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Прывітанне маладым надзеям юрыспрудэнцыі!
Ні для каго не сакрэт, што кожны

верасень юрыдычны факультэт прымае
ў свае шэрагі маладыя надзеі
юрыспрудэнцыі краіны - студэнтаў
першага курса юрыдычнага факультэта
БДУ. Цёплыя словы, што гучалі з вуснаў
імянітых майстроў права - прадстаў-
нікоў адміністрацыі і прафесарска-
выкладчыцкага складу падчас
прывітальнай лінейкі, засталіся ў
сэрцах нашых малодшых братоў і
сясцёр і ўжо праз некалькі хвілін трапілі

ў іх рэальнае жыццё. Мы, студэнты
старэйшых курсаў, ад імя якіх я пішу
гэтыя радкі, узялі на сябе абявязак
дапамагчы зрабіць наш факультэт
другім домам для першакурснікаў, дзе
выкладчыкі - заботлівыя бацькі,  а
студэнты - добразычлівыя сябры. І
першым крокам да такого сямейнага
яднання стала падрыхтоўка да самага
першага і тым жа часам самага
значнага конкурса-агляда "Дзень
першакурсніка-2011".

Дзень першакурсніка, як ні гучала
б гэта парадаксальна, пачаўся амаль з
першых дзён верасня. Не конкурс меў
такія бязмежныя часовыя рамкі, а
працэс падрыхтоўкі патрабаваў
скурпулёзнай працы і нараджэння
крэатыўных ідэй. Вы ж і самі разумееце,
што творчы працэс залежыць не толькі
ад музы, але і ад часу, які праведзены ў
размовах і ўсмешках, калі наогул пад
шум і гам і з'яўляецца тая самая
геніяльная ідэя. Дык вось, перад
12 акадэмічнымі групамі першага курса,
а таксама перад іх пуцяводнымі зоркамі,
куратарамі з ліку студэнтаў,  стала
задача - падрыхтаваць лаканічны
нумар-прэзентацыю групы, які б
складаўся з дзвюх частак: першая -
відэаролік, другая - жывы выступ. Тэма
арганізатарамі была выбрана менавіта
такая, неадназначная, амаль вольная, і
гэта нельга не абгрунтаваць.Мы былі
ўпэўнены ў тым, што галоўнае не высокі
ўзровень танцавальнага альбо
песеннага мастацтва, а адчуванне

атмасферы сяброўства, узаемада-
памогі і шчырай прыязнасці паміж
першакурснікамі.   І якія цёплыя
пачуцці акуталі нашы душы, калі на
сцэне з'явіліся не проста акцёры, якія
ігралі напісаныя ролі, а хлопчыкі і
дзяўчынкі, якія  амаль цэлы месяц
жылі жаданнем стаць лепшымі ў
конкурсе, таму што яны на самай
справе лепшыя, нягледзячы на вынікі
спаборніцтва.

Відэаролікі вельмі ўразілі ўсіх
прысутных. Вялікі дзякуй
трэба сказаць усім
выкладчыкам і іншым
супрацоўнікам  факуль-
тэта, якія з радасцю далі
згоду на ўдзел у
в і д э а р о л і к а х
першакурснікаў. Што ж
датычыцца ўрачыстай

ночы першакурсніка, то
яна прайшла з 26 на 27
верасня ў адным з
начных клубаў Мінска.
Удзельнікі мера-
прыемства, нягледзя-
чы на заняткі наступ-
ным ранкам, прыйшлі,
каб пазнаёміцца з
лепшай групай першага
курса. Не стамлюся
нагадваць, што яны
ўжо лепшыя, таму што
яны студэнты юрыдычнага
факультэта. Але ж  конкурс ёсць
конкурс, і пераможца ў ім толькі адзін.
Таму справядлівы выбар лепшых
быў зроблены членамі журы.

Але ж гэты год правядзення
мерапрыемства быў адзначаны накі-
раваннем да большай дэмакратыза-

У гэтую ноч былі і яшчэ героі -
група № 10 стала лепшай па выніках
галасавання членаў журы. У яе адрас
былі накіраваны віншаванні, дыплом
пераможцаў, кніга з пажаданнямі ад
першых асоб факультэта і святочны
торт.

Але ж не гэтае самае галоўнае. І
не толькі групы № 4 і № 10 былі
віноўнікамі ўрачыстасці. Усе
першакурснікі ў тую ноч сталі на крок
бліжэй да жыцця Юрфака, бо толькі
разам, змагаючыся з непагаддзямі
прыроды і жыцця за сваё цёплае месца
пад сонейкам, яны стануць
сапраўднымі студэнтамі Юрыдычнага
факультэта БДУ. А гэта гучыць горда!

Трэба адзначыць, што і ў тую ноч,
і шмат часу пасля, гучалі ў засценках
факультэта словы падзякі перша-

курснікам, арганізатарам, куратарам,
усім прысутным, але ж асобнае
"Дзякуй" трэба сказаць хорам.
"Дзякуй" юрыдычнаму факультэту за
тое, што ён ёсць у нашым жыцці, і
дзякуй нам за тое, што мы ў яго ёсць.

За тое і падымаем бакалы!
Ваша Вераніка Саковіч

цыі - усім прысутным  было прапана-
вана аддаць свой голас за групу, якая
найбольш спадабалася. Такім чынам і
была вызначана група любімцаў
публікі, якая і атрымала    прыз глядацкіх
сімпатый.

На мой погляд, усе выступы былі
адзіным гарманічным малюнкам, які
быў напоўнены высокага ўзроўню
танцавальна-песенна-тэатральнымі
пастаноўкамі, які ў чарговы раз нагадаў
пра тое, што юрыдычны факультэт -
вялікая дружная сям'я. Але ж хвіліны
прыбліжалі нас да самага галоўнага
моманту - афіцыйнага аб'яўлення
пераможцаў конкурса.

Першымі аб'явілі свой выбар
прысутныя - яны аддалі свае галасы,
а разам з імі дыплом "Любімцаў публікі"
і значкі з сімволікай юрыдычнага
факультэта групе № 4.
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Што? Дзе? Калі? на юрыдычным факультэце, цi як

падтрымлiваць свае мазгі ў тонусе
"Сіла ёсць - розуму не трэба", -

гэта не пра юрыдычны факультэт БДУ.
Шматлікія перамогі ў спартыўных
спаборніцтвах не замяшчаюць
патрэбы ў "ежы для розуму". І што
можа быць больш займальным
спосабам для задавальнення гэтай
мэты? Вядома ж, гэта гульня «Што?
Дзе? Калі?» Гэта даволі вядомае дзей-

ства праходзіць не толькі на нашым
факультэце, але і, напрыклад, на
гістарычным факультэце і нават у
іншых ВНУ.

Ужо не першы год наш факультэт
збірае ў сваіх сценах студэнтаў,
гатовых "параскiнуць" мазгамі. У
прыватнасці, да нас прыходзяць
пагуляць каманды з іншых факультэтаў
і ВНУ, што, вядома, прыемна. Геракліт
пісаў, што "ўсё цячэ, усё змяняецца", і
гэтая гульня не выключэнне. У гэтым
годзе гульні на юрыдычным факультэце
праводзіць не Іванова Таццяна, якая
выдатна праводзіла гульні ў мінулым
годзе, а яе пераемніца і аднакурсніца
Алена Мельнікава. Новая вядучая не
раз паспяхова прымала ўдзел у
турнірах «Што? Дзе? Калі?», а таму
хутка ўлілася ў ролю вядучай.

Хочацца адзначыць, што
восеньская серыя гульняў скончана, і
варта падвесці вынікі. 12 кастрычніка
першая гульня сезону прайшла на
юрыдычным факультэце. У ёй
ўдзельнічала 13 каманд, з якіх было
3 каманды не з юрыдычнага факуль-
тэта. У выніку каманды паказалi сябе
ва ўсёй красе, падшпіліўшыся тым
фактам, што на першае пытанне не
змагла адказаць ніводная каманда.
Каманды гулялі "нос у нос", і з перава-
гай у адзін правільны адказ перамагла
каманда "Егіпцяне" з гістарычнага фа-
культэта.

Другая гульня адбылася 19
кастрычніка. На гэты раз ішла напру-

жаная барацьба паміж камандай
юрыдычнага факультэта "Гедэон" і
зборнай "салянкай" амаль з усіх
факультэтаў - "Парабалоiд". Рассудзіць
іх было магчыма толькі дзякуючы
папярэднім вынікам і рэйтынгу
адказаў. І да ўсеагульнай радасці ў
гэтым туры перамог наш факультэт у
асобе каманды "Гедэон". Неабходна

падкрэсліць, што
каманда "Гедэон"
перамагла ў складзе
трох чалавек, у той
час як стандартная
колькасць гульцоў 5-6.
Але ж бывалі выпадкі
ўдзелу і аднаго чала-
века. За прыкладам
далёка не пойдзем,
гэта была каманда
"Рамонак" у мінулым
годзе.

Трэці тур
праходзіў 26
кастрычніка, і на
гэты раз было
складана адгадаць,
хто пераможа.
Дзякуючы раунду
"Свая гульня"
каманды мелi
магчымасць атры-
маць бонусныя ба-
лы. Каманды
"Чамучкi", "Кропка 4G" і "Дарвін і
качканосы" гэтым і ска-рысталіся, але,
тым не менш, спрэчка за першын-

ство паўстала памiж дзвюма
камандамi, якія гуляюць па-за залікам,
"Парабалоiд" і "Кропка 4G". І зноў
сітуацыю дапамог вырашыць рэйтынг.
З перавагай у 9 ачкоў у рэйтынгу
перамагла каманда "Парабалоiд".

Восеньская серыя гульняў на
прызы дэкана юрыдычнага факультэта
завяршылася, натуральна, фіналам,
які мы правялі 4 лістапада. Гэты дзень
быў насычаны падзеямі і, на жаль,
некаторыя каманды не змаглі прыняць
удзел у гульні па аб'ектыўных прычы-
нах. Тым не менш, гульня адбылася, і
быў выяўлены пераможца, але пра
гэта пазней. На гэты раз пытанні былі
на парадак складаней, узятыя з
разнастайных сфер, у тым ліку і па
юрыдычнай спецыяльнасці. Было
шмат пытанняў, на якія ніводная
каманда не змагла даць правільны
адказ. У канцы фінальнай гульні былі
падведзены вынікі на аснове гэтай
гульні і ўсіх папярэдніх у гэтым сезоне.
Па коль-касці правільных адказаў
лідзіравала каманда "Дарвін і
качканосы", яна і была прызнана
пераможцам, хаця i каманда "Гедэон"
была вышэй па рэйтынгу. Варта
адзначыць, што абедзве каманды з
нашага факультэта. Пераможцы
атрымалі віншаванні ад самога дэкана
юрыдычнага факультэта -  Сяргея
Аляксандравіча Балашэнкі, і, вядома
ж, адпаведны прыз. Нашы вам
віншаванні, так трымаць!

Хочацца падзякаваць усiм
камандам, якія прымалі ўдзел у
восеньскай серыі гульняў, і запрасіць
да ўдзелу ў зімовай серыі, а таксама
дзякуй кіраўніцтву за дапамогу ў
арганізацыі гульняў.

Не прапусціце шанец праявіць
сябе! Пад ляжачы камень вада не цячэ!

Алена Мельнiкава
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Няхай здзяйсняюцца ўсе мары, або «ДКЖ-2011»
Што патрэбна для сапраўднага

дня нараджэння? Патрэбен, у першую
чаргу,  імяніннік, патрэбны госці,
урачыстасць, падарункі, віншаванні і,

безумоўна, святочны торт.  Але ж,
давайце аб усім па парадку.

Імяніннік - гэта, вядома,
юрыдычны факультэт БДУ, які
кожную восень святкуе свой
дзень нараджэння. У гэтым
годзе яму споўнілася 86 год,
згадзіцеся, гэта значная дата!

Госці? Якое ж свята без
гасцей! Выкладчыкі, студэнты,
выпускнікі - кожны з іх пачэсны
госць на свяце дня нараджэння
юрыдычнага факультэта.

Урачыстасць, у юрфака
яна традыцыйная, і месца для
яе з кожным годам не змяняецца.
«ДКЖ» - тры літары знаёмыя
кожнаму, чый лёс звязаны з
юрфакам. А фраза "Юрфак
живет от ДКЖ до ДКЖ" стала
ўжо аксіёмай, якая не патрабуе
тлумачэння.

Што ж наконт віншаванняў і
падарункаў, то ў гэты дзень віншаваў
юрыдычны факультэт цёплымі
словамі дэкан, віншавалі яго і іншыя
выкладчыкі.  Падчас урачыстастай
частцы студэнты юрыдычнага
факультэта даравалі прысутным свой
талент праз бліскучыя выступы на
сцэне. Але ж галоўны падарунак, якога
кожны год з нецярпеннем  чакаюць усе
без выключэння - гэта сумесны
праект  выкладчыкаў і студэнтаў
юрыдычнага факультэта. Без такога
падарунка не мог абысціся і гэты дзень
нараджэння. Пастанова выкладчыкаў
і студэнтаў - гэта той нумар, якога год
чакаюць, а потым яшчэ год абмяр-
коўваюць. У гэтым годзе гледачам бы-

ла прапанавана гісторыя аб пакутах
маладога выкладчыка і капрызах
студэнткі-прыгажуні, гісторыя, якая не
пакінула ні воднага гледача абыяка-

вым.
Тым значны юрыды-

чны факультэт, што ўмее
не толькі прымаць пада-
рункі, але і прыпадносіць іх
сам. Так у дзень нараджэн-
ня юрыдычнага факуль-
тэта былі аб'яўлены
Лепшыя выкладчыкі па
версіі студэнцкага галаса-
вання. Яшчэ раз віншуем
Тамару Аляксееўну
Бялову, Міхаіла Кандра-
тавіча Казлова, Яна
Іосіфавіча Функа, Алега
Васільевіча Мароза.
Лепшая кафедра -
кафедра фінансавага
права і прававога рэгу-

лявання гаспадарчай дзейнасці.

Назваў юрыдычны факультэт і
сваіх зорак сярод студэнтаў. Кожны ў
сваёй намінацыі імі сталі Яўген
В а н ь к о в і ч ,
Алена Крупе-
ніна, Ніна
Богуш, Вера-
ніка Саковіч і
Ксенія Санко-
віч.  Лепшай
групай стала
першая группа
4-га курса,
стараста -
Віталій Дзіско.

Пры пера-
ліку неад'емных
элементаў са-
праўднага дня
нараджэння я

забылася пра яшчэ адзін вельмі  важны

элемент - здзяйсненне
мараў. Кожны марыць аб
сваім. Хтосьці аб поспехах
у кар'еры, а хтосьці аб
сапраўдным каханні. Але
каб усе гэтыя мары
спраўдзіліся, трэба было
задуць свечы, да-да,
свечы на святочным
торце, які чакаў усіх гасцей
у холе ПКЧ.

З днём нараджэння,
юрфак! А значыць з днём
нараджэння, паважаныя
чытачы! Няхай усе вашыя
мары здзяйсняюцца!

Крысціна Асрян
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Справаздача аб тым, як імяніннік гасцей сустракаў

Не паспелі мы адысці ад уражан-
няў пасля святочнага мерапрыемства
ў сценах славутага ПКЧ, як праз
некалькі гадзін гасцінна адчыніў свае
дзверы ў святочным убранстве сам
юрыдычны факультэт.

Урачыстае адкрыццё адбылося ў
аўдыторыі 609 і пачалося віншаваннем
дэкана юрыдычнага факультэта -
Сяргея Аляксандравіча Балашэнкі.

Выступ старшыняў органаў сту-
дэнцкага самакіравання ў незвы-
чайных амплуа, тэатральная паста-
нова выкладчыкаў і студэнтаў аб цяж-
кім лёсе студэнтаў паднялі ўсім пры-
сутным настрой на ўвесь дзень.  Пры-
емна бачыць сваіх выкладчыкаў не
толькі прафесіяналамі ў юрыдычнай
сферы, але і таленавітымі акцёрамі.
Таму дзякуй Анатолію Аляксандравічу
Данілевічу, Сяргею Грыгор'евічу
Васілевічу і Дзмітрыю Віктаравічу
Осіке.

Традыцыйны святочны торт, і
мы адпраўляемся на экскурсію, як бы
дзіўна гэта ні гучала, па любімаму
юрыдычнаму факультэту.

На першым паверсе можна
было набыць "афіцыйную валюту"
юрыдычнага факультэта наміналам
10, 5 і 1 юрык, якая ў дзень нара-
джэння выступае сродкам абмену,
а ўвесь астатні год служыць срод-
кам зберажэння і  напамінае тым, хто
не пусціў яе ў абарот, аб неаб-
ходнасці прыйсці на дзень нара-
джэння юрфака ў наступным годзе.

Трапіўшы на другі паверх, мне
спачатку здалося, што я ў Туркме-
ністане, але не, гэта ўсё той жа род-
ны юрыдычны факультэт, які, дзяку-
ючы туркменскім студэнтам, на
дзень пераўтварыўся ў астравок
Туркменістана. Усе прысутныя маглі
паспрабаваць сапраўдныя ўсходнія
прысмакі, паглядзець на запальныя
туркменскія танцы, заслухаць даклад

пра краіну Туркменістан. Пазнаёміцца
з культурай такой далёкай, але цяпер
ужо даволі знаёмай краіны.

На трэцім паверсе можна было
знайсці сваю другую
палавінку, паўдзель-
нічаўшы ў рэаліці-шоу
"Давай пажэнімся".
Аднаго з трох прэтэн-
дэнтаў у барацьбе за
сваё сэрца выбірала
"Багіня Феміда - 2011"
Анна Шарко, а такса-
ма другую палавінку
шукаў старшыня Са-
вета Стараст юры-
дычнага факультэта
Віталій Дзіско.

А пакуль адныя
вырашалі справы сардэчныя, другія

змагаліся за галоўны прыз у гульне
"Што? Дзе? Калі?". Але аб гэтым
чытайце ў іншым артыкуле газеты
"Востраў ЮФ", а мы пойдзем далей.

Усе аматары
гульні "Мафія"
на трэцім па-
версе маглі з
лёгкасцю пе-
р а т в а р ы ц ц а
ўмірных жыха-
роў або мафію і
паўдзельнічаць
у любымай
гульні. Зусім
новая секцыя
была прапа-
навана гасцям і
адразу ж сабра-

ла шмат зацікаўленых.
На чацвёртым паверсе нас чакаў

X-box-хол. Чытаючы праграмку, не
кожны разумеў, што гэта такое, але

менавіта тут можна было пабачыць
Сяргея Александавіча Балашэнку ў
ролі барабаншчыка, а Андрэя Вікта-
равіча Шыдлоўскага ў якасці  Алім-
пійскага чэмпіёна ў спартыўным
пяцібор'і, паставіўшага 2 міравых
рэкорды!

Тут жа, на чацвертым паверсе
нас чакаў "Модны прысуд", дзе спе-
цыялісты ў галіне моды маглі разгля-
дзець "модную справу" кожнага
жадаючага.

Пяты паверх сустракаў канцэр-
там жывоў музыкі. Працаваў тут і
ЗАГС, які выступаў лагічным праця-
гам рэаліці-шоу "Давай пажэнімся".

На шостым паверсе працаваў
традыцыйны аўкцыён балаў. Сту-
дэнты першага-трэцяга курсаў маглі
набыць залікі аўтаматам, а таксама
дадатковыя балы на экзаменах за
грашовыя сродкі. Усе атрыманыя
грошы пойдуць на арганізацыю

мерапрыемстваў, якія праходзяць на
юрфаке. Падчас аўкцыёна разгар-
нулася сапраўдная барацьба за прапа-
наваныя лоты. Не магу перадаць усе
свае эмоцыі на паперы, але каб і вы
трохі прасякнуліся тою атмасфераю,
скажу, что найбольш за ўсіх пакаш-
таваў аўтамат на заліку па крыміналь-
ным працэсе ў Валерыі Станіславаўны
Жыгуліч - гэта 370 тысяч беларускіх
рублей.

Мая справаздача падыходзіць да
заканчэння, але гэта не значыць, што
свята не працягвалася. Да самага
вечара гарэла святло на юрыдычным
факультэце, а гэта кажа аб тым, што
яшчэ доўга не разыходзіліся прысут-
ныя.

Крысціна Асрян
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Физкультура полезна всем без
исключения, причем совершенно
неважно, ради чего мы занимаемся
спортом. Кому-то он приносит
удовольствие и радость, а кто-то
обожает спортивный азарт, который
проявляется при участии в
соревнованиях. Соревнования
позволяют объединить людей,
которые становятся одним целым и
которые готовы из последних сил
бороться за честь своего факультета,
за честь нашего любимого и родного
юридического факультета. Вот и
хотелось бы немного рассказать о
наших достижениях в спорте.

25 апреля 2011 года в спортив-
ном зале главного корпуса БГУ состо-

ялись соревнования по аэробике,
участие в которых принимала и
команда нашего факультета, состо-
ящая из шести девушек: Козловской
Дарьи (капитан), Котельник Евгении,
Курлович Татьяны, Липницкой Эл-
лины, Шалима Анны, Ясинской Ольги.

Хотелось бы отметить, что
многие годы юридический факультет
в данном виде спорта представлен не
был. Но уже с 2009 года начинается
возрождение спортивной аэробики, а
в 2010 году формируется новый
состав команды, который, несмотря
на небольшой опыт прекрасных
участниц, готов вмешаться в борьбу
за лидерство на межфакультетской
арене.

Всего в соревнованиях приняли
участие команды 9 факультетов БГУ,
многие из которых были представле-
ны кандидатами и мастерами спорта
международного класса.

По результатам соревнований

наши девушки оказались за пределами
призовой тройки, они заняли
достойное 4 место, уступив
совсем немного команде
филологического факультета.

Но девушки не отчаива-
ются и настроены очень реши-
тельно на победу. Сразу же
после выступления на сорев-
нованиях они начали усиленно
готовиться к очередным вы-
ступлениям.

Теперь же обратимся к
достижениям сильной
половины. Так в середине
апреля 2011 г.  стартовали
соревнования по футболу, где в
качестве фаворитов на победу
выступал и наш юридический
факультет. Не стоит забывать, что
чемпионами в этом виде спорта в
2009 году стали именно мы, поэтому
наши притязания можно назвать
вполне обоснованными.

В состав команды под руковод-
ством Малеева Кирилла вошли: Кири-
кович Максим,  Зборовский Андрей,
Герасим Владимир, Ванькович Евге-
ний,  Рудяк Максим, Мордосевич Евге-
ний, Лобатый Александр, Царев Иван,
Алиев Руслан, Руденя Дмитрий, Ду-
дарь Дмитрий, Прокопович Александр,
Шмоенков Максим, Курявый Юрий.

Сборная юридического факуль-
тета по футболу провела все свои
игры успешно, одержав уверенные
победы над своими соперниками.
Казалось, что после стольких забитых
мячей ничто не могло остановить
нашу команду.

В финальном матче (17 мая 2011)
между командой юридического
факультета и командой экономи-
ческого факультета вопрос о победе
пришлось решать в серии
пенальти, так как основное
и дополнительное время не
определили победителя
игры.

К большому разо-
чарованию, удача была не
на нашей стороне, сборная
юридического факультета
по футболу уступила в
серии пенальти. Надеемся,
что в следующем году ко-
манде улыбнётся удача и
она займёт заслуженное
первое место!

А победы нынешнего года также
не заставили себя долго ждать. Так, 3
ноября 2011 года, на соревнованиях
по гиревому спорту команда юриди-
ческого факультета одержала блестя-

щую победу. Неоценимый вклад внес

каждый участник команды, а это: Гасан
Леонид, Давыдик Дмитрий, Крот
Алексей,  Непреенко Сергей, Процкий
Иван, Солодин Олег, Ставер Алексей,
Тонкович Сергей, Хандрико Артём,
Щербаков Владимир.

А уже 9 ноября 2011 года в
копилке побед  юридического факуль-
тета появилась еще одна награда
высшей пробы. Команда юридического
факультета на соревнованиях по
греко-римской борьбе завоевала
1-е место. И вот имена победителей:
Азизов Сархан, Верищако Павел,
Гамзатов Джавид, Зубарь Алексей,
Левицкий Владислав, Назаров
Халказар, Орёл Сергей, Сосуновский
Виктор, Турок Вадим, Чиж Андрей.

15-16 ноября сборная  юриди-
ческого факультета по плаванию
завоевала традиционную для нас
победу в данном виде спорта.
Поздравляем и говорим спасибо Басс
Александре, Бескостой Дарье, Бровка
Марии, Вабищевичу Виктору, Габаули-
ну Дмитрию, Драбатович Юлии, Дрож-
жа Никите, Казак Татьяне, Кривому
Андрею, Мастицкой Елене, Маерову
Дмитрию, Смольскому Роману, Редь-

ковой Ульяне.
А мы с нетерпением будем

ждать очередных побед наших
ребят как на межфакультетской
арене, так и за ее пределами!

Александр Савченко

Быстрее! Выше! Сильнее!
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"Нулевой километр" - это только начало!..

Как самостоятельная команда,
она появилась год назад. Тогда, уже
поигравшие в лиге БГУИР ребята из
"Electro City" объединились с ребятами
из другой команды, которая выступала
за общежитие № 4. В результате ухода
некоторых игроков из "Electro City" и
появления в команде новых, ребятами
было решено создать абсолютно но-
вую команду, которая могла бы до-
стойно выступать на республикан-
ском уровне, с перспективой в  меж-
региональной и центральной лигах
КВН. Первой игрой стал Кубок
Студгородка БГУ,  где "Нулевой
километр" громко заявил о себе, как о
команде.

В команде были поставлены
серьезные цели: три лиги на первый
для команды сезон. Был отыгран
фестиваль Высшей лиги КВН
Беларуси, фестиваль Лиги КВН БГУ,
а также фестиваль Премьер-Лиги
г. Минска, по результатам которых
"Нулевой километр" прошел в сезоны
ОЛ КВН БГУ и Премьер-Лиги
г. Минска.

В планах развития команды
стояло также максимальное участие
во всех возможных проектах, поэтому
в новом клубном юмористическом
проекте "Горячий weekend" участни-
ками были заявлены ребята из НК
Сидорчик Роман и Павел Рыбаков
(Дуэт "Мясо"), которые заняли первое
место на проекте.

Буквально через некоторое
время к сезонам добавляется еще и
Первая Минская Лига, в которой
"Нулевой километр" дошел до 1/4.
Также на стадии четвертьфинала
"Нулевой километр" закончил сезон в
Премьер-Лиге г. Минска. Но в родной
для НК лиге - Лиге БГУ дела склады-
вались несколько по-другому. Яркое
выступление на фестивале, проход-
ное второе место в 1\8 финала, третье
место в четвертьфинале - и вот
"Нулевой километр" уже в качестве
полуфиналистов покидает лигу.

После полуфинала к "Нулевому
километру" присоединяются еще два
участника, и на Кубке КВН БГУ «Нуле-

10 ноября команда КВН
юридического факультета БГУ

"Нулевой километр"
отпраздновала свой день

рождения.

километр" показывает совершенно
новый уровень игры, это была заявка
на следующий сезон.

И вот теперь "Нулевой километр"
17 декабря вместе с такими коман-
дами, как Сборная БГУ и Миллион, уже
громко заявившими о себе, едет в
г. Таллинн (Эстония), чтобы побо-
роться за звание обладателя Кубка.

Буквально через месяц после
этого "Нулевому километру" пред-
стоит поездка в Сочи, где состоится
ежегодный фестиваль КиВиН-2012,
после которого команда нацелена
выйти на еще более высокий уровень.
И как было сказано в конце одного из
приветствий команды: "Нулевой
километр" - это только начало!..

Редакция газеты "Востраў ЮФ"
попросила ребят из команды

"Нулевой километр"  написать
пару слов друг о друге. И вот что

из этого  получилось.
Сидорчик Роман.  Капитан

команды. Автор самых неадекватных
миниатюр. Хотите поговорить с ним
по душам? Наберите его, когда он
спит! Номинирован на звание Лучшего
КВНнщика-2011. Лучшие роли - старые
бабки и Маяковский.

Рыбаков Павел.  Паша -
военный, врага может убить своим
смехом... Комплект военной формы
на него не выдали, поэтому всегда
ходит в гражданском... Мало кто знает,
но Паша получил приз за лучшую
женскую роль.  А еще один из редак-
торов грозился кинуть в него тапком.

Чернявский Александр. Саша
- человек, который так же суров, как и
весел. Мастер добивки и что-то
заметить. Человек, которого помнят
по таким миниатюрам, как лучшая
роль второго плана, случай у логопеда.
Любит проводить время с командой,
а команда с ним.

Воронецкий Руслан.  Был
замечен на Фабрике Звезд юрфака, где
просто порвал зал своим монологом
про родной факультет. Самый стиль-
ный и, пожалуй, красивый член
команды.  Собирается играть в "выш-
ке" к пятому  курсу.

Быков Павел. Золотой голос
команды. Когда поёт - мурашки по
коже. Как-то раз подменял ректора БГУ
на сцене КВН, спас выступление всего
одной фразой.

Криштапович Сергей. Сергей
очень вкусно готовит, иногда
приглашает на ужин :) Играет на гитаре
пару песен, на репетициях ставит
музыку на телефоне и тащится.
Говорят, и поёт ещё!!!

вой километр" реабилитируется перед
болельщиками за полуфинал -
усиление команды дает  о себе знать.
Это было первое выступление, когда
последнюю отбивку не было слышно
из-за аплодисментов. "Нулевой

Деркач Кристина. Муза коман-
ды!  Отлично справляется с вопросами
административного характера. Крис-
тина пишет шутки одна, но никогда не
приносит их на репетицию, и "а у
беленькой из вашей команды есть
парень?"

Продолжение на стр. 8



8        1 снежня 2011 № 13 (36)

СТУДЭНЦКАЯ ГАЗЕТА

РЭДАКТАР:
Асрян Крысціна

РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ:
С.А. Балашэнка

С.А. Калінін
А.В. Шыдлоўскі

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
г.Мінск,

вул. Ленінградская,8
"Востраў ЮФ" шчыра дзякуе

адміністрацыі сайта
юрыдычнага факультэта

БДУ (www.law.bsu.by),
Вользе Мікалаеўне Знак за

дапамогу і разуменне і
спадзяецца на далейшае

супрацоўніцтва!

Поздравляем с победой!!!
26 октября 2011 г. на юриди-

ческом факультете Гродненского
государственного университета
имени Янки Купалы состоялся
I Республиканский чемпионат
по "Брейн-рингу" в области
уголовного права.

В брейн-ринге приняли
участие 8 команд,  которые
представляли высшие учебные
заведения разных регионов
Республики Беларусь: Белорус-
ский государственный универ-
ситет; Академию Министерства
внутренних дел Республики
Беларусь; Белорусский госу-
дарственный экономический
университет; Гродненский госу-
дарственный университет имени
Янки Купалы; Брестский госу-
дарственный университет имени
А.С. Пушкина; Полоцкий государ-
ственный университет;
Барановичский государ-
ственный университет.

Команду юридического
факультета БГУ представляли:

1) Ванькович Евгений -
капитан команды,

        (4 курс, 1 группа);
2) Гасан Леонид -
        (4 курс, 2 группа);
3) Диско Виталий -
        (4 курс, 1 группа);
4) Ловцевич Ирина -
        (5 курс, 3 группа);
5) Подлипский Дмитрий -
        (4 курс, 1 группа).

Брейн-ринг проходил по олимпийской
системе. За время турнира команда

юрфака не проиграла ни одного боя, и,
обыграв команды Барановичского
государственного университета,
Гродненского государственного уни-

верситета имени Янки Купалы и в
финале команду Академии

Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, стала
победителем I Республиканского
чемпионата по "Брейн-рингу" в
области уголовного права. Третье
место разделили команды
Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы
и Полоцкого государственного
университета.

Участники брейн-ринга
отметили высокий уровень
составленных вопросов. Вопросы
были весьма разноплановыми,
касались как Общей, так и
Особенной частей Уголовного

кодекса Республики Беларусь,
постановлений Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь. Отдельные
задания требовали глубоких

теоретических знаний в области
уголовного права. Разносторонний
и комплексный характер вопросов
позволил определить наиболее
достойного победителя.

Команда юридического
факультета была награждена
Дипломом, а также самым ценным
подарком для студента - книгами.

Поздравляем ребят с побе-
дой и желаем им дальнейших
успехов!

НАД НУМАРАМ
ПРАЦАВАЛІ:

Алена Мельнікава
Аляксандр Саўчанка

Вераніка Саковіч
Дзмітрый Падліпскі

Ірына Знак
Раман Сідорчык

Поздравляем ребят из команды
КВН "Нулевой километр" с их
праздником и желаем только
побед в предстоящих играх.

Юридический факультет верит в
ваш талант, а многочисленные

поклонники ждут выступления на
сцене Высшей Лиги КВН!

Невмержицкий Петр. Звуко-
режиссер команды. Пожалуй, один из
самых опытных "звукачей" белорус-
ского КВН. Поиграл практически на
всех концертных площадках Минска,
где играют в КВН. В скором времени
будет играть в странах Прибалтики и
ближнего зарубежья.

"Нулевой километр" - это только начало!.. (продолжение)


