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90год Юрыдычнаму
      Факультэту

Паважаныя чытачы, гэты 
нумар газеты прысвечаны 

дзевяностагоддзю Юрыдычнага 
факультэта. 

Рэдакцыя газеты «Востраў ЮФ» ад усёй душы 
віншуе родны факультэт з ганаровай датай 

- 90 гадоў! 

На працягу дзевяці дзесяцігоддзяў юрфак 
рыхтуе спецыялістаў у прававой сферы. 

Амаль цэлае стагоддзе з яго сцен выходзяць 
дыпламаваныя юрысты. Многія з іх прысвячаюць 
сваё жыццё юрыспрудэнцыі. Многія знаходзяць 
сваё месца ў іншым. Аднак мы ўпэўненыя, што 
ні адзін выпускнік не пакінуў сцены юрфака без 
набытага неацэннага вопыту і ведаў. 

На працягу ўсіх гадоў факультэт славіцца 
высокакваліфікаванымі выкладчыкамі. 

Іх прафесійнае майстэрства не прымушае 
ўсумніцца ў сабе. Аднак справа далёка не толькі 
ў прафесіяналізме. Выкладчык юрфака - гэта 
не толькі юрыст, але і закаханы ў сваю справу 

чалавек, які перадае з пакалення ў пакаленне 
трапяткое стаўленне студэнтаў да духу права. 

Выкладчыкі факультэта ўносяць вялікі 
ўклад у развіццё навукі Рэспублікі 

Беларусь. Большасць з іх - практыкуючыя 
юрысты, якія падтрымліваюць юрыдычную 
практыку на належным узроўні і ў той жа час 
прыўносяць у навуку практычныя навыкі. 

Нашы выпускнікі дамагаюцца высокіх 
вынікаў не толькі на працягу навучальнага 

працэсу, але і прымушаюць ганарыцца сабой, 
дасягаючы вышынь у кар’ерным росце. 

Іх геаграфія выходзіць далёка за межы нашай 
радзімы: Расія, ЗША, Туркменістан, В’етнам, 

Азербайджан, Літва, Польшча, Францыя, 
Галандыя ... 

Аб дасягненнях юрфака можна казаць 
вельмі доўга. Аднак наша Рэдакцыя 

прапануе Вам нешта іншае. Мы прапануем 
Вам «экскурсію даўжынёю у год» па жыцці 
юрыдычнага факультэта. Мы паспрабуем 
расказаць Вам пра самыя яркія і запамінальныя 
падзеі студэнта. А таксама мы прапануем Вам 
віншаванні ад выпускнікоў юрфака і актыва 
факультэта. 

 Рэдакцыя газеты “Востраў ЮФ“

Уважаемые преподаватели, 
студенты и выпускники 

юридического факультета БГУ!

От имени Верховного Суда 
Республики Беларусь и себя 

лично сердечно поздравляю Вас 
и весь коллектив юридического 
факультета Белорусского 
государственного университета со 
знаменательной датой – 90-летием 
со дня основания!

Благодаря плодотворной 
научной деятельности 

профессорско-преподавательского 
состава и студенческого 

сообщества к своему 
юбилею факультет 
подошел, обретя 
устойчивый авторитет 
флагмана высшего 
ю р и д и ч е с к о г о 
образования, на 
протяжении почти 
вековой истории 
с о х р а н и в ш е г о 
в е р н о с т ь 
фу н д а ме н та л ь н о й 
классической науке и 

богатейшим традициям подготовки 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов.

Сегодня деятельность 
юридического факультета 

БГУ – достойный пример 
высочайшего профессионализма в 
сфере образования. Совершенствуя 
правовое просвещение, придавая 
новые импульсы концепции 
образовательной системы вуза, 
внедряя современные стандарты в 
учебный процесс, факультет вносит 
весомый вклад в формирование 
личности, нацеленной на лидерство 
в современном глобальном 
обществе, в воспитание достойного 

гражданина Республики Беларусь.

Уверен, что богатый 
педагогический опыт 

сотрудников, большой 
личностный потенциал и 
целеустремленность студентов, 
крепкая методологическая 
база факультета и впредь 
будут способствовать развитию 
юридической науки и достижению 
практических результатов научно-
исследовательской работы.

От всей души желаю 
всему профессорско-

преподавательскому составу, 
студентам и выпускникам покорения 
новых вершин, творческого 
вдохновения, дальнейших успехов в 
науке и образовании.

Примите самые теплые 
пожелания крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, удачи во 
всех делах и начинаниях, никогда не 
иссякающей энергии в благородном 
труде! Пусть каждый день открывает 
для вас новые возможности и 
перспективы, вселяет уверенность 
в осуществлении самых смелых 
замыслов!

Поздравление 
от 

Председателя 
Верховного 

Суда 
Республики 

Беларусь 
Валентина 
Олеговича 

Сукало
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Верасень
     звычайнага

                   студэнта

А адбываецца наступнае. Урачыстая лінейка, 
прысвечаная новаму навучальнаму году, з клятвай 

студэнтаў-першакурснікаў і іх знаёмства не толькі са сваёй 
групай і іншымі студэнтамі, але і органамі самакіравання 
факультэта. Кожны год гэта нейкі рытуал. Рытуал 
далучэння маладога пакалення да велізарнай сям’і юрфака. 

Першыя крокі не 
а б і т у р ы е н т а ў, 

а ўжо студэнтаў 
па іх факультэту, 
першыя сустрэчы з 
выкладчыкамі, першыя 
яркія ўражанні. Усё 
гэта на доўгія гады 
застанецца ў памяці 
студэнта, які аднойчы на   
пятым курсе ўспомніць 
сказаныя на дарогу 
словы пяцікурсніка: 
«Запомні гэта імгненне. 
У адзін момант ты 
зразумееш, што гэта 
было пяць гадоў таму, а 
здаецца быццам учора». 

У верасні таксама 
а д б ы в а е ц ц а 

набор студэнтаў у 
вучэбную лабараторыю 

“Юрыдычная клініка”, якая займаецца 
навучаннем студэнтаў практычным навыкам 
юрыста праз ажыццяўленне  імі  прававога  
інфармавання і кансультавання грамадзян 
пад кіраўніцтвам выкладчыкаў–куратараў. 

І канешне, традыцыйная “Ноч 
першакурскніка”, якую  юрыдычны 

факультэт святкуе з асаблівым размахам, 
бо гэта не толькі шанец для першакурснікаў 
уліцца ў вялікую сям’ю факультэта, 
але і магчымасць  бліжэй пазнаёміцца 
адзін з адным, разам адпачыць перад 
пачаткам семінараў, напружанай працай. 

З кожным годам арганізатары 
ўсё больш удасканальваюць 

свята: спачатку прапаноўваецца тэма 
вечарыны (у гэтым годзе тэмай была 
“Фантастычны юрфак” і кожная група 
прэзентавала свайго супергероя), пасля 
жараб’ёўкі ўдзельнікі актыўна рыхтуюцца 
- і наступае доўгачаканае мерапрыемства, 
якое адбываецца ў начным клубе. 

Членаў журы прадстаўляюць 
выкладчыкі ці выпускнікі факультэта, 

што робіць спаборніцтва больш 
напружаным. Пасля заканчэння яркіх 
выступленняў, гучных апладысментаў і 
прамовы журы аб’яўляюцца пераможцы ў 
намінацыях: лепшая група 1 курса, любімцы 
публікі і лепшая група 1 курса-анлайн. 

І ўжо позна ноччу пачынаецца дыскатэка 
- яркая вечарына, конкурсы вядучага 

і шмат яшчэ чаго цікавага адбываецца ў 
тую ноч, незабыўную ноч восені! І паколькі 
гэтае мерапрыемства адбываецца ў 
будні дзень, выкладчыкам прыходзіцца ў 
наступны ранак чытаць лекцыі паўсонным, 
але ўжо сапраўдным студэнтам. 

Андрэй Емельяновіч

Верасень – стартавая пляцоўка  для 
першакурснікаў і іпадром для старэйшых 

курсаў. Гэта месяц, калі юрфак зноў ажывае, 
набіраецца новых сілаў і працягвае дзейнасць. 

Што ж адбываецца ў гэтым месяцы?

Поздравляю Вас с замеча-
тельным юбилеем – 90-летием 

юридического факультета БГУ.

Для меня, как и для многих из Вас, 
юридический факультет открыл 

двери в юриспруденцию. Благодаря 
профессорско-преподавательскому 
составу, полученные теоретические 
основы в области права ежедневно 
претворяются нами в жизнь как алгоритм 
профессиональной деятельности.

Выпускники юридического 
факультета успешно работают в 

различных сферах, в том числе юстиции, 
адвокатуре, прокуратуре, судах.

Я всегда с благодарностью 
вспоминаю юридический 

факультет и испытываю особое 
уважение к замечательному 
коллективу юридического факультета, 
трудом которого уже столько 
лет поддерживается уникальная 
атмосфера познания правовых истин.

От всей души поздравляю 
всех с юбилеем факультета 

и желаю крепкого здоровья, 
хорошего настроения и успехов в 
подготовке квалифицированных 
кадров на благо нашей республики.

Поздравление от 
заместителя 

Министра юстиции 
Республики Беларусь, 

Аллы Николаевны Бодак
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 Кастрычнік і Лістапад      

Кастрычнік. Студэнты канчаткова 
разумеюць, што вучоба пачалася. А 

значыць прыйшоў час для навуковай дзейнасці – 
пачаць пісаць курсавую, рэфераты, кантрольныя.

Але гэта не нагода, каб сумаваць. Бо 
менавіта ў кастрычніку юрфак святкуе 

свае народзіны, а ў гэтым месяцы – 90-годдзе! 
Значнасць свята можна апісаць і яго працягласцю 
– цэлыя два дні, і самім фарматам. 

Святкаванне пачынаецца вечарам у 
актавай зале, дзе ўвазе студэнтаў 

прапаноўваецца канцэрт, на якім выступаюць 
самыя таленавітыя студэнты юрфака. Урачыста 
агучваецца спіс пераможцаў у розных намінацыях 
сярод выкладчыкаў і студэнтаў, якія абіраюцца 
шляхам галасавання навучэнцаў. Маленькая 
прыемнасць для адных, але добры матыватар 
для іншых, бо спіс намінацый дастаткова вялікі 
– “Лепшы выкладчык”, “Лепшы аратар”, “Гонар 
факультэта”, “Навука”, “Культура”, “Грамадская 
дзейнасць” і інш. 

На наступны дзень святочная атмасфера 
перамяшчаецца ў сцены факультэта, 

на якім святкаванне пачынаецца выступленнем 
дэкана, які акрамя красамоўных пажаданняў 

у адрас факультэта адказвае студэнтам на 
розныя, хвалюючыя іх пытанні. 

У гэты ж час факультэт набывае зусім 
іншы выгляд: на кожным паверсе 

ладзіцца асобная тэматычная пляцоўка, 
разнастайная праграма са шматлікімі 
конкурсамі, гульнямі, раскрыццё творчых 
талентаў і новыя знаёмствы! На наступны 
дзень на юрыдычным факультэце адбываецца 
навукова-практычная канферэнцыя, у 
рамках якой студэнты маюць магчымасць 
паўдзельнічаць у рабоце шматлікіх прававых 
секцый, дзе ўзнімаюцца і абмяркоўваюцца 
праблемныя юрыдычныя пытанні, а 
самыя лепшыя студэнты атрымліваюць 
узнагароды. 

Лістапад. Пасля насычаных 
папярэднімі падзеямі дзён, студэнты 

пачынаюць па-сапраўднаму брацца за вучобу, 
бо лекцыі ўжо амаль скончыліся і пачаліся практычныя заняткі. 

Але ж лістапад не такі сумны, як здаецца на першы 
погляд. Менавіта ў гэтым месяцы па ўсяму свету 

адзначаецца міжнародны дзень студэнта! На юрыдычным 
факультэце таксама любяць гэтую дату, свята арганізоўваецца 
з адказнасцю і цяплом. 

Таму паверх  факультэта на дзень робіцца  спякотным 
пляжам на беразе Ціхага акіяна, на якім студэнты 

ахвотна частуюцца бясплатнымі кактэйлямі, удзельнічаюць 
у “абдымашках”, фатаграфуюцца на спецыяльнай фотазоне 
з дэльфінамі, русалкай, гавайскімі акулярамі. Студэнтам 
таксама прапаноўваецца адказаць на пытанні: што патрэбна 
зрабіць да 25 гадоў і куды выдаткаваць апошнія грошы? 

У канцы ж лістапада на юрыдычным факультэце 
праходзіць міжнародны студэнцкі конкурс 

па міжнароднаму гандлёваму праву і міжнароднаму 
камерцыйнаму арбітражу, адным з арганізатараў якога 
з’яўляецца наш факультэт. 

Гэта значная падзея ў вобласці міжнароднага арбітража, 
а яго правядзенне спрыяе ўмацаванню сяброўскіх 

і прафесійных сувязяў паміж удзельнікамі.  Удзельнікамі 
студэнцкага конкурсу з’яўляюцца каманды, якія прадстаўляюць 
вышэйшыя навучальныя ўстановы розных краін.

Андрэй Емельяновіч

Віншаванне ад Старшыні 
Канстытуцыйнага Суда 

Рэспублікі Беларусь Пятра 
Пятровіча Міклашэвіча

Сардэчна віншую 
прафесарска-выкладчыцкі 

склад, супрацоўнікаў, а таксама 
былых і цяперашніх студэнтаў 
юрыдычнага факультэта.

Сёння юрыдычны факультэт 
БДУ па-ранейшаму застаецца 

самым прэстыжным у нашай краіне 
цэнтрам падрыхтоўкі спецыялістаў з 
вышэйшай юрыдычнай адукацыяй.

Высокі  ўзровень стандартаў 
навучання на факультэце 

заўсёды грунтаваўся на 
фундаментальных ведах і 
выключным педагагічным 
таленце многіх пакаленняў 
выкладчыкаў. 

Немагчыма ўявіць сферу 
нашага жыцця, дзе б не 

сцвярджалі законнасць выпускнікі 
юрыдычнага факультэта. 

Жадаю вам, паважаныя 
калегі, далейшых творчых 

поспехаў, дасягненняў у навуковай 
і педагагічнай дзейнасці дзеля 
будучыні Беларусі. Моцнага вам 
здароўя, шчасця і дабрабыту!
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Поздравление от Председателя 
Следственного Комитета Республики 

Беларусь Валентина Петровича Шаева

Уважаемые преподаватели 
и студенты юридического 

факультета БГУ! Поздравляю вас 
с 90-летием со дня образования 
юридического факультета.

С удовольствием вспоминаю 
годы студенчества, то особое 

восприятие мира 
и состояние 
души, без которых 
нельзя начинать 
свой осмысленный 
путь.

Горжусь, что принадлежу к 
армии выпускников одного из 

самых престижных факультетов 
университета. Бесценный багаж 
знаний и опыта, полученный 
во время учебы, общения с 
замечательными преподавателями, 
стал прочной базой для моей 
дальнейшей жизни.

Отдаю дань уважения и 
благодарности тем, кто 

находился у истоков создания 
факультета и на протяжении 
многих лет трудился, способствуя 
не только развитию высшего 
профессионального образования, 

но и превращению факультета в 
подлинный центр науки.

Я выражаю признательность 
всем преподавателям, и 

ныне работающим в университете. 
Сожалею, что не могу в день юбилея 
лично пожать руку многим своим 
учителям. Ваша деятельность – 
достойный пример высочайшего 
профессионализма в области 
образования.

Уважаемые друзья, спасибо 
вам за верность своей 

профессии, за чувство долга и 
ответственность!

Примите поздравления и 
самые добрые пожелания. 

Благополучия и процветания вам, 
успехов в науке, педагогической и 
профессиональной деятельности, 
благодарного отклика студентов и 
их родителей!

Віншаванне ад Каардынацыйнай групы студэнцкага актыву

Юр ы д ы ч н ы 
факультэт 

– гэта не проста 
н а в у ч а л ь н а я 
ўстанова, гэта 
жывы арганізм, які 
жыве, функцыянуе 
ў адпаведнасці 
з азначанымі 
законамі і 
правіламі. Кожны 
с у п р а ц о ў н і к , 

выкладчык, студэнт выконвае сваю функцыю, дзякуючы чаму наш 
факультэт жыве, развіваецца і дасягае ўсё большых поспехаў!

Каардынацыйная група студэнцкага актыву юрыдычнага факультэта 
таксама з’яўляецца часткай гэтага моцнага арганізма. Вялікі гонар 

і шчасце быць створанай у такі 
знамянальны год! І ў першую чаргу 
мы хочам пажадаць працоўных 
поспехаў мозгу нашага факультэта 
– нашым любім выкладчыкам. Вы 

менавіта тыя людзі, дзякуючы якім 
Юрфак застаецца такім цудоўным! 
Дзякуй Вам за вашу працу!

Калі выкладчыкі  - гэта мозг  
факультэта, тады студэнты – гэта 

сэрца! Хочам пажадаць, каб сэрца 
нашага факультэта з кожным годам 
білася ўсё больш моцна і ўпэўнена, 
дапамагаючы скарыць новыя вяршыні! 

Юрфак, заставайся такім жа 
цудоўным, маляўнічым, 

адкрытым, як і зараз! 

З Днём Нараджэння, дарагі 
факультэт!

Паважаныя выкладчыкі, студэнты 
юрыдычнага факультэта БДУ! 

Калегія Фемід юрыдычнага факультэта 
спяшаецца павіншаваць Вас з 90-годдзем  

нашага роднага ФАКУЛЬТЭТА.

90 год – узрост немалы. Аднак гэта рэдкі 
выпадак, калі ўзрост – перавага. На 

працягу гэтых  гадоў юрыдычны факультэт 
назапашваў вопыт і веды, якімі ён бескарысліва 
адорвае кожнага студэнта! Менавіта юрыдычны 
факультэт даў пуцёўку ў жыццё вялікай 
колькасці высокакваліфікаваных спецыялістаў.

Юрыдычны факультэт дорыць не толькі 
веды, але і магчымасць адчуць усю 

чароўнасць студэнцкага жыцця, дзякуючы 
шматлікім мерапрыемствам, якія дапамагаюць 
моладзі праявіць свае арганізатарскія, творчыя 
якасці. Так, конкурс “Багіня Феміда” надоўга 
адбіўся ў нашай памяці, мы з усмешкай на 

твары згадваем той цудоўны і бесклапотны час.  І мы ўпэўнены, 
што ў жыцці кожнай студэнткі павінен быць падобны, па праўдзе 
незаменны вопыт!

Дзякуй, Юрфак, за паданую магчымасць рэалізаваць сябе! 
Дзякуй за тое, што зрабіў нас тымі, кім  мы з’яўляемся сёння! 

Дзякуй, за ўсе эмоцыі, якія мы перажылі ў сценах факультэта! 
Дзякуй! Дзякуй! Дзякуй! Віват, Юрфак! 

Віншаванне ад Калегіі Фемід
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Поздравление от судьи 
апелляционного суда 

Азербайджанской Республики 
Газанфара Бабахановича 

Кяримова

Снежань – месяц такі, калі не за гарамі Новы год, 
але ж і сессія зусім блізка. І ў гэтым месяцы ужо 

традыцыйным на юрыдычным факультэце стала правядзенне 
“Тыдня беларускай культуры”. 

Ён ладзіцца напрыканцы лістапада – пачатку снежня. Цэлы 
тыдзень арганізатары мерапрыемства “падвышаюць” 

культуру студэнтаў, і пры гэтым праца ідзе па розных напрамках. 
Запрашаюцца ў паэтычную гасцёўню члены “Клуба паэтаў 
БДУ”, якія дзеляцца сваёй творчасцю, расказваюць, як пішуцца 
вершы, абменьваюцца са студэнтамі меркаваннямі. 

Для прыхільнікаў 
м а с т а ц к і х 

выставаў ладзіцца 
с в о е а с а б л і в а я 
галерэя, на якой 
п р а д с т а ў л я ю ц ц а 
працы беларускіх 
мастакоў.  Акрамя 
таго ў студэнтаў 
была магчымасць 
пакінуць водгукі, 
што стане добрай 
падтрымкай для 
мастакоў. Валанцёры 
юрыдычнага факультэта робяць дабрачынны кірмаш, на 
якім самі студэнты рыхтуюць прысмакі нацыянальнай кухні. 
З задавальненнем частуюцца не толькі студэнты, але і 
выкладчыкі, а атрыманыя сродкі потым накіроўваюцца ў 
дзіцячы дом. 

Асобны дзень выдзяляецца для кінапрагляду, на якім 
паказваецца адмысловая стужка, звязаная так ці інакш 

з нацыянальнай культурай. Звычайна пасля такога прагляду 
ў студэнтаў застаецца шмат эмоцый, таму прадстаўляецца 
магчымасць напісаць рэцэнзію, за што напрыканцы свята 
можна атрымаць узнагароду. 

У пятніцу, у апошні дзень мерапрыемства, падводзяцца 
вынікі зробленай працы, арганізатары ўзнагароджваюць 

найбольш актыўных студэнтаў. Трэба адзначыць, што пасля 
такога насычанага тыдня сапраўды прыходзіць разуменне таго, 
наколькі багатая наша родная культура і колькі талентаў яна 

мае!

Яшчэ ў гэтым месяцы наступае 
дзень, калі ў аўдыторыі збіраюцца 

самыя таленавітыя студэнты юрыдычнага 
факультэта – гэта “Фабрыка зорак”! 
Мерапрыемства дае магчымасць 
неардынарным студэнтам праявіць 
сябе, раскрыць свае здольнасці, а самае 
галоўнае – атрымаць пры гэтым падтрымку 
сваіх паплечнікаў. Першакурснікі маюць 
магымасць перамагчы ў трох намінацыях: 
“Песня”, “Танец” і “Вольны жанр”. 

Можна ўпэўнена сказаць, што кожны з 
удзельнікаў варты асобнай намінацыі, 

бо юрфак сапраўды “багаты” на таленавітую 
моладзь. Таксама арганізатары свята 
заўсёды запрашаюць на вечар спецыяльнага 

госця з ліку студэнтаў або выпуснікоў.

Студзень - для студэнта 
месяц цяжкі. Яшчэ не паспелі 

адгрымець навагоднія святы, усё 
яшчэ лунае атмасфера чараўніцтва. 
Дый малодшыя браты і сёстры 
адпачываюць на канікулах. А вось да 
студэнта стукаецца мітуслівая сесія. 
І панеслася: экзамен за экзаменам, 
дзень за днём ды ноч за ноччу. Так і 
падыходзіць да канца другі месяц 
зімы. 

Аднак самыя актыўныя 
студэнты заўсёды могуць 

цікава і з карысцю адзначыць завяршэнне 
навучальнага семестра. Юрыдычны 
факультэт кожны год дае магчымасць 
прыняць удзел у адукацыйным туры 
па Еўропе. Польшча, Германія, Італія, 
Францыя, Аўстрыя, Чэхія… Усе гэтыя краіны 
могуць падарыць незабыўныя ўражанні: 
старажытная архітэктура, унікальная кухня, 
цікавыя знаёмствы і згуртаваны калектыў. 
Аднак асаблівасцю такіх падарожжаў 
з’яўляецца яшчэ і юрыдычная скіраванасць: 
наведванне ўніверсітэтаў, судоў, 
міністэрстваў, міжнародных арганізацый. Для 
студэнта юрфака гэта каштоўны досвед.

Андрэй Емельяновіч і Улада Пырх

 Як       юрфак                   зімуе

Я, как бывший выпускник 
юридического факультета, 

рад поздравить Вас с Днём 90-летия 
факультета! 

Многогранна и обширна 
научная и просветительская 

деятельность факультета в деле 
изучения права, которая получила 

широкое признание не только 
в Беларуси, но и за рубежом, 
в том числе и в моем родном 
Азербайджане.

Велика роль юриди-
ческого факультета 

БГУ в подготовке 
высокопрофессиональных кадров. 
Приятно сознавать, что и вы вносите 
посильный вклад в это благородное 
дело.

Юридический факультет БГУ, 
сохраняя и приумножая 

лучшие университетские традиции, 
по праву занимает одно из ведущих 

мест в системе университетского 
образования в области 
юриспруденции. 

Уверен, что преподавательский 
состав факультета будет и в 

дальнейшем вносить достойный 
вклад в развитие высшей школы, 
отвечая лучшим международным 
стандартам современного 
университетского образования.

Желаю Вам и Вашим коллегам 
реализации намеченных 

планов, благополучия и всего 
самого доброго!



Месяц рамантыкаў 
                                і вучоных

Халодны месяц люты дарыць нам адно з самых рамантычных 
святаў - Дзень Святога Валянціна. Юрыдычны факультэт не 

застаецца абыякавым і дарыць любоў усім, хто ўвайшоў у сцены 
факультэта. А сцены гэтыя ўпрыгожаны шматлікімі паштоўкамі, 
факультэт поўніцца «Валянцінамі» і «Купідонамі», прывабныя 
студэнткі раздаюць Free Hugs. Карацей, ніякага працоўнага 
настрою. 

Аднак выкладчыкі англійскай мовы думаюць інакш. Яны 
падрыхтавалі  для студэнтаў незвычайнае мерапрыемства, 

на якім студэнты абмяркоўваюць гісторыю ўзнікнення свята, 
адказваюць на пытанні віктарыны, а таксама атрымоўваюць 
асалоду ад сапраўднага англійскага чаю. 

Святы святамі, але юрфак працуе заўсёды. І ў лютым 
па традыцыі праводзіцца адно з самых значных 

мерапрыемстваў – Юрыдычная Алімпіяда. 

Гэта падзея збірае ў сценах факультэта юрыстаў з усёй 
краіны. Кожны хоча  стаць  лепшым сярод лепшых. Алімпіяда 

складаецца з некалькіх тураў: завочнага і вочных. Цягам двух дзён 
студэнты юрыдычных факультэтаў выконваюць заданні вочных 
тураў у сценах юрфака. 

Кампетэнтнае журы ў складзе лепшых спецыялістаў у вобласці 
юрыспрудэнцыі ўжо адзінаццаты год абірае лепшую каманду 

і лепшага індывідуальнага ўдзельніка. У гэтыя 
дні юрфак гасцінна прымае больш за дзесяць 
каманд і больш за пяцьдзясят індывідуальных 
удзельнікаў. 

Сярод спецыяльных гасцей алімпіяды 
такія высокапастаўленыя асобы, як 

рэктар БДУ, намеснік старшыні Вярхоўнага 
Суда, Намеснік Міністра Адукацыі, 
дырэктар Нацыянальнага цэнтра прававой 
інфармацыі, дырэктар Нацыянальнага цэнтра 
заканадаўства і прававых даследаванняў і 
многія іншыя. 

Нягледзячы на тое, што Юрыдычнай 
алімпіядзе ўжо 11 гадоў, кожны раз 

яна здзіўляе   сваіх гасцей чымсьці новым 
і нестандартным. Штораз члены журы 
адзначаюць карпатлівую працу арганізатараў 
алімпіяды. І год за годам кіраўніцтва 
факультэта імкнецца прыўнесці ў гэтае 
мерапрыемства нешта  новае, лепшае, 
цікавае. 

Аднак нам, як непасрэдным назіральнікам 
алімпіяды, хацелася б адзначыць не 

толькі той яркі і афіцыйны яе бок, але і тое, 
што адбываецца глыбока ў сэрцы гэтай 
падзеі. Карпатлівая праца адміністрацыі 
факультэта па падрыхтоўцы заданняў, 
адбор ўдзельнікаў, запрашэнні членаў журы 
і спецыяльных гасцей. Тэхнічная праца 
органаў самакіравання і мноства студэнтаў 
па забеспячэнні дакладнага выканання плана 
алімпіяды і камфорту гасцей, і многае іншае. 

Усе два дні алімпіяды на факультэце 
можна адчуць не толькі атмасферу 

спаборніцтва і змагання ўдзельнікаў, аднак і 
дух згуртаванасці юрфакаўскага калектыву.

Вікторыя Кулакша

Віншаванне ад памочніка 
па прававых пытаннях ў 

Міжнародным крымінальным 
судзе (Гаага, Галандыя) Анны 

Івановіч

Шчыра віншую юрыдычны 
факультэт Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта з 90 - 
годдзем яго заснавання!

З пачуццём глыбокай павагі і 
удзячнасці ўспамінаю сваіх 

настаўнікаў, асабліва выкладчыкаў 
міжнароднага права. Атрыманныя 
на факультэце веды заўсёды былі 

для мяне надзейным 
арыенцірам і трывалай 
асновай у жыцці. Дазвалялі 
і дазваляюць упэўнена 
адчуваць сябе і працаваць 
сярод прафесіяналаў, якія 
атрымалі юрыдычную 
адукацыю ў самых 

прэстыжных універсітэтах свету.

Ганаруся тым, што я скончыла 
Юрфак БДУ. Жадаю поспехаў у 

развіцці факультэта, дабрабыту яго 
выкладчыкам, паспяховай вучобы 
студэнтам!
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Першы месяц вясны нясе ў сабе адзін з самых далікатных 
свят у годзе – дзень Восьмага сакавіка. Юрфак пра гэты дзень 
помніць заўсёды і ставіцца да яго з трапятаннем і ўвагай. У 
гонар свята на факультэце ствараецца святочная атмасфера і 
зачароўвае водар кветак і шакаладу. Студэнцкае самакіраванне 
ўздымае настрой 
усім жанчынам, 
адорваючы прыемнымі 
падарункамі.

У гонар жаночага 
дня штогод 

на факультэце 
праводзіцца ўрачыстае 
мерапрыемства «Мы 
гаворым дзякуй нашым 
мамам!». Запрашаюцца 
маці лепшых студэнтаў, 
якія праявілі сябе ў 
розных сферах жыцця 
факультэта. Для  іх  
праводзіцца экскурсія 
па факультэце, арганізуецца салодкі стол з адміністрацыяй 
юрфака, падрыхтоўваецца прэзентацыя. У якасці падарункаў 
усім мамам уручаюцца Падзякі і кветкі.

Першае             цяпло               

Аднак на гэтым работа нашага факультэта  
не спыняецца. Ён прапануе ўсім 

студэнтам прыняць удзел у творчым конкурсе 
сачыненняў «Усё ў руках чалавека, а чалавек 
у руках жанчыны». Удзельнікам прапануецца 
напісаць эсэ і арыгінальна яго аформіць. 
Працы студэнтаў кранаюць самыя тонкія 
струны душы. Такія розныя працы, аднак 
усе яны прасякнуты цяплом і любоўю: няхай 
гэта будзе гісторыя маці і дзіцяці або двух 
закаханых сэрцаў, а можа нават развага пра 
сутнасць жаночага прызначэння.

Так, падыходзіць да канца светкаванне 
восьмага сакавіка. Аднак на гэтым 

традыцыі факультэта не канчаюцца. І 
наперадзе нас чакае адно з самых гучных 
Party факультэта – Містар Юрфак. Гэтай 
ночы з нецярпеннем чакаюць як зусім 
юныя першакурснікі, так і прымудроныя 
досведам «старыкі». На працягу доўгага 
часу лепшыя прадстаўнікі моцнай половы 
факультэта рыхтуюцца да займальнай 

барацьбы. У гэту ноч будзе абраны лепшы 
сярод лепшых.

Шматлікія групы падтрымак, розныя 
акцыі, рэклама, прэзентацыі і шмат 

чаго  іншага. На працягу трох тыдняў 
факультэт літаральна жыве 
падрыхтоўкай да Містара. 
“А ўсё чаму? Адкуль такі 
ажыятаж?” – спытаеце 
вы. Адказ вельмі просты: 
кожны год адміністрацыя 
факультэта і органы 
самакіравання арганізуюць 
для студэнтаў незабыўнае 
свята ў адным з начных 
клубаў Мінска. Маляўнічыя 
выступы ўдзельнікаў, 
кампетэнтнае журы ў 
складзе выкладыкаў і 
былых студэнтаў юрфака, 
каштоўныя прызы ад 
спонсараў мерапрыемства, 

ну і, канечне, запальнае after party. Больш і 
дабавіць няма чаго. Гэта трэба бачыць!

Улада Пырх

Дазвольце павіншаваць увесь калектыў юрыдычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з 

90-годдзем з моманту стварэння.

БДУ па праву займае вядучае месца ў падрыхтоўцы 
прафесійных кадраў для юрыдычнай сферы краіны. 

Лідыруючая пазіцыя юрыдычнага факультэта нашага 
ўніверсітэта – вынік самаадданай і высокапрафесійнай працы 
прафесараў і выкладчыкаў факультэта. І сёння трэба выказаць 
словы ўдзячнасці ў першую чаргу ўсім, хто самааддана і 

неабыякава працуе на ніве адукацыі, хто 
стварыў і працуе над далейшым развіццём 
юрыдычнай школы Беларусі.

З вялікай цеплынёй успамінаю студэнцкія 
гады і ганаруся тым, што з’яўляюся 

выпускніком юрыдычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Жадаю калектыву юрыдычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта далейшых поспехаў і дасягненняў, 
рэалізацыі новых ідэй і прафесійных планаў 
на карысць росквіту нашай Радзімы.

Віншаванне ад Пасла Беларусі ў 
Францыі, Іспаніі, Партугаліі, 

Пастаяннага прадстаўніка Беларусі 
пры ЮНЕСКА Паўла Паўлавіча 

Латушкі
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Вясна ў самым
                  разгары
Працягнем раскрываць цікавыя факты і падзеі пра жыццё 

юрфака. І вось  яшчэ адзін: юрыдычны факультэт 
любіць і паважае Замежныя мовы. А доказам таму можа быць 
тыдзень англійскай мовы на факультэце. 

Цэлых шэсць дзён выкладчыкі англійскай мовы 
арганізоўваюць розныя мерапрыемствы для студэнтаў 

юрфака. Гэта і конкурс сценгазет, і віктарына, і канферэнцыя, і 
наведванне музея, і інтэлектуальны ланч… 

Аднак маштабамі аднаго факультэта ўсё не канчаецца. 
Пад канец тыдня праводзіцца міжфакультэцкая 

алімпіяда па англійскай мове. Тут юрфаку чырванець не 
даводзіцца. Студэнты заўсёды займаюць прызавыя месцы.

Таксама ў красавіку традыцыйна праходзяць Дні права. 
Такое мерапрыемства арганізавана па ініцыятыве 

студэнтаў юрфака і мае наступны змест: прадстаўнікі 
юрыдычнай клінікі факультэта кожны год абіраюць некалькі 
факультэтаў, у якіх будзе арганізаваны адукацыйны візіт на 

прававую тэматыку. Навучэнцы 
іншых факультэтаў ахвотна 
прысутнічаюць на прэзентацыях 
і актыўна задаюць пытанні, якія 
іх цікавяць. Такая практыка 
вельмі важна для фармавання 
правасвядомасці студэнтаў не толькі 
юрыдычных спецыяльнасцяў, але і 
іншых напрамкаў.

Аднак на роўні з англійскамоўным 
рухам і не вельмі, а таксама 

актыўнай працай па прававой асвеце вядзецца 
скрупулёзная падрыхтоўка да яшчэ аднаго 
топавага мерапрыемства года: Багіня Феміда. І 
тут Юрфак не стамляецца адрывацца і гуляць. 
Бо ніхто не адмяняў прыказку: Перш папрацуй, а 
тады й патанцуй!

Падзея прысвечана абранню 
найпрыгажэйшай з прыгажунь факультэта. 

Што казаць. Выбар не з лёгкіх. Бо кожная з багінь 
імкнецца ўрваць карону прыгажосці. З кожным 
годам размах спаборніцтваў расце не на жарт. 
Агітацыя з боку ўдзельніц не перастае здзіўляць. 
Дзяўчыны паспяваюць літаральна ўсюды: і ў 
рэальным жыцці, і ў on-line.

І зноў мы дзякуем усім арганізатарам свята і 
прызнаём іх прыхільнасць традыцыям. З года 

ў год Феміда праходзіць у начным клубе сталіцы. З 
года ў год удзельніцам прапануецца 
як мага ярчэй прэзентаваць сябе. 
Аднак з года ў год мы ні разу не маглі 
адгадаць, што ж менавіта чакае нас 
у гэту ноч. Кожны раз і ўдзельніцы, 
і арганізатары працуюць на славу, 
і ў іх гэта атрымліваецца. Публіка 
радасна лікуе, а журы спрабуе 
зрабіць нялёгкі выбар.

Аднак раскрываць усе карты 
мы не будзем. Раім вам 

наведаць хоць раз у жыцці Багіню 
Феміду і вы не пашкадуеце ні на 
імгненне: шмат прыгажунь, шмат 
танцаў і песень, шмат касцюмаў і 
крэатыву, шмат драйва і, канечне, 
юрфакаўскага ДУХУ!

Улада Пырх

Поздравление от 
управляющего партнера 

юридической фирмы femida.
us Дмитрия Ивановича 

Дубограева (США)

Искренне поздравляю 
всех с юбилеем родного 

юрфака, который стал для нас 
всех и школой жизни, и основой 
профессионального мастерства. 
Как оказалось – навыки и школа 
выживания пригодились даже в 
США, и несмотря на мое второе 
американское юридическое 
образование, я, прежде всего, 
горжусь тем, что я - выпускник 
юрфака БГУ.

Трудно поверить, 
но даже “хай-

теком” (то есть моя 
текущая адвокатская 
специализация) я стал 
заниматься еще в 
далеком 1990 году (мой 
первый юр. совет был 

по импорту 386-x компьютеров). 

С искренними словами 
благодарности нашим 

поистине великим преподавателям, 
которые реформировали не 
только наше общество, но и 
наши умы и души, я желаю всем 
юрфаковцам крепкого здоровья 
и профессиональных успехов! 
Держите связь, и всегда будем 
рады видеть коллег в форпосте 
юрфака на Вашингтонщине!
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Месяц май важны для нашай краіны святкаваннем Дня 
Вялікай Перамогі. Юрыдычны факультэт надае вялікую ўвагу 

патрыятычнаму выхаванню студэнтаў. На пачатку свята, дый пасля 
яго факультэт арганізоўвае розныя мерапрыемствы, прысвечаныя 
Вялікай Перамозе.

Вялікі ўклад у правядзенне патрыятычных мерапрыемстваў 
робяць самі студэнты юрфака. У 2015 годзе студэнцкім актывам 

быў арганізаваны вечар пад назвай «У гонар Вялікай Перамогі». 
Студэнтам была прапанавана тэматычная віктарына, за поспехі 
ў якой былі ўручаны прызы з лагатыпамі юрфака. Таксама ўвазе 
студэнтаў быў прапанаваны мастацкі фільм «Брэсцкая крэпасць».

Такая ініцыятыва навучэнцаў вельмі паказальная ў адносінах 
да ўсведамлення важнасці і значнасці Перамогі для нашага 

Угонар вялікай
                 перамогі

народа.

На юрфаку існуе яшчэ 
адна традыцыя. 

Кожны год,  напярэдадні 
святкавання Вялікай 
Перамогі, студэнты 
юрфака прымаюць 
удзел у спартыўна-
патрыятычным злёце 
«Брыганціна». Перадаць, 
што ж менавіта прыцягвае 
маладых людзей кожны 
год на «Брыганціну», 
складана. Аднак мы 
паспрабуем апісаць усё 
тое, што адбываецца на 

гэтым мерапрыемстве.

Спаборніцтвы на «Брыганціне», 
як правіла, поўняцца 

нечаканасцямі. Кожны год 
арганізатары імкнуцца прыўнесці ў 
спартыўна-патрыятычны злёт нешта 
новае: новых ўдзельнікаў, новыя 
мерапрыемствы, новыя прызы. 

Дух спаборніцтва пануе на «Брыганціне» 
ўвесь дзень. Тут і ў футбол пагуляць 
можна, і ў валейбол, і прадэманстраваць 
свае атлетычныя ўменні, і паскакаць на 
скакалцы і шмат чаго іншага. 

Аднак і пасля фізічнай нагрузкі мы 
яшчэ не гатовыя пакінуць злёт. 

Увечары нас чакае ўсё самае цікавае: гэта 
і вогнішча, і шашлыкі, і песні пад гітару, 
і танцы. Ну і, вядома ж, падвядзенне 
вынікаў і ўручэнне прызоў, якія не могуць не 
радаваць. 

Улада Пырх

Поздравление от заслуженного юриста 
Российской Федерации Владимира 

Николаевича Исайчева

Дорогие коллеги, а также 
студенты и выпускники 

Юридического факультета! 
Сердечно поздравляю вас с 
90-летием со дня основания нашей 
Альма-Матер, взрастившей 85 
выпусков юристов!

Я помню, как сегодня, дни 
поступления в БГУ. Шел 1965 

год. Мои однокурсники и друзья, 
дети солдат, победивших фашизм, 
приехали со всех уголков страны. У 
многих за плечами была армейская 
служба.

Для меня юридический 
факультет – это, конечно, 

знания, но и, не менее важное - 
люди, личности, повлиявшие на 
судьбы, характеры и устремления 
нового пополнения студентов. 

Вчерашние фронтовики 
воспитывали будущих 

юристов. Это были 
принципиальные, конкретные и 
снисходительные к мелочам люди. 
В то время деканом был Василий 
Адамович Шкурко, человек 
мудрый, душевный, внимательный, 
он относился к своим студентам 
по-отечески. Незабываемы имена 
великих профессионалов своего 
дела: профессоров В.А.Дорогина, 
Ф.И.Гавзе, И.И.Горелика, С.Г.Дро-
бязко, А.В.Дулова и других.

Сегодня в музее юрфака 
БГУ рядом с портретами 

прославленных преподавателей 
можно видеть фотографии не менее 
славных Выпускников и 1969-го. 
Здесь портрет генерала А.Р.Кулеша 

- заместителя Председателя КГБ 
республики, Соболевского Л.Б. - 
заместителя Министра внутренних 
дел республики и других наших 
выпускников, которые честно 
служили и служат Фемиде.

Благодаря юридическому 
факультету, Беларусь стала 

мне, коренному русскому, родной.  
Своему профессиональному 
становлению и продвижению по 
службе я обязан ему.

Ежегодно мы встречаемся с 
однокурсниками в аудиториях 

факультета. Нас связывают лучшие 
годы студенчества, десятилетия 
дружбы. И 50-летнее родство с 
юрфаком БГУ!

С юбилеем, родной факультет! 
С праздником вас, друзья!

Процветания, здравия 
морального и физического, 

долгих лет, многих славных 
выпусков!



Спартыўныя  
                дасягненні
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Жыццё юрыдычнага факультэта мае шмат падзей. 
Для кожнага студэнта тут знойдзецца занятак па 

душы. І гэта не толькі навучальны працэс, але і  розныя 
забаўляльныя мерапрыемствы, ўдзел  у самакіраванні 
факультэта і магчымасць далучыцца да спорту. Наш 
факультэт ганарыцца не толькі сваім сур’ёзным стаўленнем да 
фізічнага выхавання ўсіх студэнтаў, але і яскравымі перамогамі ў 
розных відах спорту.

Юрфак дае кожнаму студэнту магчымасць наведваць 
спартыўны комплекс БДУ пад кіраўніцтвам трэнераў – 

майстроў сваёй справы. У іх ліку такія выкладчыкі, як Атрошчанка 
А.П. – майстар спорту міжнароднага класа па лёгкай атлетыцы, 
Зарэцкая У.У. – ганаровы майстар спорту СССР па лёгкай атлетыцы, 
Макарэвіч С.В. – заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь, Нігрэева 
І.Г. – майстар спорту СССР па скачках у ваду і многія іншыя.

На працягу 
многіх гадоў 

студэнты юрыдычнага 
факультэта займаюць 
перадавыя пазіцыі на 
а г ул ь н а н а ву ч а л ь н а й 
арэне БДУ, арэне ў 
спорце. І вынікамі гэтага 
з’яўляюцца шматлікія 
ўзнагароды нашых 
студэнтаў. Таксама 
ж юрфак ганарыцца 
п е р с а н а л ь н ы м і 
перамогамі сваіх  
навучэнцаў. 

На ХХХ летніх 
Алімпійскіх гульнях 

наша студэнтка Ксенія 
Санковіч заваявала сярэбраны медаль па мастацкай гімнастыцы.

Сваімі спартыўнымі дасягненнямі праславіўся Гамзатаў 
Джавід. Ён змог заваяваць бронзавы медаль на Чэмпіянаце 

Свету па Грэка-рымскай барацьбе, які праходзіў у 2013 годзе ў 
Будапешце.

У гэтым жа годзе срэбраным прызёрам Міжнароднага турніру 
на прызы А.У. Мядзведзя стала Ганна Савеня – майстар 

спорту міжнароднага класа па вольнай барацьбе. Таксама сваімі 
перамогамі вядомая і Бабіцкая Дыяна, якая з’яўляецца трохразовай 
пераможцай Першынства Рэспублікі Беларусь па біятлоне 2013 
года. Гэта далікатная дзяўчына змагла заваяваць першыя месцы ў 
спрынтарскай гонцы, індывідуальнай гонцы і эстафеце. 

У 2013 годзе ў Ташкенце праходзіў 
Чэмпіянат свету па гіравым спорце 

ў штуршку доўгім цыклам сярод мужчын, 
жанчын, юніёраў, студэнтаў па версіі 
Міжнароднай федэрацыі гіравога спорту. Двое 
студэнтаў юрыдычнага факультэта занялі 
прызавыя месцы ў гэтых спаборніцтвах: 
Сяргей Карповіч і Дзмітрый Давыдзік.

2015 год таксама стаў прадуктыўным 
для спарцменаў юрфака. Сярод 

перамог можна вылучыць каманду юрфака 
па валейболе, якая ў шосты раз стала 
чэмпіёнам БДУ ў дадзеным відзе спорту. 

Таксама мы віншуем студэнтку другога 
курса Лугоўскую Вікторыю, якая 

заваявала бронзавы медаль на ўніверсіядзе 
па лёгкай атлетыцы ў памяшканні.

Але самай гучнай падзеяй спартыўнага 
жыцця юрфака гэтага года стаў удзел 

нашых студэнтаў у першых Еўрапейскіх 
гульнях у Баку. Бронзавымі прызёрамі 
па грэка-рымскай барацьбе сталі Віктар 
Сасуноўскі і Іосіф Чугашвілі. Алена Амялюсік 
заваявала залаты медаль у жаночай 
групавой гонцы.

І ўжо ў верасні гэтага года Віктар 
Сасуноўскі атрымаў срэбраны медаль на 

чэмпіянаце свету па грэка-рымскай барацьбе 
ў Лас-Вегасе.

Таксама лета 2015 прынесла перамогу 
Марыне Арзамасавай, якая стала 

залатым прызёрам чэмпіяната свету па 
лёгкай атлетыке ў Пекіне.

І гэта не ўсе дасягненні студэнтаў юрфака. 
Гэта ўсяго малая іх частка. Дарагія 

спарцмены, родны факультэт ганарыцца 
вашымі перамогамі і жадае далейшых 
поспехаў!

Улада Пырх

Віншаванне ад студактыва 
факультэта Паважаныя выкладчыкі, 

студэнты і выпускнікі 
факультэта, мы сардэчна віншуем 
вас з Днём Нараджэння юрфака! 

Мы бясконца ганарымся 
вучыцца ў гэтых сценах. 

Мы ўдзячныя выкладчыкам 
за іх прафесіяналізм і 
чалавечыя якасці. Мы дзякуем  
адміністрацыю факультэта за тое, 
што на працягу столькіх гадоў, яна 
ўмела захоўвала унікальны дух 
факультэта. 

Студэнцкі актыў жадае роднаму 
факультэту заставацца такім 

жа прэстыжным і амбіцыйным, 
адзіным і непаўторным. Мы ад усёй 
душы віншуем усіх тых, хто ўжо 
пакінуў сцены факультэта (дарагія 
выпускнікі, мы ганарымся вамі). 
Мы жадаем усім выкладчыкам 
прафесійных поспехаў і навуковага 
натхнення. Таксама мы віншуем 
цяперашніх студэнтаў юрфака 
і жадаем ім поспехаў у вучобе і 
далейшага прафесійнага росту. З 
Днём Нараджэння, Юрфак!
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Уважаемые коллеги, 
поздравляю Вас со 

знаменательной датой!

На юридическом факультете 
трудятся поистине 

талантливые, выдающиеся 
ученые и практики, педагоги и 
наставники – люди, искренне 
преданные своему делу. 

Факультет может по праву 
называться одним из 

ведущих, поскольку вносит 

огромный вклад в развитие современной 
юридической науки и подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 
Здесь сохраняются лучшие традиции 
отечественного образования, а его выпускники 
успешно работают во многих государственных 
органах. 

Примите самые искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и процветания. Пусть 
всегда живет в стенах юридического 
факультета дух творчества, а смелый 
поиск, профессиональный успех и впредь 
сопутствуют вам!

Поздравление от Генерального прокурора 
Республики БеларусьАлександра 
Владимировича Конюка

Дазвольце павіншаваць увесь калектыў юрыдычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з 

90-годдзем з моманту стварэння.

БДУ па праву займае вядучае месца ў падрыхтоўцы 
прафесійных кадраў для юрыдычнай сферы краіны. І гэта 

рэзультат самаадданай і высокапрафесійнай працы прафесараў 
і выкладчыкаў факультэта. Таму сёння трэба выказаць словы 
ўдзячнасці ў першую чаргу ўсім, хто самааддана і неабыякава 
працуе на ніве адукацыі.

З вялікай цеплынёй успамінаю студэнцкія гады і ганаруся 
тым, што з’яўляюся выпускніком юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Жадаю калектыву юрыдычнага 
факультэта БДУ поспехаў і дасягненняў, 

рэалізацыі новых ідэй і прафесійных планаў 
на карысць росквіту нашай Радзімы.

Віншаванне ад Старшыні 
Эканамічнага Суда Садружнасці 

Незалежных Дзяржаў Людмілы 
Эдуардаўны Камянковай

Паважаныя выкладчыкі, студэнты і выпускнікі юрыдычнага 
факультэта!

Я  ад усёй душы віншую юрыдычны факультэт БДУ з 
90-годдзем!

Лічу, што юбілей аднаго з найстарэйшых юрыдычных 
факультэтаў Беларусі - гэта знамянальная падзея для 

юрыспрудэнцыі нашай краіны.На працягу ўсяго свайго існавання 
факультэт рыхтуе высокакваліфікаваныя юрыдычныя кадры.

Мне, як таму, хто таксама некалі вучыўся на факультэце, 
асабліва прыемна, гледзячы на сённяшніх выпускнікоў, 

назіраць, як захоўваюцца і памнажаюцца лепшыя традыцыі ў 
выхаванні і падрыхтоўцы спецыялістаў. 

Віншаванне ад старшыні Рэспубліканскай 
калегіі адвакатаў Віктара Іванавіча 

Чайчыца

Я жадаю калектыву факультэта новых 
творчых поспехаў у справе падрыхтоўкі 

высокакваліфікаваных спецыялістаў, а 
таксама далейшага развіцця і росквіту на 
карысць нашай Беларусі.


