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БАГАЦЦЕ ЮРЫДЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА - ЯГО СТУДЭНТЫ!
Галоўным багаццем любой навучальнай установы можна па праву назваць яго студэнтаў. Маладыя і
таленавітыя, менавіта яны з года ў год услаўляюць свой факультэт! Сёння мы на старонках газеты

юрыдычнага факультэта "Востраў ЮФ", назавём тых, хто, ўслаўляючы свой факультэт, свой універсітэт, па
праву ўзнагароджаны стыпендыямі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама імяннымі стыпендыямі імя

Івана Шамякіна  і імя Кандрата Крапівы.
Любая праца павінна быць узна-

гароджанай, і ўсе гэта ведаюць.
Узнагарода - гэта своеасаблівы сты-
мул, які падштурхоўвае зрабіць сваю
працу добра, на сумленне. Своеасаб-
лівай узнагародай нялёгкай працы
студэнтаў з'яўляюцца навучальныя
стыпендыі, якія прызначаюцца
паспяваючым студэнтам бюджэт-
най формы навучання па выніках
экзаменацыйнай сесіі.  Але
найвышэйшым гонарам для
студэнта з'яўляецца атрыманне
мена-віта стыпендыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь.

Паводле артыкула 42 Кодэкса
аб адукацыі, стыпендыя Прэзі-
дэнта Рэспублікі Беларусь пры-
значаецца студэнту вышэйшай
навучальнай установы за
выдатную паспяховасць на
працягу ўсёй вучобы, адмысловыя
поспехі ў навукова-даследчай і
творчай дзейнасці і прыкладныя
паводзіны.

Палажэнне аб парадку прызначэн-
ня і выплаты стыпендый
Прэзідэнта студэнтам, курсантам і
аспірантам, зацверджана Указам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
ад 6 верасня 2011 г. №398 "Аб
сацыяльнай падтрымцы наву-
чэнцаў", з якім кожны ахвотнік
можа азнаёміцца, выкарыстоў-
ваючы базу дадзеных Кансультант
Плюс.

Прызначэнне стыпендый
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
ажыццяўляецца кожны семестр
саветам спецыяльнага фонда
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па
сацыяльнай падтрымцы адораных
навучэнцаў і студэнтаў на падставе
прапаноў Савета юрыдычнага
факультэта БДУ. Стыпендыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
прызначаюцца на адзін семестр.

Памер стыпендыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь на дадзены
момант складае 750 000 беларускіх
рублёў. За студэнтамі, якія атрымлі-
ваюць стыпендыю Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь, захоўваецца
ўсталяваная навучальная стыпен-
дыя. Гэта значыць, што да
навучальнай стыпендыі дадаецца
стыпендыя Прэзідэнта.

Скончым з сухім нарматыўным
тэкстам і паведамім пра тое, што ў
2-м семестры 2012-2013 навучаль-
нага года два студэнта юрыдычнага
факультэта атрымліваюць стыпендыю
Прэзідэнта. Іх імёны не будуць неча-

канасцю для студэнтаў і выкладчыкаў
нашага факультэта, бо гэтыя хлопцы
славяцца не толькі выдатнай вучобай,
але і перамогамі ў Беларускай юры-
дычнай студэнцкай алімпіядзе, наву-

ковых канферэнцыях у сценах нашага
факультэта і далёка за яго межамі.
Пералік іх заслуг можна працягваць
яшчэ вельмі доўга, але лепш хутчэй
назавём іх імёны. Гэта Ваньковіч
Яўген, студэнт 5 курса спецыяльнасці
"Правазнаўства", яго сярэдні бал -
9,84, а таксама Лапцеў Кірыл, студэнт
5 курса спецыяльнасці "Эканамічнае
права" і яго сярэдні бал - 9,59. Хлопцы,
мы ганарымся вамі!Стыпендыя
Прэзідэнта - годная ўзнагарода за вашу
працу!

Не меней прэстыжным з'яўляецца
атрыманне імянной стыпендыі.
Імянная стыпендыя прызначаецца

студэнту, які дасягнуў высокіх вынікаў
у вучобе, высокіх паказчыкаў у грамад-
скай працы і высокіх паказчыкаў у
навукова-даследчай дзейнасці. Умовы
і парадак прызначэння імянных
стыпендый вызначаны Інструкцыяй аб

ўмовах, парадку прызначэння і
выплаты стыпендый і іншых
грашовых выплат навучэнцам,
якая зацверджана пастановай
Міністэрства адукацыі Рэспуб-
лікі Беларусь і Міністэрства
Фінансаў Рэспублікі Беларусь
ад 22 верасня 2011 г. № 261/96.

Так, права на атрыманне
імянной стыпендыі маюць
студэнты, якія па выніках
чатырох апошніх семестраў
атрымалі не меней 75% адзнак
10 і 9 балаў, а астатнія адзнакі
не ніжэй 7 балаў у кожным з

семестраў, дасягнулі высокіх
паказчыкаў у навукова-даследчай
дзейнасці і грамадскай працы.

Імянныя стыпендыі прызнача-
юцца за кожны семестр загадам

рэктара на падставе рашэння
Савета юрыдычнага факультэта
БДУ. Памер імянной стыпендыі
на дадзены момант складае 1 410
500 беларускіх рублёў, але
дадзеная стыпендыя не дадаецца
да навучальнай, а замяняе яе.

У 2-м семестры 2012-2013
навучальнага года стыпендыю
імя Іван Шамякіна атрымлівае
студэнтка 4 курса спецыяльнасці
"Правазнаўства" Суднік Юлія, яе
сярэдні бал - 9,65. Стыпендыя
імя Кандрата Крапівы
прызначана Тішкоўскаму Паўлу,
студэнту 5 курса спецыяльнасці

"Правазнаўства" з сярэднім балам -
9,48. Мы вельмі рады за вас, так
трымаць! Не спыняйцеся на
дасягнутым!

А ўжо ў наступным семестры,
рэдакцыя газеты абяцае пазнаёміць вас
з новымі ўладальнікамі ганаровых
стыпендый, якія цяпер актыўна
грызуць граніт навукі! Дарагія
студэнты, вучыцеся, імкняцеся да
атрымання ведаў, і старанні вашы
будуць ацэнены!

Крысціна Асрян,
галоўны рэдактар газеты

"Востраў ЮФ
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ЛЕТО ЗОВЕТ!

Своими планами на лето с редакцией газеты "Востраў ЮФ" поделилась студентка из Туркменистана
Айджемал Саламатова, обучающаяся на 1 курсе юридического факультета.

Почему я так жду лето? Все потому,
что я наконец-то поеду домой. Очень
соскучилась по своей стране, по городу,
в котором родилась и где живут мои
родители. Хотя мне и нравится учиться
в Беларуси, но все же что-то внутри
зовет меня туда, в Туркменистан. Это
мой первый год вдали от дома, и
пережила я его с трудом. Но я не жалею
о том, что приехала именно сюда: здесь
я познакомилась с разными людьми,
много чему научилась, открыла этот
мир совсем с другой стороны.

Этим летом я планирую поехать на
отдых в Авазу. Это  курорт  на востоке
Каспийского моря, национальная
туристическая зона Туркменистана.
Это очень красивое место там
находятся пляжи с золотистым песком,
великолепным морским пейзажем и
полезным для здоровья воздухом.
Приглашаю всех ребят из Беларуси
также посетить это замечательное
место и полюбоваться красотами
Туркменистана!

Лето…
Многие из нас заранее начинают

задумываться о своих планах на летние
деньки. Однако летом столько возмож-
ностей, что сразу очень сложно опреде-
литься со своим выбором. Так, напри-
мер, можно поехать отдохнуть на море,
посетить другие страны или же провес-
ти эту прекрасную пору года дома в
кругу родных и близких. Можно также
заняться изучением иностранных
языков либо же отправиться на
отдых к бабушке в деревню. Но,
не смотря на все эти варианты,
многие студенты все же предпо-
читают найти себе временную ра-
боту. Однако лишь единицы зна-
ют о том, где и как найти себе под-
ходящее занятие, остальные же
затрачивают много сил и времени
на этот поиск. Именно поэтому
мы, желая облегчить решение
данной проблемы, представляем
Вашему вниманию краткий
перечень возможных вариантов
работы на летний период.

Подходящую работу на лето можно
найти в Штабе трудовых дел БРСМ
БГУ. Здесь ребятам могут предложить
разные варианты проведения
свободного времени летом:
строительные, сельскохозяй-
ственные, сервисные и другие
студенческие отряды. Здесь
есть чему поучиться! И плитку
класть научишься и штукатурить
аккуратно. Кроме того, работа и
общение тут сливаются воедино.
Совмещение приятного с полез-
ным - это и новые знакомства и
способ заработать на летний
период времени. В этом году на
базе БРСМ БГУ действуют
следующие категории отрядов:

1. Строительный - работа на стро-
ительных объектах города Минска
2. Сервисный - индивидуальное тру-
доустройство (к примеру в парке
развлечений «Dreamland»)
3. Педагогический - работа в дет-
ских оздоровительных лагерях на
территории Беларуси
4. Отряд "Белая Русь" - работа в
детском оздоровительном лагере

"Золотой колос" (город Туапсе
Краснодарского края)
5. Сельскохозяйственный - сельско-
хозяйственные работы в поселке

Щемыслица
6. Отряд РЖД - работа проводником
на российских железных дорогах.

В период работы стройотрядов
организовывается и досуг студентов:
совместные походы в кино, театр,
проводятся спортивные соревнования
по футболу и волейболу. Так что
скучать студентам не приходится!

Чтобы работа кипела
быстрее, а процесс записи в
студотряды шел активнее,
каждую неделю в холле главного
корпуса БГУ проходит акция
"День открытых дверей
Штаба трудовых дел БРСМ
БГУ"

Более подробную информа-
цию студенты могут узнать в 106
кабинете главного корпуса
БГУ (пр.Независимости,4) или
по телефону 8-029-7872451 МТС
(Юлия).

Многие думают, что строй-
отряд - прошлое старшего поколения,
их молодость. Но это не так. Строй-
отряд - это наше настоящее и будущее.

БГУ чтит традиции прошлого и
поэтому каждый год организо-
вывает работу различных строй-
отрядов.

Помните, что каждый из вас
может провести свое лето ярче и
полезнее, но думать об этом
нужно уже сейчас. Поэтому ждем
всех вас на запись в стройотряд!

Емельяненко Ольга
Гайдук Юлия
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БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ АЛІМПІЯДА -
ГЭТА БРЭНД!

(Працяг на ст. 5)

Адно з самы актуальных пытанняў
для студэнтаў старэйшых курсаў і
выпускнікоў юрыдычных школ ва ўсім
свеце - пытанне працаўладкавання.
Яно, як ні дзіўна, сцірае нацыяналь-
ныя межы і ураўноўвае паміж сабой і
студэнтаў Гарвардскай юрыдычнай
школы, і студэнтаў юрыдычнага
факультэта ўніверсітэта Окфорда, і
студэнтаў юрыдычнага факультэта
БДУ: знайсці годную працу ўсім ім з
года ў год становіцца ўсё больш скла-
дана. Сапраўды, нацыянальныя рынкі
працы перанасычаныя выпускнікамі з
юрыдычнай адукацыяй: колькасць
рэзюмэ ў некалькі разоў перавышае
колькасць вакансій.

Але гэта зусім не падстава апус-
каць рукі і задавацца пытаннем "на-
вошта ж я паступаў на
юрфак?" Юрыстаў шмат,
гэта праўда, але сапраўды
добрых юрыстаў мала.
Таму таленавітыя, здольныя
маладыя юрысты ніколі не
застануцца без працы. Іншае
пытанне, як жа стаць "зор-
кай юрыспрудэнцыі", перад
якой будуць адчыняцца дзве-
ры ўсіх паважаных кампаній
і ўстаноў?

На ходкія ўяўленні аб
тым, што "ад сесіі да сесіі
жывуць студэнты весела" і
"студэнцкія гады - самыя
бесклапотныя і вясёлыя" трэба
забыцца і пакінуць іх у мінулым. І
ўспомніць, што казаў "заўсёды жывы
дзядуля":  вучыцца, вучыцца і яшчэ
раз вучыцца: 5 гадоў ва ўніверсітэце
трэба выкарыстаць з розумам і максі-
мальна эфектыўна.

У гэтым сэнсе мож-
на сказаць, што бела-
рускім студэнтам невы-
казна пашанцавала: у іх
ёсць выдатны шанец
удасканаліць свае прак-
тычныя навыкі і пагу-
тарыць са сваімі ста-
рэйшымі калегамі - да-
сведчанымі і прафесій-
нымі юрыстамі. Да-
статкова толькі ад-
крыць акно браўзера,
увайсці ў Інтэрнэт і па-
даць заяўку на ўдзел у завочным
туры Беларускай студэнцкай юры-
дычнай алімпіяды. І, калі Фартуна
будзе добразычліва, усё абавязкова
атрымаецца!

Беларуская студэнцкая юры-
дычная алімпіяда праводзіцца ўжо
9 гадоў запар пад эгідай Міністэр-
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь
на базе юрыдычнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта і кожны год прыцягвае да сябе
ўвагу ўсёй юрыдычнай супольнасці.
Гэта і не дзіўна, бо Алімпіяда - самы
прадстаўнічы форум студэнтаў-
юрыстаў Рэспублікі Беларусь, які
карыстаецца аднолькавай папуляр-
насцю і ў маладых служкаў Феміды,
і ў іх патэнцыйных працадаўцаў.

Вось чаму з года ў год колькасць
удзельнікаў алімпіяды няўхільна павя-
лічваецца. Лічбы кажуць самі за
сябе: у бягучым годзе ў завочным
адборачным туры Юрыдычнай
Алімпіяды брала ўдзел 18 каманд і
152 індывідуальных удзельніка з 14
ВНУ Рэспублікі Беларусь і
юрыдычнага каледжа. З іх 12
каманд і 51 індывідуал удзельнічалі

ў вочным адборачным туры, а ў
фінальным - 6 каманд і 18
індывідуалаў.

Юрыдычная алімпіяда за гады
свайго існавання стала вядомым і

паважаным брэндам.
Толькі лепшыя з леп-

шых удзельнічаюць у воч-
ных турах, таму шматлікія
наймальнікі ведаюць - калі
студэнт прайшоў "школу"
Алімпіяды, яго смела можна
браць на працу, і ён ніколі
не падвядзе. Вось чаму
многія дзяржаўныя ўстано-
вы і буйныя кампаніі актыў-
на падтрымліваюць ініцыя-
тыву гэтага студэнцкага
спаборніцтва і лічаць за
гонар быць інфармацыйным
або фінансавым партнёрам

Алімпіяды. У бягучым 2013 годзе
партнёрамі Юрыдычнай Аліміяды
сталі: Нацыянальны цэнтр прававой
інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
Нацыянальны цэнтр заканадаўства
і прававых даследванняў Рэспублікі
Беларусь, Вышэйшы Гаспадарчы Суд
Рэспублікі Беларусь, Эканамічны Суд
СНД, часопіс "Юрыст", АПС
"Бізнэс-інфо", "Coca-Cola", "Ernst &
Young", "Revera Consulting Group",
юрыдычны каледж БДУ, "Сцепа-
ноўскі, Папакуль и партнёры",
"Уласава, Міхель и партнёры",
"МТС", "British American Tobacco",
"Сысуеў, Бондар, Храпуцкі",
"Sorainen", Мінская гарадская
калегія адвакатаў, Фонд "Еўразія"
за кошт сродкаў, прадстаўленых
USAID и Eurasia Foundation,
"Юрыдычныя тэхналогіі", БПС-
Банк, "Trust".

Ваньковіч Яўген
2 месца ў індывідуальным заліку

конкурснае задане
індывідуальных удзельнікаў

журы  Беларускай студэнцкай
юрыдычнай Алімпіяды
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БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ АЛІМПІЯДА -
ГЭТА БРЭНД! (працяг)

Усе дні, пакуль праходзіла Алімпі-
яда-2013, былі надзвычай напружа-
нымі і насычанымі падзеямі.

Фармат традыцыйны: у першы
дзень спаборніцтваў  - у вочным
адборачным туры каманды і
індывідуальныя ўдзельнікі
рыхтавалі экспертнае заклю-
чэнне праекта нарматыўнага
прававога акта, юрыдычны
пераклад з рускай мовы на
беларускую, працавалі з
нарматыўна-прававой базай,
рыхтавалі праект правапры-
мяняльнага акта. Камандам,
акрамя гэтага, неабходна
была прааналізаваць казус і
прэзентаваць пазіцыю па
грамадзянскай (гаспадар-
чай) справе ў інсцэнаваным
судзе другой інстанцыі.

У фінальным туры інды-
відуальным удзельнікам было
прапанавана прааналізаваць казус -
грамадзянскую справу, падрыхтаваць
неабходныя працэсуальныя дакументы
і выступіць перед членамі паважанага
журы.

Каманды рыхтавалі казус, засна-
ваны на трох рэальных крымінальных
справах, а потым іх прадстаўнікі
выступалі ў інсцэнаваным судовым
пасяджэнні ў якасці пракурора і
адваката.

Цяжка для студэнтаў? Напэўна.
Калі дапасаваць да гэтага ліміт часу
на падрыхтоўку і выступленне, а
таксама высокі ўзровень адказнасці
кожнага ўдзельніка за гонар сваёй
навучальнай установы, становіцца
зразумела, што Юрыдычная Алімпія-
да - гэта выпрабаванне для лепшых
з лепшых.

Два дні руплівай і самаадданай

працы, эмацыяналь-
нага і фізічнага на-
пружання - і вось
яны, пераможцы
Беларускай студэнц-
кай юрыдычнай
Алімпіяды-2013!

У індывіду-
альным заліку мес-
цы размеркаваліся
наступным чынам:

1 месца -
Капачова Алена
(юрыдычны факуль-

тэт, Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт)

2 месца - Ваньковіч Яўген
(юрыдычны факультэт, Беларускі

дзяржаўны ўніверсітэт)
          - Ілюковіч Глеб

(юрыдычны каледж Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта)

3 месца - Піскунова Ірына
(юрыдычны факультэт, Гомельскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя
Францыска Скарыны)

                             - Ранько Яўген
(юрыдычны факультэт, Гомельскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя
Францыска Скарыны)

                - Аўсяйкова Кацярына
(факультэт эканомікі і права,
Магілёўскі джяржаўны ўніверсітэт
імя А.А. Куляшова)

У камандным заліку перамож-
цамі сталі:

1 месца - "Just Cause"
(юрыдычны факультэт, Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт)

2 месца  - "Прававы аспект"
(юрыдычны факультэт, Беларускі

дзяржаўны ўніверсітэт)
  - "Lynces Justae"

(юрыдычны факультэт, Гомельскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя
Францыска Скарыны)

3 месца - "Smart ideas"
(юрыдычны каледж Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта)

  - "Vector"
(факультэт кіравання, Акадэмія
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь)

   - "Купалаўцы"
(юрыдычны факультэт, Гродненскі
дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі
Купалы)

Безумоўна, на кожным спаборніцт-
ве - ці спартыўным, ці інтэлектуаль-

ным - ёсць свае пераможцы,
таму што жаданыя медалі не
могуць атрымаць усе. Аднак,
як зазначыў старшыня арга-
нізацыйнага камітэта Алім-
піяды   дэкан юрыдычнага фа-
культэта БДУ Сяргей Аляк-
сандравіч Балашэнка - на
Юрыдычнай Алімпіядзе-
2013 не было пераможаных:
кожны ўдзельнік - ужо
пераможца і будучая зорка,
якая хутка заззяе на юры-
дычным небасхіле. Таму
што кожны алімпіяднік
ведае - мары маюць тэндэн-
цыю спраўджвацца, калі над

імі доўга і плённа працаваць.

Юлія Ашмян,
магістрант юрыдычнага

факультэта БДУ

Капачова Алена
1 месца ў індывідуальным заліку

"Just Cause"
1 месца ў камандным заліку

"Прававы аспект"
2 месца ў камандным заліку
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1. ФИО?
2. Год окончания ЮФ БГУ?

3. Сфера деятельности
(место работы, должность)?

4. Довольны ли Вы выбранной
профессией?

5. А заработной платой?)))
6. Что дал Вам юрфак?1. ОШМЯН ЮЛИЯ

2. 2012
3. Адвокат Специализированной юридической консультации по вопросам
интеллектуальной собственности Минской городской коллегии адвокатов.

4. Выбранной профессией довольна. Разумеется, трудовые будни адвоката мало
общего имеют с незабвенными "Адвокатом дьявола" или "Suits" - здесь нет того

киношного пафоса и блеска. Адвокат - это профессия для тех, кто ни на минуту не
хочет останавливаться в развитии, хочет каждый день открывать для себя новые

горизонты и совершенствоваться.
5. Размер зарплаты адвоката прямо пропорционален его усидчивости,

настойчивости и желанию отдавать себя работе целиком и полностью. Здесь всё
зависит только от человека - сколько он может себе позволить работать, столько и

зарабатывает.
6. Юрфак научил критически мыслить и все подвеграть сомнению, ничего не

принимая на веру. Это во-первых. А во-вторых - мощный теоретический
фундамент, без которого в юридической профессии достичь чего-то

существенного сложно.

1. КРУПЕНИНА ЕЛЕНА
2. 2012

3. Прокуратура Республики Беларусь
4. Сказать, что довольна, - ничего не сказать. Это то, о чем я мечтала. Это то, что

делает мою жизнь ярче и интереснее с каждым днем, совершенствует меня и делает
лучше. Еще до того, как идти учиться на юрфак, я планировала защищать интересы
граждан и государства, работая именно в прокуратуре. Законность и справедливость
- не просто слова - это то, что мы каждый день реализуем в своей работе. "Мы" - это
коллектив, а у нас он просто замечательный! Как сказал когда-то В.Н. Сатолин: "На
работу и домой надо идти с удовольствием", так вот это как раз про меня. Каждый

день на работе не похож на остальные, потому что мое основное направление -
поддержка государственного обвинения в суде. А судебные процессы - это новые

люди, новые дела, новые разбирательства…Это невероятно интересно.
Обвинительная речь прокурора - это публичное выступление с судебной трибуны от
имени государства. Государственный обвинитель не только прокурорский работник,
но и, прежде всего, представитель государства в суде. А это очень высокая честь и

ко многому обязывает.
5. Для меня моральные факторы всегда ценились выше материальных!

1. ЖАРИЛОВСКАЯ МАРИЯ
2. 2012

3. ОДО "Профигруп", информационные технологии, информационно-правовые
системы, ведущий специалист информационно-правовых систем, руководитель

информационного портала для юриста Юрисконсульт.by
4. да
5. да

6. Дал базу для строительства "взрослой" жизни в виде знаний, научил работать
для их практического применения, помог понять, что все-таки - юриспруденция -
это то, что мне нравится, то что приносит удовольствие и позволяет каждое утро
приходить на работу с улыбкой. Тем более - это такая область, в которой нужно

постоянно развиваться, совершенствоваться. И это здорово!

Редакция газеты "Востраў ЮФ" решила осветить в данном номере
не только жизнь нынешних студентов, но и поинтересоваться
профессиональными успехами выпускников юридического

факультета, которые еще совсем недавно постигали теоретические
знания, а сейчас уже могут похвастаться своим

профессиональным опытом. Задав выпускникам юридического
факультета пару стандартных вопросов, вот что мы получили!

6. Я всегда искренне и горячо отзывалась о юридическом факультете БГУ. Это место многое дало мне в плане
саморазвития, самосовершенствования. Тут я многому научилась - не только юридическим дисциплинам, но и

пониманию людей. Юрфак - место, где я встретила своих замечательных друзей, с которыми поддерживаю отношения и
теперь... Это место всегда ощущаешь "своим"… Нынешним же студентам любимого факультета хочу пожелать: работы

вам по душе, отношений по любви и счастья по жизни!.. Искренне!..

С ДИПЛОМОМ В РУКАХ!!!
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ОДА
ЮРИДИЧЕСКОМУ

ФАКУЛЬТЕТУ

***
Мы над книгой тихонько молились

И просили весь божеский свет,
Чтобы двери для нас приоткрылись

В юридический наш факультет.

Каждый школьник, наверно, мечтает
Долгожданный услышать ответ,
Что учиться к себе приглашает
Юридический наш факультет.

Среди ВУЗов он самый прелестный,
И сомнения в этом уж нет,

Что для жизни он самый полезный
Юридический наш факультет.

Прокурор по бульвару шагает,
И от девушек слышит привет,
Ведь, наверное, каждая знает,

Что закончил он наш факультет.

Бабка тортик себе покупает,
Килограмм мармелада, багет,
Эту бабку никто не обманет,

Коль окончила наш факультет.

Вот экзамен доцент принимает,
Без шпаргалки услышит ответ,

Ведь студент без труда понимает
На какой он попал факультет.

Все мы дружно тебе обещаем:
Прославлять тебя тысячу лет,

Потому что тебя уважаем,
Юридический наш факультет.

Щербаков Владимир

1. ЛОБАТЫЙ АЛЕКСАНДР
2. 2011

3. Старший юрист судебной практики ООО
"Степановский, Папакуль и партнеры"

4. В целом, удовлетворен
5. Вполне

6. Друзей, новые знакомства, возможности
для обучения, понимания несовершенства

системы юридического образования

1. САКОВИЧ ВЕРОНИКА
2. 2012 (на данный момент обучаюсь в

магистратуре Юридического факультета БГУ)
3. Юрисконсульт строительной компании

4. Ни в коем случае не сожалею о выбранной специальности, так как
профессия юриста позволяет развиться не только в профессиональной сфере,
но и в сфере коммуникаций, продуктивного общения. Осознавая специфику
области знаний, юрист всегда готов к новеллам законодательства и в то же

время, соответственно, к изменению в практической деятельности. Большой
пласт работы отведен общению с

контрагентами в целях заключения
удолветворяющего интересам обеих сторон

договора, что заставляет работать не по
шаблону, а держит мозг в постоянном тонусе.

Важно отметить и отношение к нашей
профессии со стороны руководителей

организации. В какой-то мере юрисконсульты
осуществляют обслуживающую функцию-
перенесение на бумагу интересов сторон с

помощью юридической окраски. Но все
прекрасно осознают значение этой работы и

прислушиваются к вашему мнению
5. Заработная плата соответствует

проделанной работе. Чем больше запросы,
тем больший труд надо приложить. Но если
ВЫ понимаете, что Ваш труд не оценен по достоинству, ищите дальше, надо

пробовать и находить именно то место, которое станет Вашим вторым домом.
А финансовая его сторона всегда очень важна.

6. Смело могу заявить в отношении так называемых юристов-
хозяйственников о том, что Юрфак дал крепкие теоретические знания,

позволяющие "знать, где искать" и адаптироваться в сложившейся ситуации. А
практическая деятельность того и требует, а дальше Вы сами будете

заинтересованы в том, чтобы Ваши знания не оставались на страницах
теоретических книг, а работали. Всем начинающим и продолжающим

юристам вне зависимости от специализации желаю уверенности в себе и в
своих силах. Не стесняйтесь амбиций, они могут завести Вас очень высоко в
карьерном плане, но и не забывайте быть настоящими. Это первое правило

юриста!

1. БОЛОШЕНКО РОМАН
2. 2012

3. Следователь Фрунзенского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета
Республики Беларусь.

4. Я доволен профессией, в Следственном комитете больше красивых девушек, чем
в любой частной конторе))

5. Доволен
6. Юрфак мне дал диплом и друзей, а работа следователя это бег с препятствиями,

которые возникают каждые 10-15 минут. Именно бег, а на юрфаке нас учили
плавать)))

                     С ДИПЛОМОМ В РУКАХ!!! (продолжение)
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SUPERHERO ЮРЫДЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА

Ацаніць і выявіць лепшага з
лепшых былі запрошаны: Атро-
шчанка Анжэла Пятроўна, ста-
рэйшы выкладчык кафедры фізіч-
нага выхавання і спорту, Майстар
спорту міжнароднага класа па
лёгкай атлетыцы; Скіркоўская
Вольга Віктараўна, намеснік
Дырэктары спорт-клуба БДУ;
Нікіфарава Вольга, удзельніца
конкурса "Міс Беларусь 2012",
уладальніца тытула "Міс спорт",
тэлевядучая; Емельянава Воль-
га, майстар спорту па скачках з
парашута, фота-карэспандэнт
хакейнага клуба Дынама, удзель-
ніца конкурса "Багіня Феміда -
2011"; Міхасёва Алена Анатоль-
еўна, пераможца конкурса "Леп-
шы выпускнік БДУ - 2009",
загадчыца навучальнай лабарато-
рыяй "Юрыдычная клініка"; Знак
Вольга Мікалаеўна, адміністра-
тар афіцыйнага сайта юрыдыч-
нага факультэта; Семенюк Аляк-
сей, Містар Юрфак-2012; Чэркас
Кацярына, Багіня Феміда-2012.

Адкрыццём конкурса стала
прывітальнае дэфіле Містараў,
для якога ім прыйшлося змяніць
іх паўсядзённую адзежу на вобраз
супергерояў.

Адкрыў конкурсную праграму
"Робін Гуд" юрыдычнага факуль-
тэта Зыбінаў Дзмітрый, які пераўва-
собіўся ў творчым нумары ва ўлюбён-
ца ўсіх жанчын - героя Джэймса Бон-
да. Дзмітрый змог у танцы паказаць
усе адметныя якасці Бонда: аванту-
рызм, рашучасць, запал да жанчын і
рызыкоўных гульняў.

У творчым нумары ў ролю ка-
пітана Джэка Вераб'я выдатна ўжыўся
Хаменка Аляксей. Ён змог паказаць
рысы капітана, які ў складаных сіту-
ацыях выжывае, дзякуючы досціпу і
ўменню вясці перамовы, пазбягае

залішне небяспечных выпадкаў і
ўступае ў бойкі толькі ў выпадку
неабходнасці.

У "Візітоўцы" наш сціплы супер-
герой Крышталь Дзмітрый праз
звязак: спорт-вучоба-адпачынак,
паказаў насычанасць усяго свайго

жыцця. Выступ скончыўся ўзрушаю-
чым феерверкам.

Надзвычайная дзёрзкасць і частая
ўсмешка Дзмітрыя ў творчым нумары,
дапамаглі ўвасобіцца яму ў выяву
Індыяна Джонса, а галоўныя адметныя
рысы - капялюш і пуга - найбольш
відавочна змаглі паказаць гэтага героя.

З "іспанскім лёгкім ветрыкам"
герой Жыгала Герман выканаў песню
ўласнага складання пра юрыдычны
факультэт, для якой ён не паспеў
прыдумаць назву. Аднак кожны глядач

пад гукі гэтай цудоўнай песні мог пры-
думаць сваю ўласную назву.

У творчым нумары Герман увасо-
біўся ў выяву разбойніка Зоро,
апранутага ва ўсё чорнае, са схаваным
пад маскай тварам. Зоро абараняе
людзей зямлі ад самаўпраўнасці ўлад
і іншых злыдняў.

Пад гукі класічнай музыкі
Дзмітрый Палешчук прадставіў
мініяцюру: "Наша жыццё - гульня".
Дзмітрый змог сумясціць несумя-
шчальнае: гульню ў шахматы і пра-
фесійны занятак танцамі. У танцы
ўвасобілася: чорнае і белае, дабро і зло,
інь і ян.

Ужыўшыся ў ролю героя Джыма
Керы «Маска», Дзмітрый насіўся як
віхор, змяняючы абліччы, здзяйсня-
ючы сапраўды фантастычныя трукі. А
запальны лацінаамерыканскі танец пад
пільнымі поглядамі гледачоў і членаў
журы стаў новай жамчужынай юры-
дычнага факультэта.

Завяршальным этапам конкурса
стала фінальнае дэфіле сапраўдных
супергерояў.

Але на гэтым праграма яшчэ не
была скончана. У якасці своеасаблівага
падарунку гледачам і ўзнагароды за
працу канкурсантам яшчэ не заслу-
жаны, але ўжо народны танцавальны
калектыў юрыдычнага факультэта
"Юрдэнс" прадставіў свой фантас-
тычны танец.

Самым хвалюючым і кульмінацый-
ным момантам усяго вечара стала
ўзнагароджанне пераможцаў.

Конкурс быў яркім і насычаным, ад
крыкаў груп падтрымкі прэтэндэнтаў
скаланаліся сцены. Усплёск эмоцый
ахопліваў залу.

Цэлы год наш новы "Містар
Юрфак" будзе ганарліва насіць гэ-
ты тытул!

Анцілеўская Юлія,
Сыс Інэса

Па меркаванні справядлівага журы
званне "Містар Юрфак - 2013"
атрымаў Палешчук Дзмітрый!!!

У 2013 годзе, па выніках галаса-
вання студэнтаў на сайце юрыдычнага
факультэта першае месца заняў Зыбі-
наў Дзмітрый. Менавіта яму нале-
жыць званне "Містар On-Line-
2013"!!!

Прыз ад калегіі Містараў юрфа-
ка дастаўся таленавітаму студэн-ту
першага курса Жыгала Герману за
песню ўласнага складання, якая закра-
нула сэрца ўсіх слухачоў.

Хто стане наступным суперге-
роем? Якімі здольнасцямі ён паві-
нен валодаць? Чым ён гатовы ахвя-
раваць дзеля славы героя?

Адказаць на гэтыя і іншыя пытан-
ні, а таксама пазмагацца за званне
эталона мужчынскай паловы  юры-
дычнага факультэта прыйшлося
прэтэндэнтам самай чаканай і са-
май феерычнай падзеі пачатку
вясны - шоу "Містар юрфак",
якое адбылося 5 сакавіка 2013
года ў начным клубе "Тытан".
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«ПРЫГАЖОСЦЬ ВЫРАТУЕ СВЕТ», ЦІ БАГІНЯ ФЕМІДА-2013
Кажуць: "Прыгажосць выратуе

свет!" І сапраўды, прыгажосць і твор-
часць выратавалі юрфак ад зімы, якая
ў гэтым годзе небывала зацягнулася.
Вясновы конкурс жаночай прыгажосці
і чароўнасці "Багіня Феміда - 2013"
адназначна распаліў сэрцы мужчын-
скай паловы юрыдычнага факультэта.

8 красавіка ў клубе "Міленіум"
6 таленавітых удзельніц паўсталі пе-
рад публікай ва ўсёй сваёй красе. Тэма
конкурса была нелегкай для дзяўчат:
"Лэдзі ў стылі Вінтаж". Кожная
ўдзельніца ў сваім творчым нумары
павінна была прадставіць пэўнае
дзесяцігоддзе ХХ стагоддзя.

Але не будзем забягаць наперад. У
першую чаргу, неабходна пазнаёміць
вас, дарагія чытачы, з чароўнымі,
пазітыўнымі і крэатыўнымі ўдзельні-
цамі конкурса. Знаёмцеся:

1. Букраба Юлія, 3 курс
2. Вярэніч Кацярына, 2 курс
3. Крывашэева Валерыя, 2 курс
4. Ліпніцкая Эліна, 4 курс
5. Лякса Елізавета, 4 курс
6. Шаліма Ганна, 4 курс!
Усё, што адбывалася на сцэне

ацэньвала справядлівае і аб'ектыўнае
журы ў асобе: кіруючага партнёра
юрыдычнай фірмы Revera Consulting
Group - Архіпенка Дзмітрыя Ва-
лер'евіча, выкладчыка кафедры
крыміналістыкі - Ката Яраслава Іга-
равіча, выкладчыка кафедры тэорыі і
гісторыі дзяржавы і права - Вячорка
Віталія Юр'евіча, салістаў гурта "Чук
і Гек" - Дзмітрыя Фаміча і Паўла
Сыраежкіна, спевака беларускай
эстрады - Германа, новаспечанага
"Містэра Юрфак - 2013" - Палешчука
Дзмітрыя, а таксама старшыні журы,
стыліста, мадэлі, цырульніка-візажыс-
та - Аляксандра Кірынюка.

Хацелася б адзначыць выступленні
ўсіх удзельніц. Элегантная і грацыёз-
ная Лякса Ліза у самым пачатку візі-
тоўкі ў сне на балі сустракае хлопца,
які становіцца яе каханым з першага
погляду. Ачуўшыся ад сну, яна спяша-
ецца на судовы працэс, дзе сустракае
таго самога героя з сноў, прычым у
асобе суперніка ў працэсе. Аднак ка-
ханне перамагае і злучае далікатныя
сэрцы двух маладых людзей. У другім
нумары, які перадаў настрой 20-30 гг.
Ліза падымае жанчын на барацьбу за
свае правы і ў асобе Кока Шанэль пера-
варочвае светапогляд мужчын адносна
становішча жанчын у грамадстве.

Вярэніч Каця, сціплая і смелая,
вытанчаная і моцная адначасова, у
першым сваім нумары паказала сябе
упэўненай, сэксуальнай і смелай дзяў-
чынай, чым прывяла гледачоў у заха-
пленне. У другім нумары ёй атрыма-
лася без дапамогі машыны часу пера-

несці гледачоў у 30-40 гг. Каця ў танцы
намалявала пяшчотнай акварэллю
карціну развітання з каханым, якога
яна адпраўляла на фронт.

Букраба Юлія ў сваім першым ну-
мары прадставіла відэа-візітоўку, якая
адкрыла, вядома, не ўсе, але самыя
галоўныя вартасці прэтэндэнткі. Яна
па-сапраўднаму добрая, спагадная і
прыязная дзяўчына, якая вельмі шануе
сваіх сяброў і каманду! Другі нумар
дазволіў пракрасціся ў атмасферу 50-
60 гг. і яркімі фарбамі размаляваць наш
настрой.

Шаліма Аня вызначылася лёгкас-
цю і непасрэднасцю, жаноцкасцю
сапраўднай какеткі ўжо ў сваім пер-
шым нумары. "Творчы" запрасіў гле-
дачоў акунуцца ў савецкую рэчаіс-
насць 60-70 гг. Аня аказалася сапраў-
ды смелай, каб паўдзельнічаць у са-

праўдных прыгодах. Да таго ж гэта
была не простая авантура, а "Пры-
годы Шурыка"! Прытрымліваю-
чыся сваёй традыцыі, канкурсантка
практычна лётала па сцэне,
настолькі "паветраным" было яе
рамантычнае выступленне.

Ліпніцкая Эліна парадавала
публіку арыгінальнымі выдумкамі
і пазітыўнымі вобразамі ў сваіх
выступах. У "візітоўцы" ўдзельніца
паказала сябе майстрам пераўва-
саблення і рознабаковай асобай. У
другім нумары, які адлюстроўваў
70-80 гг., канкурсантка і яе каман-
да парадавалі гледачоў вельмі
крэатыўным і камедыйным нума-
рам у стылі савецкага кінематог-
рафа. Безумоўна, і "Джэнтльмены
поспеху" і "Іван Васільевіч" і
"Іронія лёсу" класна перадалі
настрой эпохі і выклікалі буру
эмоцый.

Крывашэева Лера ў абодвух
сваіх нумарах накрыла публіку
сапраўдным цунамі пазітыву.
Відэа-візітоўка Леры паказала яе
актыўную жыццёвую пазіцыю і
аптымістычны настрой. "Творчы"
Леры "падарваў" залу запальнымі
танцамі, рокам 80-90 гг., і
эпатажным фіналам ў стылі The
Who, калі яна разбіла "гітару" на
дробныя кавалачкі.

Пераходзім да самага галоўна-
га - ўзнагароджання ўдзельніц і
пераможцы конкурсу. Першую
ўзнагароду ад калегіі "Фемід" у
намінацыі "Міс усмешка" атры-

мала Вярэніч Кацярына.
Галоўнай каралевай вечара,

ўладальніцай тытула "Багіня Феміда
2013" стала Вярэніч Кацярына,
студэнтка 2 курса 6 групы. Віншуем
Кацю з заслужанай перамогай!

Яшчэ раз хочацца сказаць дзякуй
чароўным, старанным, крэатыўным
удзельніцам. Дзякуй непараўнальным
вядучым конкурса - Вераніцы Карабко
і Арцёму Левіну.

Спадзяёмся што наступны год
прыняссе нам новыя прыгоды, новых
пераможцаў і новыя ідэі.

Шарко Ганна
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ENGLISH LANGUAGE CLUB
в стенах юридического факультета

Многие люди, взрослея, понимают значимость английского
языка и начинают жалеть об упущенных возможностях изучения
иностранного языка в университете, а все потому, что они  этими

возможностями попросту не воспользовались, считая, что
иностранный язык - это лишь второстепенный по значимости
предмет. К сожалению, на нашем факультете английский язык

изучается только первые два курса, чего конечно недостаточно.
Наверное, это и стало самой главной причиной создания

свободной и бесплатной организации - English Language Club.
Идея создания клуба принадлежит Ярославу Игоревичу Коту,

затем идея была поддержана Ольгой Ивановной Васючковой.
Благодаря небольшой беседе с Ярославом Игоревичем,

участницей которой я стала, вы, уважаемые читатели, сможете
узнать интересную информацию о деятельности английского

клуба в стенах юридического факультета.

- Скажите, когда состоялось
первое заседание клуба и какие
мероприятия произошли в этот
день?

Открытие клуба состоялось 25
марта 2011 года. Первое заседание
нашего клуба было посвящено более
близкому знакомству с Великобри-
танией, ее историей, культурой и
традициями. На открытии клуба в
качестве почетного гостя присутство-
вала чрезвычайный и уполномочен-
ный посол Соединенного Коро-
левства в Республике Беларусь
госпожа Розмари Томас. В этот день
студенты подготовили презентации о
Соединенном Королевстве и Северной
Ирландии. После чего участники клуба
приняли участие в викторине
"Насколько хорошо вы знаете
Великобританию?"Первое заседа-
ние нашего клуба прошло в теплой и
неформальной обстановке и заверши-
лось "английским чаепитием"!

- Какие основные направления
деятельности клуба вы можете
выделить?

Деятельность клуба нацелена не
только на повышение уровня владения

английским языком, но и на улучшение
знаний об англоязычных странах.

- Кто может стать членом English
Language Club?

- Наш клуб является общеуниверси-
тетским, соответственно студенты и
преподаватели любых факультетов
нашего университета могут его
посещать.

- Кто был в гостях у клуба?
- Как я раннее сказал, это Розмари

Томас, а также молодой ученый
Камбиз Базарган из США и
представитель профсоюзов Великобри-
тании Терри Джонс. Надеюсь, что на
этом список наших гостей не
завершается. Мы стремимся сделать
заседания нашего клуба более яркими
событиями и интересными гостями!

- Как часто проходят заседания
клуба?

Мы стараемся проводить наши
заседания ежемесячно.

- Какие мероприятия еще плани-
руется провести в этом учебном
году?

- Пока у нас на повестке дня встре-
ча с выпускниками Британских вузов.
Надеюсь, что нашим студентам будет

интересно узнать о том, как можно
получить грант на обучение за грани-
цей, как проходит обучение в британ-
ских университетах и др.

- Очень часто, студенты
жалуются на то, что у них не хватает
времени на посещение каких-либо
вне учебных мероприятий. Что вы
можете посоветовать в данном
случае?

- Самое главное - это смена
обстановки. Нужно нагружать себя
различными видами деятельности,
чтобы быть ограниченным во времени.
Тогда мозг начинает функционировать
активнее, и настроение, конечно, будет
лучше! Нельзя зацикливаться на учебе,
нужно отдыхать и стараться разви-
ваться самим, помимо учебы! Всем
удачи! Наслаждайтесь каждой минутой
вашей жизни!!!

С радостью ждем всех на
заседаниях клуба! По вопросам
работы клуба пишите на е-мэйл
elc_law@mail.ru

Беседовала
Ольга Заболотная
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БУДУЩЕЕ ГАРАНТИРУЕТ УНИВЕРСИТЕТ?
Статья 48 Кодекса об образовании гласит: "Выпускникам гарантируется предоставление первого рабочего
места в соответствии с законодательством о труде путем распределения". К концу учебного года вопрос о

распределении для выпускников становится одним из самых актуальных. Волнует он и студентов младших
курсов. В данной статье я предлагаю вам ознакомиться с результатами распределения выпускников

юридического факультета в 2013 году.
Вопросы распределения вол-

нуют студентов уже на 1 курсе. Из
одного поколения студентов в
другое передаются страшилки о
заявках из сельскохозяйственного
предприятия ОАО "Бабушкино
подворье". Множество других
мифов бытует в среде студентов.
Предлагаю нам вместе разобрать-
ся с процедурой распределения на
юридическом факультете и разве-
ять существующие мифы.

Нам, как будущим юристам, в
первую очередь должно быть
интересно нормативное регулиро-
вание вопроса распределения.
Так, порядок распределения определен
статьями 83-88 Кодекса об
образовании, а также Положением о
порядке распределения, перераспре-
деления, направления на работу, после-
дующего направления на работу вы-
пускников, утвержденное  Постанов-
лением Совета Министров от 22 ию-
ня 2011 г. №821.

Место работы путем распреде-
ления предоставляется выпускникам,
получившим высшее образование в
дневной форме за счет бюджетных
средств. Срок обязательной работы
по распределению для выпускников
ВУЗов составляет 2 года.

Распределение выпускников осу-
ществляется за два месяца до оконча-
ния университета специальной комис-
сией по распределению. Комиссия
принимает решение о распределении
выпускника с учетом: его среднего бал-
ла; участия в научно-исследова-
тельской, общественной работе;
места прохождения практики;
состояния здоровья, семейного по-
ложения и места жительства
семьи; его личных пожеланий. Но
основным критерием все же является
средний балл выпускника по итогам
всех сессий. Так, выпускнику с
наивысшим баллом в порядке прио-
ритета предоставляется право перво-
очередного выбора места своей буду-
щей работы.

Выпускники распределяются в
соответствии с полученной специаль-
ностью с учетом поданных в универси-
тет организациями заявок на подго-
товку специалистов и заключенных

с организациями - заказчиками кадров
договоров о взаимодействии.

Среди заявок на подготовку специ-
алистов, поступающих на юридичес-
кий факультет, наиболее распростра-
нены индивидуальные заявки (то
есть запросы организаций о распре-
делении к ним конкретных выпуск-
ников). Так, около 80% выпускников-
"бюджетников" юридического факуль-
тета распределяются именно по инди-
видуальным заявкам. Почти все такие
заявки - это заявки от  минских органи-
заций и предприятий.

Оставшиеся 20% студентов
юрфака, не обеспеченные индивиду-
альными заявками на распределение,
осуществляют выбор будущего места
работы на основании иных заявок,
поступающих на наш факультет от
государственных органов, органи-
заций и предприятий, как города
Минска, так и других городов
Беларуси.

С 4 государственными структурами
Белгосуниверситет заключил договора
о взаимодействии при подготовке
специалистов. Это Прокуратура
Республики Беларусь (в 2013 году в
данную структуру распределено 16
человек), Главное управление
юстиции (9 человек), Следственный
комитет  Республики Беларусь (8
человек), Республиканская коллегия
адвокатов (7 человек).

Как правило, заявок, поступающих
на юридический факультет, оказы-
вается больше, чем студентов, подле-
жащих распределению, что не являет-
ся удивительным. Поэтому складыва-

ется ситуация, что часть заявок
удовлетворяется, а часть остает-
ся невостребованными.

В нынешнем году все заявки
по городу Минску были удовле-
творены. Среди них: заявки на
должность юрисконсульта в
ОАО "МЗОР" (Минский стан-
костроительный завод), учре-
ждение образования Белгос-
педуниверситет, ОАО "Мин-
бакалеяторг" и другие минские
учреждения и предприятия.

Невостребованными среди
студентов оказались заявки от
ОАО "Узденский райагро-

сервис", ОАО "Торфопредприятие
Глинка", отдела образования Бере-
зинского райисполкома, Глусского
унитарного коммунального пред-
приятия "Жилкомхоз", Частного
производственного унитарного
предприятия "Стародорожский
плодовоовощной завод"  и другие
заявки, поступившие от  предприятий,
находящихся в глубинке Беларуси.

Статьями 83 и 87 Кодекса об обра-
зовании предусмотрена также возмож-
ность самостоятельного трудо-
устройства. Данным правом по ре-
зультатам распределения 2013 года
воспользовались 7 выпускников юри-
дического факультета.

Студенты платной формы обуче-
ния по их желанию и при наличии мест
работы, оставшихся после распреде-
ления,  имеют право направления на
работу. В нынешнем году таких
студентов пока не оказалось. Однако,
в 2012 году 4 студента-"платника"
изъявили такое желание. Они были
направлены университетом в Наци-
ональный центр законодательства и
правовых исследований, Управление
Следственного комитета по г.Минску,
Могилевскую областную адвокатуру и
Прокуратуру Витебской области.

На этом все! Как видите, не так
уж страшно распределение, как
кажется по началу. Надеюсь, что
данная статья развеяла все ваши
сомнения по поводу предстоящего
распределения, оказалась для вас
интересной и познавательной.

Кристина Асрян
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СТУДЭНЦКАЯ ГАЗЕТА

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР:

Асрян Крысціна

РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ:

С.А. Балашэнка
С.А. Калінін

А.В. Шыдлоўскі

НАД НУМАРАМ
ПРАЦАВАЛІ:

Анцілеўская Юлія
Ашмян Юлія

Гарбачова Настасся
Забалотная Вольга

Знак  Ірына
Сыс Інэса

Шарко Ганна

Фотаздымкі
прадстаўлены:

Гарбачова Настасся,
Цімашэнкава Надзея,

Брысінай Аляксандрай
Кулага Аляксандрай

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
г.Мінск,

вул. Ленінградская, 8

"Востраў ЮФ" шчыра дзякуе за
дапамогу  дэканату, а таксама

адміністрацыі сайта юрыдычнага
факультэта БДУ (www.law.bsu.by),

Вользе Мікалаеўне Знак

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!

МЫ КАЖАМ ДЗЯКУЙ НАШЫМ МАМАМ!
У жыцці кожнага ёсць адзін самы

любімы чалавек, да якога заўсёды
магчыма прыйсці, які заўсёды
дапаможа  -  і гэты чалавек - Маці.

7 сакавіка 2013 года Савет па
якасці адукацыі запрасіў на
юрыдычны факультэт мам самых
лепшых студэн-
таў. "Мы ка-
жам дзякуй на-
шым мамам" -
т р ад ы ц ы й н а е
свята, якое пра-
водзіцца з года ў
год Саветам па
якасці адукацыі,
не толькі каб
аддзячыць сту-
дэнтаў, але і каб
п а в і н ш а в а ц ь
мам з надыхо-
дзячым святам
жанчын і падзя-
каваць ім за
цудоўных дзя-
цей! У рамках
мерапрыемства
былі запроша-
ны: Санковіч
Алена Уладзімі-
раўна, Бахоры-
на Дзіяна Іва-
наўна, Шульгіна Ірына Францаўна,
Знак Вольга Мікалаеўна, Арцюхевіч
Жанна Анатольеўна, Лапцева
Наталля Яўгенаўна, Суднік Іна
Аляксееўна, Цішкоўская Людміла
Канстанцінаўна, Гасан Лідзія
Эдуардаўна, Падліпская Валянціна
Вітальеўна.

Як ужо даўно прынята, мерапры-
емства пачынаецца з экскурсіі па
юрыдычным факультэце. І ў першую
чаргу нашых важных гасцей
запрашаюць наведаць музей юры-
дычнага факультэта! Наступным
прыпынкам становіцца  кафедра
канстытуцыйнага права, дзе
Васілевіч Рыгор Аляксеевіч і
Крамнік Аляксандр Мікалаеевіч
гасцінна прымаюць нашых мам.

Адна з мам працуе на юрыдычным
факультэце - Вольга Мікалаеўна Знак,
выкладае прадмет асновы інфарма-
цыйных тэхналогій, з'яўляецца загад-
чыцай кабінета прававой інфармацыі,
а таксама адміністратарам сайта на-
шага факультэта! Вольга Мікалаеўна
з уласцівым ёй энтузіязмам і энергіяй
тлумачыць мамам усе прылады сайта,
адкрывае яго маленькія хітрасці,

вядомыя толькі стваральнікам сайта!
Мамы наведваюць і кабінет

намесніка дэкана па вучэбнай
рабоце - Сатоліна Уладзіміра
Мікалаевіча. Уладзімір Мікалаевіч
лагодна запрашае мам у свой кабінет,
дзе з усмешкай знаёміцца з кожнай

м а м а й .
Мамы з
р а д а с ц ю
слухаю ць
пра сваіх
дзяцей, усё
больш і
больш ад-
ч у в а ю ч ы
непадробны
гонар за
сваіх дзе-
так.
Завяршэннем
знаёмства
з факультэ-
там стала
чаяванне,
на якім ма-
мы маглі
не толькі
пачаставац-
ца гарба-
тай, але і
ат ры ма л і

самы галоўны і самы прыемны пада-
рунак - прэзентацыю, у якой распавя-
даецца аб поспехах іх дзяцей у вучобе
і культурным жыцці факультэта! Яшчэ
адным падарункам мамам сталі
падзякі, якія Сяргей Аляксандравіч
Балашэнка ўручыў кожнай "вінава-
тай" гэтага цудоўнага дня!

Вось такім, напоўненым пачуццямі
і эмоцыямі, слязьмі шчасця і
ўсмешкамі запомнілася гэта выдатнае
свята! Вялікі дзякуй усім мамам гэтай
планеты за тое, што вы ёсць, за тое,
што вы аддаеце ўсю сваю любоў
дзецям, за тое што, вы ўкладваеце ў іх
свае душы! Няхай кожны дзень будзе
напоўнены для нашых мам сонцам, хай
дзеці іх толькі радуюць, а жыццё
прыносіць толькі яркія і радасныя
моманты! Дзякуй усім нашым
студэнтам, чые мамы былі запрошаны
- вы заслужылі высокіх хвал!

Жадаем усім студэнтам імкнуц-
ца да перамог, каб з году ў год яшчэ
больш маміных усмешак асвятляла
юрыдычны факультэт - вы ўсе
гэтага вартыя!

Гарбачова Настасся


