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БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ -
СЛАВУТАЕ МІНУЛАЕ І ПЕРСПЕКТЫЎНАЯ

СУЧАСНАСЦЬ

ГІМН БДУ
Шчасце навукі- жаданае шчасце

У самастойным жыцці;
Трэба і розум, і сілу прыкласці,

Папараць-кветку знайсці.

Прыпеў:

Беларускі дзяржаўны
універсітэт -

Дом навукі айчыннай і творчасці
свет.

Веды слаўных вякоў  у твой лёс
увайшлі

І дабро нашай любай зямлі.

Светлы, прасторны, гасцінны і
родны!

З будучыняй залатой!
Папараць-кветка галінкай

лагоднай
Герб упрыгожыла твой.

Прыпеў.

Словы падзякі, нібы дыяменты!
З іх мы ствараем хвалу:

Слава выкладчыкам, слава
студэнтам,

Слава табе, БДУ!

Прыпеў 2 разы

    2011 год — год вельмі знакавы для
Беларускага дзяржаўнага універсітэта,
бо менавіта гэты год стаў святам
дзевяностагоддзя універсітэта, які мае
славутую  гісторыю і працягвае разві-
ваць цудоўныя традыцыі, што на пра-
цягу доўгага часу падтрымліваюцца і ўз-
гадваюцца шматлікімі пакаленнямі пра-
фесарска-выкладчыцкага склада БДУ,
студэнтамі, аспірантамі і выпускнікамі.
    30 кастрычніка далёкага 1921 года
БДУ упершыню афіцыйна адчыніў свае
дзверы. Першым рэктарам універсітэта
стаў выдатны гісторык-славіст прафе-
сар Уладзімір Іванавіч Пічэта, які
ўзначальваў БДУ першыя 8 год яго
існавання і па праву лічыцца «бацькам»
універсітэта.
   Зараз БДУ з’яўляецца вядучай вы-
шэйшай навучальнай установай у сіс-
тэме нацыянальнай адукацыі Рэспублікі
Беларусь і па-сапраўднаму буйным
н авуч ал ь на-н авукова-вы твор чы м
цэнтрам, эфектыўна спалучаючым у
сваёй дзейнасці навуку і практыку.
    Падрыхтоўка спецыялістаў з вышэй-
шай адукацыяй вядзецца ў БДУ па 55
спецыяльнасцям на 16 факультэтах і ў
4 інстытутах.
   Універсітэт мае разгалінаваную
структуру:  у яго складзе функцыянуюць
ліцэй і юрыдычны каледж. У комплекс
БДУ таксама ўваходзяць 4 навукова-
даследчых інстытуты, 25 навуковых
цэнтраў, 115 навукова-даследчых ла-
бараторый, 12 унітарных прадпрыемст-
ваў, 3 навучальна-вопытныя станцыі і
нават 3 музеі!

    Сярод пачэсных прафесараў БДУ
знаходзяцца імёны такіх вядомых
усяму сусвету асоб, як лаурэат Но-
белеўскай прыміі Ж.І. Алфёраў, Прэзі-
дэнт Казахстана Н.А.Назарбаеў, Прэ-
зідэнт Азербайджана І.Г.Аліеў, рэктар
МДУ імя М.В.Ламаносава акадэмік
РАН В.А.Садоўнічы і іншыя  знакамі-
тыя вучоныя і дзяржаўныя дзеячы з
13 краін сусвету.
   На працягу сваёй шматгадовай
дзейнасці універсітэт выпусціў у
жыццё каля 142, 5 тыс. спецыялістаў
з вышэйшай адукацыяй. Гэта не
толькі прыгожыя словы - сярод яго
«сыноў» буйныя навукоўцы: героі
Сацыялістычнай працы Л.А.Арцімо-
віч, А.Н.Сеўчанка, Ф.І.Фёдараў, пісь-
меннікі К.Чорны, К.Крапіва, І.Мележ і
шмат яшчэ дзеячоў, якія ўнеслі
значны ўклад у эканоміку, адукацыю
і культуру нашай роднай краіны.
    Сёння БДУ - бясспрэчны лідэр у
падрыхтоўцы кадраў для замежных
дзяржаў: амаль 2000 студэнтаў з
больш за 50 краін сусвету навучаюц-
ца ва універсітэце.
    Выдатная асаблівасць БДУ, якая
вылучае яго сярод іншых універсі-
тэтаў, у тым, што перадаючы мала-
дому пакаленню ўвесь талент, веды
і цеплыню сваіх сэрцаў, прафесар-
ска-выкладчыцкі склад універсітэта
захоўвае і прымнажае выдатныя
традыцыі  і, пераняўшы ўсё лепшае,
робіць свой неацэнны ўклад у
развіццё вышэйшай адукацыі ў
Рэспубліцы Беларусь.

Словы бываюць розныя...
для  розных падзей і людзей

прызначаныя... Але ёсць
словы асаблівыя - словы
апяваючыя і пяшчотныя,
урачыстыя і адначасова

такія блізкія душы кожнага...
Гэта - менавіта такія

словы. Гэта - гімн
Беларускага дзяржаўнага

універсітэта



 1 кастрычніка 2011 № 12 (35)

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  НА
ЗАДВОРКАХ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!»

Интервью с профессором кафедры
теории и истории государства и
права юридического факультета
БГУ Степаном Григорьевичем
Дробязко, старейшим препода-
вателем Белорусского государ-
ственного университета, прора-
ботавшим в университете более 60
лет.
     - Здравствуйте, Степан Григорь-
евич! Спасибо, за то, что уделили нам
время и сразу же к Вам вопрос. Вы один
из «старожилов» Белорусского госу-
дарственного университета,  рабо-
таете в нем более 6 десятков лет.
Скажите, изменился ли университет
за эти годы?
     - Естественно, университет изме-
нился. Он стал более высокого интел-
лектуального уровня. Не случайно, как
сообщили СМИ в начале августа, БГУ
отнесен к числу лучших университе-
тов мира. В число таковых входят
лишь 10% от общего числа университе-
тов. Надо сказать, что это большая
честь для БГУ. То, что наш универси-
тет стал одним из лучших и признан
мировым научным сообществом, яв-
ляется заслугой профессорско-препо-
давательского корпуса и международ-
ной научной активности наших
студентов.
    -  Давайте перенесемся на минутку
в конец 40-х годов. Вот молодой Сте-

пан Григорьевич решает поступать
в университет. Почему выбор пал
именно на БГУ?
     - Я находился под влиянием друга
моего старшего брата, который неод-
нократно бывал у нас в семье. Он был
артистом, но всегда заявлял, что же-
лает быть юристом.
    С этой идеей я и жил вплоть до
поступления в Минский юридический
институт (впоследствии он был
преобразован в юридический факуль-
тет БГУ).
      Во время войны я служил в соста-
ве 722 истребительного полка, где был
комсоргом. Наша задача заключалась
в том, чтобы охранять территорию
Горьковского региона от немецко –фа-
шистских захватчиков. В результате
успехов в ходе войны мы были пере-
дислоцированы в Витебск.
    Когда дело начало идти к успеш-
ному завершению войны, значи-
тельная часть военнослужащих
нашего полка поступила на заочное
отделение в БГУ. Среднюю школу я
закончил с отличием, и по сущест-
вующему тогда законодательству
имел возможность поступить без
экзаменов в любой университет
СССР. Подав документы в Минский
юридический институт, я был зачис-
лен в число студентов-заочников. А
в октябре того же года демобили-
зовался и подал заявление о перево-
де на стационарную форму обучения.
    Через некоторое время в инсти-
туте мне предложили работу лабо-
рантом кабинета политэкономии -
учился я в одну смену, а в другую
смену работал.
      - Степан Григорьевич, мы плавно
подошли к моему следующему вопро-
су: почему после окончания универси-
тета вы решили работать препо-
давателем, ведь преподавательская
работа – это такой тяжелый труд?
    - По распределению меня напра-
вили работать в прокуратуру, но не-
ожиданно для меня в связи с образо-
ванием при Минском юридическом
университете аспирантуры, я полу-
чил предложение поступать в аспи-
рантуру, сдал экзамены и был зачис-
лен. При этом я продолжал работать .

старшим лаборантом, но уже кафедры
марксизма-ленинизма.Закончил аспи-
рантуру, защитил кандидатскую дис-
сертацию в Ленинградском госу-
дарственном университете. Был
назначен преподавателем Белгос-
университета, затем старшим препо-
давателем, доцентом. Там же, в Ле-
нинграде, защитил докторскую дис-
сертацию. В 1971 году меня утвердили
профессором. С 1972 по 1989 год был
заведующим кафедрой теории и исто-
рии государства и права юридического
факультета Белорусского госу-
дарственного университета.  Мне при-
своили звания заслуженного юриста
Республики Беларусь, заслуженного
работника Белорусского государст-
венного университета, почетного
работника юстиции Беларуси, лауреа-
та высшей юридической премии «Фе-
мида» (ред.: это далеко не весь
перечень наград Степана Григорьеви-
ча).
   Сейчас я веду занятия у магист-
рантов, еще недавно работал со сту-
дентами стационара, теперь преподаю
у студентов-заочников.
      - Степан Григорьевич, получает-
ся, что вся Ваша жизнь связана с
Белорусским государственным
университетом.

(Працяг  артыкула на стар. 3)
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(Пачатак  артыкула на стар. 2)
     Ежегодно несколько тысяч сту-
дентов поступают в БГУ и также
связывают свою жизнь с нашим за-
мечательным университетом. Чем,
по Ва-шему мнению, БГУ выделяется
среди огромного количества других
высших учебных заведений нашей
страны?
        - Это обусловлено уровнем под-
готовки кадров. У нас в университете
очень сильный профессорско-препо-
давательский состав. Наши выпуск-
ники с удовольствием принимаются
на работу и в государственные
структуры, и в структуры коммер-
ческие. Многие высшие должности в
государстве занимают наши выпуск-
ники. О такой славе Белорусского госу-
дарственного университета знают и
абитуриенты, поэтому и стремятся
получить высшее образование именно
в нашем университете.

есть  сейчас. А какой вы видите нашу
Альма-матер через 30-40 или даже 50
лет?
       - Трудно предсказать конкретно, но
в стратегическом плане можно пред-
сказать.
     Без прогресса развития не может
быть. Белорусский государственный
университет быть «на задворках» не
может. Он всегда был одним из
лучших университетов, и всегда
таковым останется.

        - Ответьте, пожалуйста, на та-
кой вопрос, который меня, как сту-
дентку, очень интересует.
   Часто говорят, что уровень
нынешних студентов с каждым годом
падает. Вы, как человек, прора-
ботавший столько лет препода-
вателем, сможете объективно
ответить на данный вопрос, так ли
это?
     - К сожалению, уровень успевае-
мости студентов действительно па-
дает и главным образом это  сопряже-
но с тем, что зачисляется значитель-
ное количество студентов-платни-
ков.
     К сожалению, такова тенденция.
Наблюдается партицизм в студенчес-
кой среде, который представляет со-
бой негативное, хотя возможно и по-
зитивное явление.
       Уже на 3 курсе руководители юри-
дических фирм ищут наиболее
талантливых студентов и приглшают
их на работу. Это, с одной стороны,
предоставляет возможность полу-
чить практические навыки работы
юристом и применить теоретические
знания в жизни, а с другой – ущемляет
время, которое студенты могут и
должны потратить для подготовки к
занятиям. Но, жизнь есть жизнь, и тут
ничего не сделаешь.
     - Мы поговорили с Вами о том,
каким университет был, какой он

      - Степан Григорьевич,  скажите,
пожалуйста, несколько слов-поздрав-
лений университету.
    - Только восхождения!  Только
прогресса!
       - От имени редакции студенчес-
кой газеты юридического факуль-
тета БГУ «Востраў ЮФ» и от имени
всех наших читателей я благодарю
Вас, Степан Григорьевич, за очень ин-
тересные ответы.
    Беседовала Кристина Асрян.
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ЮРФАК і БДУ - АДНА СЯМ’Я, АДНА ГІСТОРЫЯ
    На працягу амаль  усёй  такой доўгай
гісторыі Беларускага дзяржаўнага
універсіэта  побач з ім заўсёды быў  адзін
са старэйшых сыноў  старэйшай ВНУ
Беларусі  -  юрыдычны факультэт
Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

ДЭКАН ЮРЫДЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ
БАЛАШЭНКА С.А. ВІНШУЕ РОДНЫ УНІВЕРСІТЭТ:

пракуратуру, Вышэйшы Гас-
падарчы Суд  і Вярхоўны Суд.
   Сучасны юрыдычны фа-
культэт БДУ адпавядае ўсім
высокім стандартам, якія прад’-
яўляюцца да вышэйшых наву-
чальных устаноў. Сёння на фа-
культэце працуюць дзесяць
кафедраў па розных воблас-
цях права. Для забеспячэння
вучэбнага працэсу існуюць
шэсць навукова-практычных
лабараторый, якія дазваля-
юць дапаўняць тэарэтычныя
веды практычнымі навыкамі.
Асобную ролю грае вучэбная лаба-
раторыя «Юрыдычная клініка»,
падчас працы ў якой студэнты нада-
юць бескаштоўную прававую дапа-
могу сацыяльна неабароненым
групам насельніцтва. Кожнаму сту-
дэнту прадстаўлена магчымасць
рэалізаваць сябе ў навуковай сфе-
ры. Створаны ўмовы для выкарыс-
тання дасягненняў высокіх тэхнало-
гій, высокакваліфікаваныя выклад-
чыкі пракансультуюць па любым
спрэчным пытанні: на юрыдычным
факультэце працуюць 111 навуко-
вых супрацоўнікаў, з іх 14 дакта-
роў навук, прафесароў, 72 канды-
даты навук, дацэнты.  Студэнт мо-
жа наведваць і факультэцкія наву-
ковыя гурткі - на юрфаку іх 16.

      Паспрабаваць свае веды на ўзроў-
ні ўсёй краіны дапаможа такі праект
юрфака рэспубліканскага ўзроўню, як
Беларуская студэнцкая юрыдыч-
ная алімпіяда.

       «Паважаныя сябры! Сардэчна
віншую Вас з нагоды 90-годдзя
Беларускага дзяржаўнага універ-
сітэта!
    90 год паспяховай працы - гэта
яскравае сведчанне аб тым, што
Беларускі дзяржаўны універсітэт
прайшоў выпрабаванне часам: у яго
сценах сфарміраваліся свае
навуковыя школы, свае традыцыі,
свой унутраны ДУХ.
    Беларускі дзяржаўны універсі-
тэт – гэта моцныя традыцыі
адукацыі і станаўлення маладых
талентаў, гэта веды і творчая
зацікаўленасць прафесарска-
выкладчыцкага складу.
     БДУ – гэта выключна самыя
добрыя студэнты, высока-
кваліфікаваныя выпускнікі, зацікаў-
леныя ў поспехах студэнтаў
выкладчыкі.

     Кожны з нас з цеплынёю ў
сэрцы ўспамінае свае гады
вучобы ў нашым універсітэце.
   Вельмі важна, што словы
«выпускнік БДУ» зараз
з’яўляюцца сінонімам не толь-
кі выключна якаснай  вышэй-
шай адукацыі, але і выдатных
чалавечых каштоўнасцей
кожнага былога студэнта
нашага універсітэта.
   Жадаю выкладчыкам і сту-
дэнтам навуковых дасяг-
ненняў, творчых  поспехаў,
натхнення, шчасця і кахання!
   А роднаму універсітэту –
новых вяршынь і росквіту!
     З Днем Нараджэння, Alma
mater!!»

С.А. Балашэнка

     Студэнты юрфака характарызуюц-
ца актыўнай жыццёвай іграмадскай
пазіцыяй. Свае меркаванні наконт хва-
люючых праблем  навучання можна
выказаць праз органы студэнцкага са-
макіравання, да якіх адносяцца Савет
стараст, Студэнцкі савет па якасці аду-
кацыі, Студэнцкі саюз,  Першасная ар-
ганізацыя ГА БРСМ, Прафбюро,
Студэнцкі навуковы савет.
     І гэта ўсё - толькі пачатак...
     Пачатак гісторыі адной вялікай сям’і
бацькі і сына... БДУ і Юрыдычнага
факультэта.

 Кнігу «жыццёвага шляху» БДУ
немагчыма ўявіць без старонак біяграфіі
юрфака.
    Заснаваны ў 1925 годзе, юрыдычны
факультэт стаў Alma mater  для шматлікіх
пакаленняў спецыялістаў у галіне права
Рэспублікі Беларусь: выпускнікі  юрфака
ўзначальваюць Канстытуцыйны Суд,
Міністэрства юстыцыі і Генеральную
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«НЕ ПАКІДАЙЦЕ Ж МОВЫ НАШАЙ БЕЛАРУСКАЙ, КАБ НЕ
ЎМЕРЛІ...» Францішак Багушэвіч

      4 верасня 2011 года па ўсёй нашай
краіне адбыліся мерапрыемствы,
прысвечаныя Дню беларускага пісь-
менства. Згодна з  Указам  Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных
святах, святочных днях і памятных
датах у Рэспубліцы Беларусь»,
Дзень беларускага пісьменства
штогод адзначаецца ў першую
нядзелю верасня. У святочных
мерапрыемствах прымаюць удзел
вышэйшыя афіцыйныя асобы
Рэспублікі Беларусь, кіраўнікі мі-
ністэрстваў, дзеячы літаратуры,
культуры, навукі, мастацтва, журна-
лісты, прадстаўнікі пасольстваў,
акрэдытаваных у Рэспубліцы Бела-
русь, замежныя дэлегацыі.
   За час свайго існавання Дзень
беларускага пісьменства стаў паса-
праўднаму нацыянальным святам,
значнай падзеяй культурнага жыцця
краіны. Святочныя мерапрыемствы
праходзяць не толькі ў горадзе-ста-
ліцы (у гэтым годзе такім горадам аб-
раны Ганцавічы), але і па ўсёй краіне.
     Дата для свята вызначана зусім
не выпадкова. Яна супадае з першымі
днямі новага навучальнага года: аду-
кацыя і культура заўжды выконвалі
галоўную ролю ў станаўленні  інтэлек-
туальнай эліты дзяржавы.  У аснову
Дня беларускай пісьменнасці
пакладзена ідэя прапаганды
айчыннай культуры,  беларускай
мовы, пераемнасці духоўных трады-

цый Беларусі.
  Шмат працы ў
гэтым напрамку ро-
біцца і ў сценах наша-
га універсітэта, бо
патрыятызм і папуля-
рызацыя беларускай
культуры  з’яўляецца
адным з напрамкаў
маладзёвай палітыкі
Рэспублікі.
    Усемагчымыя кон-
курсы, прысвечаныя
беларускай культуры
і традыцыям, право-
дзяцца ў Беларускім
дзяржаўным універ-
сітэце. Так, кіраўніц-
тва выхаваўчай ра-
боты БДУ прапаноўвае ўсім жадаючым
адказаць на пытанні штогадовай
віктарыны «Папараць-кветка зацвітае
для цябе ў БДУ», заданні якой пад-
рыхтаваны на беларускай мове. Арга-
нізуюцца таксама і сустрэчы непасрэд-
на з творцамі роднага слова - сучаснымі
беларускімі пісьменнікамі.
      Філалагічны факультэт БДУ з’яўляец-
ца сапраўдным лідэрам сярод іншых
факультэтаў па прапагандзе беларускай
мовы, культуры і традыцый беларускага
народа. На факультэце функцыянуюць
цэнтры нацыянальнай культуры – кабі-
нет-музей беларускай народнай культу-
ры, лабараторыя беларускага фальклру.
Выкладчыкі філалагічнага факультэта

чытаюць лекціі па
беларускай мове і на
іншых факультэтах
БДУ. Так, на юры-
дычным факультэце
слухаецца спецкурс
«Беларуская мова.
Прафесійная лексі-
ка», які ўспрымаец-
ца студэнтамі як не-
абходная частка іх
прафесійнай аду-
кацыі.
   Ад філалагічнага
не адстае і юрыдыч-
ны факультэт БДУ.
Тыдні беларускай
культуры - гэта ўжо

добрая традыцыя нашага факультэта.
Шматлікія конкурсы, спектаклі па маты-
вам твораў беларускіх пісьменнікаў,
лекцыі аб абрадах і традыцыях нашага
народа, творчыя сустрэчы, традыцый-
ная беларуская страўня, песні і вершы
на роднай мове – падчас такіх мера-
прыемстваў паглыбляешся ў карані бе-
ларускай культуры і адчуваеш гонар за
сваю любімую краіну.
   Трэба выказаць падзяку выкладчы-
кам юрыдычнага факультэта, якія  папу-
лярызуюць беларускую мову і выкла-
даюць свае дысцыпліны менавіта па-
беларуску. Адным з такіх людзей з’яў-
ляецца Калінін С.А., загадчык кафедры
тэорыі і г історыі дзяржавы і права.
Больш за тое, Сяргей Артуравіч - адзін
з ініцыятараў і арганізатараў правя-
дзення Беларускай студэнцкай юры-
дычнай алімпіяды, конкурсным задан-
нем якой з’яўляецца юрыдычны перак-
лад з рускай мовы на беларускую. У
працы зараз знаходзіцца навуковы  пра-
ект студэнтаў юрыдычнага факультэта
БДУ  - ствараецца  слоўнік сучаснай
беларускай юрыдычнай лексікі.
      Мова – гэта не проста сродак пера-
дачы інфармацыі, мова адлюстроўвае
жыццёвы вопыт народа, асаблівасці
яго мыслення, маральна-этычныя фор-
мы. Не забывайце свае карані, не цу-
райцеся размаўляць на роднай мове,
шануйце яе, бо народ без мовы, як чала-
век без сэрца, існаваць не можа!

Крысціна Асрян

...або  БЕЛАРУСЬ І БДУ - ТОЛЬКІ РАЗАМ!



 1 кастрычніка 2011 № 12 (35)

РЭДАКТАР:
Марыя Жарылоўская
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дапамогу і разуменне і
спадзяецца на далейшае
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СТУДЭНЦКАЯ ГАЗЕТА

Кацярына Стрыхоўская

Майму універсітэту...

БДУ - наша скарбніца ведаў,
Храм вялікі для розных навук,

І, бясспрэчна, ён першы ў краіне,
Самы лепшы з усіх ВНУ.

«Я - студэнт БДУ» - ганарова
Гэты словы заўсёды гучаць.

Год ад году імкнецца моладзь
Ва ўніверсітэт паступаць.

Шлях у жыццё...
Гэта цяжкая справа.

Справа годная годных людзей,
Кожны выпуск як першы...

Так мала, і так шмат тваіх родных
дзяцей...

Мы не можам у’явіць усіх, хто мае
Дачыненне да працы тваёй,

Але ж, ведайце,
Дзякуй Вам кажам,

Шчыра дзякуй за еднасць з табой.

БДУ сёння ў цэнтры ўвагі,
Адзначаем яго юбілей.

Дзевяноста гадоў - шмат ці мала?
Стаў старэй ён ці маладзей?

Дзевяноста гадоў - дастаткова,
Каб мудрасць жыцця набыць,

Каб краіне сваёй любімай
Добрасумленна служыць.

Мы віншуем цябе, Аlma mater,
Мы жадаем і далей быць

Лепшай з лепшых і сярод першых
Вышыні не раз пакарыць!

Заданне для эрудытаў:
А ТЫ ВЕДАЕШ
СВОЙ УНІВЕРСІТЭТ?


