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Лічаныя дні на-
зад адгрымела 

Алімпіяда-2014 у 
Сочы. І многія з 
палёгкай уздыхнулі: 
Алімпіяда адбылася, 
Алімпіяда атрыма-
лася, Алімпіяда за-

варажыла. Аднак у сценах роднага Юрыдычнага факультэта справы ідуць 
інакш. Мітусня, напруга, рух. Усяму віной Юрыдычная Алімпіяда-2014. 

Традыцыя правядзення Алімпіяды ўзнікла яшчэ ў далёкім 2005 годзе. 
Па ініцыятыве дэкана Юрыдычнага факультэта Сяргея Аляксандравіча 

Балашэнка пачалася крапатлівая праца па распрацоўцы праекта гэтага 
мерапрыемства. Намеснікамі  старшыні 
Арганізацыйнага камітэта сталі 
Андрэй Віктаравіч Шыдлоўскі і Сяргей 
Артуравіч Калінін. Неўзабаве колькасць 
арганізацыйнага камітэта дасягнула вялікіх 
памераў. Праца прадстаяла не з лёгкіх. 
Бо патрэбна было  ўлічыць шматлікія 
дэталі: заданні, форма правядзення, журы, 
удзельнікі… Аднак выдаткаваныя сілы і час 
каштавалі таго. 

Cёлета, 28 лютага - 1 сакавіка, Юры-
дычная Алімпіяда адзначае свой Х 

дзень нараджэння. "Юбіляр" даказаў сваю 
заможнасць, кампетэнтнасць, неабходнасць! 
У дзясяты раз сцены Юрыдычнага 
факультэта збіраюць самых накіраваных, 

Алімпіяда, 
з                  

Юбілеем!

самых начытаных, самых кемлівых 
маладых юрыстаў з усёй краіны. 
Сёлета для ўдзела ў Алімпіядзе было 
заяўлена 57 індывідуалаў (нажаль, 
чацвёра з іх не змаглі прыбыць да дня 
вочных тураў), а таксама 12 каманд. 
Усяго было прадстаўлена 19 устаноў 
адукацыі з усёй рэспублікі. 

У гэтым нумары мы раскажам 
вам аб тым, што ж адбывалася 

ў сценах Юрфака на працягу дзвюх 
дзён, што з сябе ўяўляе Юрыдычная 
Алімпіяда, а таксама падзелімся 
меркаваннямі членаў журы на 
конт розных праблем, якія тычацца 
сучаснай юрыдычнай адукацыі. 

Аб тым, што ў сценах 
Юрфака праходзіць 

Алімпіяда чулі многія, але ж 
мала хто ведае, што з сябе 
ўяўляе гэта мерапрыемства і 
як яно адбываецца. У гэтым 
артыкуле вы знойдзеце 
адказы на пытанні: Хто? 
Што? і Як?

Прыняць удзел ў Алімпіядзе 
могуць як індывідуальныя 

прадстаўнікі, так і каманды, ў якіх 
павінна быть не болей за пяць 
чалавек. 

Алімпіяда праходзіць ў тры 
этапы: 

- завочны тур: удзельнікі 
выконваюць прапанаваныя ім заданні 
і дасылаюць іх для праверкі на адрас 
Юрыдычнага факультэта, 

артыкул

Што гэта, і  як 
гэта функцыянуе

- вочны тур: удзельнікі, якія 
з’явіліся мацнейшымі па вынікам 
завочнага тура, прыбываюць 
да юрыдычнага факультэта і 
вынонваюць заданні непасрэдна 
кантактуючы з журы,

- фінальны тур: у гэты тур 
дапускаюцца лепшыя з лепшых, 
тыя, хто змог перамагчы ў вочным 
туры, змог пераканаць журы ў сваім 
майстэрстве і прафесіяналізме.

Самі заданні 
вельмі разна-

стайныя. Яны пад-
р ы х т о ў в а ю ц ц а 
членамі журы. 
Арганізатары толь-
кі прапануюць той 
ці іншы від вы-
прабавання. Кож-
ны год заданні 
дапрацоўваюцца, 
з м я н я ю ц ц а . 
Такім чынам, 
п р а п а н о ў в а юч ы 
н е с т а н д а р т н ы я 
сітуацыі, члены 

журы ўпэўніваюцца 
ў здольнасцях алім-
піяднікаў. 

У гэтым годзе 
ў д з е л ь н і к а м 

былі прапанаваны 
заданні наступных 
відаў:

Для каманд:
- падрыхтоўка экспертнага заключэння 
праекта нарматыўнага прававога акта 
(міжнароднай дамовы аб неабходнасці 
гарманізацыі заканадаўства) 
- аналіз казуса і падрыхтоўка 
прэзентацыі пазіцыі, якую ацэньвалі 
члены паважанага журы
- падрыхтоўка праекта правапрымя-
няльнага акта
- адказ на ліст грамадзяніна (першы 
этап клінічнага конкурсу).
Для індывідуальных удзельнікаў:
- падрыхтоўка экспертнага заключэння 
праекта нарматыўнага правовога акта
- падрыхтоўка праекта правапрымя-
няльнага акта
- адказ на ліст грамадзяніна.

Так, на працягу двух дзён, змяняя 
аўдыторыю за аўдыторыей, 

удзельнікі былі ахоплены працай. 
Кожны ўдзельнік жадаў паказаць сябе с 
лепшага боку, кожны марыў не падвесці 
каманду і правесці яе да пераможнага 
пастамента.
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Усе ўдзельнікі напружаны, усе гатовы да нялёгкай барацьбы. Аднак 
перад тым, як пакласці пачатак супрацьстаянню наймоцных 

цяперашняга года, варта ўспомніць пра мінулыя гады. 

Менавіта з такой гістарычнай ноты прапанаваў пачаць цырымонію адкрыцця 
Алімпіяды-2014 дэкан Юрыдычнага факультэта Сяргей Аляксандравіч 

Балашэнка. Кадры натхнёных твараў "першапраходцаў"  2005 года, радасныя 
ўсмешкі "алімпійскай моладзі"-2013. Такая энергія прымушае паверыць у свае 
сілы, паверыць у поспех, паверыць у перамогу.

Маштабы Юрыдычнай Алімпіяды 
растуць. І без старонняй дапамогі 

тут не абыйсціся. Аднак і не даводзіцца 
дзякуючы надзейнай падтрымцы 
Афіцыйных партнёраў: 

•Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь
•Міністэрства Юстыцыі Рэспублікі 

Беларусь
•Навуковы цэнтр прававой інфармацыі 

Рэспублікі Беларусь
•Нацыянальны цэнтр заканадаўства 

і прававых даследаванняў Рэспублікі 
Беларусь

•Эканамічны суд СНД   
•Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова 

"Новая Еўразія"
•Інфармацыйна-прававы рэсурс "Эталон"
•Інфармацыйна-прававы рэсурс "Бізнэс-інфа" і інш.

Удзельнікі Алімпіяды маюць магчымасць сустрэцца з прадстаўнікамі 
партнёраў Алімпіяды - людзьмі, аб'яднанымі агульным захапленнем  у 

жыцці: правам. Сёлета на Алімпіяду прыбыло 27 ганаровых госцяў:

•Першы намеснік міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь, прафесар Жук 
Аляксандр Іванавіч

•Прарэктар БДУ, прафесар Данільчанка Аляксей Васільевіч
•Намеснік  старшыні Вярхоўнага Суда  Калінковіч Валерый Леанідавіч
•Дырэктар НЦЗПД Іпатаў Вадзім Дзмітрыевіч
•Дырэктар НЦПІ Гаяў Андрэй Анатольевіч
•Старшыня Эканамічнага суда СНД Камянкова Людміла Эдуардаўна
•Начальнік кіравання кадраў і ідэалагічнай працы Генеральнай пракуратуры 

Рэспублікі 
Беларусь, 
старэйшы 
дараднік 
юстыцыі 
Якіменка 
Мікалай 
Рыгоравіч

•Старшыня 
Мінскай 
гарадской 
калегіі 
адвакатаў 
Швакаў 
Аляксей 
Іванавіч і інш.

“І хай журы      
будзе цяжка!“

Некаторыя з іх выступілі з 
вітальным словам удзельнікам 

Алімпіяды. Госці зыходзіліся ў 
меркаванні, што Алімпіяда дапамагае 
маладым спецыялістам адкрыць у сябе 
новыя бакі, убачыць права не такім, 
якім яго бачыш у штодзённым жыцці. 

Вялікім плюсам Алім-
піяды з’яўляецца яе прак-

тыкаарыентаванасць. “Студэнты, 
падрыхтоўваючыся да алімпіяды,  
вывучаюць шматлікія моманты, да 
якіх не даходзяць рукі ў звычайных 
навучэнцаў, - звяртае ўвагу аздін з 
удзельнікаў Алімпіяды-2014”.

Па з і т ы ў -
н ы м 

м о м а н т а м 
з’яўляецца і 
той факт, што 
амаль кожны 
п е р а м о ж ц а 
з н а х о д з і ц ц а 
пад пільным 
позіркам чле-
наў журы – 
патэнцыяльных 
п р а ц а д а ў ц а ў. 
Такім чынам, 
у д з е л ь н і к і 
а л і м п і я д ы 
будуюць сваю 

будучыню ўжо сёння: “Гэта свайго 
роду кастынг кожнага з нас. Гэта месца, 
дзе нас могуць заўважыць, месца, дзе 
збіраюцца лепшыя, - размяркоўвае 
студэнт”. 

Таксама Алімпіяда даруе сваім 
пераможцам  магчымасць быць 

уключанымі ў Спецыяльны фонд 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў.

Аднак цэрымонія не можа 
зацягвацца, і надыходзіць час 

займаць ўдзельнікам Алімпіяды свае 
рабочыя месцы. Хваляванне, надзеі – 
ўсё гэта перапоўнівае маладых людзей. 
Але ж часу на перажыванні няма. 
Наперазде два дні безупыннай працы, 
два дні напружання, два дні, за якія 
мы знойдзем самага лепшага юрыста з 
прысутнічаючых здесь.

Адпускаючы ўдзелькіаў да 
лёсавання, дэкан Юрфдычнага 

факультэта гаворыць словы, якія 
пераўтвараюцца ў дэвіз Алімпіяды-2014 
“Наперад, мацнейшыя! І хай 
журы будзе цяжка вызначыць 
пераможца!”
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Думкі розныя...
 Думкі 

сур’ёзныя
 На працягу двух дзён Алімпіяды наш факультэт поўніўся неймаверна 
цікавымі людзьмі. Усе госці Алімпіяды праяўляюць вялікую цікавасць 

да гэтага мерапрыемства. Многія з іх прыбылі на Юрыдычны факультэт 
не ў першы раз, многія апынуліся тут упершыню, а некаторыя звязаны з 

Юрфакам яшчэ са студэнцкіх гадоў. Аднак усіх гэтых людзей звязвае адно: 
яны зацікаўлены ў высокай якасці юрыдычнай адукацыі, яны дапамагаюць 

знайсці лепшых з лепшых. Газета “Востраў ЮФ “ не змагла выстаяць 
і задала некалькі хвалюючых пытанняў членам журы Юрыдычнай 

Алімпіяды 2014.

Старшыня Эканамічнага суда СНД - Камянкова Людміла 
Эдуардаўна

- Які інтарэс уяўляе Юрыдычная Алімпіяда для Эканамічнага суда СНД?
- Эканамічны Суд прымае ўдзел у Алімпіядзе 
толькі другі год. Аднак мы ўжо адчуваем той патэнцыял, які нясе 
такога роду мерапрыемства. Першае: тут збіраецца вялікая колькасць таленавітых 
маладых юрыстаў. Гэта не можа не прыцягваць. Даючы ім заданне з ухілам у тую 
ці іншую сферу, мы тым самым даем ім зразумець, у якога
 роду напрамку ім варта ісці пры вывучэнні права, што  зараз
 з’яўляецца «пробельным момантам» і якія веды 
будуць запатрабаваныя.

- Якія ж моманты з’яўляюцца «пробельнымі» на Вашу думку ?
- Тут я магу гаварыць з поўнай упэўненасцю аб праблемах у сферы міжнароднага 
права. Большасці спецыялістаў не хапае менавіта міжнароднага ўхіла. У дадзены 
момант мы маем патрэбу непасрэдна ў кадрах з якаснымі ведамі ў гэтай сферы і 

ўсяляк арыентуем іх у такім кірунку.

- Ці выяўлены якія-небудзь прабелы ў ведах студэнтаў па выніках заданняў, 
прапанаваных Эканамічным судом СНД?
- Дзіўна, але нейкіх тыповых памылак не было. Ды і ў
 агульным працы былі вельмі моцнымі. Некаторыя моманты былі раскрыты не так 
поўна, як мы таго чакалі, але ўсё ж узровень ведаў удзельнікаў 
высокі. І гэта не можа не радаваць.

Навуковы рэдактар   часопіса 
«Юрыст» - Вайтовіч Генадзь 

Іванавіч

- Якія Вашы першыя ўражанні ад 
Алімпіяды-2014 ?
- Я прымаю ўдзел у Юрыдычнай 
Алімпіядзе ўпершыню, 
і мне пакуль цяжка казаць аб якой-
небудзь яе ацэнцы. Аднак хачу 
адзначыць, што такога роду 
мерапрыемствы неабходныя. Яны 
вырашаюць 
найбольш важную праблему нашых 
студэнтаў: адсутнасць 
практыкаарыентаванасці.

- Значыць, усё ж такі праблема ёсць?
- Адназначна ёсць і даволі даўно 

хвалюе многіх. Спецыяліст, 
прыходзячы на працу, павінен быць 
гатовы да яе. Аднак мы сутыкаемся 

з зусім іншымі рэаліямі. Ад гэтага 
пакутуе студэнт. Як такога роду 

праблему вырашаць? Гэта ўжо куды 
больш складанае пытанне. На яго 

парай прапаноў не адказаць. Аднак 
Юрыдычная Алімпіяда збольшага 

дапамагае знаходзіць рашэнне.

- Але ж не толькі студэнты 
пакутуюць ад такой праблемы.

- Тут складана не пагадзіцца. Цяжка 
і наймальніку. Спецыялістаў у 

некаторых сферах цяжка браць на 
працу, калі яны не ўяўляюць, што, 

дзе і як трэба рабіць. З цяжкасцямі 
сутыкаюцца і магістранты. 

Практыкаарыентаванасці пры 
навучанні ў магістратуры таксама 

развіта не на самым высокім узроўні. 
Аднак з такой праблемай пры дапамозе 
Юрыдычнай Алімпіяды не разабрацца.
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Па меры зносін з гасцямі мы 
сустракалі мноства меркаванняў. 

Некаторыя былі падобныя, 
а некаторыя радыкальна 

адрозніваліся ад папярэдніх. Цяжка 
хаваць той факт, што асаблівую 
цікавасць для рэдакцыі газеты 

“Востраў ЮФ “, як , спадзяемся, 
і для нашага чытача, ўяўляла 

меркаванне намесніка старшыні 
Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь 

Калінковіча Валерыя Леанідавіча.
 

 - Ці стала Алімпіяда - 2014 асаблівай? 
Ці здзівіла нешта такога вопытнага 
чалавека, як Вы ?
- Для пачатку скажу тое, пра што  
напэўна, Вам казалі многія: мяне 
прыемна радуе ўзровень правядзення 
Алімпіяды. І тут я рады, што 
“сюрпрызаў” не назіраецца. З году ў год 
Алімпіяда ўпэўнена набірае абароты. 
У гэтым годзе я ўбачыў шмат цікавых, 
не пабаюся гэтага слова, спецыялістаў. 
У многіх удзельнікаў прысутнічае не 
проста веданне ў галіне права, яны 
адчуваюць права. У які раз менавіта на 
гэтым мерапрыемстве я пераконваюся 
ў тым факце, што як бы шмат ні было 
юрыстаў у краіне, добрыя спецыялісты 
будуць запатрабаваныя ва ўсе часы !

- І ўсё ж. Няўжо ўсё прайшло на 
столькі “ гладка” ?
- Вядома ж, былі і свайго роду 
расчараванні. Мяне вельмі здзівіў 
ўзровень выканання заданняў па 
адміністратыўнаму праву. На жаль, мае 
чаканні у гэтым плане не апраўдаліся. 
Гэта заданне выклікала вялізныя 
цяжкасці ва ўдзельнікаў. І ў гэтым 
плане гэта “сігнал” для нас, тых хто 
нясе веды будучым спецыялістам. Такі 
інцыдэнт наштурхоўвае на розныя 
думкі: ці то ўзровень выкладання     

адміністрацыйнага і адміністрацыйна - 
дэліктнага права пакідае жадаць лепшага, 
ці то праграма не дастаткова прадумана, 
ці то ёсць іншыя прычыны. Але сутнасць 
у адным: нешта трэба мяняць. Бо 
калі студэнты з такім узроўнем ведаў 
не могуць справіцца з такога роду 
заданнямі, то мне ўяўляецца яшчэ больш 
нізкі ўзровень валодання дысцыплінай у 
радавога студэнта.

- Пытанне сапраўды хвалюючае. Як Вы 
думаеце, ці не звязана гэта з тым, што 
адміністрацыйна-дэліктнае права вы-
кладаецца на другім курсе?
- Такая думка, вядома ж, ўзнікае. 
Дадзеная дысцыпліна з’яўляецца адной 
з першых галіновых, якая выкладаецца 
студэнтам. Аднак весціся на такога 
роду аргумент не варта. Калі разважаць 
такім чынам, то калі ж ўводзіць гэтыя 

так званыя “сур’ёзныя дысцыпліны”? Не можам жа мы да трэцяга курсу мусоліць 
тэорыю і гісторыю права. Тут усё залежыць ад добрасумленнасці студэнта. Калі 
ён пажадае, то і на першым курсе вывучыць дадзены прадмет так, што ад зубоў 
адскокваць будзе.

- Ці варта змяніць што-небудзь у Алімпіядзе? Шмат хто кажа аб тым , што 
ўсё выдатна і зменаў не патрабуецца. І ўсё ж, якая Ваша пазіцыя?
- Мабыць, я б адказаў, як і большасць маіх калег. Правядзенне Алімпіяды прадумана 
да дробязяў, і ў гэтым яе прыемная асаблівасць. Аднак над адным момантам я б яшчэ 
папрацаваў. Гэта адбор удзельнікаў для вочнага і фінальнага тура. Я ўсведамляю, 
што і так з велізарнай масы жадаючых прыняць удзел выбіраецца мізэр, аднак мне 
хацелася б яшчэ больш скрупулёзна адсяваць прэтэндэнтаў.

- У чым жа прычына такога жадання? Няўжо ў вочным туры прымаюць удзел 
“слабыя студэнты”?
- Як бы гэта ні гучала, аднак і такія знаходзяцца. Але пытанне больш не ў гэтым. 
Я раблю акцэнт не на “людзях з вуліцы”, як часцяком называюць удзельнікаў, якія 
рэзка выбіваюцца па ўзроўні ведаў на фоне іншых, тых, хто прыйшоў толькі для 
ўдзелу. Мяне хвалюе факт якасці праверкі работ на апошніх стадыях Алімпіяды. 
Разумееце, прынцып “ колькасць не значыць якасць” добра ўпісваецца ў дадзеную 
сітуацыю. Па-мойму лепш паглыбіцца ў працу, напрыклад, з пяццю камандамі і 
васьм’ю індывідуаламі, праверыць дасканала іх узровень ведаў, скрупулёзна 
ўчытацца ў  пісьмовыя адказы, чым старацца за гэтак малы прамежак часу ацаніць 
куды большую колькасць удзельнікаў.
 
- Падчас алімпіяды не аднаразова гучала пытанне з нагоды адсутнасці 
спецыялістаў у міжнароднай сферы на выхадзе з універсітэта. Ці мае сэнс 
рабіць акцэнт у вучэбнай праграме студэнтаў на такога роду дысцыпліны?
- Пытанне далікатнае. Атрымліваючы класічную юрыдычную адукацыю за 
пяць гадоў, цяжка надаць асаблівую ўвагу кожнай праблемнай сферы. Пытанне 
напрошваецца само сабой: ці варта ўвогуле гэтым займацца? Даючы адукацыю 
на юрыдычным факультэце, выкладчык толькі будуе базу студэнта. І зусім 
індывідуальным з’яўляецца пытанне аб тым, надаваць асаблівую ўвагу такой сферы, 
як міжнароднае права ці ж не трэба. Мы даем падмурак, студэнт, абапіраючыся на 
патрэбы рынку, дапрацоўвае яго і будуе сябе далей.

- Ці значыць гэта, што ўсебаковае навязванне арыентацыі на міжнародны 
ўзровень з’яўляецца не апраўданым?
- Не тое што б не апраўданым. Але, як здаецца мне, выбар заўсёды за чалавекам. 
Тут важна прачуць асновы. Адчуць, што гэта і як гэта працуе. Ўніверсітэт проста ў 
сілу часовых рамак не зможа даць студэнту усяго таго, чаго патрабуе сучасны вузка 
арыентаваны рынак.
  

Інтэрв’ю падрыхтавала Ўлада Пырх

працяг артыкула са ст.4
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Алімпіяда - спра-
ва тонкая. Хтосьці 
захапляецца нейма-
вернымі эмоцыямі, 
нехта застаецца 
незадаволены ў сілу 
розных абставінаў. І 
адкуль жа даведацца 
пра ўсе за і супраць,  
усе тонкасці Алімпіяды, калі не ў 
саміх удзельнікаў.

Малашчанка Таццяна Васільеўна, 
Акадэмія МУС, 4 курс ( камандны 
ўдзельнік )

- Якія Вашы ўражанні ад Алімпіяды 
- 2014?

- Удзельнічаю не першы раз, таму 
кожны год назіраю за высокім ростам 
арганізацыі, уважлівым стаўленнем да 
кожнага з удзельнікаў. Гэта не можа не 
радаваць.

- Вы ўдзельнічаеце ўжо не першы 
год, якія змены Вы б адзначылі?
- У параўнанні з мінулым годам 
шмат што змянілася. У першым 

заданні складаным здаўся казус. Мы 
з камандай заўважылі памылку друку, 
адразу было складана зразумець, якое 
канкрэтна пытанне стаіць перад намі. 
Рашэнне гэтага задання заняло даволі 

шмат часу. Ну а ў асноўным  2 і 3 
заданне складанымі для нас не здаліся, 

усё-такі 4 курс, ды і вопыт 
дае ведаць пра сябе.

- І ўсё ж чаму Вы 
вырашылі прымаць удзел у 
Алімпіядзе?

- Напэўна, як і для многіх, 
гэта магчымасць праверыць 
свае веды, гэта свайго роду 
практыка, якая кожнаму 
неабходная. Алімпіяда дае 
шанец запоўніць прабелы ў 
ведах. Яна дае унікальную 
магчымасць пагутарыць з 
калегамі, падзяліцца з імі сваімі 
думкамі і запазычыць нешта новае 
ў іх. Бясцэнны вопыт, атрыманы 
на алімпіядзе, не раз спатрэбіцца ў 
будучыні.

- Кажучы пра мінусы, ці ёсць 
нешта, што пакінула негатыўныя 

адчуванні?
- Цяжка нешта казаць пра мінусы, 

калі такая цудоўная арганізацыя. 
Адзінае, што не спадабалася, гэта 

аўдыторыя, у якой праходзіў першы 
этап. Перашкаджаў засяродзіцца 

старонні шум у суседніх аўдыторыях, 
ды і непасрэдна ў нашай. Пастаяннае 

шамаценне, крокі і шэпт. Як-ніяк 
паралельна ішлі заняткі ў студэнтаў. 

Гэты фактар   трохі адцягваў, і 
асабліва спачатку. Затым спрабуеш 

абстрагавацца , але ўсё ж...

- Што б вы хацелі пажадаць 
удзельнікам алімпіяды?

- Веры ў сябе. Не важна, у якім ты 
універсітэце вучышся. Калі ў цябе ёсць 
жаданне і мэта, то ўсё атрымаецца! 
Пакахай сваю прафесію, а яна пакахае 
цябе. БДУ вельмі хочацца пажадаць 
такой жа моцнай каманды , як гэта 
было заўсёды, поспеха , росквіту  і 
дабрабыту.

Багамякаў Мікалай Юр'евіч, 
Акадэмія пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь, 3 курс ( індывідуальны 
ўдзельнік )

- Вы прадстаўнік аднаго з вядучых 
ВНУ краіны. Як вы ацэньваеце свае 

магчымасці?
- У мяне даволі добрая падрыхтоўка, 

але сапернікі моцныя. Студэнты добра 
падрыхтаваны, на 1 этапе гэта добра 

адчувалася. Таму загадваць 
не буду .

 

-Якія 
з заданняў 

выклікалі ў Вас цяжкасці?
- У першым заданні трэба было  

правесці экспертызу нарматыўнага 
прававога акта. Для мяне гэта 
было адно з самых лёгкіх заданняў. 
Цяжкасць выклікала 3 заданне, 
так як тэкст быў складзены на 
беларускай мове. Ўдзельнічаю 
першы раз, таму шматлікія заданні 
выклікалі здзіўленне. Яны былі не 
падобнымі на тыя, па якіх рыхтаваўся 
першапачаткова.

- Якую мэту ставіце для сябе на 
алімпіядзе?

- У першую чаргу, я хацеў 
праверыць свае сілы. У маім  

універсітэце, я дасягнуў даволі высокіх 
вынікаў: з'яўляюся удзельнікам 

навуковых канферэнцый, алімпіяд. 

Юрыспрудэнцыя для 
мяне свайго роду і 

прафесія, і хобі. Гэта 
неабходная практыка 

для мяне, якую я ў 
сваю чаргу прымяню 

ў далейшым.

- На што б Вы 
звярнулі ўвагу на працягу гэтых двух 
дзён?

- Хочацца адзначыць, што на 
факультэце вельмі добрая абстаноўка, 

добразычлівыя выкладчыкі, 
культурныя студэнты. Адзінае, што 

хацелася пажадаць, гэта больш 
ініцыятывы ад арганізатараў. Пасля 

рэгістрацыі мяне не праводзілі, 
нават не паказалі, дзе знаходзіцца 

аўдыторыя. Трохі паблудзіў, але 
знайшоў. Цяпер гэта ўжо выклікае 

ўсмешку, а тады не на жарт спалохаўся. 
Але такі факт мала паўплываў на 

агульнае ўражанне ад мерапрыемства.

Мішын Алег, Міжнародны гума-
нітарна-эканамічны інстытут, 3 курс 
(індывідуальны ўздельнік )

- Ці цяжка было трапіць на 
Алімпіяду?

-Так! Для мяне гэта вельмі 
хвалююча, бо ўдзельнічаю я 

першы раз, і гэта свайго роду 
іспыт для мяне. Я прыйшоў 
адназначна не за перамогай, 
але аб'ектыўна ацаніць свае 

магчымасці тут можна ў 
поўнай меры. Гэта мой шанец! 
Мая магчымасць! Каб трапіць 

у 60 лепшых, трэба было 
напісаць эсэ. Удзельнічала 

каля 200 чалавек, і той факт, 
што я прайшоў у наступны 

этап, з'яўляецца для мяне 
маленькай перамогай.

- Як вы ацэньваеце свае 
магчымасці?

- Мне цяжка адказаць на гэтае 
пытанне. Я выдатна разумею, што 
лідыруючай пазіцыі мне не заняць, 
але ўдзел, гэта вялікі падарунак 
для мяне. Новыя знаёмства з 
будучымі калегамі, неймавернай 
каштоўнасці вопыт практычнай працы, 
кантакт з таленавітымі людзьмі.

- У час алімпіяды ці былі нейкія 
недахопы?

- Арганізацыя, як і раней адзначаў, 
выдатная. Спісаць магчымасці 
абсалютна не было, хоць я і не 

спрабаваў. Тут кожны з удзельнікаў 
працуе сам на сябе, адстойвае гонар 
сваёй навучальнай установы. Лепш, 
напэўна, не выканаць заданні, чым 
спісваць. Хваляванне, вядома, дало 

аб сабе ведаць, і ў першыя хвілін 20 
засяродзіцца было неймаверна цяжка.

Інтэрв’ю падрыхтавала 
Вікторыя Зайцава

 Першыя
                 ўражанні
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Не для каго не сакрэт, што каманды 
Юрыдычнага Факультэта БДУ 

заўсёды з’яўляліся аднымі з фаварытаў 
Юрыдычнай Алімпіяды. Канешне ж, 

былі і ўзлёты, і падзенні. Аднак Юрфак 
трымае марку нягледзячы ні на што! 

Мы прапануем пазнаёміцца   з тымі, хто 
прадстаўляе гонар нашага факультэта: 
дзве зусім маладыя каманды Юрфака. 

Новыя назвы, новы склад, новыя 
дасягненні.

Каманда “Перспектыва“
Склад: Пётр Мікула - капітан, Аляксей 

Ананіч, Павел Фісенка, Ірына Пархомчык, 
Андрэй Маханаў і  запасны удзельнік - 
Ілля Петухоў.

Ірына Пархомчык (член каманды)
-Калі і як з’явілася Алімпіяда ў Вашым 

жыцці?
- Алімпіяда ў маім жыцці з’явілася, калі 

я вучылася на 4-м курсе Юрыдычнага 
каледжа БДУ. Мне прапанавалі 
паўдзельнічаць у камандным заліку. На 
той момант я доўга вагалася з адказам на 
гэтую прапанову. Было страшна кінуцца ў 
гэтую авантуру. З іншага боку, я разумела, 
што юрыдычная алімпіяда - гэта рэальны 
шанец зладзіць сваю будучыню. Па выніку 
я вырашыла абраць складаны шлях і 
ніколькі аб гэтым не пашкадавала!

У гэтым годзе, калі я паступіла на юрфак, 
мне зноў прапанавалі паўдзельнічаць у 
алімпіядзе. Тут ваганняў ўжо не было, і я з 
радасцю пагадзілася !

- Як збіралася каманда, як выбіраўся 
капітан ?

- Каманду збіраюць непасрэдна 
студэнты, так як гэта студэнцкая 
алімпіяда. У плане выбараў у нас усё 
было дэмакратычна: выбар каманды 
засноўваўся на добраахвотных пачатках.
Капітан 
прапанаваў 
сябе сам, 
і гэтую 
кандыдатуру 
зацвердзілі 
аднагалосна.

- Чаму 
менавіта гэта 

назва?
- З мноства 

магчымых 
варыянтаў 
мы спыніліся 
на гэтым, 
таму што 
ў алімпіядзе ўдзельнічае сапраўды 
перспектыўная моладзь, і мы, я 
спадзяюся, адны з іх.

- Апішы працэс падрыхтоўкі. 
Вы рыхтуецеся самастойна? Вас 
кансультуюць выкладчыкі ці неяк інакш?

- Гэта студэнцкая алімпіяда, таму, 
безумоўна, мы рыхтуемся самастойна. 
Але не варта забываць, што ў нас ёсць 

рэсурс з выдатных выкладчыкаў 
факультэта, да якіх мы можам 
звярнуцца за радай у прававых 
пытаннях.

Сам працэс падрыхтоўкі досыць 
просты: аснова нашых трэніровак 
- заданні мінулых гадоў. У 
адпаведнасці з падзелам нашых 

задач у камандзе мы іх выконваем, а 
пазней правяраем. Арбітрамі адпаведна 
выступаюць іншыя ўдзельнікі каманды. 
Потым адбываецца абмеркаванне і 
прапрацоўка недахопаў. У цэлым мы 
імкнемся максімальна наблізіць нашы 
трэніроўкі да рэальных умоў алімпіяды. 

- Існуе меркаванне, што ўлівацца ў 
алімпіядны рух варта з самых маладых 
гадоў. Ці сапраўды гэта так? Ці 
алімпіядзе ўсе ўзросты пакорлівыя ?

- Алімпіядзе пакорлівыя ўзросты, 
устаноўленыя ў яе Рэгламенце.

Па сут-
насці, ўлі-
вацца ў 
алімпіядны 
рух можна 
калі заўгод-
на. Было б 
жаданне.

Пытанне 
ў іншым: 
ці будуць 
дастатковыя 
веды для 
ўдзелу. 
Напрыклад, 
на першым курсе, скажам, грама-
дзянскае або крымінальнае права, не 
вывучаюць. Значна больш вопыта будзе ў 
студэнта 3-5 курсаў, які мае дастатковыя 
ўяўленні аб юрыдычных дысцыплінах.

- Ці ёсць праўда ў словах “дома і сцены 
дапамагаюць“? Ці надае ўпэўненасці 
той факт, што гэта мерапрыемства 
праводзіцца ў сценах роднага юрфака?

- Відавочна, што ўпэўненасць павінны 
надаваць не сцены, а веды. Таму не, 
упэўненасці гэты факт ніколькі не надае.

Каманда “Avangard“ 
Склад: Юлія Суднік - капітан, Сняжана 

Буховина, Віталь Вабішчэвіч, Дзмітрый 
Палішчук, Сяргей Веракса. 

Сяргей Веракса ( член каманды)
- Як стваралася ваша каманда?

- Гэта вельмі карпатлівая праца. Па 
сутнасці ў каманду набіраюцца людзі з 

рознымі ўменнямі. У гэтым плане мы 
звяртаемся за радай да выкладчыкаў. Яны 
і раяць моцных студэнтаў. Для прыкладу 
магу сказаць, што мы вельмі доўга шукалі 
члена каманды з добрым веданнем 
гаспадарчага права. Тут нам дапамагла 
юрыдычная клініка: нам прапанавалі 
неймаверна таленавітую дзяўчыну.

- Дзе вы шукайце падтрымкі 
падчас падрыхтоўкі да Алімпіяды? Ці 
дапамагаюць выкладчыкі ў нялёгкай 
справе?

- Канешне, выкладчык ніколі не 
адмовіць ў падтрымцы. Аднак у гэтым 
пытанні мы больш абапіраемся на ўласныя 
сілы. Барознім прасторы навуковай 
літаратуры, пераглядаем нарматыўную 
базу. Але калі казаць аб дапамозе, то 
тут мы ў большай ступені звяртаемся да 
парад выпускнікоў юрфаку.

- Калі шчыра, то вельмі нечаканы 
адказ. Няў-
жо яны зна-
ходзяць час і 
для гэтага?

- Сам часам 
д з і ў л ю с я , 
в е д а ю ч ы 
загружанасць 
такіх людзей, 
як яны ўсё 
паспяваюць. 
Аднак не пе-
растаю быць 
у д з я ч н ы м 
г э т ы м 

выдатным спецыялістам за тое, што яны 
надавалі нам час, давалі практычныя 
навучанні. Ды і амаль усе яны былыя 
ўдзельнікі алімпіяды. У вялікай ступені 
яны кансультавалі нас і ў некаторых 
тэхнічных момантах. Вялікі дзякуй за 

гэта.
- Чаму менавіта камандны залік?  
Ніколі не бачыў сябе ў ролі індыві-

дуальнага ўдзельніка?
- Індывідуальная праца не па мне, калі 

шчыра. Я прывык працаваць у камандзе. 
Гэты працэс дастаўляе мне сапраўднае 
задавальненне. Разбіраючы тыя ці іншыя 
задачы калектыўна, мы ўдасканальваемся 
і індывідуальна. Бо ўсе мы людзі і часта 
не заўважаем ўсіх нюансаў. У камандзе 
ж больш шанцаў убачыць усе бакі 
праблемы, дапаўняючы адзін аднаго ці 
ж выпраўляючы ў выпадку памылак.

- Чаму ж варта прымаць удзел у 
Алімпіядзе?

-Я думаю, што не адкрыю Амерыку, 
сказаўшы пра тое, што Алімпіяда дае 
велізарны багаж ведаў. З-за абмежаванасці 
праграм навучання,  студэнты не могуць 
атрымаць вычарпальныя веды. Алімпіяда 
ж прымушае адкрываць для сябе ўсё 
больш і больш новага. Ты перабіраеш 
шмат літаратуры, не кажучы ўжо пра 
НПА. Ды і што хітраваць, большасць 
удзельнікаў Алімпіяды маюць нядрэннае 
месца працы пасля заканчэння факультэта. 
Удзельнічаючы ў алімпіядзе, я працую 
на сучаснасць і ў большай ступені на 
будучыню.

Матэрыял падрыхтавала Ўлада Пырх

Давайце 
       знаёміцца
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“Востраў ЮФ“ шчыра дзякуе за дапамогу 
дэкану, 

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

Аляксандр Арэхаў 
(пераможца Юрыдычнай 

Алімпіяды 2014 года)
-Алімпіяда адбылася! Якія 

ўражанні?
-У гэтым годзе алімпіяда на парадак 

складаней, было шмат нечаканых 
момантаў, якія, на шчасце, ўдалося 
пераадолець. Усё прайшло вельмі хутка, 
часу бывала не хапала, але з-за гэтага 
наадварот кіпела кроў і да заданняў 
падыходзіў з большым імпэтам.

-Як Вы ўключыліся ў гэтае 
спаборніцтва, і што ў гэтым плане 
хацелі б параіць маладому пакаленню?

-У алімпіядны рух я ўключыўся яшчэ 
са школы, і для мяне гэта зрабілася 
нормай, бо гэта мая трэцяя юрыдычная 
алімпіяда. Чаму індывідуальная? 
Я лічу, што менавіта рэзультат у 
індывідуальным заліку - рэальны 
паказчык таго, што ты дасягнуў за пяць 
гадоў. У такім выпадку ты знаходзішся 
аздін на адзін з самім сабой, і ніводны 
чалавек не можа дапоўніць твае веды, 
твой  багаж. Хачу адзначыць, што 
ніводзін семінар не заменіць алімпіяду. 
Будучаму пакаленню жадаю цярпення, 
усердлівасці, штодзённага вучэння. 
І, вядома, ўдзельнічаць, бо вопыт 
патрэбны ва ўсім. У гэтай справе 
галоўнае спрабаваць. З першага разу 
можа і не атрымацца, але ж жаданне 
і ўпартасць зробяць сваё, калі вы 
таленавіты юрыст.

-Удзельнікамі было сказана шмат 
словаў наконт запутанасці заданняў. 
Як Вы лічыце, што стала нагодай?

-Магчыма, студэнты проста не 
разумелі, што ад іх патрабуецца. І часу 

не было зашмат на дасканалае рашэнне. Некаторыя тэмы 
былі злучаны ў адно заданне, як, напрыклад, беларуская 
юрыдычная лексіка інтэгрыравана ў зварот грамадзяніна.

Але ж і самі заданні былі незвычайнымі для нас. Напрыклад, 
ніводны не чакаў убачыць тэкст міжнароднага пагаднення 
сярод выпрабаванняў. Гэта заданне на некаторы момант 
прымусіла збянтэжыцца кожнага з нас. Вось і вынік: хтосьці 
сабраў усе свае веды і знайшоў выхад у задачы, а хтосьці, 
нажаль, не вытрымаў такога выпрабавання.

-На працягу усяго вечара мы чуем некаторую 
незадаволеннасць як удзельнікаў, так і членаў журы наконт падрыхтоўкі 
праекта правапрымяняльнага акта. Як Вы можаце пракаментаваць такі 
факт?

-Гэта заданне таксама з’явілася незвычайным для нас. А незвычайнасць 
заключалася ў тым, што датычылася такое заданне галіны адміністрацыйна-
дэліктнага права. Ніводны год не пястрыў такой разнастайнасцю заданняў. 
Аднак, што датычыцца мяне, гэта выпрабаванне цяжкасці не выклікіла. Магчыма, 
прымусіла звярнуць на сябе 
ўвагу, але цяжкасцей не 
было.

-Як Вы лічыце, 
патрэбна студэнту пра-
цаваць? І калі так, то 
калі пачынаць?

-Як гаварыў адзін з маіх 
выкладчыкаў: “Ніколі не 
спяшайцеся працаваць. 
Атрымайце якасныя веды, 
а працаваць заўсёды 
паспееце”. І тут я згодзен 
з ім на ўсе сто працэнтаў. 
Я лічу, што няма сэнсу 
пачынаць кар’еру з 2-3 
курса. Вядома, хтосьці не 
можа ўсядзець на месцы і 
ўспрымаць тэарэтычную 
інфармацыю, але ж для 
такога хуткага старту 
патрэбны выключныя 
здольнасці. На маю думку, чацьвёрты, а лепш і пяты курс – гэта аптымальны 
варыянт для працаўладкавання. Так і база тэарэтычная мацней будзе, і пасля 
атрымання дыплому не будзеце адчуваць сябе безвопытным і нікаму не патрэбным 
спецыялістам.

-Вядома, пасля перамогі да Вас паступіла шмат прапаноў па 
працаўладкаванню. Які шлях Вы для сябе вызначылі?

-Адназначна патрэбна закончыць магістратуру, потым мабыць уладкавацца ў 
клінічную фірму. Наогул я маю мэту ўзнімаць у краіне міжнароднае прыватнае 
права, выводзіць яго на новы якасны ўзровень.

-Дзякуй за інфармацыю і яшчэ раз з перамогай! 
Матэрыял падрыхтаваў Андрэй Емельяновіч

Слова                                                                                                                                                     пераможцу!

Алімпіяда адбылася! За гэтыя 
дні на факультэце здарылася 

многае. Хтосьці стаў трохі больш 
шчаслівым, для кагосьці Алімпіяда 

стала расчараваннем, хтосьці 
атрымаў перамогу, ну а кагосьці 

фартуна абыйшла бокам. Юрыдычны 
факультэт ж у сваю чаргу можа 

ганарыцца сваімі студэнтамі. Няма 
ні адной намінацыі, дзе б студэнты 

нашага факультэта не знаходзіліся б 
у лідэрах.

У індывідуальным заліку месцы 
размеркаваліся наступным чынам:
1 месца - Арэхаў Аляксандр Юр'евіч 
(Беларускі Дзяржаўны Ўніверсітэт, 
юрыдычны факультэт)

2 месца - Хадановіч Надзея Сяргееўна 
 і  Шаўчанок Ганна Леанідаўна ( Беларускі 
Дзяржаўны Ўніверсітэт, юрыдычны 
факультэт)
3 месца - Лебедзева Кацярына 
Аляксандраўна і Бялова Ксенія Сяргееўна 
(Магілёўскі Дзяржаўны Ўніверсітэт імя 
А. Куляшова)

Пераможцы спецыялізаванага аба-
вязковага каманднага конкурсу па 
юрыдычнай клінічнай адукацыі
1 месца - Avangard (Беларускі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт , юрыдычны факультэт)
2 месца - Vector (Акадэмія кіравання  пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь)
3 месца - Lynces justae (Гомельскі 

Дзяржаўны Ўніверсітэт імя Ф. 
Скарыны)

У камандным заліку пераможцамі 
сталі:
1 месца - Avangard (Беларускі 
Дзяржаўны Ўніверсітэт, юрыдычны 
факультэт);
2 месца - Smart ideas (Юрыдычны 
каледж Беларускага Дзяржаўнага 
Ўніверсітэта)
Lynces justae (Гомельскі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт імя Ф. Скарыны).
3 месца - Vector (Акадэмія кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь),
Купалаўцы (Гродзенскі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт імя Я. Купалы).


