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«АЛІМПІЙСКІЯ ГУЛЬНІ» на юрыдычным факультэце!
Новы навучальны год ...,
новыя перажыванні, эмоцыі ...
Штогод Юрыдычны факультэт
адчыняе свае дзверы для
новаспечаных студэнтаў студэнтаў першага курса. Яны
нясмела падымаюцца па
пр ыс ту пк ах фа ку ль тэ та і
пачынаюць новую главу свайго
жыцця. На ўсе наступныя пяць
гадоў яны акунуцца ў
захапляльнае, хвалюючае і
вясёлае студэнцкае жыццё.
Юрфак жа ў сваю чаргу даруе
магчымасць усім сваім
падапечным
знайсці
і
рэалізаваць сябе не толькі ў
навуковай, але і культурнай
дзейнасці.
І першы такі шанец выпаў
першакурснікам 24 верасня.
Менавіта гэты дзень быў абраны
для святкавання першага мерапрыемства новага навучальнага
года - Дня першакурсніка 2012!
За некалькі тыдняў да яго
студэнты першага курса атрымалі заданне: падрыхтаваць
творчы нумар на зададзеную
тэму. Тэма ж свята непасрэдна
звязана з галоўнай падзеяй
гэтага года, падзеяй, якая
кожныя чатыры гады аб'ядноўвае
ўсё насельніцтва нашай планеты
- Алімпійскімі гульнямі 2012. Групам было прапанавана
прадэманстраваць самыя яркія
моманты Алімпіяды, данесці да
гледачоў усе эмоцыі і перажыванні, якія адчувалі не толькі
спартсмены, але і іх аматары
ў розных краінах свету.
У конкурсе былі прадстаўлены наступныя краіны:
1 група - Беларусь
2 група - Кітай
3 група - Італія
4 група - Германія
5 група - Японія
6 група - Іспанія
7 група - Аўстралія
8 група - Францыя
9 група - Расія
10 група - Вялікабрытанія
11 група - Бразілія
12 група - ЗША
Тэма мерапрыемства была
выбрана не выпадкова. Як
Алімпійскія гульні аб'ядноўваюць насельніцтва краін све-

ту ў перажываннях за сваіх
спартсменаў, так і Дзень
першакурсніка закліканы
з ' яд н а ц ь с т у д эн т а ў гр у п
першага курса. І гэта мэта
была дасягнута.

На сцэне "Fashion Club"
былі прадстаўлены не проста
творчыя нумары прадстаўнікоў
12 груп, а вынік сумесных
намаганняў і перажыванняў.
Кожная з каманд імкнулася
даказаць, што менавіта яна
вартая насіць тытул "Лепшай

групы першага курса - 2012".
Запальныя танцы, арыгінальныя
касцюмы, акцёрская гульня,
песні, і нават карнавал - усё
гэта вар'яцтва і шквал эмоцый
падаравалі нам студэнты першага курса. Годнае прадстаўленне годных груп!
Безумоўным
пераможцам
адразу ў дзвюх
намінацыях "Прыз
глядацкіх сімпатый" і "Лепшая
група першага
курса - 2012"
стала група № 9.
Менавіта яна
змагла цалкам
заваяваць сімпатыю не толькі
журы, але і ўсей
залы. Віншуем
студэнтаў
з
заслужанай перамогай, жадаем не
губляць сваёй
крэатыўнасці і
імкнуцца
да
заваявання новых
вяршыняў!
Аднак трэба
памятаць, што ў
гэтым конкурсе
няма прайграўшых. Усе астатнія группы атрымалі бясцэнны
падарунак:
згуртаванасць.
Згуртаванасць з
людзьмі, якія
будуць з вамі
ўсе пяць гадоў,
якія стануць вам
сапраўднымі сябрамі і зробяць
ваша студэнцкае
жыццё незабыўным.
Шануйце гэты
час, бярыце як
мага больш, шукайце сябе і
рэалізоўвайце ўсе свае
здольнасці! Юрыдычны факультэт
адк рыва е пер ад в амі ўсе
дзверы, не страцьце свой
шанец!
Вераніка Барадаўка
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КСЕНИЯ САНКОВИЧ: «Мне помог мой характер, моя
настойчивость и мое упорство».
Ксения Санкович - заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, бронзовая призерка пекинской
Олимпиады, серебряная призерка Олимпиады в Лондоне, многократная призерка Чемпионатов мира и
Чемпионатов Европы. Продолжать можно еще долго. Ко всему этому нужно добавить то, что Ксения является
студенткой юридического факультета БГУ.
- Здравствуй, Ксюша. Газета
"Востраў ЮФ" от имени всего
юридического факультета БГУ
поздравляет тебя с серебряной
медалью на тридцатых
летних Олимпийских играх
- 2012. Мы все очень
гордимся тобой, и я просто уверена, что нашим
читателям будет интересно поближе познакомиться с олимпийской
чемпионкой Ксенией Санкович.
Ксюша, тяжело ли совмещать профессиональный
спорт
и
учебу
в
университете?
- Это очень тяжело. Но между
тренировками я всегда старалась ходить на учебу. Правда,
последние полгода подготовка
к Олимпиаде заняла все мое
время, я отбросила все увлечения, забыла о наличии свободного времени. Сейчас Олимпиада
позади, и поэтому я стараюсь
максимально наверстать то, что
упустила в учебе. В этом мне
помогает моя группа, а также
преподаватели нашего факультета, которые всегда с пониманием относятся ко мне.
- Почему 4 года назад, будучи абитуриенткой, ты выбрала
именно юридический факультет
БГУ?
- Наверное, это связано с
моей семьей. Папа у меня
адвокат, а в прошлом - профессиональный спортсмен рекордсмен республики по
прыжкам в высоту. Он
закончил со спортом и
поступил на юридический
факультет. Я смотрела на
него, мне нравилась его
профессия и поэтому я и
в ыб ра ла ю р ид ич ес ки й
факультет. Сейчас уже и
мой младший брат учится
на втором курсе юрфака.
- Не думала ли ты над
тем, чтобы связать жизнь
со спортивным правом?
- Может быть. Эта учебная
дисциплина еще впереди, но я
много уже знаю в этой области,

знаю спортсменов, которые
сталкивались с проблемами в
отрасли спортивного права, и
которым в Беларуси просто не

Дата рождения: 27. 02.1990 г.
Знак зодиака: рыбы
Любимое блюдо: голубцы
Любимый цвет: сиреневый

было к кому обратиться. Им
приходилось просить помощи у
западных специалистов. То есть

я совсем не исключаю такой
возможности.
- Пришлось ли чем-то
жертвовать ради успеха в
спорте?
- Жертвами я назвать это
не могу. Любая профессиональная деятельность, будь это
спорт, наука или искусство,
занимает очень много времени
и сил. Да, погулять я меньше
успевала, сходить на учебу
тоже не всегда удавалось, но
все это я делала осознанно,
успех в спорте был главной
моей целью. Были тренировки,
а все остальное было второстепенным. Я не могу назвать
это жертвой, те эмоции, впечатления и знакомства, которые
я приобрела, не сравнить ни
с какими жертвами.
- Твои увлечения, помимо
художественной гимнастики?
- Я вообще люблю весь спорт
в целом, а не только художественную гимнастику. Я слежу за
всеми новостями, знакома со
многими
спортсменами,
интересуюсь их успехами.
В поездках я читаю книги о
любви, смотрю фильмы, т.е.
позволяю себе делать то, на
что в Минске времени не хватает. И конечно любимое мое занятие - проводить время с
друзьями, с семьей и любимым
человеком.
- Как думаешь, что помогло
тебе добиться успеха в спорте?
- Данные у меня всегда
были, но я была не самой талантливой. Мне помог мой
характер, моя настойчивость
и мое упорство. Отчасти
помогло и везенье. Повезло в
том, что попала к хорошим
тренерам, в хорошую команду,
где все девушки - равные
гимнастки со схожими характерами, объединенные одной
целью. Вместе мы держимся
вплоть до сегодняшнего
момента, и я очень этому
рада.
Беседовала Асрян
Кристина
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АБ ТЫМ, ЯК ЗАРАДЖАЛАСЯ ТРАДЫЦЫЯ СВЯТКАВАННЯ ДНЯ
НАРАДЖЭННЯ ЮРЫДЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА Ў СЦЕНАХ "ДКЖ"
Цікавая атрымліваецца размова, калі цяперашні арганізатар Дня нараджэння факультэта Ганна Шарко
бярэ інтэрв'ю ў чалавека, які стаяў ля вытокаў арганізацыі гэтага свята, чалавека, па ініцыятыве якога мы
ўжо 15 гадоў урачыста святкуем гэтую падзею на сцэне знакамітага Палаца культуры і спорта чыгуначнікаў
(больш вядомага, як "ДКЖ").
Радына Таццяна Віктараўна, сёння - дарадца Старшыні Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублiкi
Беларусь па інфармацыйна-прававых пытаннях, а раней - старшыня культурна-масавай камiсii прафсаюза
студэнтаў юрыдычнага факультэта БДУ, член Савета студэнтцкага самакiравання БДУ. Яна ветліва
пагадзілася расказаць пра тое, як і калі ўзрадзiлася традыцыя святкавання Дня нараджэння юрыдычнага
факультэта.
- Таццяна Віктараўна, расджэння свайго Alma mater.І мне
віліся на той момант ужо вядокажыце нам, калі ласка, як жа гэта
стала незразумела: чаму мы не
мыя на факультэце актывісты,
ўсё пачыналася?
арганізоўваем у сябе такое
члены каманды КВЗ юрфака БДУ
свята? Па гэтым пытанні я
- Лавіт Сяргей і Сафараў
параілася са старэйшымі курсаЭльдар. Пачаткам стаў месяц
мі, і мне далі адказ, што раней
люты 1996 года. Першым арганіладзілі міні-канцэрты ў гонар
заваным мною, але і не без
Дня факультэта, але адзін курс
дапамогі Сяргея і Эльдара, а
перапыніў гэтую традыцыю, так
таксама маёй сяброўкі і даі іншыя не спрабавалі яе аднакладнай памагатай Юліі Бельвіць. Тады і прыйшла думка: а
скай, было мерапрыемства,
чаму б не вярнуць свята, ды
прысвечанае 23-му лютаму. Быў
яшчэ і зрабіць яго ў зусім
арганізаваны канцэрт і вечарыновым фармаце?
на, дзе вядучымі былі я і
З гэтай ідэяй мы звярнуліся
Сяргей Лавіт, пасля чаго людзі
да паважанага Валерыя Мікалаезапатрабавалі мерапрыемстваў
віча Гадунова. Ён заўсёды быў
яшчэ і яшчэ ... Студэнты і
майстр ам канструкт ыўнага
выкладчыкі прынялі гэта на
дыялога. Выслухаўшы студэнтаў,
"ўра" і, такім чынам, мы сталі
захопленых ідэямі па адраджэнзарабляць свой творчы аўтарыню свята, ён умела паставіў
тэт.
нам задачы, па дасягненнi якiх
Восенню 1996 за заслугі ў
мы атрымоўвалi права ажыццяарганізацыйнай дзейнасці мяне
вiць гэтыя мары. Адзначу, што
вылучылі ў Савет Універсітэта
Таццяна Віктараўна Радына
як дэкан факультэта Валерый
па падрыхтоўцы да 75-годдзя
Мiкалаевiч заўсёды імкнуўся
дня нараджэння БДУ. Ад выклад- Паступіла я на юрфак ў
ісці нам, студэнтам, насустчыкаў у гэты Савет трапіў
1994 годзе. Дэканам на той
рач. І ў гэты раз ён сказаў:
Крамнік Аляксандр Мікалаевіч.
час быў Гадуноў Валерый Міка"Дакажыце, што вы зможаце зраУ гэты рух па арганізацыі Дня
лаевіч. Факультэт размяшчаўся
біць такое важнае для факульнараджэння БДУ патрапілі такна вул. Маскоўская, 17. Жыла
тэта мерая ў інтэрнаце № 4 ("чацвёрпрыемства,
цы"). Самай забаўляльнай
і я дапамапраграмай мы лічылі вечарынгу вам гэкі, якiя звычайна праходзiлi
тую думку
на прыканцы тыдня прама
ў
рэалізаваць".
аўдыторыі факультэта - актавай
А даказваць
залы не было. Зрушваліся
трэба было
парты, уключаўся магнітафон
ўменнем арі пачыналася дыскатэка. Дапаганізоўваць
могу ў арганізацыі такіх стукультурнадэнцкіх дыскатэк ажыццяўляла
масавыя меЛідзія Паўлаўна Максімава
рапрыемствы,
(цяпер загадчыца музея юрфаа таксама
ка), а таксама галоўныя актыпаказаць,
Палац культуры і спорта чыгуначнікаў
вісты - Вадзiм Пазняк і Леанід
што мы Мішэнін.
творчыя, ініцыятыўныя і адказсама Людміла Мацюнова, Андрэй
ныя студэнты.
Трухан, Эльдар Сафараў. Мы там
- Дык адкуль жа з'явілася ідэя
і спявалі, і танцавалі, і
святкаваць Дзень факультэта?
- І што першае Вы арганізавалі,
малявалі. Увогуле, мы рабілі
- Актыўнае студэнцкае жыцдзе сябе праявілі, каб Вам даверылі
ўсё, на што здольныя. Свята
цё паказала, што іншыя факультакое свята?
тады удалося незвычайнае.
тэты маюць устойлiвую трады- Усё збіралася па крупінцыю - святкуюць Дзень нараках. Тады маёй ідэяй заціка-
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Пасля 75-годдзя БДУ на юрфаку
было створана Профбюро і яго
першым кіраўніком абралі
Браусава Аляксандра, а мяне
запрасiлi узначалiць культурна-масавую камiсiю.
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кіраўніцтва факультэта. Так
свята, Валерый Мікалаевіч
я два гады дэманстравала свае
Гадуноў праз рэктарат "выбiмагчымасцi i надзейнасць маёй
ваў" нам хаця б адзін вольны
каманды.
дзень. Дзякуючы яму мы атрыЗ лютага 1998 пачалася
малі дату - 30 кастрычнiка,
падрыхтоўка да доўгачаканага
як дзень заснавання факульсвята - Дня нараджэння юрыдычтэта, але з цягам часу гэта
- Я так разумею, што гэты час
нага
факультэта,
якi
прайшоў
дата стала - апошняя пятнiца
творчай працы ў Савеце па падрых30
кастрычнiка
1998
года.
Маёй
кастрычнiка. Потым жа, з
тоўцы і стаў пераломным момантам
правай рукой і галоўным памоччасам, калі на тое з'явiлiся
у вашым студэнцкім жыцці?
нікам на той момант стаў першападставы, зрабілі 2 днi свята
- Я думаю, што гэта так.
курснік Аляксандр Карабей- пятнiца i субота.
Удзельнiкi Савета БДУ падара- Што ж атрымліваецца, - Вы так
нікаў. А Уладзімір Мікалаевіч
валi шмат ідэй для правядзення
упарта ішлі да сваёй мэты і па факту
Сатолін быў дапамогай і кіраўДня нараджэння на юрфаку. Так,
толькі аднойчы Вам давялося
ніцтвам - менавiта ў такiм
ФПМ падказаў нам ідэю канфеправесці Дзень факультэта?
парадку.
рэнцыі з выкладчыкамі і аукцы- Менавіта так. Летам 1999
У
мяне
да
Вас
пытанне,
якое
ён балаў, радыёфізікі - ЗАГС,
цікавіць
усіх:
гісторыкі - ідэю з валютай.
чаму ўсе ж такі
Дарэчы, юрыкі не заўсёды мелі
месцам святкатакую назву - студэнцкi крэавання быў абтыў быў ураўнаважаны паважаным
раны «ДКЖ"
Уладзi мiрам Мiкала евiчам
(Палац кульСатолiным. Адзначу, што менатуры і спорту
вiта ён быў тым чалавекам,
чыгуначнікаў)?
якi поплеч са студэнтамi нёс
- Асабіста
усе цяжкасцi падрыхтоўкi мерая сама абыйпрыемства Дня факультэта. Без
шла паўМіняго бацькоўскай дапамогi мноска ў пошуках
гае пайшло б як той блiн к ан ц эр т на й
комам.
залы, каб і
- І з якога моманту вы ўсе ж такі
па цане было
дака-залі, што гатовыя сарганізане накладна і
ваць Дзень нараджэння юрыдыч«Значкі да 75-годдзя БДУ»
змяшчальнага факультэта?
насць залы вялікая, ну, і каб
года я атрымала дыплом i
размяшчаўся бліжэй да корпуса
статус маладой мамы. Але ж
- О, пасля Дня нараджэння
па вул. Маскоўская, 17. У
мая галоўная мэта была
БДУ яшчэ 6 вечарынак прайшло
выніку дамовілася з "ДКЖ".
дасягнута, і ўжо не крыўдна
перад тым, як даверылі нам
Пасля чаго мы сталі іх штогодбыло, што іншыя факультэты
самае важнае мерапрыемства.
німі арандатарамі. Але нейкi
святкуюць Дзень нараджэнне,
Гэта былі Дзень студэнта 1996
час, калі будынак быў зачынены
а мы - не.
год, Новы год - 1997,затым
на рамонт,
Я ведаю, што маю справу
свае вечапрацягваюць і сёння. Першыя,
рыны
мы
хто пераняў гэтую эстафету,
святкавалі
былі годныя любой справы,
на вул. ФабАляксандр Карабейнікаў і Юлія
рыцыуса, 5
Даўгяла. Юля менавіта напісала
(Нацыянальны
першы гімн юрыдычнага
цэнтр масфакультэта БДУ. Гэта была
тацкай творцалкам яе ідэя і ўжо ў 1999
часці дзяцей
годзе ўпершыню прагучаў гімн
і моладзі).
на ўрачыстым канцэрце,
- А вы заўпрысвечаным Дню нараджэння
сёды святкаюрфака ў "ДКЖ".
валі 2 дні? Я
Таленты на юрыдычным
маю на ўвазе,
факультэце не звядуцца нiколi,
ці
заўседы
а вопыт накаплiваецца год ад
«Наш аргкамітэт 75-годдзя БДУ - там есць і дата былі 2 вольгоду - таму мая справа жыве i
29.10.1996. Злева-направа: Людзміла Мацюнава,
ныя ад занятбудзе жыць.Жадаю поспехаў
Сафараў Эльдар, я - Таццяна Радына,Трухан Андрей» каў дні ў час
сваiм нашчадкам па Дню
свята?
зноў 23 лютага, 8 сакавіка,
факультэта!
- Не, так было не заўсёды.
Дзень студэнта і Новы год Ганна Шарко
Спачатку, дзесьці ў верасні
1998, які я праводзіла ўжо
1998 года, калі пачалася
сумесна з Сатоліным У.М. афіцыяльная падрыхтоўка да
пры яго падтрымцы ад асобы
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МІЖНАРОДНЫ ЛЕТНІ ЎНІВЕРСІТЭТ - новы ўзровень
айчыннай юрыспрудэнцыі
Юрыдычная наЛітвы і Рэспубвука з'яўляецца
лікі Беларусь на
самастойнай
працягу ўсяго
каштоўнасцю для
перыяду працы
чалавечага граўніверсітэта з
мадства, увавялікай цікавасходзячы складоцю ўдзельнічалі ў
вай часткай у
рабоце ўніверсіагульную культэта.
туру грамадства
Адным з паказразам з літарачыкаў узроўня
турай, мастацмерапрыемства
ІІ Міжнародны летні ўніверсітэт "Гарманізацыя міжнародных
твам і г.д.
сталі ў гэтым
прававых сістэм і рэгіанальная інтэграцыя".
Безумоўна, гэта
годзе і прыёмы
прайшоў ужо ІІ Міжнародны
магутная прадукцыйная сіла і
ўдзельнікаў летняга ўніверлетні ўніверсітэт «Гарманізаклад канкурэнтаздольнасці
сітэта рэктарам Беларускага
зацыя міжнародных прававых
дзяржавы. Таму, адной з мэтаў
дзяржаўнага ўніверсітэта,
сістэм і рэгіанальная інтэграУвэ Хэльман, прафесар,
Отмар Зойль, прафесар,
цыя".
універсітэт Патсдам.
універсітет Захад Парыж У адрозненне з мінулым
Ад імя патсдамскаай дэлегацыі
Нантэр - Дэфанс.
годам, сёлета геаграфія меравыказваю ўдзячнасць усім тым, хто
Гэта сапраўды выдатна! У мінулым
прыемства значна пашырыласяпрымаў нас у Мінску настолькі
годзе, падчас першага летняга ўніверудзельнікамі сталі спецыябратэрскі і сардэчна. Нам вельмі
сітэта, выступленні былі даступныя
лісты ў галіне права з Францыі,
спадабалася і мы з мноствам
толькі абмежаванаму колу ўдзельнікаў.
Германіі, Беларусі, Расіі,
пазітыўных уражанняў вярнуліся ў
У гэтым годзе нам пашанцавала - шмат
Германію. Перадаем сардэчныя
Латвіі і Літвы.
гасцей: студэнтаў, аспірантаў. Наш
5 дзён пладатворнай працы…
віншаванні дэкану юрыдычнага
агульны праект, несумненна, належыць
факультэта БДУ, намеснікам дэкана і
Больш за 40 докладаў і жывыя
да лепшых. Узровень работы,
студэнтам. Шчыра дзякуем ад усяго
сапраўды, надзвычайны!
дыскуссіі. Прафесары, дацэнты,
сэрца!
аспіранты і студэнты з Гермаправядзення Міжнароднага
ніі, Францыі, Расіі, Латвіі,
паслом Французскай Рэспубліле тн яг а ўн іве рс іт эт а на
кі і таксама паслом Германіі
юрыдычным факультэце БеларусФельдэ Іван, Саратаўская
ў Рэспубліцы Беларусь.
кага дзяржаўнага ўніверсітэта
дзяржаўная юрыдычная акадэмія.
Акрамя штодзённай працы
стала арганізацыя дыскусійнай
Мінск сустрэў саратаўскіх калег
вялікай і неад'емнай часткай
пляцоўкі для абмену вопытам,
пахмурным надвор'ем і шэрасцю
вялікага мегаполіса. Але першае
работы Летняга ўніверсітэта
думкамі паміж прадстаўнікамі
ўражанне ад маркотнага горада было
з'яўляецца знаёмства гасцей
юр ыд ыч на й нав ук і ро зн ых
размалявана цёплым прыёмам гасцей
з гісторыяй і культурай Беладзяржаў. Менавіта для пачатку
летняга ўніверсітэта калегамі з Беларусі.
русі: Музей народных рамёстваў
такога дыялогу і быў задуманы
Асобна хочацца адзначыць творчы
"Дудуткі", Мірскі замак… І,
ўніверсітэт.
падыход арганізатараў універсітэта, а
канешне ж, беларуская кухня!
У мінулым годзе І Міжнаменавіта тыя неафіцыйныя
Трохі прыадчыняючы заслону
родны летні ўніверсітэт быў
мерапрыемствы, якія дазволілі
таямніцы мы скажам, што традыўдзельнікам пазнаёміцца, завесці новых
прысвечаны праблеме "Альтэрнацыя на тое і традыцыя, каб з
сяброў і проста атрымаць
тыўных спосабаў вырашэння
задавальненне.
году ў год паўтараць мінуўшчыправавых канфліктаў",як асну і прыўносіць
ноўных спосабаў
нешта новае... З
пазасудовага вынецярпеннем чакарашэння спрэчак.
ем адкрыцця ІІІ
І вось, зыхоМіжнароднага
дзячы з добрага
летняга ўніверпапярэдняга восітэта - 2013!
пыту, ужо другі
Міжнародны
год запар на
летні ўніверсітет
юрыдычным фа-падзея, якую
культэце Белачакаюць і да якой
рускага дзяржаўрыхтуюцца!
нага ўніверсітэта ў чэрвені
гэтага года зноў

Экскурсія ўдзельнікаў летняга ўніверсітэта ў Мірскі замак

Богуш Ніна,
Рудакоўская Алена
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО-2012
После сдачи летней сессию у студентов юрфака появляется 2 свободных от учебы месяца. И как их
провести, каждый волен выбирать сам. В этом номере газеты мы публикуем две различные истории
студентов нашего факультета - Сенива Игоря и Алексенко Кристины, которые предпочли провести лето с
пользой не только для себя, но и для общества и отправились работать в студенческие отряды.

СЕНИВ ИГОРЬ (4 КУРС) - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД В МИНСКЕ
В период с июля по август
2012 года студенты юридического факультета БГУ трудились
в строительных, сельскохозяйственных, сервисных, волонтёрских отрядах, организованными Штабом трудовых дел ПО
ОО БРСМ БГУ.
Ребята работали на реконструкции проспекта Дзержинского, гостиницы Беларусь,
строительстве молочно-товарной фермы в деревне Луговая
Слобода Минского района. Также
студенты нашего факультета
работали в волонтерских отрядах по благоустройству общежитий БГУ к новому учебному
году, в сельхоз отрядах в РУП
"Щёмыслица".
В период работы отрядов
организовывался досуг участников: совместные походы в кино, театр, проводились матчи
между сборными командами отря-

дов по футболу и волейболу.
Стройотряд
- это не
только возможность с
пользой и
весельем
провести
летние каникулы, заработать за
свой труд
деньги, но и
отличная возможность познакомиться с ребятами с других
факультетов БГУ, а также из
других вузов нашей страны,
получить полезные навыки,
которые, несомненно, пригодятся в жизни.
Как говорится, труд не
проходит даром. Не прошел
даром он и для меня. На подве-

дении итогов 3-го трудового
семестра в БГУ (1 октября 2012
года) были названы лидеры трудового семестра, в числе которых оказался я и еще трое студентов юрфака - Илья Ситница,
Анастасия Хахулина, Екатерина
Черкас. Мы были награждены
грамотами БГУ, а также ценными
подарками.

АЛЕКСЕНКО КРИСТИНА (2 КУРС) - ПЕДОГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД В АНАПЕ
Мое лето-2012 было настолько ярким, жарким, а главное
проведённым с пользой, что с
моей стороны было бы просто
"преступлением" не рассказать
вам о нём.
А началась вся история со
ссылки вконтакте на Республиканскую молодежную общественную организацию "Лига добровольного труда молодежи".
ПедОтряд "RESПУБЛИКА" - сводный студенческий педагогичес-

кий отряд, который набирает
студентов для работы в качестве вожатых в лагеря на море.
Так, благодаря глобальной
сети, я попала на кастинг,
после - прошла школу вожатых
(которая включала в себя несколько испытаний, проходить
которые было не в тягость, а
в удовольствие), затем оформление документов и вот оно,
долгожданное лето в Анапе!!!
Столько же эмоций и впечатлений я получила за один
месяц!
Обычный
отдых на море
- это просто
тоска
по
сравнению с
лагерем в
Анапе! Дружный педотряд, который
за месяц стал
для
меня
семьей, много новых зна-

комств, солнце, море и, конечно же, неугомонные детишки!
В лагере с огромным размахом
проводились различные мероприятия, экскурсии и многое
другое. Придерживались мы режима дня, но все же самое интересное начиналось после отбоя,
когда все детишки ложились
спать. Мы собирались всем
педотрядом, брали гитару и шли
на море, жарили шашлыки и
гуляли по "Бродвею", плавали
в ночном море и встречали рассвет - это было незабываемо!
Совсем забыла рассказать,
что помимо впечатлений, мы
получили и материальное вознаграждение за свой труд зарплату!
Каждый из вас может провести своё лето ярче, но думать
об этом надо уже сейчас, ведь
кастинг и школу вожатых нужно
проходить заранее! Проявите
активность сейчас и вы получите
вознаграждение в виде незабываемого лета-2013!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ СВОЕГО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ СТАРОСТ ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА БГУ является органом студенческого самоуправления, который всегда находится в тесном контакте со
студентами, преподавателями и

деканатом. Выполняя много работы, которая зачастую невидна невооруженным глазом,
Совет старост всегда находится
на страже студенческих интересов. За годы усердной работы
мы можем смело говорить, что
староста для многих студентов
стал, если уж не папой или
мамой, то хорошим советчиком
и надежным товарищем уж точно.
Поэтому вдвойне приятно
поздравлять наш любимый юридический факультет с днем рождения! Ведь юрфак - это мы
все! Юрфак - это то, что было
до нас, юрфак - это все, что
будет после нас! В связи с
этим, хотелось бы пожелать
родному факультету славного

будущего! Пожелать талантливых студентов с горящими
глазами, которые будут успешно
совмещать бурную студенческую
жизнь и учебу. Пожелать одаренных преподавателей, которые
будут профессионалами своего
дела и хорошими товарищами
студентам!
Хотелось бы, чтобы эти 87
лет стали лишь первой страницей в длинной и славной истории
юрфака. Чтобы наш юрфак от
года к году только крепчал!
Чтобы становился подлинным
домом для всех студентов! С
Днем рождения Тебя, ЮРФАК!
Председатель Совета старост
юридического факультета БГУ
Диско Виталий

ПРОФБЮРО СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
является самой многочисленной
организацией факультета,
объединяющей около 99 % студентов юрфака.
Мы работаем для студентов
и в интересах студентов юрфака
на протяжении почти 15 лет.За
это время Профбюро зарекомендовало себя как дружная команда креативных и позитивных,
активных и инициативных студентов.
Хотелось бы от всего Профбюро и от себя лично поздравить наш любимый и родной Юридический факультет с наступающим 87-летним днем рождения!
И пожелать профессорско-препо-

давательскому составу новых
творческих успехов в деле подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов, студентам - поднимать
престиж факультета, выпускникам - быть достойными своей

профессии и приумножать славу
нашей дружной юридической
семьи!

Веселый и дружный комитетБЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ ЮРФАКА БГУ от
всей души поздравляет юриди-

ческий факультет БГУ с Днем
рождения!
Главное в
судьбе и истории столь авторитетной организации - ее
люди. Их талантом, подвижническим
трудом рождалась 87 лет
назад и множится сегодня
слава факультета.Их самоотверженная деятельность поддерживает преемственность многих поколений
замечательные традиции наших

служителей Фемиды!
Поздравляем вас, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, выпускников
и студентов университета с
Днем рождения юридического
факультета! Мы от всей души
желаем всем, кто работает и
учится в университете, крепкого здоровья, преуспевания
во всех делах, больших творческих открытий, успехов и
личного счастья, а также приумножения высокого научного
потенциала нашей Alma Mater!
С праздником, дорогие коллеги!
Председатель ПО ОО БРСМ
юридического факультета
Харук Евгений

Председатель Профбюро
студентов юридического
факультета Шарко Анна

СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
БГУ - это динамичная студенческая организация, созданная
студентами и для студентов.
Совет состоит из активных
и деятельных молодых людей,
готовых работать на благо себя
и любимого факультета, который
в этом году отмечает свой
очередной, уже 87-й, День
рождения.
Этот праздник отмечали и
отмечают многие поколения… Он
ассоциируется с молодостью,
романтикой и весельем. Юрфак
в жизни каждого - это особое,
безумное и интересное время,
когда открываются блестящие
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перспективы, захватывают новые знакомства.
И не беда, если ты уже не
студент, главное - сохранить
внутри ту нить, которая соединяет юрфаковское братство.

С Днем рождения, дорогой
именинник! С Днем рождения,
любимый Юрфак!
Председатель СКО
юридического факультета
Богуш Нина

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ (СНС)

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
(СНС) - это общество, созданное силами студентов юридического факультета для органи-

зации и проведения научноисследовательских семинаров,
дискуссий, конференций, для
обмена информацией по актуальным вопросам юридической

науки и практики.
Все члены СНС поздравляют
родной юрфак с днем рождения!
Вот уже 87 лет юридический
факультет БГУ держит звание
лучшей юридической школы в
стране! Именно выпускники
нашего факультета становились,
становятся и будут становиться
лучшими юристами! Нам остается
пожелать только дальнейшего
процветания и успеха! Только
вверх и только вперед! За
юрфаком БГУ будущее белорусской юриспруденции!!!
Председатель СНС
юридического факультета БГУ
Яговдик Роман

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" БГУ
С огромным удовольствием и
от всего сердца поздравляем
родной и любимый юридический
факультет с Днём рождения!
Желаем преподавательскому
коллективу, студентам и всем,
кто душой и мыслями с Alma
Mater, здоровья, удачи и отличного праздничного настроения!
Наш факультет - это великолепное сочетание научного подхода и творчества, академического стиля и демократии, традиций и инноваций. Поэтому
очень хочется, чтобы он всегда
оставался таким же динамичным, молодым и творческим!

Желаем дальнейшего развития,
ярких научных открытий и выдающихся выпускников!!!

С любовью,
кураторы и студенты
учебной лаборатории
"Юридическая клиника" БГУ
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ЮРФАК КІДАЕ ПАЛІЦЬ!
Як шмат сказана, як шмат
напісана пра шкоду курэння…
І ўсё роўна, нягледзячы ні
на што, людзі працягваюць
паліць. Залежнасць? А можа
звычка? Сярод медыкаў няма
адзінага меркавання. Адны
сцвярджаюць, што гэта залежнасць і тытунь неабходна аднесці да наркотыкаў, забараніць яго адкрыты продаж і
ўвесці крымінальную адказнасць
за ўжыванне, захоўванне і распаўсюд. Іншыя, схільныя бачыць
у гэтым усяго толькі шкодную
звычку,ставяць курэнне ў адзін
шэраг з дакучлівай звычкай грызці пазногці.
Кожнаму курцу
трэба ведаць, што
курэнне - праблема
не толькі фізічная,
але таксама псіхалагічная.
Н
а
сённяшні
дзень у
све це
д ы м у
жывуць 1
мільярд
3 5 0
мільёнаў
чалавек,
г э т а
значыць
прыкладна
20% насельніцтва,
кожныя 8
секунд
ад прычынаў, злучаных з курэннем, памірае чалавек, а ўсяго
штогод памірае 5 мільёнаў курцоў.
Пытанне, якое з нядаўняга
часу хвалюе ўсіх студэнтаў
юрыдычнага факультэта, якія
паляць: "Чаму забаранілі паліць каля юрфака?".
У адпаведнасці са ст. 41
Кодэкса аб адукацыі Рэспублікі
Беларусь у мэтах аховы здароўя
навучэнцаў праводзіцца прафілактыка і спыненне курэння ва
ўстановах адукацыі і на іх
тэрыторыях.
Загад Міністэрства адукацыі
ад 27.07.2010 № 516 "Аб арганізацыі працы па прафілактыцы
тытунекурэння ва ўстановах
адукацыі РБ" абвясціў устано-

вы адукацыі і прылеглыя да іх
тэрыторыі "зонамі, вольнымі
ад курэння". п.9.10 Правіл
унутранага распарадку навучэнцаў у БДУ прадугледжвае дысцыплінарную адказнасць за
курэнне тытунёвых вырабаў у
будынках, інтэрнатах і на
іншай тэрыторыі БДУ у выглядзе
заўвагі, вымовы і адлічэння.
На Зямлі цэлых два міжнародных дні, прысвечаных барацьбе з курэннем, - Сусветны
дзень без тытуню (31 мая) і
Міжнародны дзень адмовы ад
курэння,які адзначаецца штогод у трэці чацвер лістапада.
Сёлета ён выпадае
на 17 лістапада.
На нашым факультэце ў гэты
дзень праводзіцца
абмен цыгарэт на
р о з н ы я
ла сунк і,
ра здаю цца лістоўкі з радкамі пра
тое, як
кінуць
паліць, а
таксама
п
р
а
сур'ёзную
ш к о д у
ку рэнн я,
вывешваецца
ін тэра кт ы ў н ы
плакат,
на якім студ энты мог уць
пакінуць сваё меркаванне з
нагоды барацьбы з курэннем.
Вядома, аднаго дня ў годзе
недастаткова для таго, каб
э фе к т ыў н а п а ўп л ы ва ц ь н а
праблему курэння. Але гэтым
артыкулам мы жадалі завастрыць
увагу студэнтаў на сваім ладзе
жыцця, нагадаць пра мінусы
курэння і дапамагчы зрабіць
правільны выбар, а таксама
нагадаць пра тое, што дэканат,
клапоцячыся пра ваша здароўе
і парадак ва ўніверсітэце,
пераканаўча просіць студэнтаў
юрыдычнага факультэта не
паліць на тэрыторыі, якая
прылягае да яго!
Цюхай Таццяна
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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.

Паважаныя студэнты і выкладчыкі
юрыдычнага факультэта БДУ!
Калі ў Вас ёсць цікавыя думкі,
якімі Вы жадалі б падзяліцца з
чытачамі газеты «Востраў ЮФ»
дасылайце свае артыкулы на
электронную пошту
cristina_19_01@mail.ru або
тэлефануйце на нумар
(8029) 11 41 985 (Крысціна).

Спадзяемся на далейшае
супрацоўніцтва!

