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Адшумела зімовая сесія, 
адгрымелі канікулы, студэнты 

юрфака гатовы прыступіць 
да наступнага семестра. І 
традыцыйна марафон юрфакаўскіх 
падзей адкрывае Рэспубліканская 
юрыдычная алімпіяда. Сёлета 
яна праходзіць у дванаццаты раз. 
Сярод ганаровых гасцей алімпіяды 
- Прарэктар БДУ, Першы намеснік 
Старшыні Вярхоўнага Суда 
Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі 
Міністэрства адукацыі і Генеральнай 
пракуратуры, намеснік дырэктара 
НЦПІ, намеснік кіраўніка Інстытута 
правывых даследаванняў НЦЗПД, 
старшыня Мінскай гарадской калегіі 
адвакатаў і многія іншыя. 

Праграма алімпіяды 
стандартна складаецца з 

завочнага і вочных тураў. У сценах 
юрфака 12 камандаў і 52 індывідуалаў 
праходзяць адборачны тур, пасля 
якога толькі абраныя варты змагацца 
за званне пераможца ў фінале. Для 
ўдзельнікаў падрыхтавана мноства 
заданняў, сярод якіх падрыхтоўка 
праекта правапрымяняльнага 
акта і экспертнага заключэння 
праекта НПА, адказ на зварот 
грамадзяніна, аналіз прававога 
казуса і падрыхтоўка публічнага 

Алімпіяда - 2016
выступлення, пра-
ходжанне тэставання, 
дэманстрацыя ве-
даў прафесійнай 
юрыдычнай лексікі 
на англійскай мове 
і інш. Здаецца, што 
чарада выпрабаванняў 
не скончыцца ніколі. 
Два дня напружанага 
змагання. Сцены 
юрфака быццам 
дыхаюць духам 
саперніцтва. 

- Якія адчуванні 
ад мінулага дня 
адборачнага тура? 
– звяртаемся мы 
з пытаннем да 
аднаго з удзельнікаў 
алімпіяды з Магілёва. 

- Вы ведаеце, я чакаў, 
што заданні будуць крыху 
лягчэйшымі. Аднак тым больш 
яны робяцца цікавейшымі ці 
што. Магчыма, гэта толькі 
мая думка (усміхаецца). Бо 
многія мае аднакурснікі былі ў 
абурэнні, мякка кажучы. 

Аднак усе гэтыя іспыты 
толькі набліжаюць нас да 

моманту праўды. Хто ж стане 
лепшым з лепшых? Хто годны 

ўзнагарод Беларускай студэнцкай 
юрыдычнай алімпіяды 2016?

 -Вы прайшлі выпрабаванні 
фінальнага тура алімпіяды. 
Што можаце сказаць пра 
два дні, якія правялі ў сценах 
юрфака? – звяртаемся мы 
з пытаннем да дзяўчыны, 
якая нярвова цярэбіць папку з 
дакументамі на апошнім радзе 
аўдыторыі, дзе з хвіліны на 
хвіліну павінны прагучаць 
вынікі алімпіяды 2016. 

- Ох. Я ўдзельнічаю ў 
алімпіядзе не першы год. 
І заданні, па сутнасці, 
аднатыпныя. Але, Вы ведаеце, 
я кожны год дзіўлюся, як 
удаецца арганізатарам зноў 
і зноў прыўносіць у заданні 
нешта новае.

- Гэта значыць, было зноў 
складана?

- Ну канешне! Калі Вам нехта 
скажа, што было нескладана, не 
верце гэтаму чалавеку. Цяжка 
хаця б таму, што мы вельмі 
абмежаваны ў часе. Плюс нервы, 
плюс незнаёмае становішча. 
Бо усё гэта ўплывае на 
падрыхтоўку заданняў. Але я 
асабіста магу сказаць, што ў 
гэтым і сутнасць алімпіяды. 

Каманда юрыдычнага факультэта, пераможца Алімпіяды - 2016
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Цябе кідаюць у бездань 
выпрабаванняў – і гэта 
такое ўзрушанне, што ніякае 
зубрэнне сярод навучальнага 
года не дасць такіх вынікаў. 
Ты выходзіш з аўдыторыі 
ўвесь перапоўненым думкамі 
пра тое, як шмат ты яшчэ 
не ведаеш і як шмат табе 
трэба яшчэ вывучыць. І, не 
паверыце, ідзеш і вучыш. І 
гэтыя адчуванні не параўнаць 
з іншымі.

Так, мы плаўна падышлі 
да ўрачыстай, фінальнай 

часткі алімпіяды. За вокнамі ўжо 
цёмна (бо 18:30 на гадзінніку), 
а ўдзельнікі літаральна 
выплёскваюць нярвовыя імпульсы. 
Закрыццё алімпіяды традыцыйна 
мерапрыемста доўгае. Кожны 
госць жадае павіншаваць 
удзельнікаў спаборніцтваў і 
аргкамітэт алімпіяды, многія 
партнёры выяўляюць жаданне 
ўручыць адмысловыя прызы. 
Момант абвяшчэння пераможцаў 
адцягваецца максімальна доўга.

І, нарэшце, гучаць доўгачаканыя 
словы. Нарэшце, напруга 

спадае. Нарэшце, кожны пазнаў, 
куды прывяла яго алімпіяда 
2016 года. Рэдакцыя газеты 
«Востраў ЮФ» віншуе студэнтаў 
юрфака. Яны, як і многія гады 
раней, займаюць прызавыя месцы 
сярод індывідуалаў і камандаў. Іх 
годныя выступленні не пакідаюць 
абыякавымі членаў журы і гасцей 
алімпіяды. Так трымаць, юрфак! 

І пасля ўсёй урачыстай мітусні 
рэдакцыя «Востраў ЮФ» 

звяртаецца за каментарыямі да 
Калінковіча Валерыя Леанідавіча 
- Першага намесніка Старшыні 
Вярхоўнага Суда Рэспублікі 
Беларусь. 

 - Валерый    Леанідавіч, 
пракаментуйце, калі 
ласка, які узровень 
падрыхтоўкі ўдзель-
нікаў алімпіяды 
сёлета? 

 - Вы ведаеце, 
як і кожны год, 
ёсць студэнты з 
высокім узроўнем 
падрыхтоўкі, ёсць і 
з нізкім. Тут нічога 
не зробіш. Для таго 
і існуе адборачны 
тур, каб адсеяць 
тых, хто не дацягвае 
да вяршыні. Скажу 
нават больш: ёсць 
актыўныя студэнты, 
ёсць не вельмі. Кожны 
паказвае тое, на што 
ён здольны. Галоўнае 
нам, як членам журы, 
не прагледзець 
штосьці каштоўнае 
ва ўдзельніку. Часам 
жа самыя сярэднія 
студэнты ў фінальным 
туры могуць паказаць 
нешта большае.

 - Часам сярод удзельнікаў 
вылучаецца выяўны фаварыт. 
Ці быў ён сёлета? 

- Я хітраваць не буду, 
але, як мне здалося, не было 
такога студэнта. Тых, што 
недацягваюць па узроўні - мы 
адсеялі яшчэ ў адборачным 
туры. У фінале ж сярод 
прызёраў усе выступалі 
прыкладна на адным узроўні. 
Нехта быў лепш у адным, 
нехта - у іншым.

- Ці былі заданні, якія 
выклікалі найвялікія цяжкасці 
ва ўдзельнікаў? 

- Не скажу, якія заданні 
выклікалі цяжкасці менавіта ва 

Вы ведаеце, ці тое ад 
таго, што я 20 гадоў 

прапрацаваў у судзе, ці тое 
ад таго, што я ў прынцыпе 

не прыхільнік рэформаў, 
але я не лічу патрэбным 

штосьці змяняць...

ўдзельнікаў. Па-мойму, з года ў 
год горш выконваюцца заданні, 
злучаныя з адміністрацыйным 
правам і працэсам. Студэнт не 
надае гэтай галіне асаблівай 
увагі. Не ведаю, як гэта 
патлумачыць, але гэта з’ява 
звычайная (смяецца).

- Што думаеце з нагоды 
занясення чагосьці новага, 
свежага ў алімпіяду? 

- (усміхаецца) Вы ведаеце, ці 
тое ад таго, што я 20 гадоў 
прапрацаваў у судзе, ці тое 
ад таго, што я ў прынцыпе 
не прыхільнік рэформаў, 
але я не лічу патрэбным 
штосьці змяняць у алімпіядзе. 
Паляпшаць – так! Гэта 
безумоўна. Але не змяняць. 
Удзельнікаў і гасцей з года 
ў год задавальняе узровень 
правядзення мерапрыемства, 
заданні падабраны так, каб 
закрануць глыбінныя веды 
студэнта, фармат праверкі 
гэтых ведаў таксама 
падабраны разнастайны, каб 
удзельнік паспрабаваў і паказаў 
сябе з розных бакоў. 

Улада Пырх

Валерый Леанідавіч Калінковіч- Першы намеснік Старшыні 
Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь
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У свеце сярод студэнтаў-
юрыстаў вельмі папулярныя 

спаборніцтвы ў фармаце «Moot 
Court». Яны праводзяцца ў розных 
сферах:

• міжнароднае публічнае 
права (Philip C. Jessup International 
Law Moot Court  Competition); 

• міжнароднае прыватнае 
права и міжнародны камерцыйны 
арбітраж (Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot, ICC Lex 
Mercatoria); 

• міжнароднае гуманітарнае 
права (Martens Moot Court Competi-
tion, Jean-Pictet Competition); 

• інвестыцыйны арбітраж 
(Frankfurt Investment Arbitration Moot 
Court) і інш. 

На юрыдычным факультэце 
БДУ штогод вясной праходзіць 

Конкурс па пытаннях міжнароднага 
прыватнага права і міжнароднага 
камерцыйнага арбітража «Moot 
Court». Конкурс «Moot Court» уяўляе 
сабой імправізаванае арбітражнае 
паседжанне, дзе ўдзельнікі 
выступаюць у ролі прадстаўнікоў 
бакоў у працэсе (ісца і адказчыка) 

перад арбітрамі.

У гэтым годзе ў якасці арбітраў 
на фінальным этапе Конкурсу 

выступілі:
Функ Ян Іосіфавіч – Старшыня 

МАС пры БелТПП, Старшыня 
Прэзідыума МАС пры БелТПП, 
доктар юрыдычных навук, прафесар 
(арбітр-старшыня); 

Пярэрва Іна Уладзіміраўна – 
арбітр МАС пры БелТПП, кандыдат 
юрыдычных навук; 

Міцкевіч Святлана Мікалаеўна – 
арбітр МАС пры БелТПП, адвакат, 
кіруючы партнёр адвакацкага бюро 
“МБПрава”.

На гэты раз дзякуючы суладнай 
каманднай працы, сабранасці 

і мэтанакіраванасці пераможцам 
конкурса «Moot court 2016»  стала 
каманда 5 у наступным складзе: 
Лойша Андрэй (8 група), Курцэвіч 
Аляксандр (8 група), Светкін Сяргей 
(8 група), Яраш Антон (10 група).

Лепшым аратарам конкурсу 
стала Наталля Булко. 

Менавіта яе мы папрасілі расказаць 
аб усіх «прывабнасцях» і «жахах» 
дадзенага конкурсу.

«Маючы вопыт 
гадавой пад-

рыхтоўкі і ўдзелу ў Willem 
C. Vis International Commer-
cial Arbitration Moot 2016 (г. 
Вена, Аўстрыя) і Moot Court 
2016 (юрыдычны факультэт 
БДУ, г. Мінск), я магу 
сказаць, што ўдзел у Moot 
Court – гэта найлепшая 
магчымасць навучыцца 
мысліць глабальна, 
выступаць перад арбітрамі 
і адказваць на складаныя 
пытанні, аналізаваць 
дактрыну і судова-
арбітражную практыку. 
Безумоўна, за гэтым стаіць 
шмат месяцаў карпатлівай 
працы, далёка не ўсе 
навыкі прапрацаваны, бо 
мастацтва выступаць на 
Moot Court прыходзіць з 
вопытам і гадамі стараннай 

падрыхтоўкі. 

Менавіта такія конкурсы 
найярчэй раскрываюць 

асабовыя якасці кожнага ўдзельніка, 
паколькі адна з самых галоўных 
умоваў удзелу – высокая матывацыя і 
гатоўнасць штотыднёва прысвячаць 
значную частку часу інтэнсіўнай 
працы у камандзе. Удзел у 
Конкурсе па пытаннях міжнароднага 
прыватнага права і міжнароднага 
камерцыйнага арбітража «Moot 
Court 2016», арганізаванага 
юрыдычным факультэтам БДУ на 
базе Міжнароднага арбітражнага 
суда пры БелТПП, пацвердзіла 
гэтыя высновы.

Працэс падрыхтоўкі ўключаў 
напісанне пісьмовых пазіцый 

(мемарандумаў) ісца і адказчыка, 
два месяцы трэніровак навыкаў 
вусных выступленняў і адказаў 
на пытанні, вывучэнне замежнай 
літаратуры і малюнкаў абсталявання 
(калі прадметам спрэчкі з’яўляецца 
якасць тавара, то часта менавіта 
веды тэхнічных момантаў 
становяцца вырашальнымі). 

“МootСourt”з першых вуснаў

Удзельнікі «Moot Court 2016»
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Конкурс быў сапраўды стрэсавым, 
але не ўсе ўдзельнікі  атрымалі 
веды і навыкі, якія немагчыма 
набыць за час навучання ў 
юрыдычных школах. Мы пагрузіліся 
ў праблематыку міжнароднага 
камерцыйнага арбітража, усебакова 
вывучалі Венскую канвенцыю аб 
дагаворах куплі-прадажу тавараў, 
вучыліся пераканаўча даказваць 
свой пункт гледжання і граматна 
выкладаць прававыя пазіцыі перад 
вопытнымі арбітрамі.

Дзіўна, але 
к анцэпцыя 

прававой пазіцыі 
з м я н я л а с я 
практычна перад 
кожным выступам, 
паколькі глыбокі 
аналіз справы 
і пошук новых 
м а т э р ы я л а ў 
прыносілі свежыя 
ідэі. Асабліва 
ўражвала патрэба 
дэталёвага выву-
чэння складаных 
тэхнічных ха-
рактарыстык аб-
сталяванняў і 
малюнкаў. Здава-
лася, што ў выніку 
шматгадзінных да-
следаванняў          і 
а б м е р к а в а н н я ў 
да фінальнага 
выступу былі 
знойдзены тыя 
самыя ідэальныя 
аргументы, але як 
паказала практыка, 
узровень ведаў 

у розных сферах павінен быць на 
парадак вышэйшым. І ўсё ж, досвед, 
які мы атрымалі за час ўдзелу ў Moot 
Court, неацэнны. На якасна новы 
узровень падняты навыкі вусных 
выступаў, аргументавання пазіцыі 
кліента, працы з камандай.

Безумоўна, удзел у Moot Court 
не быў бы магчымым без 

нашых выкладчыкаў і арганізатараў. 
Вялікі дзякую хочацца сказать 

Мяшчанавай Марыі Валянцінаўне 
за 2 гады супрацоўніцтва, за 
прафесіяналізм і натхненне, 
Сысуеву Цімуру Валер’евічу за 
энергію, каштоўныя рэкамендацыі 
і ўсебаковы аналіз пазіцыі ў 
паўфінале, што вельмі дапамагло 
пры падрыхтоўцы да фінальнага 
раўнда, Бяловай Тамары 
Аляксееўне за прафесійны прыклад 
таго, як праходзяць арбітражныя 
паседжанні, Царовай Людміле 
Васільеўне за парады і падтрымку 
на ўсіх раўндах, а таксама арбітрам 
і выкладчыкам, кожны з якіх унёс 
нешта ў наша развіццё!

Нашым калегам, патэнцыйным 
удзельнікам Moot Court 

хацелася б сказаць адно: 
удзельнічаць адназначна трэба! 
Конкурс сапраўды вельмі цікавы 
і карысны ва ўсіх сэнсах, але 
толькі пры адной важнай умове: 
вы гатовы і марыце прысвяцаць 
конкурсу і камандзе 20-25 гадзін 
кожны тыдзень, ахвяраваць часам 
семінарамі, асабістым жыццём, 
сном. Калі ласка, вырашайце 
адказна, каб потым не расчараваць 
ні сябе, ні каманду. Паўдзельнічая 
аднойчы  і адчуўшы увесь гэты 
вопыт, далей немагчыма спыніцца.   
«Мутэрамі» становяцца назаўсёды!  
Жадаю ўсім поспехаў і новых 
дасягненняў!»

Наталля Булко

Наталля Булко - лепшы аратар «Moot Court 2016»

Арбітры «Moot Court 2016»
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 Містэр и Місіс

ЮФ

Жыццё юрфака яркае 
і разнастайнае. 
Самымі папулярнымі 

з мерапрыемстваў у студэнцкам 
жыцці з’яўляюцца Містар юрфак 
і Багіня Феміда. Гэтыя падзеі 
звычайна праходзяць ў вясновую 
пару. Прырода абуджаецца ад 
зімовага сну, а студэнт, не грэбуючы 
навучальнымі момантамі, у поўнай 
баявой гатоўнасці да ўсяго новага, 
яркага, шумнага і незвычайнага. 
Містар і Феміда з года ў год 
вандруюць па розных сталічных 
начных клубах, што не можа не 
прыцягваць увагі моладзі.

Як заўважаюць многія 
бывалыя студэнты 
юрфака, гэта даўно ўжо 

не проста конкурс, гэта- 
сапраўднае шоу. Мы не 
можам не пагадзіцца з 
такой думкай. Удзельнікі 
абедзвюх імпрэз з 
кожным годам усё больш 
адыходзяць ад звыклых 
рамак конкурсаў 
«міс і містар». Кожны 
канкурсант хоча ўразіць 
публіку не толькі самім 
выступленнем, але і 
створанай эпатажнай 
выявай. Разнастайныя 
флэш-мобы, пацешныя 
відэа, салодкія сталы і 
шмат чаго іншага.

Ад н а к 
рухаюцца і 
змяняюцца 
не толькі самі 

ўдзельнікі. Арганізатары 
з юначай заўзятасцю 
з кожным годам 
услухваюцца ў сучасныя 
тэндэнцыі аналагічных 
конкурсаў і прыўносяць 
у Містэра і Феміду 
ўсё больш цікавага. 

Танцавальныя 
класы, наведванні 
кавярняў, катанне 
на квадрацыклах 
і г.д. У конкурсаў 
нават з’явіўся свой 
канал на YouTube.

Назіраючы 
за бітвай 

у д з е л ь н і к а ў , 
разумееш, што тут 
кіпіць сапраўдны 
азарт. Выступленні 
выходзіць зусім на 
іншы ўзровень. 
Н е й м а в е р н ы я 
шоу касцюмаў, 

дзіўныя харэаграфічныя здольнасці 
і цудоўныя галасы. На такой 
імпрэзе няма калі пазяхаць і, калі 
прызнацца, то і не хочацца, каб усё  
гэта скончвалася.

Аднак той, хто знаходзіцца 
па іншы бок сцэны ад нас, 
гледачоў, бачыць і адчувае 

ўсё зусім інакш. Недаспаныя ночы, 
збітыя падчас танцаў калены, 
неймаверная стомленасць і 
неапісальнае пачуццё крыўды і 
несправядлівасці ад не атрымленых 
перамог. Гэтае шоу каштуе 
ўдзельнікам неапісальных затрат 
сіл, сродкаў і часу.

І за гэта мы, гледачы, дзякуем 
ім! І віншуем пераможцаў 
конкурсаў Містэр юрфак і Багіня 

Феміда 2016 Яўгенія Макася і Дар’ю 
Лагачову! Вашы старанні сапраўды 
апраўдаліся. Вы выступілі бліскуча! 
Так трымаць!

Улада Пырх
Яўгеній Макась - Містэр юрфак 2016

Дар’я Лагачова- Багіня Феміда 2016
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Думкі ў той 
самы момант...

На працягу пяці гадоў яны 
дзялілі раніцу, абед, вечар і ноч 

з юрфакам. На працягу пяці гадоў 
яны весяліліся і гаравалі разам з 
родным факультэтам. На працягу 
пяці гадоў усё ішло менавіта да 
гэтага моманту. Моманту, які гэтак 
жа нявызначаны і зыбкі, наколькі 
жорстка катэгарычны і беззваротны. 
Яны нашы выпускнікі. Выпускнікі 
юрфака 2016.

Мы маглі б шмат што 
напісаць тут пра 

іх дасягненні, поспехі і 
перамогі. Аднак, мабыць, 
адыдзем ад звыклага 
фармату і паспрабуем 
акунуцца ў перажыванні і 
эмоцыі таго, хто ў апошні 
раз пераступае парог 
факультэта ў якасці 
студэнта. Дадзім слова 
выпускніцы юрфака 2016 
Ганне Каваль.

 «Зваротны адлік 
пачаўся з 

моманту абароны дыплома. 
Зараз чарговы прыход на 
факультэт стаў больш сімвалічным: 
калі б у момант паступлення мы 
толькі ведалі, наколькі прывяжамся 
да гэтага месца і наколькі роднымі 
стануць для нас выкладчыкі і 
аднакурснікі.

Апранаеш вечаровую 
сукенку, глядзіш у 

люстэрка і слёзы набягаюць: 
няўжо ўсё? Так хвалююча, 
як выходзіць з інтэрната 
на апошні вечар свайго 
студэнцкага жыцця, не было 
нават у моманты самых 
цяжкіх экзаменаў і залікаў! 
Едзем у Ліцэй і гутаркі толькі пра 
“А памятаеце…?” Зараз гэтыя 
недаспаныя ночы з-за падрыхтоўкі 
да кантрольных і атрыманыя заўвагі 

за спазненні на пару ўспрымаюцца 
зусім інакш, зараз ты ўсведамляеш, 
што паўтарыў бы гэта нягледзячы на 
ўсе цяжкасці, якія ўзнікалі ў кожнага 
студэнта юрыдычнага факультэта і 

якія кожны з нас навучыўся паспяхова 
пераадольваць.

Хваляванне тут жа развеялася 
атмасферным становішчам… 

Вітанні, кампліменты, 
смех і фотавыбліскі ва 
ўнутраным дворыку 
Ліцэя БДУ змяніла 
распачатая цырымонія 
ўручэння дыпломаў. 
Вось ужо і пачула 
сваё прозвішча. 
Распрастаўшы плечы 
і ганарліва падняўшы 
галаву, не спяшаючыся, 
як бы яшчэ спрабуючы 
крыху адсунуць гэты 
момант,выходзіш на 
сцэну — і ўжо трымаеш 
у руках адзін з вынікаў 
твайго старання за 

мінулыя 5 гадоў! Якія думкі ў гэты 
момант наведваюць цябе? Па-мойму, 
ніякія! Ты проста цешышся момантам!

Думаю, што ўжо шмат слоў 
падзякі было выказана нашаму 
прафесарска-выкладчыцкаму складу, 
аднак хочацца паўтарыцца і яшчэ 
раз сказаць “ДЗЯКУЙ” не толькі за 
веды, якія вы рупліва і паспяхова 
давалі нам, але і за досвед, неацэнны 
жыццёвы досвед, перадаючы як, вы 
выхоўвалі ў кожным з нас чалавека з 
высокім узроўнем духоўнай культуры! 
Менавіта дзякуючы Вам, кожны з 
нас можа сказаць з высока паднятай 
галавой “Я ГАНАРУСЯ БЫЦЬ 
ВЫПУСКНІКОМ ЮРЫДЫЧНАГА 
ФАКУЛЬТЭТА БДУ!”»

Ганна Коваль
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 Навіны з ПРАФБЮРО

У Прафбюро юрыдычнага 
факультэта адбыліся 

важныя змены! 20 мая 2016 года 
адбыўся справаздачна-выбарчы сход 
Прафбюро, на якім былі абраны 
новы старшыня, намеснік старшыні 
Прафбюро, а таксама сакратар, 
казначэй і старшыні камісій 
Прафбюро.

На сходзе прысутнічалі 
прафоргі акадэмічных груп, 

а таксама прадстаўнікі Прафкама 
студэнтаў БДУ: намеснік старшыні 
Прафкама студэнтаў БДУ – 
Спецанова Дар’я Юр’еўна і галоўны 
спецыяліст Прафкама студэнтаў 
БДУ– Красоўская Наталля 
Міхайлаўна.

Па традыцыі сход пачаўся са 
справаздачы дзейнага на 

той момант старшыні Прафбюро 
Ганны Шэўчык. Ганна падвяла вынікі 
двух з паловай гадоў кіраўніцтва 
Прафбюро, падзякавала калегам 
за плённую працу. Потым слова 
было дадзена намесніку старшыні 

камісіі па жыллёва-
б ы т а в ы х 
п ы т а н н я х 
навучэнцаў – 
Дзмітрыю Насачу.

Па с л я 
д а к л а д а ў 

надышоў час 
выбараў! Былі 
в ы с т а ў л е н ы 
кандыдаты, якія 
ўжо паспелі добра 
зарэкамендаваць 
і выявіць сябе ў 
працы Прафбюро. 
К о ж н а м у 
п р э т э н д э н т у 
была дадзена 
магчымасць крыху 
расказаць пра 
сябе, падзяліцца 
думкай пра працу 
а р г а н і з а ц ы і , 

прапанаваць шляхі далейшага 
развіцця.

Абсалютнай большасцю 
галасоў быў прыняты новы 

склад Прафбюро юрыдычнага 
факультэта:

Старшыня – Вераніка Грэсь
Намеснік старшыні – Яна 

Грышкевіч
Казначэй – Дар’я Лёгенькая
Сакратар – Аляксандра 

Грачок
Старшыня камісіі па 

жыллёва-бытавых пытаннях 
навучэнцаў – Андрэй Лойша

Старшыня камісіі па 
праектнай дзейнасці і 
культурна-асветніцкай працы – 
Валерыя Петрасян

Старшыня камісіі па 
арганізацыйна-масавай і 
інфармацыйнай працы – 
Вікторыя Кулакша

Старшыня сацыяльнай 
камісіі – Дар’я Сарбай

Старшыня камісіі па 

навучальна-вытворчай працы – 
Дар’я Лашына.

Старшыня камісіі па 
аздараўленчай, фізкультурна-
масавай і спартыўнай працы – 
Артур Піліпенка.

Таксама слова было дадзена 
гасцям з Прафкама 

студэнтаў БДУ. Яны заўважылі 
значны ўклад  Прафбюро 
юрыдычнага факультэта ў 
дзейнасць Прафкама студэнтаў 
БДУ, падзякавалі прадстаўнікам 
папярэдняга складу Прафбюро 
за выдатную працу і плённае 
супрацоўніцтва, уручылі граматы 
і падзякі.

Хацелася б выказаць словы 
падзякі Ганне Шэўчык і ўсяму 

папярэдняму складу Прафбюро за 
зробленае і за вялікі ўклад у развіццё 
арганізацыі. А Вераніку Грэсь і новы 
склад павіншаваць з абраннем.

Жадаем новай камандзе 
Прафбюро цікавых ідэй, 

запамінальных імпрэз, вясёлага 
баўлення часу ў калектыве і 
плённай працы!

Вікторыя Кулакша

Ганна Шэучык - старшыня папярэдняга склада Прафбюро


