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23 ЛЮТАГА — ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ І ЎЗБРОЕНЫХ СІЛ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ!

      «Востраў ЮфЪ» шчыра віншуе прафесарска-выкладчыцкі склад, студэнтаў,
аспірантаў і магістрантаў юрыдычнага факультэта, а таксама курсантаў ваеннага
факультэта БДУ, якія вучацца на юрфаку, са святам абаронцаў Айчыны!

       Няхай гэты святочны дзень будзе багаты на шчырыя пажаданні, прыемныя
сустрэчы, радасць. Няхай заўсёды поруч з вамі будуць любімыя, каханыя, родныя,
адчувайце іх разуменне, падтрымку і вернасць.

        Моцнага вам здароўя, вялікага шчасця, аптымізму, поспехаў у працы, упэўненасці
ў заўтрашнім дні, міру і спакою на нашай зямлі!
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прокуратуре, но затем об-
разовалась аспирантура при
Минском юридическом инсти-
туте, и из работника проку-
ратуры я стал аспирантом и
продолжил работу лаборантом.
После 1-ого года обучения я вёл
занятия по спецкурсу по теории
государства и права, а после 2-
ого года я стал  вести пре-
подавательскую работу.
     Закончив аспирантуру, я
успешно  защитил кандидат-
скую диссертацию, после чего
меня зачислили на работу
преподавателем. Затем стар-
шим преподавателем, потом -
доцентом, а после всего этого я
защитил  в Ленинградском
государственном университете
докторскую диссертацию на
тему «Эффективность за-
конодательства в создании
материально – технической ба-
зы».
      Видимо, моё выступление
очень понравилось членам
Совета по защите, так как потом
мне предложили стать членом
Совета по защите докторских
диссертаций. В Ленинградском
государственном университете
на юридическом факультете
был  создан Совет, где я
участвовал на протяжении 2-ух
созывов.  По истечении не-
которого времени я отказался
от участия в Совете, так как у
меня возникли трудности с
проживанием и переездами из
Минска в Ленинград.
    Что же касается моих
профессиональных заслуг, то
мне было присвоено звание
Заслуженного юриста Рес-
публики Беларусь, Ми-
нистерство юстиции удостоило
меня звания Почётного работ-
ника юстиции, а в прошлом году
Совет юристов наградил меня

Працяг  на ст.3

 З нагоды Дня абаронца
Айчыны карэспандэнт
«Вострава ЮфЪ» узяў
інтэрв`ю ў чалавека, які не
толькі працуе на юрыдыч-
ным факультэце БДУ з 1950
года, столькі часу дорыць
студэнтам веды, чалавека,
які напісаў 139  навуковых
прац, у тым ліку 7 мана-
графій, падрыхтаваў 1 док-
тара навук і 5 кандыдатаў
навук, але яшчэ і прайшоў
усю вайну, абараняючы род-
ную краіну. І гэты чалавек -
Драбязка Сцяпан Гры-
гор`евіч.

  -  Я родился 7 августа 1922
года в Украине в селе Вьюнище
Сосницкого района Черни-
говской области.
   Позже я узнал , что это
казачье село. Казаки плыли по
Десне, из Десны в Днепр, а из
Днепра  - в Черное море, где
они нападали на турецкие
корабли, затем возвращались
обратно. Мой прадед был в
числе тех казаков. Я окончил

среднюю школу  с отличием,
после чего в 40-ом году был
призван в армию.
       Что касается моей будущей
профессии, то она опреде-
лилась, когда я еще не ходил в
школу: у  моего старшего брата
был  друг, который играл в
театре, и, когда они встречались
и размышляли о будущем, этот
артист, которого я считал
авторитетом и очень талант-
ливым человеком, неоднократ-
но заявлял, что хочет быть
юристом, и я, еще не понимая,
что это такое, исходя из того, что
он к этому стремится, тоже
говорил, что хочу быть юристом.
      В 40-ом году я был призван
в армию и воевал. Служил 5-6
лет и последняя дислокация
нашего 722-ого истребительно-
авиационного полка, комсоргом
которого я был, была в Минске.
После окончания войны всем
тем,  кто ещё служил в армии,
предоставлялась возможность
поступить на заочное отде-
ление, а поскольку я окончил
школу с отличием, то имел
право поступить в любой ВУЗ
страны без  вступительных экза-
менов. Я поступил на заочное
отделение Минского юриди-
ческого института, здание
которого находилось на Кирова,
49.
    После демобилизации я
написал  заявление для
перевода на стационарное
обучение, и уже через не-
сколько месяцев был назначен
лаборантом так называемого
кабинета марксизма-лени-
низма. Если я учился во 2-ую
смену, то работал в 1-ую смену
и наоборот. Таким образом, я
работал  на полную ставку.
        После окончания Минского
юридического института я
изъявил желание работать в

ЮРФАК І ВАЙНА  -  МЫ ВЕДАЕМ ІМЁНЫ СВАІХ ГЕРОЯЎ.

 - Здравствуйте, Степан
Григорьевич . Расскажите ,
пожалуйста, о своей жизни, о
своём профессиональном пути.
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в полке нас ещё не было.
    С первого раза зайти на
посадку нам не  удалось, но со
второй или третьей попытки нам
всё-таки удалось  посадить са-
молёт. После этого однополчане
в шутку стали именовать меня

инструктором по
подготовке «ноч-
ника».
 - Степан Гри-
горьевич, может
быть, Вы хотите
что-нибудь по-
желать препо-
давателям и сту-
дентам  юрфака в
этот празднич-
ный  День защит-
ника Отечества?
 - Да. Я желаю
реализовать, как
учил  в древности
ещё Платон, са-
мую высшую фор-
му любви - любовь
к знаниям. Но я
вместе с тем счи-
таю, что она будет
успешна и плодо-
творна только
тогда, когда будет
сочетаться с
хорошим отдыхом
и весёлым наст-
роением. Желаю
обладать очень

важным и полезным умением
сочетать отдых  и труд без
чрезмерности в отдыхе. Такое
умелое сочетание даёт по-
настоящему хороший результат!
  - Спасибо Вам, Степан
Григорьевич, за уделённое нам
для интервью время. От всей
души желаем  Вам праздника не
только  в этот день, но  и  в
каждый последующий! Счастья
Вам, крепкого здоровья и удачи
во всех жизненных начинаниях!

                               Гутарыла
                             Ганна Крупко

 - Расскажите ,
пожалуйста, какой-
нибудь интересный
случай из  жизни ,
который произошёл
с  Вами в военные
годы.

 Некоторые негосу-
дарственные ВУЗы предлагали
мне перейти к ним на работу (с
повышенной оплатой), но я
остался верен свое-
му Университету и
благодарен тому
коллективу, с ко-
торым сейчас ра-
ботаю.

   - В военные годы
со мной произошёл
такой случай. Когда
наш полк стоял на
окраине Горь-
ковского автозавода,
немцы бомбили
завод и аэродром
(на  заводе строили
также самолёты и
танки, этот регион
производил около
60% военной про-
дукции). Мы охра-
няли этот объект,
кроме того, мы со-
трудничали с так
называемым светосигнальным
полком, который помогал нам в
отражении вражеских атак.
      В этом военном подразде-
лении «прожектористов» дол-
жен был быть представитель
нашего полка. Таким предста-
вителем был я.
     Однажды после обеда мы
вылетели из нашего полка на
кукурузнике, летчик был
вооружен очками (в отличие от
меня). Я должен был опре-
делить ориентир, которым явля-
лась ветряная мельница, где

Высшей юридической премией,
которая называется «Фемида».

стояло подразделение, и вы-
садиться там. Итак,  мы летели,
но мне было плохо видно, так
как у меня  не было  очков, а
оказалось, что ветряных мель-
ниц было несколько. Так мы
пролетели все селенья и  лётчик

мне сообщает, что по времени
мы уже должны были вер-
нуться. Пришлось нам возв-
ращаться обратно в свой полк.
    На тот момент уже стало
темно, а  этот лётчик не являлся
«ночником» (чтобы иметь
возможность вылетать ночью,
нужно было пройти соответ-
ствующую подготовку). При
посадке нужны были спе-
циальные навыки, которых
естественно ни у меня, ни у
летчика не было. В это время в
полке уже забеспокоились, по-
тому что ни в подразделении, ни

 Пачатак на ст.2

ЮРФАК І ВАЙНА  -  МЫ ВЕДАЕМ ІМЁНЫ СВАІХ ГЕРОЯЎ.
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РАЎНЕННЕ НА  «ПРАВА» АБО ПРАЗ ЦЕРНІ ДА ЗОРАК

    Амаль кожны хлопчык у дзя-
цінстве марыць стаць сап-
раўдным афіцерам. Але ж
марам зусім не ўсіх наканавана
спраўдзіцца. Як правіла, толькі
самыя ўпартыя дасягаюць
сваёй мэты.
   Упершыню хлопцы ў ваеннай
форме з’явіліся на юрыдычным
факультэце 5 год  таму.Для
студэнтаў і выкладчыкаў гэта
стала сапраўдным сюрпрызам,
а якім - не вядома і дагэтуль))))).

     Кітайская, японская ці кухня
якіх-небудзь народаў, што
жывуць на ўсходнім баку
Жапуры ніколі не дасягне такога
ўзроўню смакавых адчуванняў.
Нават  лепшыя французкія
повары не здольны прыгата-
ваць такія кулінарныя шэдэўры,
як ”сечка”, “мяса белага
мядзведзя” і іншыя.
   Потым пачынаецца вучоба.
Спачатку ваенныя дысцыпліны
на сваім факультэце. А толькі
пасля - юрыдычныя. Вучыцца
атрымліваецца ва ўсіх  па-
рознаму, нехта не імкнецца да
зорак, але ж ёсць і тыя, хто
прымае удзел у факультэцкіх,
межуніверсітэцкіх  і  нават
міжнародных юрыдычных алім-
піядах. Самае прыемнае тое,
што амаль заўсёды хлопцы
вяртаюцца з дыпломамі .
Прыкладам таму можа быць
леташняя алімпіяда па
міжнароднаму гуманітарнаму
праву, якая адбылася ў  Адэсе,
дзе курсанты 4 курса ваеннага
факультэта БДУ занялі 2 месца.
   Нягледзячы на невялікую
колькасць вольнага часу,
хлопцы паспяваюць займацца і
іншымі  цікавымі  справамі .
Нехта піша музыку і тэксты , з
якіх атрымліваецца сапраўдны
рэп: песні ў выкананні курсантаў
можна нават пачуць на
беларускіх радыёстанцыях -,
нехта сур’ёзна займаецца
спортам, і  гэта таксама
прыносіць свае плады, нехта
захапляецца мастацкай фата-
графіяй, ну і канешне будучых
афіцэраў больш за ўсё цікавяць
дзяўчаты.

Іван Кусочкін
  P.S. Позірк звонку:

А вось што гавораць аб
курсантах юрфакаўскія

дзяўчаты:
   Аднак вельмі невялікая коль-
касць карэнных  жыхароў
юрфака ведаюць што-небудзь
пра хлопцаў.    Вось  самыя
яскравыя з пунктаў звычайнага
курсантскага дня: 6.00 пад’ем
або раніца ў кітайскай вёсцы
пчаляроў (гэта менавіта самае
непрыемнае ў нашым жыцці
пасля нарадаў і  страявой
п а д р ы х т о ў к ы ) . С т о л ь к і
незадаволеных твараў цяжка
ўбачыць у адным месцы адна-
часова.

незразумелыя для цывільнага
чалавека мерапрыемствы. Але
праз невялікі час адбываецца
сняданак.

такімі  падобнымі  адзін да
аднаго, кожны з нас унікальная
асоба, са сваім багатым
унутраным светам, са сваімі
турботамі і марамі. Аднак мэта
ў нас аднолькавая - лейтэ-
нанцкія зоркі, і якім бы скла-
даным не быў наш шлях, мы
зробім ўсё магчымае, каб да-
сягнуць яе.    З таго часу як толькі і не звалі

курсантаў: і салдаты, і “чара-
пашкі Ніньдзя”, і проста “зяле-
ныя”.

    «Что про них можно сказать,
всегда жизнерадостные, весёлые,
глядя на них, мы можем сказать,
что они все на  одно лицо , но ,
поговорив с ними, мы осознаем,
что  они  такие  же, как  мы, -
каждый со  своим  внутренним
миром, интересным и загадочным.
Л.Л. Голубева, кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры тео-
рии и истории государства и пра-
ва, как-то говорила, что «если
хотите выйти замуж очень хо-
рошо, то выходите за военного -,
будете, как за каменной стеной, и
всегда рядом с мужем...» Эти слова
почему-то в  памяти всегда...»
  «Форма всегда  придает му-
жественность, но за ней скрыва-
ются  очень интересные  ребя-
та.Можно сказать, что восприя-
тие совсем другое, форма  их
делает похожими, но  в  силу  этого
появляется больший интерес
узнать поближе. На мой взгляд,
они : веселые, добродушные ,
настоящие)» Пасля пачынаюцца розныя

    Карацей кажучы, нягледзячы
на аднолькавую форму,

дзякуючы якой мы ўсе здаемся
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   Рашэннем  Рады стараст
юрыдычнага факультэта БДУ ад
30 студзеня 2009 быў абраны
новы старшыня Рады стараст
юрыдычнага факультэта —
Рэзнікаў Андрэй Уладзіміравіч.
    У 22 гады стаць старастам
факультэта — нешматлікія
могуць такім пахваліцца. Але
Андрэй з радасцю падзяліўся
сваімі ўражаннямі і распавёў
“Востраву ЮфЪ” аб тым, як стаў
старастай. А пачыналася ўсе
вось так: Андрэй нарадзіўся 29
лістапада 1987 года ў Брэсце.
У дзяцінстве, калі  верыць
бацькам, быў спакойным, не
дастаўляў шмат клопатаў. Ў 7
год пайшоў у школу з
паглыбленым вывучэннем
нямецкай мовы. Вучыўся ён
добра, удзельнічаў у раённых
алімпіядах  па фізіцы(! ) і
гісторыі.

   У красавіку 2008 года, на
справаздачна-выбарчай канфе-
рэнцыі, Андрэя абралі намес-
нікам старшыні прафбюро юры-
дычнага факультэта Уладзіміра
Шэўчыка.
   Дзякуючы сваёй актыўнай
дзейнасці , з верасня 2008
Андрэй жыве ў інтэрнаце БДУ
№4. Ён лічыць, што жыццё ў
інтэрнаце развівае дух каллек-
тывізму, узаемадапамогі  і
падтрымкі.

    Калегі і сябры наступным
чынам адзываюцца аб ця-
перашнім старасце: ”Удумлівы,
пісьменны чалавек, грунтоўны,
умее знайсці агульную мову з
усімі…”.
  Для далейшай сваёй
прафесійнай дзейнасці Андрэй
абраў спецыялізацыю СПС.
Выбар тлумачыцца прыхіль-
насцю да  крымінальнага і кры-
мінальна-працэсуальнага пра-
ва. Спадзяемся, што ў яго ўсё
атрымаецца.
   З прафесіяй разабраліся, а
што тычыцца асабістага жыцця:
(дзяўчынкі, увага!) ідэальная
жанчына, па меркаванні
Андрэя, павінна быць:

   Юрфак ганарыцца такім
старастай!

Ганна Станкевіч

                                                   ХТО ВЫ, НАШ СТАРАСТА?)

   Далей падзеі развіваліся
наступным чынам:

    У пачатку гэтага года Андрэй
атрымаў незвычайную прапа-
нову – стаць старастай факуль-
тэта. Ён узважыў усе, і на-
прыканцы студзеня Андрэя
абралі кіраўніком Рады стараст.
   Зараз стараста факультэта
ведае, куды прыкласці свае
сілы, сродкі і рэсурсы. На думку
Андрэя, перш за ўсе неабходна
больш дасканала прадстаўляць
інтарэсы студэнтаў, а дзеля
гэтага патрэбна лепш супрацоў-

нічаць з дэканатам, выкладчы-
камі і іншымі супрацоўнікамі фа-
культэта.

    Андрэй лічыць, што роў-
насць і незалежнасць мужчыны
і жанчыны - важная рыса тры-
валых узаемаадносін.
   У канцы інтэрв’ю Андрэй
пажадаў малодшаму  пакаленню
глядзець на мір аптымістычна,
паколькі “з кожнай сітуацыі ёсць
выхад”.
   А мы жадаем Андрэю паспя-
ховага кар’ернага росту, доб-
рых сяброў і не меней важнага-
знайсці надзейную спадарож-
ніцу па жыцці!

   Ужо тады быў вельмі ак-
тыўным хлопцам: разам з
аднакласнікамі ўдзельнічаў у
канцэртах  і  іншых  мера-
прыемствах.
    Калі прыйшоў час вызначыць
свой далейшы  лёс, Андрэй
доўга вагаўся паміж БДУІРам і
юрфакам БДУ. Бацькі Андрэя
таксама юрысты, і , бачачы
спецыфіку іх працы, ён у выніку
абраў Юрфак.З першага курса
Андрэя абралі старастай групы.
У групе склаліся добрыя
ўзаемаадносіны, і Андрэй часта
праводзіў вольны час з
аднагрупнікамі: яны выязджалі
на прыроду, хадзілі ў начныя
клубы, а самым масавым
мерапрыемставам быў медыум.

сумленнай, разумнай, прыго-
жай, добрай, жыццярадаснай і
мэтанакіраванай. А таксама
адна адзіная не павінна спра-
баваць змяніць яго.
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ЮРФАК У ЕЎРОПЕ
  19 студзеня  ў студэнтаў
юрыдычнага факультэта БДУ
пачаліся канікулы. Настрой ад
гэтага быў прыўзняты. А яшчэ
больш радасна было ад таго,
што наперадзе чакала падарож-
жа ў Еўропу.
   Наша група аб’ядноўвала 40
чалавек, сярод якіх былі вык-
ладчыкі  і  студэнты розных
курсаў  юрыдычнага факуль-
тэта. Мы ўчынілі цікавае пада-
рожжа ў самыя прыгожыя
гарады Еўропы. За 8 дзён наша
група наведала шэсць еўра-
пейскіх  дзяржаў: Францыю,
Нідэрланды, Нямеччыну, Чэхію,
Польшчу і Бельгію.
   Першым горадам, які мы
наведалі  згодна праграмы,
была Прага, сталіца Чэшскай
Рэспублікі. Прыбыццё адбыло-
ся ўвечары, і ў нас было дастат-
кова часу, каб паблукаць па ву-
лачках , ужо ў такі  час не
асабліва  людных.
   Ранкам наступнага дня мы
разам з экскурсаводам па-
спрабавалі даведацца як мага
больш пра цэнтр Прагі, дзе раз-
мешчана шмат гістарычна вя-
домых будынкаў. Але спачатку
мы накіраваліся да юрыдычнага
факультэта Карлава універ-
сітэта, дзе з намі правёў лекцыю
знакаміты прафесар. Наўрад ці
можна вылучыць якуюсьці адну
тэму гэтай гутаркі, бо было
закранута шмат пытанняў: ад
сістэмы адукацыі  Чэхіі  да
агульнапалітычных праблемаў,
звязаных  з Еўрасаюзам.
Увогуле, сустрэча прайшла
вельмі цікава і пазнавальна.

    Затым мы працягнулі свой
шлях па Празе, дзе пабачылі
такія вельмі прыгожыя і гіста-
рычна вядомыя месцы, як
Карлаў  мост, сабор святого Ві-
та. Вельмі прыемна было ўба-
чыць памятную дошку нашаму
вядомаму дзеячу Францыску
Скарыне. Затым зноўку мы
маглі самі выбраць, якім чынам
правесці пакінуты да ад’езду
час. Мы паспелі  шмат чаго
зрабіць: і  пакаштаваць на-
цыянальную чэшскую кухню, і
працягнуць свой шпацыр па
вячэрняй  Празе.

 Пасля Амстэрдама мы на-
кіравалісь ў Парыж, у якім
заставаліся 3 дні. Першы дзень
пачаўся з наведвання гіста-
рычных  мясцін горада. На
працягу аўтобуснай экскурсіі мы
не стамляліся захапляцца
ўбачанаму: славутай Сарбоне,
заснаванай у 13 стагод-
дзі;дзівосным архітэктурным
ансамблем палаца Інвалідаў,
чароўным Люксембургскім
садам з цудоўнымі скульптурамі
і палацам; Нотр-Дамам дэ Пары
– гонарам Францыі; вялікасным
Пантэонам.
   У наступны дзень мы па-
бывалі ў замку Фантэнбло, які
на працягу васьмі стагоддзяў
заставаўся ўлюблёным месцам
адпачынку розных манархаў.
Пасля мы накіраваліся ў Вер-
саль – гэта самая вядомая рэзі-
дэнцыя каралей Францыі. У
замку размешчаны Вялікія пакоі
Караля і  Каралевы, дзе па
сённяшні дзень адчуваецца ат-
масфера даўно мінулай эпохі.
    У апошні дзень мы наведалі
Лувр – самы славуты музей

      Пасля нас чакаў параход, на
якім адбылася экскурсія па
каналам горада. Было цікава
назіраць за “хаткамі , якія
танцуюць» – з цягам часу

    Затым мы наведалі славуты
квартал Чырвоных Ліхтароў, дзе
апоўдні  было яшчэ даволі
пустынна. Увогуле, Амстэрдам –
даволі спецыфічны горад, што
абумоўлена падчас незра-
зумелымі для беларсаў звы-
чаямі  і  традыцыямі  гэтага
народа.

   Спачатку нас прывялі  да
брыльянтавай фабрыкі, дзе мы
смаглі  пабачыць працэс
аграньвання алмазаў у дзеянні,
прымерыць упрыгажэнні і калі ў
нас з’явілася б жаданне і была
б магчымасць, нават і набыць.

   Увечары  - ад ’езд  у
Амстэрдам, сталіцу каралеў-
ства Нідэрланды.  На азна-
ямленне з горадам у нас быў
запланаваны  ўвесь дзень.

некаторыя будынкі з-за памылак
у будаўніцтве пахіліліся.

Працяг артыкула на ст.7
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  Вось так мы правялі свае
канікулы.Адпачынак быў дас-
таткова насычаным і актыўным.
Мы атрымалі вялікую колькасць
эмоцый ад наведвання цудоў-
ных  мясцінаў.  Адлегласць у
некалькі тысяч кіламетраў, якую
мы адолелі , не стаміла,а,
наадварот, падбадзёрыла,
падняла настрой і, безумоўна,
прыбавіла жадання  пабачыць
усё гэта яшчэ раз.
                   Ганна Кандратовіч
                   Наталля Халупка

   На жаль, усё прыемнае хутка
заканчваецца, і  настаў час
рухацца дадому. На
адваротным шляху – кароткі
прыпынак у Дрэздэне, што
знаходзіцца ў Германіі. Затым
зноў Прага і канчатковы ад’езд

ШТО ТАКОЕ РЭЙТЫНГ І ЯК З ІМ ЗМАГАЦЦА
    З 2008-2009 навучальнага года
на юрыдычным факультэте пачала
дзейнічаць рэйтынгавая сітэма
ацэнкі ведаў студэнтаў. Невыпад-
кова, што ёй зацікавіліся не толькі
самі студэнты, але і выкладчыкі, бо
новая сістэма патрабуе адпаведнай
прыстасаванасці і адаптацыі з або-
двух бакоў. Старыя метады наву-
чання і выкладання павінны быць
рэфармаваны і прыведзены ў адпа-
веднасць з новымі патрабаваннямі.
Усё гэта так, але ж давайце па-
глядзім, у чым сутнасць новай сіс-
тэмы і як яна дзейнічае на практы-
цы.
   У адпаведнасці з рэйтынгавай
сістэмай усталёўваюцца дзве фор-
мы кантролю ведаў студэнтаў: бя-
гучы і выніковы. Бягучы кантроль
уключае правядзенне вусных
апытанняў, калёквіумаў, напісанне
тэстаў, рэфератаў і іншыя формы
праверак ведаў, якія праходзяць на
працягу семестра. Выніковы кант-
роль прадстаўляе сабой залік і/або
экзамен па дысцыпліне ў цэлым у
перыяд сесіі. Па кожнаму віду кант-
ролю выстаўляецца адзнака.
Адзнака па бягучаму кантролю
падагульняе работу студэнта на
працягу семестра (яна выводзіцца
як сярэдняе арыфметычнае станоў-
чых адзнак (не ніжэй 4 балаў), ат-
рыманых студэнтамі па усім відам
вучэбнай дзейнасці па кожнай дыс-
цыпліне). На аснове адзнак па бягу-
чаму і выніковаму кантролю вы-
стаўляецца рэйтынгавая адзнака,
якая і з’яўляецца канчатковай (фік-
суецца ў заліковай кніжцы).
   Уклад бягучай і выніковай адзнак
усталёўваецца на падставе вагавых
каэфіцыентаў, якія вызначае кафед-
ра, адказная за тую ці іншую дыс-
цыпліну. Такім чынам, рэйтынгавая
адзнака выстаўляецца з выкарыс-
таннем правілаў матэматычнага
акруглення як арыфметычная сума
бягучай і выніковай адзнак,
выпраўленых з улікам іх вагавых
каэфіцыентаў.
    На першы погляд, неяк складана.
Аднак такая дыферэнцыяцыя ўліку
ведаў дазваляе кантраляваць

вучэбны працэс (а разам з тым і
якасць атрыманых ведаў) на пра-
цягу ўсяго семестра, а не толькі на
экзамене ці заліку. Больш таго,
новая сістэма прымушае студэнтаў
да штодзённай вучэбнай працы,
што спрыяе больш сістэмнаму і
глыбокаму засваенню вучэбнага
матэрыялу і дазваляе арганізавана
падыйсці да здачы экзамену па
дысцыпліне.

    Аднак рэальнасць такой сітуацыі
на самой справе залежыць ад вага-
вых каэфіцыентаў бягучай і выні-
ковай адзнак. Чым больш уклад
бягучага кантролю ў рэйтынгавую
адзнаку, тым лягчэй такому сту-
дэнту атрымаць “сваю” адзнаку, дэ-
факта -  вызваліць сябе ад падрых-
тоўкі да экзамену. Паслабленне
заключаецца яшчэ і ў тым, што да
новай сістэмы студэнт павінен быў
рыхтавацца па ўсім пытанням дыс-
цыпліны (сдачы экзамена), каб
атрымаць “сваю” адзнаку, а з
увядзеннем рэйтынгавай сістэмы ён
рыхтуе толькі адзін (некалькі) пы-
таннняў дысцыпліны на асобныя
практычныя заняткі і таксама
атрымлівае “сваю” адзнаку. Такім
чынам, адсутнічае не толькі
сур’ёзная паўсядзённая падрых-
тоўка, але і фактычная падрыхтоўка
да экзамену, што, безумоўна,
Працяг артыкула на ст.8

   Сярод станоўчых момантаў так-
сама трэба адзначыць і тое, што
рэйтынгавая сістэма спрыяе больш
аб’ектыўнаму ўліку ведаў, таксама і
праз скарачэнне выпадковых
фактараў пры здачы студэнтамі эк-
заменаў і залікаў. Аднак разам з
тым такая дыферэнцыяцыя ўтрым-
лівае абхадныя шляхі, асабліва для
тых, хто вучыцца на невысокія ад-
знакі. Ведаючы сваю  сярэдне-
статыстычную адзнаку за экза-
мены , студэнт можа атрымаць
такую ж адзнаку, папрацаваўшы
толькі на працягу семестра (зусім
ненапруджана). У такім выпадку  ў
яго не будзе неабходнасці рых-
тавацца да экзамену, бо тую адзна-
ку, што ён жадаў, студэнт ужо атры-
маў.

Пачатак на ст. 6
Еўропы – і пабачылі там мастац-
кія творы, якія з’яўляюцца шэ-
дэўрамі  міравой культуры:
«Джаконда» Леанарда да Вінчы,
«Венера Мілоская» і  «Ніка
Самафракійская».

   Не змаглі мы не наведаць і
Эйфелеву башню, якая даўно
ўжо стала сімвалам Парыжу. На
вышыні 120 метраў  - перад намі
адкрылася жывая карціна
горада.

                                    ЁСЦЬ ПУНКТ ГЛЕДЖАННЯ або
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Пачатак на ст. 6
адмоўна адбіваецца на якасці атры-
маных студэнтам ведаў. І наад-
варот, рэйтынгавая сістэма ставіць
у больш складанае становішча вы-
датнікаў і тых, хто добра вучыцца.
Такім студэнтам, каб атрымаць
сваю сярэднестатыстычную адзна-
ку, трэба сур’ёзна рыхтавацца і да
практычных заняткаў (выдатнікам –
амаль да кожнага), і да экзаменаў.
Вельмі часта тут кожны прапушча-
ны без працы занятак – гэта мінус
да рэйтынгавай адзнакі. Загружа-
насць студэнтаў павялічваецца. З
нязвыкласці яны не могуць хутка
прыстасавацца да новай сістэмы і
адразу сур’ёзна рыхтавацца да кож-
нага занятку. Як вынік, такія сту-
дэнты губляюць свае патэнцыяль-
ныя балы, і іх рэйтынгавая (а разам
з тым і сярэднестатыстычная)
адзнака паніжаецца. Таксама такая
загружанасць дрэнна адбіваецца на
здароў і студэнтаў, а гэта ўжо зусім
не жарты.
    Паніжаецца і агульная колькасць
выдатнікаў, а таксама часткова і
тых, хто добра вучыцца. У той жа
час павялічваецца глыбыня за-
сваення ведаў студэнтамі, яны
падыходзяць да вучэбнага працэсу
больш сістэмна і дыферэнцыяна-
вана. Акрамя таго, паўсядзённая
праца дазваляе падыйсці да сдачы
экзамену ўжо больш-менш падрых-
таваным: не трэба рыхтавацца з
“нуля”, што значна лягчэй. Такім чы-
нам, у такой дыферэнцыяцыі ёсць
як свае пазітыўныя, так і нега-
тыўныя моманты. Аднак заўсёды
трэба памятаць, што немагчыма
зрабіць нешта аднолькава добра ва
усіх накірунках.
   Гэта пацвярджаюць наступныя
лічбы . Згодна праведзенаму
апытанню студэнтаў юрфака, «За»
рэйтынгавую сістэму выказваюцца
25, 9% студэнтаў, а вось «супраць»
- 74,1%.
   Што тычыцца паспяховасці здачы
зімовай сесіі ў параўнанні з мінулай
летняй, то можна прывесці пры-
блізна такую статыстыку: колькасць
выдатнікаў скарацілася прыкладна
на 33 %; тых, хто вучыцца на 7-8
балаў – на 27 %; 5-6 балаў – на 36
%; а колькасць тых студэнтаў,  хто
вучацца на ніжэйшую  адзнаку,
павялічылася нават у разы.
     Вынікі ж з гэтых лічбаў рабіць
толькі Вам.

 НАША ТВОРЧАСЦЬ

Жди
На войне её парень,
Он ушёл на Кавказ,

Служит там он исправно,
Выполняя приказ.

Пишет письма родителям,
Милой своей:

«Не горюйте, родные,
Надо жить веселей.

Отстреляем врагов,
И вернусь я домой,
А пока ждите нас,

Д а с победой одной».

Она тут же хватает
На столе чистый лист:

«Буду ждать, мой любимый,
Только вернись…»

И стоит у окна
Напролёт целый день,
Со свечою в руках

Ночью бродит, как тень.

Снятся разные сны
О любимом её:

То как будто он жив,
То как будто умрёт.

Просыпаясь в слезах,
Подбегает к окну,
Тихо молится Богу
За его судьбу.

Не грусти, он придёт,
Он вернётся с войны,
Только стой у окна,
Только ты его жди.

Кацярына Стрыхоўская

Максім Шчацько

«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!)
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