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С НОВЫМ 2013 ГОДОМ!!!

Подходит год к концу не смело,
Тихонько, робко, неумело.

Боится, что уже потом
 Не будет главным - королем.

А Змей коварство всем известно.
Она уже, хоть неуместно,

Внимание отобрала,
Хоть очередь не подошла.

Уже готовится вовсю
Подставить ногу королю,

Чтобы с короной замереть,
На голову ее одеть.

И лишь в университетском мире
Всем не важны ее интриги,

Ведь сессия уже идет,
А Новый год - как сдашь зачет.

Так пусть профессор улыбнется,
Так веселей всегда сдается,

Тогда и в этот Новый год
Удачно все произойдет.

А если будет все удачно,
Тогда уже и однозначно

Спокойно можно встретить год
И принять поздравленья… Вот.

Пусть в этот Новый год Змеи
Поисполняются мечты,
А все идеи, начинания
Пусть встретят на пути

признание.

Пусть будет радость и веселье,
Успехи, счастье, настроенье,

Здоровья много и друзей,
Поверьте, с ними веселей.

Любви взаимной, безграничной,
Терпенья, радости обычной.

Пусть будет полон счастьем дом,
И хорошо все будет в нем.

Но вот уже нетерпеливо
Меня перебивают. Вот,

Ведь тут уж буйно, торопливо
Подходит к дому Новый год!

Липницкая Эллина

НАВІНЫ ЮРЫДЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА
Новы стараста факультэта - Дзмітрый Крышталь!

На пасяджэнні Савета стараст
юрыдычнага факультэта БДУ 12
снежня 2012 было абмеркавана
пытанне аб абранні новага старасты
факультэта. Гэтае пытанне стала так
востра па прычыне таго, што Віталь
Дыско нядаўна склаў свае паўна-
моцтвы і вось-вось атрымае дыплом
юрыста.

На пасяджэнні прысутнічалі ўсе
старасты курсаў, а таксама Старшыня
Савета стараст БДУ - Алег Букаціч.

Вынікам пасяджэння стала рашэнне Савета стараст аб абранні новага
старасты юрыдычнага факультэта студэнта 3 курса 3 групы - Дзмітрыя
Крышталя.

Увесь юрыдычны факультэт выказвае падзяку Віталю Дыско за выдатную
працу на карысць нашай "Alma matеr"!

Таксама віншуем Дзмітрыя Крышталя з новай пасадай і жадаем яму
поспехаў у гэтай нялегкай справе!

Яўген Харук,
Марыя Хмялёва,
Алена Кузняцова

Новы камандзір аператыўнага атрада - Дзяніс Шауга!
Таксама ў снежні 2012 года

прайшла яшчэ адна змена ў радах
студэнцкага актыву нашага факультэта
- абраны новы камандзір аператыўнага
атрада, якім стаў студэнт 2 курса
Дзяніс Шауга. Жадаем Дзянісу
поспехаў у выбраным накірунку
працы, добрай вучобы, а таксама
добрых сяброў і памошнікаў!

Не верыцца, што зіміца-зіма
паднесла нам такі выдатны
падарунак - заснежаныя вуліцы,
малюнкі на вокнах і чырвань на
тварах. Гэта знак таго, што
хутка будзе самае галоўнае свята
ў годзе - Новы год! У перадпачатку
гэтага свята, рэдакцыя нашай
газеты, жадае вам, жыхарам
"планеты юрыдычнага факуль-
тэта БДУ" усяго самага яркага і
цікавага! Мы жадаем, каб кожны
з вас, да наступу новага года, на-
пісаў сабе спіс сваіх самых запа-
ветных жаданняў і пры боі
курантаў абавязкова загадаў іх. І
ўбачыце: яны абавязкова спраў-
дзяцца! Мы жадаем, каб у навагод-
нюю ноч, кожны з жыхароў нашай
"планеты" мог памарыць, адчуць

сябе самым шчаслівым чалавекам
і атрымаць сапраўднае задаваль-
ненне ад свята.

Нашы паважаныя выкладчыкі,
мы кажам вам словы падзякі за
вашу неацэнную працу! Мы жадаем
вам здароўя, доўгіх гадоў жыцця,
шчасця і поспеху! А падчас сесіі
жадаем вам цярпення і разумення!

Студэнтам у прадвер'і экзаме-
нацыйнай сесіі мы жадаем лёгкіх
білетаў і выдатнага настрою. Мы
ўпэўнены, што вы станеце самымі
лепшымі суддзямі, адвакатамі,
натарыусамі! Жадаем, каб вамі
ганарыліся вашы бацькі, выклад-
чыкі і сябры! Вядома, каб у жыцці,
у вас усё было выдатна!

З Новым 2013 годам!!!
Рэдакцыя газеты

«Востраў ЮФ»

ВІНШУЕМ СТУДЭНТАЎ І ВЫКЛАДЧЫКАЎ
З НОВЫМ ГОДАМ!!!
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"ФАБРЫКА ЗОРАК" НА ЮРЫДЫЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ!

12 снежня 2012 года на юрыдычным факультэце запаліліся новыя
зоркі. Стартаваў штогадовы конкурс талентаў сярод студэнтаў

1 курса. "Завод" па вырабу пераможцаў у Фестывалі эстрады БДУ,
"Залаты грамафон", "Хвіліна славы", "Акадэмія талентаў", а
дакладней не "завод", а сапраўдная "Фабрыка зорак - 2012"!
У гэтым годзе нашай юры-

дычнай "Фабрыцы" споўнілася
10 год! 10 год яна з'яўляецца
кавальняй юных талентаў фа-
культэта. 10 год няўрымслі-
выя, крэатыўныя студэнты
юрфака запальваюць свае зор-
кі на небасхіле юрыдычнага
факультэта. І з кожным годам
наш агляд-конкурс набывае
новыя адценні, набірае новыя
абароты.

Кажучы пра "Фабрыку",
нельга не нагадаць імя засна-
вальніцы гэтага традыцыйнага
мерапрыемтства Бранавец
Валянціны Сцяпанаўны. Мена-
віта гэтая выдатная жанчына
падаравала нам ідэю конкурсу
талентаў на юрыдычным фа-
культэце, а таксама вечароў
паэзіі і літаратурна-музыч-
ных канцэртаў.

Канкурсанты юбілейнай
"Фабрыкі" паказалі новы ўз-
ровень, адзначыліся сваёй
унікальнасцю. Усе годна вы-
ступілі, кожны выказаў сваю
індывідуальнасць. Ад моцных
галасоў беглі мурашкі па ску-
ры, ад запальных танцаў само-
му хацелася ісці ў скокі, а
намінацыя "Вольнага жанру"
адназначна не пакінула ніко-
га абыякавым. Дзякуй канкур-
сантам, яны былі на вышыні.
Гледзячы на іх выступы можна
з поўнай упэўненасцю ска-
заць, што "Фабрыка зорак -
2012" атрымалася!

Лепшых сярод лепшых выбі-
рала кампетэнтнае журы.

У намінацыі "ПЕСНЯ"
пераможцай стала ДАЎГАВОГА
КАЦЯРЫНА!

У намінацыі "ТАНЕЦ"
узнагароду забрала ЛАСКАВАЯ
НАТАЛЛЯ!

У намінацыі "ВОЛЬНЫ ЖАНР"
перамогу  атрымаў ЯГОР
ПАДРЭЗАЎ!

І лепшай групай падтрымкі
стала група №3, каманда,
якая гучней за ўсіх хваля-
валася за Ягора Падрэзава.

Вядучымі агляд-канцэрту
былі студэнтка 4 курса
Бахорына Сняжана і выкладчык
кафедры крыміналістыкі
Аляксандр Вячаслававіч
Казлоў. Разбавіць конкурсную
праграму і прадэманстраваць
выкананне вышэйшага пілата-
жу, былі запрошаны ўдзельні-
кі і пераможцы былых "Фабрык
зорак". Так, Анастасія
Маркава, зараз студэнтка 5
курса, а ў свой час удзельні-
ца і пераможца "Фабрыкі
зорак - 2006", дэманстравала
майстар-клас у намінацыі
"Песня". Крывашэева Валерыя,
студэнтка 2 курса і ўдзель-
ніца "Фабрыкі зорак - 2011",
а таксама ўладальніца прыза
глядацкіх сімпатый, адкрыва-
ла намінацыю "Танец". Луд
Вераніка, пераможца мінулага
года ў намінацыі "Вольны
жанр" таксама выступіла з
паказальным нумарам. Хваляй
гумару накрыў усіх капітан
каманды КВЗ юрыдычнага
факультэта "Нулявы кіла-
метр", пераможца "Фабрыкі
зорак - 2006" Сідорчык
Раман. Запрошаны госць,
залаты голас БДУ, член журы
"Фабрыкі" Зміцер Нікановіч
таксама парадаваў нас сваім
выступам з завадной песняй
"Дарогай доўгаю".

Так адгучалі фанфары
гэтага вечара талентаў, а
ўзнагароды знайшлі сваіх
пераможцаў. Журы і публіка
не засталіся абыякавымі да
выступленняў "зо-
рак" нашага факуль-
тэта. Засталося па-
жадаць усім удзель-
нікам конкурса
дасягнення новых
вяр-шыняў не толькі
на сцэне юрфака,
але і далёка за яе
межамі.

Шарко Ганна



4        28 снежня 2012 № 16 (39)

26 КАСТРЫЧНІКА 2012 - ІМГНЕННЕ Ў АБДЫМКАХ КАЗКІ!

26 кастрычніка вялікая
кампанія госцяў юрыдычнага
факультэта спяшалася заняць
месцы ў традыцыйнай зале
традыцыйнага Палаца культуры
і спорту чыгуначнікаў. Ма-
сіўныя дзверы "ДКЖ" гэтым
разам хавалі за сабой пада-
рунак, які прымусіў бы нават
Чукоўскага паварушыць сваімі
густымі вусамі. Бо прывітан-
не пачалося з казкі, якую
распавялі нам вядучыя.

Раптам загасла святло, і
некаторыя недаверлівыя гле-
дачы паспелі нават успомніць
"Адкрыццё", але другое пры-
шэсце апярэдзіў таленавіты
студэнт, які зноў запаліў
святло надзеі ў душах гледа-
чоў. А зрабіў ён гэта вельмі
арыгінальна. Сапраўдны пер-
фоманс! Злучэнне двух пачат-
каў, сутыкненне двух энер-
гетычных струменяў! Файер-
шоу, якое Аляксандр Апука
выканаў у спалучэнні з тан-
цам з цудоўнай феяй, Вікто-
рыяй Івановай, сарвалі лаві-
ну апладысментаў і выклікалі
сапраўдную эйфарыю.

Пасля кароткага ўздыху
гледачоў, на не паспелую
астыць ад мінулага нумара,
сцэну фірмовай хадой выйшаў
выпускнік ваеннага факуль-
тэта БДУ, таленавіты спявак,
Яўген Бараноўскі. Міла
ўсміхаючыся прыхільніцам, ён
пацешыў госцяў сваёй кампа-
зіцыяй пра каханне. Бо і
праўда, куды мы без яго, без
кахання?

Пасля ж надышоў самы хва-
люючы момант! Доўгачаканая
падзея вечара, узнагаро-
джанне лепшых выкладчыкаў і
лепшай кафедры на Юрфаку па
меркаванні студэнтаў!!!!

Лепшым маладым выкладчы-
кам стаў Вячорка Віталь
Юр'евіч, ганарліва прадста-
віўшы кафедру тэорыі і гісто-
рыі дзяржавы і правы! З чым
мы яго і віншуем, бо маладым
у нас дарога!

У намінацыі "Лепшы вы-
кладчык" перамог кандыдат
юрыдычных навук, дацэнт
Гучок Аляксандр Яўгенавіч!
Мужчынам факультэта ёсць на
каго ўраўноўвацца!

Пераможцам у намінацыі
"Лепшая выкладчык" стала
Зайцава Людміла Львоўна! Як
той казаў, таленавітыя людзі
таленавітыя ва ўсім!

Лепшым аратарам, па праве,
студэнты прызналі Баркова
Аляксандра Уладзіміравіча!
Чалавек, які не кідае слоў
на вецер!

Лепшай кафедрай у 2012
годзе стала кафедра
крымінальнага права, ад імя
якой Шыдлоўскі Андрэй
Віктаравіч выказаў падзячнае
слова сваім калегам і
студэнтам!

А вось лепшымі куратарамі
сёлета сталі: у намінацыі
"Лепшы выкладчык-куратар" -
Фіронаў Анатоль Мікалаевіч
і ў намінацыі "Лепшы студэнт-
куратар" - Ягоўдзік Раман
Яўгенавіч. У лепшых
куратараў, на любую бяду
студэнта ёсць адказ і рада!

Пасля слоў нашых перамож-
цаў, канцэрт працягнуўся з
новай сілай.

Свой падарунак прыгатава-
лі для юрфака студэнты з
Туркменістана. Гледачам вы-
паў шанец убачыць нацыяналь-
ны нумар - народны танец.
Для беларускага вока іх вы-

ступ стаў вельмі запаміналь-
ным, бо выкананы танец быў
у нацыянальных гарнітурах,
і ў іх выступе літаральна
лунаў дух Туркменістана.

І вось зноў зоркі роднага
факультэта! Пакінулі неза-
быўныя ўражанні Алексенка
Крысціна і Жынгель Анаста-
сія. Гледачы закахаліся ў
лірыку Крысціны, якая скава-
ла сэрцы гледачоў ланцугамі
ласкі і пяшчоты. Анастасія
ж, не даўшы саслабнуць выса-
кародным кайданам, як багіня
акіяна дабрыні, уладкавала
гледачам цунамі сяброўства
і пяшчоты сваёй выдатнай
песняй.

Юрдэнс - танцавальны ка-
лектыў юрыдычнага факультэ-
та, які ўжо не першы год за-
хапляе сваім прафесіяналіз-
мам і творчымі рашэннямі
ўпрыгожыў "ДКЖ", прадставіў
свой фантастычны танец гле-
дачам, і, упэўнены, набыў
яшчэ больш прыхільнікаў.

Фінішнай рысай канцэрту
стаў гімн. Гімн Юрфака ў вы-
кананні ўсіх тых, хто рыхта-
ваў канцэрт, імкнуўся, хва-
ляваўся і разам з гасцямі
кахаў і кахае родны факуль-
тэт. І вось надышоў той мо-
мант, калі можна паспраба-
ваць святочны торт, які ў
гэты раз быў велізарным, бо
і госцяў у факультэта было
нямала. Разрэзаўшы салодкі
падарунак, паласаваўшыся,
задаволеныя госці, абмерка-
ваўшы ўбачанае, сталі неах-
вотна разыходзіцца, але што
рабіць! Трэба было падрыхта-
вацца да наступнага дня, бо
гэта яшчэ не канец імпрэзы!

Мазгавы Аляксандр
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27 КАСТРЫЧНІКА 2012 - ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ

ФАКУЛЬТЭТА ЦІ "ХТО ВЫКРАЎ СВЯТОЧНЫ ТОРТ?!"
27 кастрычніка, працягнулася віншаванне Юрфака з 87-годдзем, але ўжо ў сценах роднага факультэта.

Як той казаў, show must go on!
Каб госці не паслабляліся

пасля "ДКЖ", прывітанне ад-
былося на вышыні, якую не
ўсе птушкі ў стане набраць.
609 аўдыторыя ў гэты дзень
трансфармавалася ў тэатр
віншавальных дзеянняў. І
дзеянні гэтыя прынялі вельмі
цікавы зварот.

Адкрыў цырымонію вінша-
вання студэнт 4 курса Шчарба-
коў Уладзімір вершам улас-
нага складання, якое ён пры-
свяціў сваёй alma mater. Калі
хвілінка паэзіі скончылася,
на сцэне з'явілася Жынгель
Анастасія, якая ў сваёй песні
павіншавала Юрфак з днём
нараджэння. А потым на сцэне
з'явіўся святочны торт.
З'явіўся, каб распаліць апе-
тыт, і зноў знік, бо яшчэ
было занадта рана, яшчэ трэба
было ўбачыць і паспрабаваць
на зуб шмат іншых падарункаў.

І наступным падарункам
стаў ролік-дапаможнік для
першакурснікаў пра тое "Як
правільна здаваць сесію"
рэжысёра-пастаноўшчыка Алега
Гайдукова. Пакуль першакурс-
нікі канспектавалі яго мето-
дыку, пахвалявацца прыйшлося
і некаторым выкладчыкам, бо
наступнае выйсце было за імі.
Раптам з залы па чарзе з'яві-
ліся Шпак В.В., Самарын В.І.,
Вячорка В.Ю, Казлоў А.В. Але
гэтым разам яны вырашылі пры-

мерыць на сябе маскі сваіх
калегаў. Паважаныя забаўнікі
ператварыліся ў Данілевіча
А. А., Сатоліна В. Н.,
Шыдлоўскага А. В. і Шумака
Г. А. і ўжо ад іх твару
паведалі гасцям, як святка-
валі дзень нараджэння фа-
культэта падчас іх юнацкас-
ці, як некаторым з іх было
цяжка здабываць адзнакі і як
яны гэтыя перамогі шанавалі.

Нічога не прадвесціла бя-
ды. У аўдыторыі панаваў свет
і спакой, калі раптам нейма-
верная падзея разбіла гэты
поўны глыбокай пашаны свет
на дробныя кавалачкі, проста
выбіла глебу з-пад ног усіх
прысутных. Выкралі святочны
торт!!! Так, гэта сапраўды
здарылася на юры-дычным
факультэце. Але госці не
разгубіліся, а як людзі
дзеяння, хутка падзяліліся
на 2 каманды. Выкладчыкі і
студэнты, ірвануўшы кашулі
на грудзі, кінуліся ў пошукі.
Немагчыма зразумець іншаму
чалавеку, колькі ім прыйшло-
ся пераадолець перашкод і
прайсці выпрабаванняў.

Дзякуй хлопцам і дзяўчатам
з Туркменістана, якія пад-
трымалі нашы каманды і далі
ім невялікую перадышку, вы-
канаўшы проста выбухны му-
зычны мікс. Зрэшты, на гэтым
яны не спыніліся. У схованцы

ў іх апынулася відэа пра
жыццё нашага хвалебнага фа-
культэта і выдатны торт.

Зрабіўшы невялікую пера-
дышку, каманды зноў кінуліся
на пошукі выкрадзенага ла-
сунка. Сілы святла не маглі
не зладзіцца, і запаветную
салодкую згубу знайшлі.

Пасля такіх хвалюючых па-
дзей надышла пара забавак.
І выкладчыкі прыступілі да
гэтага занятку не меней за-
хоплена, чым студэнты. Яны
разам гулялі на Xbox, улад-
коўвалі спаборніцтвы па тан-
цах да ўпаду, бралі рэваншы
ў конкурсах. Вельмі рызыкоў-
ныя спрабавалі вырваць пару
пёраў з хваста фартуны ў
казіно і латарэі. А самая
сапраўдная баталія разгуля-
лася на аўкцыёне балаў, дзе
стаўкі проста зашкальвалі.

Вось такім светлым, вясё-
лым, як заўсёды добрым  было
гэта свята, 87-ы дзень нара-
джэння юрыдычнага факуль-
тэта. Госці, нагуляўшыся
ўволю, стомленыя, але зада-
воленыя, разашліся па хатах,
а юрыдычны факультэт, па са-
крэце, шапнуў, што кожны год
ён усё больш і больш пера-
конваецца, што яго выпуск-
нікі, студэнты і выкладчыкі
на самай справе - велізарная
дружная сям'я!

Мазгавы Аляксандр
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СВЯТА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ-СІРОТ З ДЗІЦЯЧАГА ГАРАДКА
13 лістапада 2012 валанцёры БРСМ юрыдычнага факультэта БДУ "Абдымкі"  чарговы раз наведалі

дзяцей-сірот Дзіцячага гарадка па вул. Якубава 70-Б у горадзе Мінск.

Дзіцячы гарадок -
гэта сацыяльна-педа-
гагічная ўстанова
адукацыі з арганіза-
цыяй жыцця дзяцей па
тыпу сям'і, створаная
на аснове дзвюх і
больш выхаваўчых
груп, у рамках якіх
сямейная пара або
асобныя грамадзяне
выконваюць абавязкі
па выхаванню дзяцей-
сірот.

Валанцёры нашага
факультэта разыгралі
для дзетак Дзіцячага
гарадка тэатраліза-
ваную сцэнку "Прас-
таквашына". Пераў-
васобіўшыся ў выдатных
герояў старой добрай
казкі Э.Успенскага,
нашы валанцёры паў-
сталі перад дзеткамі
жыхарамі вёскі
"Прастаквашына".

Прадстаўленне пачалося з
"традыцыйнага" бутэрброда,
дзякуючы якому завязалася
сяброўства Дзядзькі Фёдара
і ката Матроскіна.

Разам са студэнтамі нашага
факультэта дзеці танцавалі
і спявалі, разгадвалі загад-
кі і прымалі ўдзел у эстафе-
тах.

Мерапрыемства было
накіравана на прыцягненне
дзетак да ўдзелу ў конкурсах
і гульнях, якія падрыхтавалі
для іх нашы героі.

Хочацца выказаць вялікую
падзяку ўсім валанцёрам!
Шчаслівымі не нараджаюцца,
шчаслівымі становяцца!
Дарыце дзецям шчасце, дарыце
дзецям сваё сэрца.
Спадзяемся, што дзеці яшчэ
не раз сустрэнуцца з цяплом
ад вашых сэрцаў і адкрытасцю
вашых душ!

Надзея Логінава,
Марыя Хмялёва

Студэнты юрыдычнага
факультэта не маглі пакінуць
без увагі такую падзею. Было
вырашана ператварыць факуль-
тэт у астравок цяпла, святла
і выдатнага настрою. А што
для гэтага патрэбна? Зусім
няшмат: крыху бадзёрасці,
трохі прысмакаў і кропелька
ўвагі.

Нягледзячы на холад і золь
за акном, 16 лістапада юрфак
сустрэў студэнтаў і выклад-
чыкаў прыязнай атмасферай.
Кожны атрымаў сваю порцыю
цяпла і кубачак гарачай
духмянай кавы, якая дапагала
прачнуцца і ўзбадзёрыцца.

Другі паверх вабіў тых,
хто не паспеў паснедаць,
пахам прысмакаў. Усе з
задавальненнем з'елі смачны
гармон радасці, забыўшыся
пра калорыі.

Пахмурная восень пагра-

Міжнародны Дзень студэнта аб'ядноувае ўсіх, хто з гонарам
валодаў і валодае званнем "Студэнт"!

жала прастудай. Таму студэн-
ты юрыдычнага факультэта
вырашылі ўмацоўваць свой
імунітэт. Усе жадаючыя ат-
рымлівалі на трэцім паверсе
яркія вітаміны, падобныя на
маленькія сонейкі.

На чацвёртым паверсе пана-
вала сонечная атмасфера.
Кожнага сустракалі цеплымі
абдымкамі, якія сагравалі не
горш, чым пякучая кава.

Дзень студэнта - цудоўнае
свята. Гэты дзень падарыў
шмат пазітыву і надоўга
падняў усім настрой. На
факультэце было  так утульна,
што ўсе адчувалі сябе як
дома. Жыхары юрфака атрымалі
моцны зарад энергіі
напярэдадні будучай сессіі
і міжволі забылі пра халоднае
восеньскае надвор'е.

Марыя Хмялёва,
Ілона Фядяшава.

16 ЛІСТАПАДА ЮРФАК АДСВЯТКАВАЎ ДЗЕНЬ СТУДЭНТА!
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Ні для каго не з'яўляецца сакрэтам, што родны юрфак бесперапынна прапануе нам шэраг цікавых
мерапрыемстваў. Пасля наведвання лекцый і семінараў кожны студэнт можа адпачыць з карысцю і
далучыцца да агульнага настрою. Традыцыйным святам на факультэце ўжо паспеў стаць і Тыдзень

беларускай культуры, што сёлета праводзіўся з 26 па 30 лістапада.

У рамках мерапрыемства
студэнтам прапаноўвалася 27
лістапада наведаць сустрэчу
з Уладзімірам Каракіным,
салістам беларускай  рок-
групы "Litesound", якую ўсе
добра ведаюць, дзякуючы
ўдзелу ў "Еўрабачанні".
Атрымалася сапраўдная прэс-
канферэнцыя, цікавымі і
змястоўнымі былі і пытанні
студэнтаў, і адказы
Уладзіміра.

Заснавальнікамі групы
з'яўляюцца Уладзімір і яго
брат Дзмітрый, яны ж і саліс-
ты "Litesound". Як аказала-
ся, "Litesound" - гэта памыл-
ковы англійскі пераклад
назвы ларка "Свет і гук".

Яшчэ да конкурса, які
прынёс "Litesound" сапраўд-
ную вядомасць, браты Каракі-
ны мелі вопыт масштабных
публічных выступленняў. Мала
хто ведае, што менавіта яны
ў 2010 годзе прывезлі 6-е
месца з "Новай валны". Нярэд-
кімі для папулярных артыстаў
былі і выступленні на мера-
прыемствах Белдзяржунівер-
сітэта - варта толькі ўспом-
ніць "Віват, студэнт!" у 2009
годзе, або выступленне перад
выпускнікамі ў 2012 годзе.

Відавочна, што ад сустрэчы
зоркі беларускай эстрады
Уладзіміра Каракіна з буду-
чымі юрыстамі атрымалі
асалоду не толькі апошнія,
але і сам спявак, студэнцкія
гады якога скончыліся не так

даўно. Аднак і падчас вучобы
ў Мінскім дзяржаўным
лінгвістычным універсітэце
прыярытэтам для Уладзіміра
была музыка.

Прыемная навіна ад
"Litesound" есць і для амата-
раў роднай мовы - ужо рыхту-
ецца беларускамоўны варыянт
іх песні з Еўрабачання.

Лагічным завяршэннем раз-
мовы стала ўручэнне знакамі-
таму госцю падарункаў ад юры-
дычнага факультэта, абавяз-
ковая раздача аўтографаў і,
канешне, імправізаваная фо-
тасесія, вынікам якой стала
абнаўленне аватарак "УКан-
такце" амаль паловы студэн-
так юрфака. Ды гэта і не
здзіўляе! Калі яшчэ на родным
факультэце сустрэнеш такую
зорку? Хіба толькі падчас
наступнага мерапрыемства.
Штосьці падказвае, што ча-
каць засталося нядоўга!

Думаецца, што гэты крык
душы студэнцтва можна аднес-
ці і да ўсяго Тыдня беларус-
кай культуры, які сапраўды
прайшоў на "ура". Мы будзем
з нецярпеннем чакаць новых
адкрыцяў, цікавых сустрэч і
карысных спраў ад роднага
факультэта.

Марыя Хмялёва,
Вікторыя Саванеўская

з часам.
Зразумела, што пасля тако-

га пазнавальнага і, галоў-
нае, актуальнага аповеда ў
слухачоў нарадзілася шмат
пытанняў. Ці пакідаць інтэр-
нэт-сеткі бескантрольнымі?
Як змагацца з інтэрнэт-
залежнасцю? Канешне, адна-
значнага адказу тут быць не
можа, аднак у любым выпадку
цікава пачуць заключэнне
спецыяліста.

Скончылася размова ўжо
традыцыйным уручэннем па-
дарункаў ад юрыдычнага
факультэта. Цяпер і ў Аляксея
Яўгенавіча ёсць значок з
выявай багіні Фяміды… А ў
студэнтаў юрфака - новыя
веды!

І, нарэшце, нікога не
пакінула раўнадушным выста-
ва твораў маладых мастакоў
Акадэміі мастацтваў, што
сустракала ўсіх наведваль-
нікаў 29 лістапада на 3-м
паверсе юрыдычнага факуль-
тэта. Не раз і не два прагу-
чала там ў гэты дзень агуль-
нае меркаванне: "Вось гэта
крута!"

28 лістапада адбылося
абмеркаванне надзвычай акту-
альнай сення праблемы - ролі
інтэрнэт-сетак у сацыяльнай
культуры - з Мацавілам
Аляксеем Яўгенавічам - за-
гадчыкам упраўлення падрых-
тоўкі канцэптуальных даку-
ментаў Інфармацыйна-аналі-
тычнага цэнтра пры Адміні-
страцыі Прэзідэнта Рэспуб-
лікі Беларусь.

З першых слоў стала зразу-
мела, што госць - сапраўдны
спецыяліст у галіне інфарма-
цыі, чалавек, што ідзе ў нагу
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ПРАЦАВАЛІ:

Забалотная Вольга
Знак Ірына

Ліпніцкая Эліна
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"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!

"ЭКЗАМЕН ПОДОБРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО,
ХОТЬ ВИДЕН БЫЛ ИЗДАЛЕКА"

Экзамены, сессия! Гулкая
пустота в коридорах. Молча-
ливое напряжение в аудитори-
ях. Кучки озабоченных сту-
дентов у дверей. Облегченное
умиротворение на лицах выхо-
дящих...

Казалось бы, все просто:
войти в аудиторию, взять би-
лет, усесться на задней парте
(подальше от экзаменато-
ра))), приготовить ответ, за-
писав все существенное на бу-
маге, сесть перед преподава-
телем, рассказать приготов-
ленное, ответить на допол-
нительные вопросы, подать за-
четку... "До свидания". Все!

Так? О, нет! Это только
схема, чисто поверхностное
описание. А что за ним? Свои
проблемы и переживания у
студентов, свои у преподава-
телей. На-
деюсь, что
во время
сессии вам
пригодятся
следующие
психологичес-
кие советы:

-Помни-
те, что в
период пси-
хического
перенапря-
жения интерес к учебе резко
снижается, уменьшается число
положительных эмоций. Ком-
пенсируйте все это волевыми
усилиями, заменяйте в своих
побуждениях "хочу" на "дол-
жен".

-Чем выше психологическое
напряжение, тем будьте более
организованными. Отрекитесь
от всех мелочей, особенно от
тех, которые мешают сосредо-
точиться на учебе.

-Вместе с тем позволяйте
себе иногда активно рассла-
биться. Помните, что лучшее
средство от усталости - смена
видов деятельности. Соверши-
те прогулку по городу, сде-
лайте уборку, поговорите с
другом, а затем с новыми
силами приступайте к учебе.

-Избавьтесь от спешки и

суеты. Планируйте свои дела
так, чтобы всегда был запас
времени. Это поможет вам со-
хранять столь ценный нервно-
психический потенциал.

Помните, что максимальная
работоспособность человека
продолжается с 10 до 13 часов,
а затем с 16 до 19 и с 20 до
24 часов, причем степень
внимания и эффективность за-
поминания снижаются к концу
каждого периода.

Необходимо помнить  и  сле-
дующие практические советы:

-зарядка и водные проце-
дуры повышают рабочий тонус
головного мозга и всего ор-
ганизма: обостряется зрение
и внимание, освежается па-
мять, проясняется мышление;

-желательно ложиться спать
и вставать в одни и те же

часы;
-прекра-

щать напря-
женную ум-
ственную ра-
боту не ме-
нее чем за
1,5-2 часа
до сна;

-питать-
ся регулярно
и в спокой-
ной обста-

новке, стараться не есть перед
сном (минимум за 1 час);

-гулять перед сном 15-20
минут;

-полезно работать в одни и
те же часы. Чередовать рабо-
ту с отдыхом (час работы - 10
минут перерыв). После 3-4
часов работы - отдых 0,5-1,0
час. Заполнить его можно
активным движением, ходьбой,
серией движений туловища.

Верю в то, что подобран-
ные мною советы будут не
напрасными и хоть немного
облегчат сдачу сессии. По себе
знаю, что просто запомнить эти
правила, не говоря уже о том,
чтобы выполнять их, является
сложной задачей))), но возь-
мите себя в руки и впереди
вас будет ждать успех!!!

Асрян Кристина


