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V БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ
ЮРЫДЫЧНАЯ АЛІМПІЯДА - 2009

    20- 21 сакавіка 2009 года на базе юрыдычнага факультэта Беларускага
дзяржаўнага універсітэта сумесна з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі

Беларусь была праведзена юбілейная V Беларуская студэнцкая юрыдычная
алімпіяда - 2009, у вочным туры якой прымалі ўдзел 11 каманд і 53

індывідуальных удзельніка з 9 вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі
Беларусь, якія выпускаюць у свет спецыялістаў у галіне права, і

Юрыдычнага каледжа БДУ.
      Віншуем студэнтаў   юрфака Лабатага Аляксандра,  Дзмітрачкову
Ганну, Калько Анастасію, каманды «Just cause» і «Прававы аспект», якія

сталі пераможцамі Алімпіяды - 2009!
     Факультэт ганарыцца Вамі!
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     20-21 сакавіка 2009 года на
базе юрыдычнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага уні-
версітэта сумесна з Міністэр-
ствам адукацыі  Рэспублікі
Беларусь была праведзена  V
Беларуская студэнцкая юры-
дычная алімпіяда - 2009.
   У Беларускай студэнцкай
юрыдычнай алімпіядзе - 2009
прымалі ўдзел 11 каманд ( 12-
ая каманда для ўдзелу ў воч-
ным туры не з’явілася) і 53 інды-
відуальных удзельніка ( 7 інды-
відуальных
удзельнікаў
для ўдзелу ў
вочным туры
не з’явіліся) з
9 вышэйшых
навучальных
устаноў Рэс-
публікі Бела-
русь, якія
выпускаюць у
свет спецыя-
лістаў у галі-
не права, і
Юрыдычна-
га каледжа
БДУ.
   Паводле
выніка двух дзён цяжкіх спа-
борніцтваў, падчас якіх  удзель-
нікі Алімпіяды павінны былі пад-
рыхтаваць экспертнае зак-
лючэнне праекта нарматыўнага
прававога акта, праект пра-
вапрымяняльнага акта, пера-
клад юрыдычнага тэксту з рус-
кай мовы на беларускую, выка-
наць пэўныя тэсты амаль па
ўсім галінам права, паказаць
свае навыкі работы з інфарма-
цыйна-прававой базай, правес-
ці аналіз казуса і падрыхтаваць
прэзентацыю пазіцыі па

V БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ
АЛІМПІЯДА: СУЧАСНАЕ, БУДУЧАЕ І МІНУЛАЕ

грамадзянскай (гаспадарчай)
справе ў судзе другой  і першай
інстанцыі, а таксама правесці
аналіз казуса і падрыхтаваць
прэзентацыю пазіцыі па крымі-
нальнай справе ў судзе першай
інстанцыі, пераможцамі  V Бела-
рускай студэнцкай юрыдычнай
алімпіяды - 2009 сталі:

Індывідуальны залік:
1 месца: Лабаты Аляксандр
Васільевіч (Беларускі дзяржаў-
ны універсітэт);

2 месца: Дзмітрачкова Ганна
Віктараўна (Беларускі дзяр-
жаўны універсітэт);
2 месца: Марчук Васіліна Ва-
сільеўна (Юрыдычны каледж
БДУ);
3 месца: Калько Анастасія Ана-
тольеўна (Беларускі дзяржаўны
універсітэт).

Камандны залік:
1 месца: “Just cause” (Беларускі
дзяржаўны універсітэт);
2 месца: “Прававы аспект”
(Беларускі дзяржаўны універ-
сітэт);
3 месца: “Фартуна” (Акадэмія
кіравання пры Прэзідэнце Рэс-

публікі Беларусь);
3 месца: “Lynces justae”
(Гомельскі дзяржаўны універ-
сітэт імя Францыска Скарыны).
    А калі, аналізуючы вынікі V
Беларускай студэнцкай юры-
дычнай алімпіяды - 2009, зазір-
нуць у мінулае, то пачыналася
ўсё гэта вось як. Шэсць год таму
дэкан юрыдычнага факультэта
БДУ Балашэнка С. А. даручыў
дацэнтам факультэта Калініну
С. А. і  Шыдлоўскаму А. В.

рэалізаваць
такую ам-
біцыёзную
на першы
п о г л я д
ідэю – пра-
весці  на
ў з р о ў н і
рэспублікі
студэнцкую
юрыдычную
Алімпіяду.
У СССР
падобныя
студэнцкія
п р а е к т ы
ўжо існа-
валі , але
Алімпіяда

такога ўзроўню і  фармату
адбывалася ў краіне першы раз.
Тады партнёрамі юрыдычнага
факультэта БДУ у гэтай цяжкай
справе сталі  Нацыянальны
цэнтр прававой інфармацыі
Рэспублікі Беларусь, Вышэйшы
Гаспадарчы суд  Рэспублікі
Беларусь, Нацыянальны цэнтр
заканадаўства і  прававых
даследванняў Рэспублікі
Беларусь, кампаніі  Brit ish
American Tobacco; Coca-Cola;
Власава, Міхель & Партнёры;
Сцяпаноўскі , Папакуль і
Партнёры; Legal Technologies.

(Працяг на ст. 3)
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V БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ
АЛІМПІЯДА: СУЧАСНАЕ, БУДУЧАЕ І МІНУЛАЕ

Працяг ( пачатак на ст. 2)
   Кожны год да іх далучаліся
новыя арганізацыі , што,
безумоўна, сведчыць аб  заці-
каўленасці юрыдычнай грамад-
скасці ў правядзенні такога
мерапрыемства.  У гэтым годзе
акрамя ўжо традыцыйных парт-
нёраў, інфармацыйную і фі-
нансавую дапамогу ў пад-
рыхтоўцы і правядзенні Алім-
піяды аказалі кампаніі МТС,
«Брагінец і  партнёры»,
юрыдычная група «Аргумент»,
юрыдычная фірма «Trust»,
установа «Новая Еўразія»,
штомесячны практычны часопіс
“Юрыст”.
   Непасрэдна на юрыдычным
факультэце быў сфарміраваны
Арганізацыйны камітэт па
правядзенню  Алімпіяды ў
складзе не толькі выкладчыкаў,
але і студэнтаў юрыдычнага
факультэта БДУ, які ўзначаліў
дэкан Балашэнка С. А.
    Першапачаткова юрыдычная
Алімпіяда мела статус
міжвузаўскай, а ў 2007 годзе
набыла статус рэспубліканскай
і стала праводзіцца пад эгідай
Міністэрства адукацыі  Рэс-
публікі Беларусь на базе юры-
дычнага факультэта БДУ.
    Ідэя правядзення юрыдычнай
Алімпіяды з вялікім інтарэсам
была ўспрынята студэнтамі .

   Раней на агульнарэспуб-
ліканскім узроўні ў Рэспубліцы
Беларусь нічога падобнага не
праводзілася, а Алімпіяда
прапанавала новы спосаб
праверыць свае веды, выявіць
сябе ў спаборніцтве. Невыпад-
кова, што сярод беларускіх сту-
дэнтаў-юрыстаў адразу ж з’яві-
ліся жадаючыя прыняць удзел у
Алімпіядзе. Таксама трэба
адзначыць, што студэнты само-
га юрыдычнага факультэта БДУ
прымаюць актыўны ўдзел не
толькі  ў самой Алімпіядзе, але
і ў яе арганізацыі. Менавіта
таму, каб даць магчымасць як
мага большай колькасці
студэнтаў юрыстаў праявіць
сябе, структурна Алімпіяда
праходзіць у два этапы – завоч-
ны і вочны тур – і падзяляецца
на два блокі: індывідуальны і
камандны залік.
   На працягу пяці  гадоў
прызёрамі Алімпіяды ў каманд-
ным і індывідуальным спабор-
ніцтвах станавіліся студэнты
юрыдычнага факультэта БДУ,
Акадэміі кіравання пры Прэзі-
дэнце Рэспублікі Беларусь,
Гомельскага дзяржаўнага уні-
версітэта. Фіналістамі штогод
былі студэнты Брэсцкага дзяр-
жаўнага універсітэта, Акадэміі
МУС, юрыдычнага каледжа
БДУ, Беларуская дзяржаўнай

сельскагаспадарчай акадэміі.
   Шмат каго  цікавіць, што
практычна дае перамога на
Беларуская студэнцкай юры-
дычнай алімпіядзе. Перамога –
гэта, па-першае, самасцвяр-
джэнне,  прэзентацыя высокага
ўзроўню сваіх прававых ведаў.
Па-другое, пераможцы Алім-
піяды ўключаюцца ў Прэзідэнцкі
фонд  адоранай моладзі ,
атрымліваюць сацыяльныя
гарантыі  з боку дзяржавы
(напрыклад , яны маюць
прыярытэт пры паступленні ў
магістратуру, аспірантуру, ства-
раюцца ўмовы для іх далейшай
навуковай дзейнасці і роста
кар’еры).  Як паказвае аналіз
працаўладкавання ўдзельнікаў
пяці  юрыдычных  Алімпіяд ,
прыкладна палова з іх вучыцца
ў аспірантуры, іншыя займаюць
прэстыжныя дзяржаўныя па-
сады і  працуюць у значных
юрыдычных фірмах.
  Вельмі  значным вынікам
пяцігадовага правядзення
Беларускай студэнцкай юры-
дычнай алімпіяды можна лічыць
і тое, што па ўзоры Беларускага
дзяржаўнага універсітэта і
іншыя вышэйшыя навучальныя
ўстановы Рэспублікі Беларусь
пачалі выкарыстоўваць падоб-
ныя  формы пошуку  таленаві -

(Працяг на ст. 4)
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Працяг ( пачатак на ст. 3)
тай моладзі  і
р а з в і ц ц я
п р а к т ы ч н а й
ю р ы д ы ч н а й
адукацыі ў Рэс-
публіцы Бела-
русь. Так, на-
п р ы к л а д ,
Акадэмія Мі-
ністэрства ўнут-
раных  спраў
Рэспублікі Бела-
русь, абапіраю-
чыся на вопыт
ю р ы д ы ч н а г а
факультэта БДУ, распачала
новую традыцыю беларускай
юрыдычнай вышэйшай  адука-

V БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ
АЛІМПІЯДА: СУЧАСНАЕ, БУДУЧАЕ І МІНУЛАЕ

 цыі – юрыдычную Алімпіяду па

крымінальным праве.

  пацвярджае свой высокі статус
як форма   рэаліза-
цыі канцэпцыі раз-
віцця юрыдычнай
адукацыі ў Рэспуб-
ліцы Беларусь, яе
якасці і практычнай
накіраванасці , і
можна спадзявац-
ца, што яе ўзро-
вень, а таксама ці-
кавасць да яе з боку
дзяржавы, патэн-
цыяльных інфарма-
цыйнах і фінанса-
вых  партнёраў,

студэнтаў будуць толькі павы-
шацца.     З года ў год Беларуская сту-

дэнцкая юрыдычная алімпіяда Жарылоўская Марыя
Стрыхоўская Кацярына

АЛІМПІЯДА: ДУМКІ УСЛЫХ...
 …пра змены

з

  Чым жа адрознівалася
Алімпіяда-2009 ад папярэдніх?

    Ці змяніўся ўзровень падрых-
тоўкі  нашых  студэнтаў? На
думку Міхеля Канстанціна Міка-

       Мы спыталі пра гэта членаў
Журы, аднак не
ўсе змаглі адка-
заць на гэтае
пытанне: для ка-
госьці  гэтая
Алімпіяда была
першай. Так, на-
прыклад, суддзя
Вышэйшага Гас-
падарчага суда
Рабцаў Віктар
Мікалаевіч упер-
шыню прысут-
нічаў на гэтым
мерапрыемстве,
але ўжо ў першы
ж дзень адзначыў зацікаў-
ленасць удзельнікаў Алімпіяды
і  іх імкненне як мага лепш
паказаць сябе.

лаевіча, кіруючага партнёра
кампаніі “Уласава, Міхель і
партнёры”, узровень застаўся
тым жа, прычым выступленні

ўдзельнікаў індывідуальнага
заліку былі больш лагічнымі,
больш яркімі, чым выступленні
ўдзельнікаў каманднага заліку.
У гэтым пытанні прадстаўніца
кампаніі  “Сцепаноўскі, Папа-
куль і партнёры” Ігнатоўская

Таццяна Вітальеўна не пагадзі-
лася са спадаром Міхелем:
“Удзельнікі цяперашняй Алімпія-
ды ўжо не такія, як былі раней.

Яны сталі  больш
падрыхтаванымі ,
больш матыва-
ванымі , мэтанакі-
раванымі, у іх больш
азарту ”. Спадарыня
Ігнатоўская як
пазітыўныя змены
адзначыла “па-
шырэнне геаграфіі”,
то бок удзел
студэнтаў з боль-
шай колькасці ВНУ
нашай краіны, а
таксама вельмі
добрую арганіза-

цыю правадзення Алімпіяды
гэтага году.
…пра шокавую тэрапію
    Пачалася Алімпіяда, скажам
прама, не вельмі радасна для
юрыдычнага факультэта: з 18

(Працяг на ст. 5)
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удзельнікаў завочнага тура ў
вочны прайшлі  толькі  6. Як
адзначыў дэкан Балашэнка
Сяргей Аляксандравіч, такія
вынікі  завочнага тура былі
вельмі непрыемнымі і неча-
канымі.   Аднак ужо ў першы
дзень прагнозы Сяргея Аляк-
сандравіча былі даволі апты-
містычнымі: “Я вучыўся ў Маск-
ве, ва Францыі, і магу сказаць,
што ў Беларускага дзяржаўнага
універсітэта добрая прававая
школа”. У той жа час, як
заўважыў дэкан, “заўзяцеем за
нашых , але ж трэба калі-
небудзь і іншым адзначыцца. У
любым выпадку ўдзел  у
Алімпіядзе – гэт магчымасць
праверыць сябе, паказаць сябе,
свае веды ў “экстрымальных
сітуацыях”.

АЛІМПІЯДА: ДУМКІ УСЛЫХ...
Працяг ( пачатак на ст. 4)

…пра матывацыю ў
агульным і пра працу ў
прыватнасці
    Студэнты хвалююца, псуюць
сабе нервы падчас Алімпіяды.
Для чаго? Нехта прымае ўдзел,
каб  праверыць свае здольнасці
нехта – каб параўнаць свой
узровень з іншымі, а нехта –
проста каб адчуць смак
барацьбы.
   Існуюць і іншыя матывы. Не
сакрэт, што многія студэнты
ўдзельнічаюць у Алімпіядзе з
надзеяй, што там іх заўважаць
патэнцыяльныі працадаўцы.
    Ці спраўджваюцца такія ма-
ры?
  Партнёры Алімпіяды насам-
рэч не “адсочваюць” лёс
людзей, якія выступаюць
падчас вочных тураў, хаця, як
адзначае Міхель К. М.,  рабіць
гэта было б карысна.

    Тым не менш, усе партнёры
Алімпіяды сцвярджаюць, што
адзнака ў рэзюмэ “удзельнік
рэспубліканскай алімпіяды па
правазнаўсту” значна павяліч-
вае магчымасць атрымання
добрай працы. Пацвяржэннем
гэтага можа служыць той факт,
што ў многіх  кампаніях-
партнёраў алімпіяды працуюць
ці працавалі былыя пераможцы,
як, напрыклад, кіруючы партнёр
Віталій Фёдаравіч Брагінец, які
раней сам быў удзельнікам
Алімпіяды, а ў гэтым годзе
прадстаўляў кампанію “Брагінец
і партнёры” ў складзе Журы.
…пра аб’ектыўнасць і
пра пераможцаў

фінансавага партнёра? З гэтым
пытаннем мы звярнуліся да
прадстаўніцы юрыдычнай
фірмы “Trust” і па сумяшэнню
выкладчыцы юрыдычнага фа-
культэта Лазарэнкавай Вольгі
Валер’еўны. Вольга Валер’еўна
шчыра прызналася, што  падчас
фінальных выступленняў, калі
ўдзельнікі выказваюць сваю
пазіцыю ў “судовым паседжан-
ні”, душа, канечне, баліць за

   У любым выпадку тыя, хто не
змог заняць прызавое месца,
атрымалі нешта іншае: магчы-
масць паказаць сябе, аб’ектыў-
на ацаніць свае веды, убачыць
свае вартасці і недахопы і зра-
біць яшчэ адзін крок да таго,каб
стаць выдатнымі юрыстамі, з
якімі, як адзначыла Ігнатоўская
Т. В., “будзе прыемна сустрэцца
ў судзе.”

  Таму можна казаць, што пера-
можцы Алімпіяды сапраўды за-
служылі свае ўзнагароды.

   Як заўважыла Ігнатоўская
Т.В., “большасць пераможцаў
ужо маюць працу, і гэта адразу

“сваіх”, але, тым не менш, усе
члены Журы застаюцца  аб’ек-
тыўнымі і бесстароннімі.

заўважна: узровень іншы.”

    Як гэта: быць выкладчыкам і
ў той жа час прадстаўніком

Лішанкова Таццяна
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   Клюня Владимир Леони-
дович
   Проректор Белорус-
ского государственного
университета по учебной
работе, профессор

.

   По поводу «своих»… Для
меня, да и не только меня,
гораздо важнее то, что
Белорусская студенческая
юридическая олимпиада
проводится именно у нас, на
базе юридического  факультета
Белорусского государственного
университета, ведь это значит,
что именно у нас есть для этого
все условия:  хорошая правовая
школа, талантливые кадры,
настоящие профессионалы
своего дела. Нельзя болеть
только за своих, ведь у каждого
ребенка, у каждого студента
есть родители, которые
переживают за них, а в эти дни
особенно.  Конечно, каждый из
участников Олимпиады меч-
тает о победе, но хочу сказать,
что само по себе участие в
Олимпиаде такого уровня – это
уже показатель высокой
подготовленности и очень ка-
чественных знаний. Желаю
удачи всем!!!

  - Владимир Леонидович, как
Вы относитесь к идее Белорус-
ской студенческой  юридиче-
ской олимпиады, проводимой
вот уже в пятый раз в стенах
БГУ?
 - Я уверен, что это очень
важное дело. Вообще, любая
Олимпиада – это выявление
наиболее способных людей, в
том числе в профессии юриста.
  - Какие Вы видите перспек-
тивы развития для победи-
телей  Олимпиады?
  - Юридическая Олимпиада  -
одна из первых , основных
Олимпиад, проводимых в БГУ.
С одной стороны, думаю, что
многие из её участников «уйдут
в науку»:  продолжат своё
обучение в магистратуре,
аспирантуре и вновь вернутся
в студенческую аудиторию, но

уже в другом качестве. С другой
стороны, если они решат пойти
по стезе юристов-практиков,
это тоже будет очень хорошо.
Органы юстиции, адвокатура,
суды… все они очень нуждают-
ся именно в  профессионалах.
В любом случае, победителей
юридической Олимпиады ждет
большое будущее, и нет
никаких  оснований для
беспокойства.
  - Будете ли Вы переживать
за кого-нибудь конкретно?
Поддерживаете ли  «своих»
участников ?
  - Если бы в Олимпиаде участ-
вовала бы  моя дочь, то, конеч-
но, я никак не смог бы остаться
полностью  безразличным
(смеется). Но в положении
проректора чьи-либо интересы
не могут превалировать.

была достигнута цель
Олимпиады - борьба за
качество знаний. А у кого
уровень подготовки окажется
наиболее высоким – тот и
станет сильнейшим, выиграет
Олимпиаду. Мне очень бы
хотелось, чтобы все студенты
ответственно относились к тому,
чему их учат, и шли только
вперед к знаниям и будущему по
достойному примеру участ-
ников и победителей Бело-
русской студенческой юриди-
ческой олимпиады.

   Победить должен силь-
нейший, а студентом какого
университета  он окажется:
государственного или ком-
мерческого – уже не столь
важно. Важно другое: чтобы Марина Боровая

... ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ - БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО
ЗНАНИЙ
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ДНЕВНИКИ БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ - 2009

20  марта, первый день
Белорусской студенческой
юридической олимпиады -

2009.
 8.00 – На
юридическом фа-
культете БГУ было
не протолкнуться:
проходила регист-
рация участников
О л и м п и а д ы .
Утомлённые доро-
гой, не выспав-
шиеся и напряжен-
ные, они всё-таки
согласились отве-
тить на несколько
наших  вопросов.
Как оказалось, ко-
манда «Парадокс», представля-
ющая интересы Юридического
колледжа БГУ, первый год
участвует в Олимпиаде и её
состав является исключительно
женским. Девушки признались,
что их девиз - это единство ко-
манды, вера в победу и хоро-
шее настроение. Затем нам
удалось поговорить с участни-
ком, который
выступал в инди-
видуальном зачете
и представлял Бе-
лорусский Инс-
титут Правове-
дения. Его жизнен-
ное кредо - главное
не победа, а учас-
тие, поэтому на
Олимпиаду при-
шел ради получе-
ния опыта.

оценивала свои силы. На
Олимпиаду приехали и
студенты Витебского государ-
ственного университета имени

П. М. Машерова, которые были
уверены, что все, что не
делается - всё к лучшему, а
уровень подготовки покажет
Олимпиада. Такой ж точки
зрения придерживалась и
команда «Aura academica»
Белорусской государственной
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
академии, которые заняли

первое место в заочном
отборочном туре.

   Команда Моги-
левского госу-
д а р с т в е н н о г о
университета имени А.
Кулешова с интересным
названием: «Обжалованию не
подлежит» была настроена
решительно, но при этом трезво

  9.00 – По традиции декан
юридического факультета БГУ
Балашенко Сергей Алек-

сандрович поприветствовал
участников Олимпиады, поздра-
вил всех прсутствующих с откры-
тием юбилейной V Белорусской

с т у д е н ч е с к о й
ю р и д и ч е с к о й
олимпиады и по-
желал «ни пуха, ни
пера». Ответ
последовал неза-
мед л и т ел ь н о !
Также Сергей
Александрович от-
метил, что присут-
ствующие участ-
ники привезли на
наш факультет
весну. Сергей
Александрович

выразил  глубокую призна-
тельность спонсорам, которые
не только оказали инфор-
мационную и финансовую
поддержку в подготовке и
проведении Олимпиады, но и
лично присутствовали в составе
Жюри.

Постепенно все
у ч а с т н и к и
получили свои
задания и отпра-

вились в указанные  аудитории
выполнять поставленную перед
ними задачу.

     После торжественного откры-
тия Олимпиады последовал

небольшой сюр-
приз для при-
сутствующих: на
экране проектора
была показана не-
большая фотона-
резка из архивов
всех прошедших
Олимпиад  -  сразу
заметно, что под-
ход был творчес-
ким и с душой!

  13.00 – Участники индивидуал-
(Працяг на ст. 8)
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аль ного зачёта отправились на
обеденный перерыв. После их
возвращения мы попросили
рассказать о заданиях :
основными проблемами для
участников стали составление
правоприменительного акта;
нехватка времени, отведенного
на выполнение задания;
перевод юридического текста с
русского на белорусский язык.
Задания показались интерес-
ными и, как признались участ-
ники, на первый взгляд  по
сравнению с прошлым годом
особой сложности не пред-
ставляли.

Працяг ( пачатак на ст. 7)

ДНЕВНИКИ БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ - 2009

  15.00 – На обеденный
перерыв отправились участники
командного зачёта, чтобы
подкрепиться, отдохнуть и
восстановить силы. После их
возвращения нам удалось
поговорить с некоторыми из
участников, чтобы узнать  их
впечатления от заданий
Олимпиады. Также как и
индивидуалы, команды «пожа-

  16.30 – Подкрепившись,
участники командного зачёта
отправились отстаивать свои
позиции в инсценированном
судебном заседании по делу в
гражданском (хозяйственном)
суде во второй инстанции. В
Жюри сегодня заседало
большинство из наших
спонсоров! Со своими презен-
тациями выступали ребята
хорошо, единственным пре-
пятствием к долгожданной
победе было лишь волнение,
которое так или иначе
проявлялось в выступлениях
участников, лишь у нескольких
ребят, которые представляли
свои команды, наш зоркий
взгляд не уловил ни единого
признака волнения при
выступлении. После того как
все сказали своё веское слово,
судьи подвели итоги и указали
на некоторые ошибки участ-
ников: некорректное  оформле-
ние текста жалоб, ходатайств к
суду и некоторые другие
негативные моменты, но в
целом выступления команд
членам Жюри понравились,
ведь этот этап это отнюдь ещё
не конец, чтобы можно было
опускать руки и для того, чтобы
просто выступить необходима
определённая смелость и
лидерский потенциал.

ловались» на нехватку времени,
сложность перевода, анализа
экспертизы и казуса. Пред-
ставители команды «Aura
academica»  признались, что
организация Олимпиады на
очень высоком уровне, Минск и
Юрфак встретили их госте-
приимно, задания были инте-
ресными и творческими.

   Практически в это же время
(16.35) студенты - индивидуалы
(2-й поток) отправились в ауди-

тории выполнять последнее на
сегодняшний  день задание –
тест, который включал в себя
вопросы из всех отраслей пра-
ва, дабы проверить, насколько
участники эрудированны.
  19.00 – пока команды
отстаивали свою позицию в
«суде», а второй поток
индивидуалов уже вовсю ре-
шал предложенное им тесто-
вое задание, первый поток
только был  на изготовке к
последнему в этот день рывку:
юридическому переводу. Позже
участники признаются нам, что
это задание вызвало у кого-то
просто легкое недоумение и
небольшие трудности при
переводе, а кто-то просто был
в глубоком шоке!  Что же
касается индивидуалов
первого потока, то у них
вызвали трудности вопросы по
экологическому и земельному
праву, некоторые из участников
посетовали на большое
количество вопросов (400

(Працяг на ст. 9)
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вопросов) и большую нагрузку,
которая под конец дня (под
влиянием также и нервного
перенапряжения) казалось
просто террором!

Працяг ( пачатак на ст. 7)

ДНЕВНИКИ БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ - 2009

21 марта 2-ой день
Белорусской студенческой
юридической олимпиады -

2009.
   9.00 — Все с нетерпением
ожидали объявления резуль-
татов минувшего дня: в 609
аудитории собрались команды,
а в 610 – индивидуальные
участники. В итоге, в финал
вышли 8 команд и 22
индивидуальных участника.
Получив задания финального
тура, участники на целых 5
часов погрузились в анализ
казуса и подготовку презен-
тации позиции по уголовному
(команды) и гражданскому
(индивидуалы) делам в суде
первой инстанции.
 14.00 — Хорошенько
подкрепившись в столовой
Главного корпуса БГУ и немного
отдохнув, участники Олим-
пиады поделились впечатле-
ниями о прошедших «испыта-
ниях» и трудностях, возникших
по ходу выполнения заданий.
Как выяснилось, пользование
базой «Эталон» далось с
трудом, потому что студенты в
основном пользуются базой
«Консультант Плюс». Многим
казус показался достаточно
сложным, но природная со-
образительность и умение
применять полученные знания
на практике помогли участникам
достойно выйти из ситуации. Не
обошлось и без технических
проблем. В целом, участникам
понравилась организация
проведения Олимпиады. Перед
финальным рывком настроение
у них заметно улучшилось, ведь

осталось совсем немного, и они
наконец-то смогут выспаться.

   13.15 — Финал участников
индивидуального зачета: пре-
зентация позиции по граж-
данскому делу в суде первой
инстанции. Студенты показали
свои знания в области  юрис-
пруденции, умение отстаивать
свою позицию и приводить
обоснованные аргументы.

   14.45 — Финал участников
командного зачета: презентация
позиции по уголовному делу в
суде первой инстанции.
Участники выступали «дуэтом»:
обвинение-защита.

   По окончанию презентации
члены Жюри поделились дель-
ными советами и замечаниями,
высказали пожелания дальней-
шего сотрудничества.

   Волнение сказывалось на
ответах, и порою участники сби-
вались с правильного хода рас-
суждений, неправильно стави-
ли ударения в словах и употреб-
ляли слова-паразиты. Но в це-
лом финалисты старались гово-
рить четко и уверенно, с расста-
новкой акцентов.

бы обратить внимание на уме-
ние держать себя и отстаивать
свою позицию. Не менее важ-
ным оказалось и грамотное
оформление документов: без
пунктуационных и орфографи-
ческих ошибок, ведь юрист дол-
жен не только хорошо говорить,
хорошо выглядеть, но и грамот-
но писать. И, конечно, у юриста
должна быть харизма. Именно
наличие этих условий опре-
деляло позицию Жюри по отно-
шению к конкурсантам. «Для
начала необходимо научиться
играть роль юриста, а затем
соответствовать ей». С такими
словами одного из членов
Жюри не поспоришь.

  На взгляд Жюри, в первую оче-
редь конкурсантам следовало

   Напряжение было нешуточ-
ное, но участники с достоинст-
вом и  юмором отвечали на ка-
верзные вопросы членов Жюри.
Приняв во внимания замечания
Жюри в первый день проведе-
ния Олимпиады, ребята стара-
лись говорить четко и по су-
ществу, однако не все смогли
удержаться от лирических
отступлений. Как отметили
позже  члены Жюри, презен-
тация была очень интересной,
и в будущем ребята станут
прекрасными специалистами.
Но, к сожалению, далеко не все
смогли правильно определить
меру наказания преступлений,
поэтому так важно следовать
«букве закона».
    18.15 — Состоялась презен-
тация книги «Обучение в
юридической клинике», в
которой детально описаны пра-
вовые основы, методики,

(Працяг на ст. 10)
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юридическая техника и
практикум. Членам Жюри
достался памятный авторский
экземпляр книги, а все же-
лающие могут найти электрон-
ную версию книги на сайте
юридического факультета (www.
law.bsu.by). К тому же по экземп-
ляру книги в подарок получили
библиотеки Вузов, студенты
которых принимали участие в
Олимпиаде.

Працяг ( пачатак на ст. 7)

ДНЕВНИКИ БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ - 2009

    19.00 — Moment of glory или
дожившие до субботы. Торжест-
венная часть закрытия Бе-
лорусской студенческой юриди-
ческой Олимпиады-2009 нача-
лась с просмотра 3-х видео-
роликов о том, как проходила
Олимпиада, о работе Жюри и
Оргкомитета. Освежив в памяти
последние 48 часов и от души
посмеявшись (спасибо Елисе-
еву Сергею), участники Олим-
пиады приготовились к выне-
сению долгожданного «приго-
вора».
     С замиранием сердца ребя-
та слушали, как начальник Выс-
шей школы Министерства обра-
зования Э.Г. Шевцов объявляет
победителей Олимпиады.
Радуясь от всей души,  лауреа-
ты получали медали и памят-
ные подарки - наборы юриди-
ческой литературы. А победи-
тели получили еще и полезные
подарки - кружки с логотипом
Олимпиады!
  22.00 — Уставшие, но не-
сомненно довольные участники
и победители  Белорусской
студенческой юридической
Олимпиады-2009 после двух
коротких, но очень насыщенных
дней интеллектуального сорев-
нования покидали стены юриди-
ческого факультета Белорус-
ского государственного универ-
ситета. Кому-то Олимпиада

принесла победу, кому-то -
поражение, но бесспорно одно:
участники приобрели бесцен-
ный опыт примения своих теоре-
тических знаний на практике.

   От всей души желаем им
дальнейших успехов в дальней-
шей научной работе!

Крупко Анна
Станкевич Анна
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   Каманда ўжо трэці раз зма-
гаецца за перамогу ў гэтым
інтэлектуальным спаборніцтве
беларускіх студэнтаў-юрыстаў.
На думку гасцей з Гомеля, у гэ-
тым годзе вельмі адметным бы-
ло Журы, якое прыцягнула да
сябе шмат увагі, бо яго склад
быў вельмі  адметным. Як
лічыць “Lynces justae”, Алім-
піяда гэта не толькі барацьба за
званне найлепшага, імкненне
да перамогі, але яшчэ і вясёлы
і цікавы спосаб забавы, тым
больш яшчэ і  значна
прадуктыўны спосаб навучан-
ня. Аднак, як адзначылі ўдзель-
нікі, перамога на Алімпіядзе і
дае шмат радасных эмоцый,
але ўсё ж такі “жыццё падзя-
ляецца на перыяды “да Алім-
піяды” і “пасля”, таму што яна
патрабуе значнай падрыхтоўкі і
нэрвовага напруджання.

АДЗІН У ПОЛІ НЕ ВОІН
   Нарэшце сталі вядомымі
вынікі чарговай ужо V Бела-
рускай студэнцкай юрыдычнай
алімпіяды - 2009, якіх мы чакалі
з нецярпеннем, бо вельмі
хваляваліся за студэнтаў
юрфака, якія традыцыйна
прымалі ўдзел у Алімпіядзе.
   Згодна вынікаў Алімпіяды,
лепшыя каманды размясціліся
наступным чынам: 3 месца
падзялілі паміж сабой    гомель-
ская каманда «Lynces justae»
(Гомельскі дзяржаўны універ-
сітэт імя Францыска Скарыны) і
каманда «Фартуна» з Акадэміі
кіравання пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь, 2 месца
заняла каманда Беларускага
дзяржаўнага універсітэта “Пра-
вавы аспект”,  а 1 месца адвая-
вала другая каманда БДУ  -
«Just cause».
     Мы звярнуліся да ўдзельні-
каў каманд з прапановай адка-
заць на некаторыя нашы пытан-
ні. Вось што з гэтага атрымала-
ся.
    Свае ўражанні ад апошняй
Алімпіяды ўдзельнікі “Lynces
justae” выказалі так: “ з кожным
годам Алімпіяда становіцца
цяжэй за мінулую. Мы ўжо не
першы раз прымаем удзел у
гэтым мерапрыемстве, таму і
заўважаем такія змены. І сам
узровень каманд становіцца
вышэйшы, таму ад гэтага яшчэ
складаней.”

   “Алімпіяда – гэта заўжды
падрыхтоўка”– падвёў вынік
капітан каманды. Напрыканцы
гомельская каманда “Lynces
justae” пажадала юрыдычнаму
факультэту БДУ і  далей
працягваць такую важную і
карыснуюдля студэнтаў
традыцыю, як правядзенне
Беларускай студэнцкай юры-
дычнай алімпіяды, і паабяцала
і далей прымаць удзел у ёй.
 Сваімі  думкамі  наконт
Алімпіяды з нам падзяліліся і
наступныя пераможцы, студэн-
ты нашага факультэта, каманда

“Прававы аспект”. Як лічаць
удзельнікі  каманды, такіх
высокіх  паказчыкаў яны
дамагліся, дзякуючы грунтоўнай
падрыхтоўцы. Заданні Алімпія-
ды здаліся ім дастаткова скла-
данымі, але найбольшую цяж-
касць выклікаў крымінальны
працэс. Удзельнікі каманды
падкрэслілі, што вельмі важна
праводзіць такога рода
мерапрыемствы, так як яны
дапамагаюць студэнту паказаць
свае здольнасці, дамагчыся
значных  поспехаў у галіне
права, што яшчэ больш схіляе
студэнтаў да якаснага
паглыблення сваіх  ведаў.
Асаблівая ўвага была аддадзе-
на арганізацыі Алімпіяды, таму
ўдзельнікі  “Прававога аспекта”
паказалі  сваю павагу да
Арганізацыйнага камітэту і
падзякавалі за якасна пра-
ведзеную работу.
  Нарэшце, першае месца
заняла каманда юрыдычнага
факультэта Беларускага
дзяржаўнага факультэта «Just
cause». Самі  ўдзельнікі
перакладаюць назву сваёй ка-
манды як “правая справа”. Гэты
калектыў пачаў сваю дзейнасць
з 2007 года перамогай на
Беларускай студэнцкай юры-
дычнай алімпіядзе, падчас якой
яны занялі  ганаровае 1-ае
месца. Наступны 2008 год быў
адзначаны 2 месцам. Сучасны

(Працяг на ст. 12)
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АДЗІН У ПОЛІ НЕ ВОІН
Працяг ( пачатак на ст. 11)

    Як адзначаюць самі ўдзель-
нікі  каманды, магчымасць
займаць такія высокія месцы на
Алімпіядзе абумоўлена не
толькі самой падрыхтоўкай, але
і тым, што каманда мае прак-
тычны вопыт, дзякуючы працы
мінулых  і  часткі  сучасных
удзельнікаў каманды, якія ўнес-
лі значны ўклад  у развіццё
калектыву, тым больш, што  і за-
раз існуе падтрымка з боку
пачынальнікаў гэтай справы.
   “Для нас было вельмі важна
прыняць удзел у гэтай Алім-
піядзе. Папярэдні вопыт даваў
нам магчымасць разлічваць на

падзяку Арганізацыйнаму
камітэту, які на вельмі высокім
узроўні  падрыхтаваў і  за-
бяспечыў правядзенне Алім-
піяды, а таксама мінулым
удзельнікам каманды Дзмітрыю
Лаеўскаму і  Уладзіміру
Старавойтаву за іх падтрымку і
значную дапамогу камандзе ў
працэсе падрыхтоўкі.
   Удзельнікі каманды адзна-
чылі, што хаця і вельмі рады
сваёй перамозе, але ўсё ж такі
“толькі на яе і працавалі”, таму
жадаюць будучым удзельнікам
Беларускай студэнцкай юры-
дычнай алімпіяды паверыць у
свае магчымасці і бясстрашна
ісці ў будучыню да новых ведаў
і перамог.

значны вынік. Тым больш, што
гэта для нас прынцыпова – мы
абаранялі  гонар нашага
факультэта. Алімпіяды неабход-
на праводзіць, таму што яны
даюць магчымасць студэнту
паказаць сябе з лепшага боку”
– адзначае «Just cause».
   На пытанне, што здалося
найбольш складаным, удзель-
нікі калектыву адназначылі, што
сама Алімпіяда была не з лёгкіх,
але найбольшага эмацыяналь-
нага напруджання патрабавалі
публічныя выказванні, і хаця
яны вельмі ўважліва рыхта-
валіся да такога тыпу заданняў,
але ўсё ж такі гэта найбольш
паўплывала на настрой
удзельнікаў. Удзельнікі «Just
cause» выказалі  асаблівую Кандратовіч Ганна

СЛОВА ПЕРАМОЖЦУ
    У чарговы раз на юрыдычным
факультэце БДУ праводзілася
Беларуская cтудэнцкая юры-
дычная алімпіяда. На працягу
двух дзён мы мелі
магчымасць назіраць
за тым, як студэнты
розных  вышэйшых
навучальных устаноў
Беларусі і Юрыдыч-
нага каледжа БДУ
змагаліся за права
звацца лепшымі
студэнтамі-юрыстамі
Рэспублікі Беларусь.
   21 сакавіка 2009
года было вельмі
важным днём для
ўдзельнікаў Алім-
піяды – Журы аб’явіла вынікі і
назвала пераможцаў чарговай
Беларускай студэнцкай
юрыдычнай алімпіяды.
  Сярод ўдзельнікаў індыві-
дуальнага тура першае месца
заняў студэнт 3 курса юрыдыч-
нага факультэта БДУ Лабаты
Аляксандр, з якім адразу ж

пасля ўрачыстый цырымоніі
ўзнагароджання паразмаўляў
карэспандэнт “Вострава ЮфЪ”:
 - Аляксандр, якое пачуццё ў

цябе выклікае перамога ў
Алімпіядзе?

мерапрыемстве мяркуе за
сабой вялікую адказнасць, бо
ты прадстаўляеш не толькі свае
інтарэсы, але і інтарэсы ўсяго

факультэта.

 - Вядома, перамога ў Алім-
піядзе такога ўзроўня выклікае
ў першую чаргу пачуццё поўнага
задавальнення. Адчуваю
шчырую радасць ад таго, што
здолеў дасягнуць пастаўленай
перад сабой мэты. Удзел у такім

- Ты ўпершыню
прымаеш ўдзел у
Алімпіядзе?
 - Не, у мінулым
годзе я ўдзель-
нічаў у Алімпіядзе
таксама ў індыві-
дуальным заліку.
Тады атрымалася
заняць дванац-
цатае месца. (Але
і  гэта нядрэнны
рэзультат для
першай спробы)*.

Вырашыў прыняць удзел зноў,
як бачна, не дарэмна.
  - У Алімпіядзе ўдельнічалі леп-
шыя студэнты-юрысты са
ўсёй Беларусі. Перамога ў
такой Алімпіядзе – складаная
справа. Як у цябе атры-
малася?

(Працяг на ст. 13)

склад каманды ўключае двух
пяцікурснікаў і трох чацвера-
курснікаў.
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РАСПАЎСЮДЖВАЕЦЦА
БЯСПЛАТНА

- Вялікае значэнне маюць
тэарэтычныя веды, на якіх
цалкам пабудавана большая
колькасць заданняў, таму
патрэбна старанна і рупліва
вывучаць прававыя дысцып-
ліны. Акрамя гэтага неабходна
самастойна чытаць шмат
дадатковай літаратуры. Ну і
зразумела мне спатрэбіўся
вопыт папярэдняга ўдзелу ў
Алімпіядзе – гэта 40-50%
перамогі. Вельмі дапамагла
маральная падтрымка сяброў,

аднагрупнікаў, выкладчыкаў,
бацькоў, якія ўвесь час былі
побач, хваляваліся за мяне.

  - Як ты можаш ацаніць ўзро-
вень арганізацыі Алімпіяды ў
гэтым годзе?

дастаткова высокім узроўні.
Адчуваецца дакладнае кіраў-
ніцтва Калініна Cяргея Артура-
віча, Шыдлоўскага Андрэя
Віктаравіча, якім патрэбна
сказаць асобнае дзякуй. Добра
працаваў і Аргкамітэт, якому
належыць вялікая заслуга ў ар-
ганізацыі не толькі Алімпіяды,
але і іншых мерапрыемстваў на
юрыдычным факультэце.

 - Цікава ведаць, чым ты
займаешся ў вольны ад вучобы
час?
  - Свабоднага часу ў мяне не
так ужо і шмат, але я заўсёды
знаходжу магчымасць для
заняткаў спортам. Люблю
гуляць у футбол, некалькі разоў
выступаў у складзе каманды
факультэта. Мяне цікавяць
розныя праблемы рэлігіі , у
сувязі  з чым чытаю шмат
адпаведнай літаратуры.

 - Твае пажаданні студэнтам
юрфака.
  - Жадаю, каб у наш няпросты
час людзі заўсёды заставаліся

людзьмі! Студэнтам-юрыстам
таксама можна пажадаць, каб іх
юрыдычная пазіцыя заўсёды
супадала з маральнай. І
вядома, ўсім шчасця, здароў’я і
творчых поспехаў!
 - Ад усіх студэнтаў, выклад-
чыкаў юрыдычнага факуль-
тэта жадаем табе моцнага
здароў’я, поспехаў, высака-
родных імкненняў, новых ідэй і
творчага пад’ёму!

   - Алімпіяда праведзена на

Халупка Наталля

«Востраў ЮфЪ» шчыра дзякуе
адміністрацыі сайта

юрыдычнага факультэта БДУ
(law.bsu.by) і Вользе Мікалаеўне
Знак за дапамогу і разуменне і

спадзяецца не далейшае
супрацоўніцтва!)

СЛОВА ПЕРАМОЖЦУ
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