага факультэта і 
душэўныя размовы з матулямі “лепшых 
з лепшых” студэнтаў надоўга запомняцца 
ўсім.

І столькі дзіваў,
І столькі ласкі,
Жанчыны дораць нам спрадвек,
За гэта дзякуй вам вялікі,
Без вас асірацеў бы свет!

Бабарыка Віялета.
рэд. Чаранкевіч Паліна.

Міжнародны жаночы дзень  
на юрыдычным факультэце
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Кіраўнік alma mater наведаў інтэрнат №11, каб азнаёміцца 
з умовамі пражывання навучэнцаў, а таксама агледзець бягучыя 
рамонтныя работы ў будынку.

Удзельнікамі сустрэчы сталі прадстаўнікі Каардынацыйнага 
савету органаў студэнцкага самакіравання БДУ і Студэнцкай 
службы бяспекі.

Рэктар закрануў пытанні дзейнасці органаў студэнцкага 
самакіравання, іх правоў і паўнамоцтваў. Абмяркоўваліся 
таксама пытанні мадэрнізацыі навучальнага працэсу, укаранення 
новых навучальных форм і методык, арыентаваных на творчую 
самарэалізацыю і індывідуалізацыю навучання студэнтаў.

Студэнтаў жа цікавіла кампанія па засяленні на 2018-2019 
навучальны год. Было адзначана, што ў сувязі з ажыццяўленнем 
планавай мадэрнізацыі інтэрнатаў і II Еўрапейскімі гульнямі, якія 
адбудуцца ў 2019 годзе, плануецца ўнесці некаторыя карэктывы 

ва ўмовы засялення студэнтаў. Сёння гэта пытанне знаходзіцца ў 
ліку прыярытэтных і дэталёва распрацоўваецца кіраўніцтвам БДУ. 
Было адзначана, што БДУ, на жаль, пакуль не зможа задаволіць 
патрэбнасць ў інтэрнатах на 100%, аднак максімальна прыкладзе 
намаганні для таго, каб дасягнуць гэтага паказчыка. Кіраўніцтва 
БДУ падкрэсліла, што ў ліку прыярытэтных задач знаходзіцца 
захаванне здавальняючага стану жыллёвага фонду, якім валодае 
універсітэт. Таму плануецца штогод праводзіць розныя віды 
рамонту, якія дазволяць падоўжыць тэрмін эксплуатацыі будынкаў 
і зрабіць жыццё ў іх бяспечным, камфортным і ўтульным.

Крыніца: сайт БДУ.
Пераклад: Чаранкевіч Паліна. 

Рэктар БДУ 
Кароль Андрэй Дзмітрыевіч 

сустрэўся са студэнцкім актывам 
інтэрната №11

7



НА “СТАРОЙ КВАТЭРЫ”

15 лютага на нашым факультэце праводзілася непаўторнае, 
першае для нас мерапрыемства новага тыпу — акустычны 
вечар “Старая кватэра” пад кіраўніцтвам Творчага Саюза 
юрыдычнага факультэта БДУ.

Усе тыя, хто паехаў з роднай хаты, каб вучыцца ва 
ўніверсітэце, як ніхто іншы разумее, што такое сум па родным 
месцы, дзе ты нарадзіўся, рос і жыў. “Кватэра ці дом, у якіх 
ты калісьці дняваў і начаваў, заўсёды навявае ўспаміны”, - кажа 
адна з заснавальніц вечара. Пад час арганізацыі мерапрыемства 
была праведзена асацыяцыя з савецкімі “кватэрнікамі”, на 
якіх упершыню прадстаўлялі свае вершы і песні У. Высоцкі, 
Б. Грэбеншчыкоў, В. Цой, Ю. Шаўчук і многія іншыя. 

На юрыдычным факультэце ў аўдыторыі 419 сабраліся 
ўсе самыя таленавітыя і крэатыўныя студэнты не толькі 
юрыдычнага факультэта, але і іншых факультэтаў БДУ, такіх як 
РФіКТ, ФМА, ФПМІ, удзельнічалі нават студэнты Беларускага 
Дзяржаўнага Медыцынскага Універсітэта. 

А.Сянько, В.Дземідзюк, А.Сяргута спявалі на рускай 
мове, А.Сідарэвіч — на беларускай, Ю.Карачун, А.Гарбунова, 
І.Мурзін, А.Шэпялевіч — на англійскай. Ю.Багдановіч чытала 
маналог, В.Таўстуха — верш М.Жванецкага, а Я.Грышкевіч — 
уласныя вершы. Удзельнікі і гледачы дапамагалі адзін адному 
з акампанементам, падыгрывалі на гітарах і сінтэзатары. 
Немагчыма знайсці словы, каб апісаць атмасферу, якая панавала 
ў аўдыторыі, калі гледачы пачалі падпяваць, ціха, нягучна, але 
так душэўна і заўзята, што супраць волі на вочы набягалі слёзы, 
а на вусны — усмешка.

“Старая кватэра” не конкурс, не спаборніцтва, яна створана 
толькі для таго, каб у студэнтаў была магчымасць паказаць 
сваю твочасць. У перапынках паміж выступамі ўсе жадаючыя 
маглі частавацца гарбатай і печывам, і гэта надавала вечару 
яшчэ большай цікавасці, лампавасці і атмасфернасці. 

У выніку ўсе прысутныя засталіся задаволеныя новым 
фарматам мерапрыемства і пажадалі, каб іх было яшчэ болей. 
А мы шчыра жадаем Творчаму Саюзу далейшых поспехаў, 
магчымасцей, натхнення і яшчэ больш сустрэч на “Старой 
кватэры”!

Смірнова Любоў.

ДЗЕНЬ УСІХ ЗАКАХАНЫХ  
НА ЮРЫДЫЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ

Самы рамантычны дзень у годзе – Дзень усіх закаханых. 
Менавіта каханне, напаўняючы сэрцы людзей, ператварае буднія 
дні ў святы, а жыццё, дзякуючы гэтаму пачуццю, становіцца 
ярчэйшым.

Юрыдычны факультэт таксама аб›ядноўвае сэрцы сваіх 
студэнтаў. 13 і 14 лютага ў холе другога паверха была ўсталявана 
“Пошта валянцінак”, дзе кожны жадаючы мог адправіць пасланне 
таму, хто прымушае яго сэрца біцца мацней. Таксама пры ўваходзе 
на факультэт студэнтам давалі фотакарткі з выяваю часткі 
знакамітай пары з фільма, тэлебачання або жыцця. Задача: знайсці 
сваю “другую палавінку” і зрабіць рамантычны фотаздымак. Адной 
з першых пар, хто знайшоў адзін аднаго, стала пара Аляксандра і 
Любові. Яны з задавальненнем адказалі на нашы пытанні:
Карэспандэнт: Як вы знайшлі адзін аднаго сярод усіх студэнтаў 
факультэта?
Любоў: “Я прыйшла на заняткі па англіскай мове, паклала 
фотакартку на парту (хацела выкласці ў instagram, каб знайсці сваю 
пару). І тут падышоў Саша… Так мы знайшлі адзін аднаго”.
К.: З якімі словамі ў вас асацыюецца 14 лютага?
Аляксандр: “Каханне, падарункі…”
Любоў: “Чырвоны і ружовы колер, шарыкі”.
К.: Які ваш любімы фільм пра каханне?
Любоў: “МЫ верым у каханне”. 
Аляксандр: “Тытанік”.
К.: На што вы ў першую чаргу звяртаеце ўвагу пры знаёмстве з 
дзяўчынай/хлопцам?
Любоў: “Колер вачэй і ўсмешка”.
Аляксандр: “Знешні выгляд у цэлым”.

А пераможцамі ў гэтым “спаборніцтве” сталі Стружко 
Аляксандр і Ганна Зубкова з 12 групы 1 курса, якія зрабілі самае 
цёплае і пяшчотнае фота.

Каханне – гэта аснова жыцця, яе пачатак і ядро. У кожным сэрцы 
ёсць любоў і дабрыня, кожны з нас здольны на гераічныя ўчынкі 
дзеля кахання. Паверце, без яго сумна і пуста ў доме, ніякія багацці 
не змогуць ашчаслівіць чалавека, які не закаханы. І, калі ваша 
сэрца яшчэ не занята нікім, не адчайвайцеся! У вас усё наперадзе, 
Святы Валянцін не забыўся пра вас і вельмі хутка вы сустрэнеце 
таго чалавека, побач з якім вясёлка стане ярчэй, дождж – цяплей, а 
цяжкасці здадуцца вам простымі дробязямі!

Бабарыка Віялета.
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4 лютага на стадыёне “Лакаматыў” 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
універсітэта імя М. Танка прайшоў першы 
турнір па футболе “Мяч сяброўства”. У 
ім удзельнічалі студэнты юрыдычнага, 
геаграфічнага факультэтаў і факультэта 
міжнародных адносін. Таксама ўдзел у 
спаборніцтвах прынялі прадстаўнікі з 
медыцынскага універсітэта, універсітэта 
інфарматыкі і радыёэлектронікі, 
юрыдычнага каледжа БДУ. Спартсмены 
сустрэліся з мэтай умацавання 
дружалюбных сувязяў, абмена вопытам і 
прапагандай здаровага ладу жыцця. 

Восем каманд вырашылі ў пачатку 
лютага праверыць сябе і памерацца 
сіламі. Гулялі па алімпійскай сістэме 
на выбыванне. Перад гульнямі была 
праведзена жараб›ёўка і па яе выніках 
адбыліся матчы.

Сенсацыяй гэтага турніру стаў 
удзел маладога беларускага артыста 
Уладзіслава Бельмача (Бакея) і яго 
каманды.

Перамогу ў турніры атрымала 
каманда “Кантроль” (капітан каманды 
Артур Піліпенка). На другім месцы 
размясцілася каманда “Ваўчары” 
(капітан каманды Яўгеній Вішнякоў), 
тройку чэмпіёнаў замкнула каманда 
“Маланка” (капітан каманды Арцём 
Барсукоў). У канцы мерапрыемства былі 
аб’яўлены лепшы варатар турніру, якім 
стаў Глеб Мануйленко (ФК “Кантроль”), 
лепшы абаронца Уладзімір Ляпкін 
(ФК “Кантроль”), а званне лепшага 
нападаючага дасталося Віктару Завадзічу 
(ФК “Маланка”). Арганізатарам 
мерапрыемства з’яўляецца Андрэй 
Кулецкі, студэнт юрыдычнага факультэта 
БГУ, у якога мы ўзялі інтэрв’ю.
Карэспандэнт: “Як узнікла ідэя правесці 
турнір па футболе сярод студэнтаў?”
Андрэй: “Па-першае хочацца сказаць, што 
мы ўжо даўно гуляем у футбол. Збіраемся 
даволі часта: улетку можам бавіць час на 
стадыёне медыцынскага ўніверсітэту, а 
калі пахаладае, то здымаем футбольны зал 
і там займаемся “справай свайго жыцця”. 
У нас есць свая афіцыяльная старонка 
у сацыяльнай сетцы “Вконтакте” для 
тых, хто цікавіцца футболам. Спачатку 

там было  чалавек 
20, цяпер жа каля 80. 
Хочацца падкрэсліць, 
што мы аб’ядноўваем 
людзей не толькі з 
юрыдычнага, але і з 
другіх факультэтаў 
БДУ, а таксама з БДМУ, 
БНТУ, БДУІРа. Вось у 
адзін момант і з’явілася 
ідэя правесці такі 
турнір. Спачатку былі 
цяжкасці ў арганізацыі, 
але дзякуючы 
м э т а н а к і р а в а н а с ц і 
і зацікаўленасці 
аматараў футболу, у 

нас атрымалася. Нам хацелася не проста 
пагуляць у футбол ды забыцца, хацелася, 
каб гэты турнір застаўся ў нашай 
памяці. Таму мы арганізавалі афіцыйнае 
мерапрыемства з фота- і відэаздымкай, 
уручалі граматы”.
К.: “Што ты можаш сказаць ці 
пажадаць удзельнікам турніру?”
Андрэй: “Па-першае, хочацца падзякаваць 
ўсім, хто дапамагаў у правядзенні 
турніру па футболе і падтрымліваў нас. 
А таксама пажадаць, каб мы працягвалі 
арганізоўваць падобныя мерапрыемствы 
далей, і тым самым праводзілі час з 
асалодай і карысцю”.

Такім чынам, можна з упэўненасцю 
сказаць, што студэнты юрыдычнага 
факультэта БДУ з’яўляюцца не толькі 
інтэлектуаламі, але і прыхільнікамі 
актыўнага адпачынку. Што датычыцца 
турніру па футболе, то ён прайшоў 
паспяхова і на высокім узроўні. У 
турніры перамог мацнейшы!

Паліна Чаранкевіч.

Турнір па футболе 
“Мяч сяброўства”
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21 сакавіка адбылося паседжанне Студэнцкага Навуковага Савета 
юрыдычнага факультэта, дзе абралі новага Старшыню.  Ім стаў 
перспектыўны, мэтанакіраваны, актыўны студэнт Антон Халецкі. 
Жадаем Антону поспехаў у справе развіцця навукі на нашым родным 
факультэце!

22 сакавіка прайшлі выбары 
новага сакратара, намеснікаў 
і камітэта БРСМ юрыдычнага 
факультэта, якім была абрана 
Аляксандра Ляшук, рашэнне 
прынялі аднагалосна. Аляксандра 
ўжо год з›яўляецца часткай вялікай 
БРСМаўская сям›і, таму добра 
знаёма з самой арганізацыяй БРСМ, 
з яе мэтамі, а таксама правядзеннем 
мерапрыестваў, што робяць 
студэнцкае жыццё ярчэйшым.

22 сакавіка 2018 года ў 10.00 на юрыдычным факультэце БДУ прайшоў 
Дзень адчыненых дзвярэй для Абітурыентаў-2019. У гэты дзень будучыя 

абітурыенты і іх бацькі сустрэліся з прадстаўнікамі адміністрацыі 
факультэта і органамі студэнцкага самакіравання. Кожны старшакласнік 

атрымаў падрабязную інфармацыю аб паступленні і навучанні на 
факультэце, а таксама задаў пытанні, якія яго цікавілі.

Юрфак чакае цябе!

Аляксандра Ляшук, студэнтка 2 курса,
перможца рэспубліканскай алімпіяды 
па грамадазнаўстве 2015 і 2016 гг., 
скончыла мастацкую і музычную 
школу, залаты медаліст.

Антон Халецкі, студэнт 2 курса,
дапамагаў з арганізацыяй восеньскай 
канферэнцыі – 2017, працаваў у 
Фундаментальнай бібліятэцы БДУ ў 2017 г.

Выбары на ЮФ БДУ-2018!
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Студэнцкі Савет па якасці 
адукацы з’яўляецца даволі 
маладой арганізацыяй на 
факультэце, якая знайшла сваю 
нішу ў структуры студэнцкага 
самакіравання. 

У гэтым ёсць вялікая заслуга 
студэнтаў, якія працуюць у 
гэтай арганізацыі, а таксама яе 
кіраўніка Мірановіч Дар’і.

Мірановіч Дар'я, студэнтка 2 курса, 
лаўрэат шматлікіх міжнародных і 
рэспубліканскіх музычных конкурсаў, 
актыўны ўдзельнік канферэнцый па 
мадэляванні ААН, скончыла музычную 
школу.

Студэнцкі Савет па якасці адукацыі



БУДУЧЫЯ ЮРЫСТЫ 
ГУЛЯЮЦЬ У “МАФІЮ”

Мафія - стыльная гульня для 
разумных людзей.

Студэнцкі саюз юрыдычнага 
факультэта БДУ вырашыў 
падзяліцца сваёй сямейнай 
традыцыяй і запрашае акунуцца 
ў захапляльны “свет мафіі, дзе 
ўсё вырашае карта, а слова можа 
забіць”.

“Мафія” – займальная 
псіхалагічная гульня, заснаваная 
на асабістых зносінах паміж 
людзьмі. У гульні сутыкаюцца 
мірныя жыхары (чырвоныя 
гульцы) і прадстаўнікі мафіі 
(чорныя гульцы). Кім будзяце вы 
– вырашыць ваша карта. Гуляючы 
ў “Мафію”, чалавек набывае 
шмат карысных навыкаў: ён лепш 
узаемадзейнічае ў камандзе, 
павышае свой узровень лагічнага 
мыслення і развівае інтуіцыю. 

Студэнцкі саюз юрыдычнага факультэта БДУ прапануе прыняць 
удзел у гульні. Кожны панядзелак а 19 гадзіне ў аўдыторыі 402 вас 
чакаюць новыя знаёмствы, вясёлае і цікавае баўленне часу. Гульня 
“Мафія” навучыць вас разбірацца ў людзях, разаўе вашу ўважлівасць і 
логіку.
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