


Паважаныя чытачы, газе-
та «Востраў ЮФ» рада 
вітаць вас на старонках 
свайго выдання ў но-

вым навучальным годзе. Мы нага-
даем вам аб тым, як хутка праляцела 
лета. Аб тым, якімі цудоўнымі былі 
сонечныя бесклапотныя дзянькі. 
Аб тым, што наперадзе цяжкі і пра-
цяглы «працагод». Аднак не варта 
засмучацца! І рэдакцыя нашай газе-
ты настойвае на гэтым, так як напе-
радзе ў вас не толькі навучальныя 
і працоўныя будні, але і буянства 
фарбаў і эмоцый восеньскай пары.

Кастрычніцкі нумар «Востраў 
ЮФ» традыцыйна прысвячаецца Дню 
нараджэння нашага роднага факуль-
тэта, якому ў гэтым годзе спаўняецца 
91 год. Аднак у кастрычніку і Бела-
рускі дзяржаўны ўніверсітэт святкуе 
свой Дзень нараджэння, з заснаван-
ня якога прайшло 95 гадоў! Такая 
дата не можа абыйсці нашай увагі.

Гісторыя юрыдычнага факуль-
тэта пачынаецца з дня стварэн-
ня БДУ. Ужо ў 1921 годзе існаваў 
факультэт грамадскіх навук з ад-
дзяленнем права. З 1925 года на 
базе гэтага аддзялення быў ство-
раны факультэт права і гаспадаркі, 
які праз доўгія гады, перажыва-
ючы розныя трансфармацыі, на-
бывае знаёмую кожнаму з нас на-
зву юрыдычнага факультэта БДУ.

Так, можна сказаць, на праця-
гу дзевяноста пяці гадоў прававеды 
крочаць скрозь часы нага ў нагу з 
Беларускім дзяржаўным універ-
сітэтам. Мы ганарымся БДУ! Мы 
ганарымся родным факультэтам!

І ў гонар такой знамянальнай 
даты рэдакцыя нашай газеты 
ўяўляе вашай увазе нумар, у 
якім сабраны падзеі, перамогі, 

асобы, якімі сёння ганарыцца юрфак.
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Рэдакцыя газеты «Вос-
траў ЮФ» шчыра віншуе 
Максіма Уладзіміраві-
ча Місько з абраннем 

дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь! Максім Уладзіміравіч - 
старшыня Фонда міру, кандыдат 
юрыдычных навук, дацэнт кафе-
дры фінансавага права і прававога 
рэгуліравання гаспадарчай дзейна-
сці юрыдычнага факультэта БДУ.

Фонд міра рэалізуе праграмы 
ўмацавання міру, сяброўства, узае-
маразумення, згоды паміж людзьмі і 
народамі, прапаганды і ўвасаблення 
ў жыццё ідэй міласэрнасці і гуманіз-
му па падтрымцы таленавітай молад-
зі, аказвае матэрыяльную дапамогу 
найбольш неабароненай частцы 
насельніцтва, шэфствуе над ветэра-
намі вайны і працы, удзельнічае ў 
рамонце і рэканструкцыі помнікаў і 
абеліскаў, магільнікаў і пахаванняў 
воінаў і партызанаў, рэалізуе эка-
лагічныя праекты, удзельнічае ў ін-
шых дабрачынных мерапрыемствах.

На сённяшні дзень 
вядзецца праца па 
стварэнні Моладзе-
вага блока Белару-

скага фонду міра, які будзе з’яўляц-
ца добраахвотным аб’яднаннем 
студэнцкай моладзі, якія з’яўля-
юцца членамі Беларускага фонду 
міра. І 20 верасня 2016 года ў межах 
гэтага напрамку студэнтамі юрфа-
ка была арганізавана дабрачын-
ная акцыя ў дзіцячым доме №2, 
які знаходзіцца ў горадзе Мінску.

Падчас акцыі выхаванцам 
дзіцячага дома прапанавалась па-
разважаць на вельмі важныя тэмы: 
«што такое дабро?»,  «што такое 
мір?». Студэнты нашага факультэ-
та падрыхтавалі дзецям музыкаль-
ныя падарункі, пад якія хлопцы і 
дзяўчаты з задавальненнем удзель-
нічалі ў самых розных гульнях і 
майстар-класах. Ну і, канешне ж, не 
абышлося без доўгачаканых пада-
рункаў: салодкае, садавіна, развіва-
ючыя гульні, кнігі і шмат іншага.

Дарыць усмешкі, дарыць 
радасць, эмоцыі і цудоўны на-
строй - вось што значыць да-
бро для ўдзельнікаў Моладзевага 
блоку Беларускага фонду міра!

Улада Пырх

Выкладчык юрфака 
ў Палаце прадстаўнікоў
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Многія і многія гады 
юрфак з’яўляецца 
неад’емнай част-
кай БДУ. Мы супра-

цоўнічаем з іншымі факультэтамі 
па мноству напрамкаў, аб адным 
з якіх паведаем у гэтым артыкуле. 

Вось ужо амаль сем гадоў існуе 
студэнцкі праект «Дні права», у межах 
якога студэнты юрыдычнага факуль-
тэта дапамагаюць навучэнцам неюры-
дычных спецыяльнасцей спазнаць азы 
прававой навукі. Такая ініцыятыва 
«юрфакаўцаў» знаходзіць цікавасць з 
боку студэнтаў самых розных спецы-
яльнасцей. У гэтым годзе, 8 верасня, 
навучэнцы нашага факультэта наве-
далі геаграфічны факультэт. Кожны 
жадаючы мог задаць прававое пытан-
не, якое яго цікавіла. Аднак агульная 
тэма візіта была далучана да знакавай 
падзеі нашай краіны: выбараў дэпу-
татаў Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 

Дзяніс Бортнікаў, Раман Клім-
коў, Аляксандр Федаровіч і Ілля 
Пратасеня правялі лекцыю, у якой 
пазнаёмілі географаў з азамі кан-
стытуцыйнага права: разабралі ас-
ноўныя палажэнні Канстытуцыі, за-
кранулі пытанні формы кіравання ў 
Рэспубліке Беларусь, ну, і канешне, 
замацавалі веды студэнтаў пра вы-
барчую сістэму нашай дзяржавы. 

З году ў год студэнты юрфака 
наведваюць усё новыя і новыя 
факультэты БДУ, павыша-
ючы прававую граматнасць 

моладзі нашай краіны. Не можа не 
радаваць факт, што 
кожны раз гэтыя 
сустрэчы чакаюць 
з нямалай цікава-
сцю, кожны раз студэнты 
знаходзяць шмат 
пытанняў, кожны раз 
ініцыятары мерапры-
емства пакідаюць новы 
факультэт з упэўне-
насцю, што права-
вая самасвядомасць 
гэтых грамадзян нашай 
краіны развіваецца 
і дзякуючы ўкладу 
юрыдычнага факультэ-
та БДУ.

Вікторыя Кулакша

Права для кожнага
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Юрыдычны факуль-
тэт БДУ заўсёды быў 
вядомы выдатнымі 
дзеячамі беларускай 

юрыспрудэнцыі. Следчыя, пракуро-
ры, адвакаты, суддзі, вучоныя – вы-
пускнікі юрфака становяцца сапраўд-
нымі майстрамі сваёй справы. Яшчэ 
адно падцверджаджанне гэтага факта 
- выпускніцы юрыдычнага факуль-
тэта 2014 года Юлія Суднік і Наталля 
Петрачэнка, якія сталі пераможцамі 
рэспубліканскага конкурса прафесій-
нага майстэрства маладых следчых. 

Конкурс праводзіўся ў два эта-
пы: спачатку выбіралі лепшых след-
чых у рэгіёнах, а затым перамож-
цы рэгіянальных этапаў (усяго 22 
удзельніка) спаборнічалі паміж сабой.

У якасці выпрабаванняў для мала-
дых супрацоўнікаў быў падрыхтаваны 
шэраг тэарэтычных і практычных за-
данняў. Праверка тэарэтычных ведаў 
праводзілася па пытаннях заканадаў-
ства ў сферы праваахоўнай дзейнасці, 
крымінальнага права, крымінальнага    
працэсу  і   крыміналістыкі.

У якасці практычных за-
данняў канкурсантам 
неабходна было пра-
весці з выкарыстаннем 

крыміналістычнай тэхнікі пэўныя 
следчыя дзеянні ў змадэліраваных 
сітуацыях, максімальна прыбліжа-
ных да рэальных. Іскрынкай конкур-
су стала публічнае выступленне, дзе 
кожны следчы павінен быў лаканіч-
на, ёміста і за абмежаваны час выка-
заць свае думкі па заяўленай тэме.

Па выніках конкурсу першае мес-
ца заняла старшы лейтэнант юстыцыі 
Суднік Юлія Генадзьеўна (старшы след-
чы ўпраўлення Следчага камітэта па г. 
Мінску), а трэцяе – старшы лейтэнант 
юстыцыі Петрачэнка Наталля Улад-
зіміраўна (старшы следчы ўпраўлен-
ня Следчага камітэта па г. Мінску)

Шчыра віншуем Юлію і На-
таллю і жадаем ім далейшых по-
спехаў! Юрыдычны факультэт га-
нарыцца сваімі выпускнікамі!

Вікторыя Кулакша

лепшыя
сярод 
лепшых
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Стаць сапраўдным юры-
стам – мара спелай мала-
досці. Вядома, у сілу ўзро-
сту першапачаткова гэта 

рашэнне было не зусім усвядомленым. 
Аднак, нягледзячы на адсутнасць жыц-
цёвага вопыту, я заўсёды ўяўляў сабе 
канчатковую мэту і ведаў, у якім на-
прамку мне для гэтага трэба рухацца.

Першы дзень на факультэце... 
Прызнаюся шчыра, спачатку гэта было 
больш падобна на нейкі хаос. Новыя 
людзі, месцы, лекцыі, семінары, інтэр-
нат. І, вядома ж, дзяўчаты. Такіх няма 
нідзе. Дзівіла дынаміка таго, што ад-
бываецца вакол, а таксама разнастай-
насць абсалютна непадобных адзін 
на аднаго людзей. Людзей юрфака.

Аднак менавіта тады ў мяне па-
чало фармавацца ўяўленне аб тым, да 
чаго неабходна імкнуцца. Мы атрым-
лівалі класічную юрыдычную аду-
кацыю. Пры гэтым я ніколі не сум-
няваўся, што не памыліўся са сваім 
жыццёвым выбарам. З першага дня на-
вучання і да цяперашняга часу я заўсёды 
ведаў, што знаходжуся менавіта там, дзе 
трэба. На юрыдычным факультэце БДУ.

Ужо праз некаторы час я магу з 
поўнай упэўненасцю сказаць, што сту-
дэнцкія гады – гэта найлепшыя гады. Ты 
малады, поўны сіл, нічым не абмежава-
ны і нішто цябе не абцяжарвае. У той 
жа час у цябе процьма ідэй, магчымас-
цяў, унутранага патэнцыялу і напрам-
каў для развіцця. І самае галоўнае, што 
побач з табой ёсць патрэбныя людзі, 
якія заўсёды могуць дапамагчы рэалі-
заваць твае «напалеонаўскія» планы.

Бясспрэчна, я хацеў бы перажыць 
ці хоць на нейкае імгненне падоўжыць 
гэтыя «залатыя» гады. Таму што студэн-
цтва – гэта той жыццёвы этап, які аса-
цыюецца ў мяне са словам «упершыню». 
Тады для нас усё было ўпершыню і здава-
лася неацэнным. Менавіта на факультэ-
це я ўпершыню сустрэў тых людзей, якія 
кардынальным чынам аказалі ўплыў на 
маё далейшае жыццё. Упершыню мне 
пашчасціла сустрэць сапраўдных, са-
мых верных сяброў і першае каханне...

Адным з такіх сапраўдных Вы-
кладчыкаў стаў для мяне Грун-
тоў Ігар Алегавіч. Гэта сапраў-
ды Вялікі чалавек з выдатнай 

харызмай, які адным толькі сваім поглядам 
або жэстам мог прымусіць трапятаць ўсю 
аўдыторыю. Пры гэтым усе дакладна ведалі, 
што калі мы пройдзем яго «ўгалоўку», то па-
спяхова здадзім і ўсё астатняе. Я думаю, ён 
надоўга запомніўся многім студэнтам. Бо 
нават пасля здачы экзамену мы ўспаміна-
ем аб ім з вялікай павагай. Напэўна, ме-
навіта да гэтага і варта імкнуцца кожнаму.

Успамінаючы, як упершыню я прый-
шоў студэнтам на юрфак у красоўках і 
джынсах, нават і падумаць не мог, што праз 
7 гадоў я таксама зайду ў аўдыторыю і ска-
жу ўжо сваім студэнтам: «Добры дзень, 
я ваш выкладчык». Менавіта тады я ад-
чуў лёгкае хваляванне, і, самае галоўнае, 
адказнасць. Адказнасць за кожнага з іх.

Сваім студэнтам хацелася б пажадаць 
навучыцца граматна размяркоўваць свой час 
і, самае галоўнае, імкнуцца паспяваць рэалі-
заваць усё самае лепшае, што ёсць у студэнта. 
Неабходна, каб кожны сам зрабіў сваё сту-
дэнцтва і потым, праз гады, сказаў: «Так, гэта 
адны з самых выдатных гадоў майго жыцця».

Час ідзе, юрфак мяняецца. Аднак пры-
емна ўсведамляць, што наш універсітэт 
сёння – гэта ўсё той жа тытан. Гэта ўсё тыя 
ж таленавітыя вучоныя, тыя ж манумен-
тальныя даследаванні і адкрыцці. Гэта тая 
фундаментальная база і тая класічная шко-
ла адукацыі, якая заўсёды адрознівала БДУ. 
На сённяшні дзень нам патрэбны сучасныя 
ідэі і маладыя кадры, якія прыўнясуць на-
візну і актуальнасць у працэс навучання, 
не змяняючы пры гэтым класічныя асновы.

А для мяне юрфак – гэта людзі. Менавіта 
той юрфак і тая атмасфера, якой ужо ніколі 
не будзе. Але адно заўсёды застанецца няз-
менным: назаўсёды любімы - мой Юрфак.

Але, нягледзячы на ўвесь круга-
зварот падзей сапраўднага студэнцкага 
жыцця, я заўсёды стараўся добра вучыц-
ца. На мой погляд, на юрфаку заўсёды той, 
хто хацеў вучыцца, вучыўся нягледзячы 
ні на што. А нашы Выкладчыкі рабілі для 
гэтага ўсё, і, можа, нават трошкі больш.

Вядома, былі часы, калі мне (як 
класічнаму студэнту) прыходзілася да-
сыпаць на лекцыях у сувязі з урачы-
стымі мерапрыемствамі юрыдычнага 
факультэта, якія прайшлі напярэдадні.  
Адным з яркіх і незабыўных святаў для 
мяне быў Дзень нараджэння юрыдыч-
нага факультэта БДУ, што святкаваў-
ся ў Палацы культуры Чыгуначнікаў. 
Па-простаму – «ДКЖ». Я думаю, што 
тыя «юрфакаўцы», якія яшчэ заспелі гэ-
тую грандыёзную падзею, ніколі не за-
будуць атмасферу мерапрыемства, якое 
аб’яднала духам простых студэнтаў, 
выдатных выпускнікоў і паважаных вы-
кладчыкаў нашай любімай «Alma mater».

Менавіта выкладчыкам хочац-
ца сказаць асобнае дзякуй. На першы 
погляд, яны здаваліся строгімі, вельмі 
сур’ёзнымі і недасягальнымі. Але ў той 
жа час заўсёды з асаблівым трапятан-
нем ставіліся да кожнага студэнта. Ад-
нак, нягледзячы ні на што, кожны з іх 
заставаўся прафесіяналам сваёй спра-
вы. Прафесіяналам з вялікай літары.

Для мяне гэта выяўлялася нават у 
дробязях: яны ніколі не глядзелі на нас 
звысоку, пры гэтым паважліва называ-
ючы «калегамі». Менавіта тады я ўпер-
шыню і ўбачыў на практыцы тое залатое 
правіла маральнасці, аб якім раней мы 
чыталі ў школе: «Стаўся да людзей так, 
як хочаш, каб яны ставіліся да цябе». 

Гарэцкi
Аляксей
СтанiслававIч

выкладчык з   
     2016 года

Юрфак - гэта людзi. Людзi, якiя ствараюць гiсторыю факультэта, БДУ i краiны.
якiя вывучаюць новае пакаленне юрыстау, якiя скрозь гады нясуць ганаровае iмя 

«Выкладчык юрыдычнага факультэта»

Наша газета прадстауляе вам гiсторыi выкладчыкау юрфака. Ад самых малод-
шых да карафеяу юрыдычнай навукi. Ад выхаванцау да настаунiкау. 

Аднак аб адным - аб Юрфаке!
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На юрфаку я апынуўся 
дзякуючы волі выпад-
ку. Хоць у сям’і ніколі не 
было юрыстаў, ведаў, што 

гэта лепшы факультэт з усіх, і ставіўся 
да яго з павагай. Аднак заўсёды лічыла-
ся, што туды вельмі цяжка паступіць, 
таму атрыманне адукацыі на юрфаку 
хутчэй было нейкай нязбытнай марай, 
сур’ёзна я яго ніколі не разглядаў. Ціка-
ва, але аб працы юрыста ў той час я меў 
толькі самае агульнае ўяўленне, цвёрда 
ведаючы толькі тое, што гэта адна з са-
мых прэстыжных і цікавых прафесій. 
Рашэнне аб паступленні на юрфак было 
прынята літаральна за некалькі дзён да 
пачатку ўступных экзаменаў. І я выйграў 
у латарэю! Дзень прыняцця рашэння аб 
маім залічэнні на факультэт лічу сваім 
другім днём нараджэння. Як цяпер па-
мятаю першы арганізацыйны сход у бу-
дынку юрфака па вуліцы Маскоўскай: 
велізарная аўдыторыя, шмат людзей, 
і я сярод іх. Гэта было шчасце. Тады 
я ўсвядоміў: «Так, мары збываюцца».

Студэнцтва – гэта асаблівы перыяд 
у жыцці любога чалавека, а студэнцтва 
на юрфаку асаблівей у кубе. Я не быў ак-
тывістам, магло здацца, што я і зусім ста-
раніўся грамадскай дзейнасці. Хоць былі 
мерапрыемствы, наступ якіх чакался з 
нецярпеннем. Дзень юрфака ў “ДКЖ”, 
бадай, самае запамінальнае. Без пера-
большання, кожны дзень ва ўніверсітэт я 
хадзіў як на свята. У мяне не было думак, 
што нейкі прадмет важны, і ў ім варта 
разбірацца, а другі - не. Як раней, так і 
цяпер, абсалютна ўпэўнены, што юрыст, 
добры юрыст, павінен ведаць калі не ўсё, 
то вельмі многае. Я хадзіў на лекцыі, на 
семінары, пісаў канспекты, але ніколі 
не быў завучкай. Я не сядзеў за першай 
партай, мяне гэта нават раздражняла. Я 
вучыўся, спрабуючы глыбей зразумець 
розныя нюансы. Атрыманне высокіх ад-
знак не было для мяне самамэтай. Калі 
ты робіш нешта для сябе, ты ведаеш, 
што так трэба, што гэта правільна. Гэта 
і было той матывацыяй, якую, у пэўным 
сэнсе, можна лічыць сакрэтам поспеху. 
Метадам спроб і памылак я выпраца-
ваў для сябе пэўныя спосабы падрых-
тоўкі да іспытаў, схемы для запамінання. 

Датычна выкладчыкаў у 
мяне ніколі не было аса-
блівых стэрэатыпаў. Я 
заўсёды ведаў, што яны 

таксама людзі. Выкладчык не задум-
ваецца, як ён будзе праводзіць заўтра 
экзамен, гэта яго праца. І ён павінен 
зрабіць яе добра. Што да ўніверсітэта ў 
цэлым, то мне здаецца, важна разумець, 
што выкладчык вышэйшай школы – 
гэта вялікая рэдкасць. І павінны быць 
створаны ўмовы для таго, каб ён быў за-
бяспечаны і мог якасна выконваць сваю 
працу, займаючыся любімай справай.

Калі ж разважаць аб студэнтах, то, 
ў цэлым, стандарты ў навучанні павінны 
быць адны. Калі ты студэнт, ты павінен 
імкнуцца да паспяховай вучобы. Не-
сумненна, сучаснай моладзі вучыцца 
куды лягчэй. З развіццём тэхналогій 
магчымасцяў з’явілася мноства, і сту-
дэнты павінны імі карыстацца. Уявіце 
сабе, нават у мой час было неймаверна, 
што праз імгненні па адным пстрычцы 
экрана планшэта або смартфона пе-
рад табой будзе ўся неабходная інфар-
мацыя. Вельмі хочацца, каб студэнты 
добрасумленна ставіліся да вучобы і 
ўсе тыя магчымасці, якія ёсць у іх ця-
пер, выкарыстоўвалі па максімуме.

Думаю, юрфак зараз аб’ектыўна 
іншы, чым у мой час. Гэта вытлума-
чальна: час мяняецца і мяняюцца людзі. 
Але ён па-ранейшаму юрфак – на мой 
погляд – лепшы факультэт універсітэ-
та. Скончыць юрфак для пачынаюш-
чага юрыста – гэта атрымаць своеаса-
блівую пуцёўку ў жыццё. Юрфак – знак 
якасці. Ён ім быў і ім жа застанецца. 

Таксама як і аб паступленні на юр-
фак або аб выдатным дыпломе, я тым 
больш не думаў, што буду выкладаць. 
Проста так атрымалася. Можа быць, гэта 
здольнасці або толькі вялікая цікавасць, 
але мне лёгка давалася вучоба. Акрамя 
таго, я заўседы хацеў усё рабіць добра. 
Вядома, падчас вучобы, спасцігаючы азы 
прафесіі, я ўвесь час думаў аб тым, кім 
жа мне стаць. Бліжэй за ўсё я разглядаў 
пракуратару. Ніколі не наведвала думка, 
што я памыліўся з выбарам прафесіі: не 
шкадую, што стаў юрыстам, выкладчыкам.

Сваю першую групу я памятаю і ця-
пер, гэта былі вельмі прыемныя рабяты. 
Вядома, тады я добра падрыхтаваўся да 
майго першага занятку і хоць хваляваўся, 
але стараўся зрабіць гэта незаўважным 
для іх. Спадзяюся, у мяне атрымалася. 

Юрфак пачынаецца з выкладчы-
каў. На шчасце, на маім шляху былі тале-
навітыя людзі, карыфеі, закаханыя ў сваю 
справу. Іх мастацтва шмат у чым абумовіла 
і мой далейшы стыль працы на права-
вой ніве. Я выразна памятаю, як першую 
лекцыю па крымінальным праве чытаў 
Аляксандр Уладзіміравіч Баркоў. Я адразу 
зразумеў, які прадмет з’яўляецца самым 
цікавым і маім любімым. Праз 16 гадоў я 
па-ранейшаму так лічу. Хоць і не ўпэўне-
ны, як бы склалася мае жыцце, калі б гэты 
курс у мяне чытаў нехта іншы. Адчуваю 
гонар ад таго, што з’яўляюся вучнем яго 
школы. Неверагодна прыемна, што ўжо 
на працягу доўгага часу нас звязваюць до-
брыя адносіны, якімі я вельмі шаную. Для 
мяне ён не проста калега, самы аўтарытэт-
ны спецыяліст па крымінальнаму праву ў 
нашай краіне, але і настаўнік, з якім можна 
абмеркаваць любыя пытанні. Напісаннем 
сваёй манаграфіі, выдадзенай у мінулым 
годзе, я заняўся пабольш таму, што Аляк-
сандр Уладзіміравіч заўсёды хацеў, каб 
яго вучні не спыняліся на падрыхтоўцы 
дысертацыі як кваліфікацыйнай працы 
для вузкіх спецыялістаў, а афармлялі яе ў 
манаграфію для шырокага кола чытачоў. 
Прыемна, што выхад кнігі яго парадаваў.

Сахарчук
Аляксей

iванавiч

выкладчык з
    2007 года
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Для мяне выбар прафесіі быў 
невыпадковы. Рэч у тым, што 
ў маёй сям’і ўжо былі юры-

сты, і, апроч таго, акаляючыя людзі 
чамусьці лічылі, што мне больш за ўсё 
падыходзіць менавіта гэтая прафесія. 
Мабыць, гэта было звязана з адметным 
характарам, з абвостраным пачуццём 
справядлівасці, з актыўнасцю, якой я 
валодала яшчэ ў школьныя гады. Да 
мяне звярталіся за парадай і за дапа-
могай. Магчыма, таму пытанне выбару 
прафесіі вырашылася мною з лёгкасцю. 

Паступіць на юрфак было вель-
мі складана. Помню, калі я прыйшла ў 
аўдыторыю, аказалася, што большасць 
студэнтаў – гэта сталыя людзі, якія ўжо 
адслужылі ў войску, мелі стаж працы, 
набылі жыццёвы досвед. Таму мы не 
толькі вучыліся з імі, але і вучыліся ў іх. 
Тады на нашым факультэце была такая 
асаблівасць: практычна на 70% юрфак 
складаўся з мужчынскай аўдыторыі і 
толькі нязначнай колькасці дзяўчын. 

Для мяне найбольш запаміналь-
нымі сталі пары па тэорыі дзяржавы 
і права М.К. Казлова. Як сёння памя-
таю зачаравальныя лекцы прафесараў 
І.А.Юхо, А.В. Баркова, а таксама А.А.
Галаўко, які пасля стаў не толькі маім 
навуковым кіраўніком пры напісанні 
дысертацыі, але і сябрам, памагатым па 
жыцці. Добра памятаю, як выкладаў у 
нас экалагічнае права цяперашні дэкан 
С.А. Балашэнка. Я тады была ўжо на 
старэйшым курсе, а ён толькі першы год 
працаваў у нас на факультэце. Дзіўна, 
але са студэнцтва памятаюцца многія 
дробязі, як быццам гэта было ўчора.

Думаю, што ў студэн-
цтве кожны змо-
жа знайсці для сябе 

штосьці лепшае. Тое, што аба-
вязкова будзе ўспамінацца і ў 
далейшым жыцці. Галоўнае па-
мятаць, што гэты час трэба ша-

наваць і быць адкрытым для яго: 
развівацца, марыць,займацца спор-

там, музыкай і проста атрымваць 
ад усяго неймавернае задавальненне.

Маё студэнцкае жыццё праходзіла 
не менш цікава, чым у сучасных студэн-
таў. Менавіта на юрфаке я сустрэла люд-
зей, якія не толькі падзялілі са мной гады 
юнацкасці, але і засталіся добрымі сябрамі 
па жыцці. Навучальны працэс не быў для 
мяне цяжкім. Тады праводзілася мноства 
культурна-масавых мерапрыемстваў, сту-
дэнцкіх тэатраў, стэмаў. З найвялікшым 
задавальненнем я прымала ўдзел і ў спар-
тыўных спаборніцтвах па лёгкай атлетыцы.

Таксама па некаторых дысцыплінах 
я прымала ўдзел у Юрыдычнай алімпіяд-
зе. Большую цікавасць у мяне выклікалі 
прадметы крымінальна-прававой накіра-
ванасці. У тыя гады Алімпіяды праходзілі 
ў іншым фармаце. Яны праводзіліся ў рам-
ках Усесаюзнай Юрыдычнай алімпіяды. 
А асобныя этапы - на ўзроўні Рэспублікі.

Што да навучальнага працэсу, то магу з 
упэўненасцю сказаць: цяпер многае змяніла-
ся з часоў майго студэнцтва. Сёння студэн-
ты з радасцю гатовы прагуляць пару тройку 
лекцый. Раней жа кожны імкнуўся не пра-
пусціць заняткаў, усе слухалі і чулі выклад-
чыкаў, лавілі кожнае слова, адкрыўшы рот. 
Мы шмат вучыліся, хадзілі ў чытальныя 
залы, канспектавалі літаратуру, вывучалі 
нарматыўную базу, якую знаходзілі ў лаба-
раторыі заканадаўства. І ўсё гэта трэба было 
паспець пасля заняткаў ва ўніверсітэце. 

Аднак жыццё змяняецца, і з’яўляецца 
больш магчымасцяў. Магчымасцяў для засва-
ення прававых дысцыплін, для атрымання но-
вай інфармацыі, для азнаямлення з заканадаў-
ствам іншых дзяржаў. У такіх рэаліях студэнту і 
прасцей, і складаней адначасова. З аднаго боку, 
даступнасць інфармацыі расчыняе для яго но-
выя магчымасці, але, з іншага боку, спараджае 
сур’ёзныя праблемы ў ацэнцы яе дакладнасці. 

Пасля сканчэння факультэта я зноў 
вярнулася на юрфак, але ўжо ў 
якасці аспіранта, і пад кіраўніцтвам 

А.А. Галаўко абараніла дысертацыю. У гэты ж 
час у нас была практыка: мы павінны былі пра-
водзіць практычныя заняткі ў студэнтаў. Спа-
чатку нам даручаліся асобныя тэмы, і толькі 
пад кіраўніцтвам выкладчыка мы маглі пра-
водзіць пары. Нам даводзілася доўга і карпат-
ліва рыхтавацца да такіх заняткаў (перачыт-
ваць літаратуру, складаць планы, узгадняць іх 
з кіраўніком, абмяркоўваць праблемныя пы-
танні). Мабыць, цяпер няма такой цеснай пра-
цы прафесара і аспіранта.

Па завяршэнні 
аспірантуры ў 1997 
годзе я пачала выкладаць. 
Спачатку гэта было адміністрацый-
нае права, і ў гэтым мне вельмі 
дапамагаў прафесар А.Н.
Крамнік, які ўзяў мяне пад 
сваю апеку. Пачатак выклад-
чыцкай кар’еры быў для мяне 
вельмі хвалюючым. Я старанна 
рыхтавалася да заняткаў, пра-
думвала магчымыя пытанні 
ад навучэнцаў, шукала адка-
зы. Думаю, я была строгім вы-
кладчыкам для студэнтаў. Па боль-
шай частцы гэта звязана з тым, што я сама 
вельмі адказны чалавек і 
чакаю таго ж ад іншых.

Ацэньваючы ў 
цэлым студэнцтва тых ча-
соў, калі я вучылася сама, пачынала працава-
ць выкладчыкам і цяперашняга часу, я б не 
заўважыла вялікай розніцы. Мне здаецца, што 
гэта залежыць не ад часу, не ад эпохі, а ад саміх 
студэнтаў. Студэнты прыходзяць розныя. Бы-
ваюць больш зацікаўленыя, бываюць менш.

Які ён, мой юрфак? Ёсць такое слова, про-
стае, універсальнае, для кагосьці нават баналь-
нае, але яно паказвае маю сувязь з юрыдычным 
факультэтам - Любімы. Мой юрфак – любімы 
юрфак. Любоў тут ва ўсім: любоў да жыцця, да 
прафесіі, да сяброў, да працы і, вядома, любоў 
да студэнтаў. Я люблю студэнтаў. Думаю, што 
іх можа зацікавіць толькі неабыякавасць да 
прафесіі, да той справы, якою ты займаешся. 
Я не магу ставіцца да студэнтаў абыякава, і, 
здаецца, яны гэта адчуваюць. Вельмі хачу, каб 
у кожнага з іх усё склалася ў жыцці і ўсяляк ім-
кнуся ім у гэтым дапамагаць. Спадзяюся, што 
ў той ці іншай меры ў мяне гэта атрымваецца. 
Студэнты, выкладчыкі, іншыя супрацоўнікі 
факультэта – гэта важная частка майго жыцця.

Чупрыс
Вольга

Iванауна

выкладчык з
    1997 года
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Я заўсёды лічыў і лічу, 
што юрыст – гэта ча-
лавек, які адстойвае 
справядлівасць і імк-

нецца рабіць разумнае і добрае. Я 
вучыўся на вячэрнім аддзяленні юр-

фака. Пасля школы паступаў на дзённае 
аддзяленне, конкурс сярод школьнікаў 

быў 25 чалавек на мес-
ца (для «стажнікаў» 
быў свой конкурс), 
з чатырох экзаменаў 

– тры здадзены на пяць 
і адзін - на чатыры. Таму на дзён-

ны «прайсці» не атрымалася. Цяжка 
ўспомніць, што я падумаў, калі ўвайшоў 
у сцены факультэта, але было адчуванне 
свята, пачатка новага перыяду ў жыцці. 
Асабліва запомніўся будынак, у якім мы 
пачыналі вучыцца. Ён быў побач з геа-
графічным корпусам і аналагічны яму.

«Лепшага» ў жыцці кожнага заў-
сёды шмат, і таму толькі так казаць аб 
студэнцтве не буду. Але ж ажаніўся я 
на аднакурсніцы. Яна пачынала працу 
сакратаром судовага пасяджэння, прай-
шла ўсе звёны судовай сістэмы, у ця-
перашні час – суддзя Вярхоўнага Суда.

У                студэнцкія гады 
мне асабліва за-
помніліся пер-
шыя лекцыі, яны 

былі вельмі цікавыя. Нашы выкладчыкі 
працавалі з поўнай аддачай, для нас яны 
былі амаль «боствамі». Ды і мы, студэн-
ты, прыйшлі вучыцца. У мяне было шмат 
любімых прадметаў. Напрыклад, пра-
цоўнае права (затым вучыўся ў аспіран-
туры па гэтай спецыяльнасці і абараняў 
кандыдацкую дысертацыю), крыміналь-
нае права, савецкае будаўніцтва (аналаг 
цяперашняму канстытуцыйнаму праву), 
грамадзянскае права, гісторыя дзяржавы 
і права і іншыя. Любімых выкладчыкаў 
таксама было шмат, але вылучыў бы: В. Ф. 
Чыгіра (вёў грамадзянскае, жыллёвае пра-
ва), Е. В. Кічыгіну (крымінальнае права), 
Э. А. Калініну (гісторыю дзяржавы і права 
замежных краін), В. Г. Ціхіню, Т. А. Бяло-
ву, Г. В. Якаўлева (вялі грамадзянскі пра-
цэс). Памятаю першую пяцёрку на пер-
шай сесіі, якую атрымаў у Э. А. Калінінай. 

У школе я здавольваўся моцнымі ча-
цвёркамі: звычайна ў мэтах «эканоміі часу» 
на «дзіцячыя» гульні рабіў у школе падчас 
пераменаў пісьмовыя хатнія заданні па 
матэматыцы, рускай, беларускай мове, а 
дома тое, што тычылася вусных заданняў. 
Думаю, адтуль і почырк не «каліграфічны». 

Стаўленне да вучобы і адзнак у шко-
ле і ва ўніверсітэце было рознае. Я не 
быў актывістам, мой «хор», «студэнцкі 
тэатр» – гэта праца днём, а ўвечары – ву-
чоба. Нягледзячы на гэта па пяцідзесяці 
прадметах толькі сем чацвёрак, па астат-
ніх альбо залічана, альбо пяцёркі. Прашу 
прабачыць за тое, што прыйшлося гава-
рыць пра такія рэчы. Але гэта карысна і 
для таго, каб цяперашнія студэнты менш 
апраўдваліся, што яны дзесці падзарабля-
юць, і таму часам бываюць «хібы» ў вучобе.

Паступіўшы ў аспірантуру пас-
ля заканчэння юрфака, вары-
янт быць выкладчыкам напро-
шваўся сам сабой. І, пачаўшы 

выкладчыцкую дзейнасць, зразумеў: не 
заўсёды бывае так – выдатны студэнт – вы-
датны спецыяліст. А студэнты, якія яны? 
Кожны са сваімі станоўчымі якасцямі і сла-
басцямі. Мы ўсе людзі і далёкія ад даскана-
ласці. Таму важна шанаваць права, ствараць 
разумныя законы і правільна іх выконваць.

Я з задавальненнем успамінаю не толькі 
вучобу на юрфаке, але і два гады службы ў Са-
вецкай Арміі (тады заклікалі студэнтаў-вячэр-
нікаў): добра памятаю марш-кідкі з поўнай вы-
кладкай, трэніроўкі на спартыўных снарадах 
(турнік і іншае), ранішнія прабежкі 18-19-га-
довых пацаноў. Былі прызыўнікі з нашай 
рэспублікі, Расіі, Украіны. Задаволены, што 
наш заклік і я, як сяржант роты, не дапускалі 
«дзедаўшчыну» і паборы з маладых салдат. 

На жыццёвым шляху мне было кала-
сальна цікава і адказна працаваць у Вярхоў-
ным Савеце на «зломе» эпох, у Канстыту-
цыйным Судзе і нават у якасці Генеральнага 
пракурора. Мяне ніколі не наведвалі думкі 
пра тое, што я памыліўся з выбарам прафесіі.

Вяртаючыся ж да юрфака, вядома, ён ўжо 
«не той»: цяпер не трэба чакаць, калі з’явіцца 
магчымасць прачытаць у кнігах законы Ману ці 
Хамурапі, без праблем можна набыць падруч-
нік або знайсці тое, што нас цікавіць, у інтэрнэ-
це, няма паездак студэнтаў у верасні на бульбу. 

У агульным юрфак ўжо не той. 
Толькі праяўляй жаданне вучыц-
ца. А той ён у тым сэнсе, што 
захоўвае лепшыя традыцыі, за-

кладзеныя старэйшым пакаленнем выкладчы-
каў, у якіх давялося вучыцца, – А. А. Галаўко, 
В. Ф. Чыгірам, С. Г. Драбязка, В. І. Семенко-
вым, Н.Г. Юркевічам, А. Г Лейзеравым, Г. А. 
Верабей, В. Г. Ціхіней, А. В. Дулавым, Э. А. 
Калінінай, А. М. Крамнікам, Т. І. Доўнар, Г. 
Б. Шышко і многімі іншымі. А студэнты роз-
ныя былі заўсёды, яны, нават, калі не героі, 
то ўсё роўна – адлюстраванне свайго часу.

Вольга Вальвачова

Васiлевiч Рыгор аляксеевiч

выкладчык з 
      1983 года
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юрфак i спорт - неразлучныя

У той час як інтэрнэт 
стракаціць матывіро-
вачнымі фотаздым-
камі і навамоднымі 

тэхнікамі ёгі, а заўзятыя фанаты 
здаровага ладу жыцця кажуць пра 
шкоду мясаедства, прафесійныя 
спартсмены не гавораць, але ро-
бяць. І робяць вельмі эфектна!

Алімпійскія гульні, што прай-
шлі ў Рыа-Дэ-Жанейра, нагадалі 
беларусам пра тое, як жа ўсё-такі 
прыемна быць першымі, ды і наогул 
глядзець на землі Паўднёвай Аме-
рыкі з вышыні. Пастамента, зразу-
мела. Найважнейшая спартыўная 
падзея, загадзя ненарачоная «Алім-
піядай надзеяў», усё ж прынесла 
пэўны плён, месцамі нават залаты. 

Навіна аб бронзавай медалі 
грэка-рымскага барца Джавіда 
Гамзатава хутка разляцелася па 
навінавых старонках, і ўвесь юр-
фак, ад малога да вялікага, між-
волі ўсміхнуўся ні тое ад шчасця, 
ні тое ад гонару за свайго студэнта. 

Не меньш цікавыя падзеі разгар-
нуліся і на Паралімпійскіх гульнях, 
дзе колькасць і якасць неўласцівым, 
але вельмі ўдалым чынам сталі ў адну 
лінію. «Пакуль мы спалі», дзеялася 
гісторыя нашага спорту. Студэнт юр-
фдычнага факультэта, плывец Ігар 
Бокій вярнуўся да дому з пяццю за-
латымі і адной бронзавай мядалямі.

Натхнёныя перамогамі і ідэямі спар-
тыўнага адзінства, шараговыя мінчане, 
а таксама зорныя, і не вельмі каманды 
прынялі ўдзел у знакамітым Мінскім 
паўмарафоне, дзе на дыстанцыях у 5, 10 
і 20 кіламетраў ўсталёўваліся не алім-
пійскія, але ўсё ж рэкорды. І тут юрфак 
не застаўся ў баку. Вядомая формула 
поспеху, якая чамусьці не карыстаецца 
асаблівай папулярнасцю, «Не казаць, 
а дзейнічаць» удала была скарыстана 
студэнтам юрфаку, што прабег дыстан-
цыю з проста ўражлівым вынікам. Аб 
сваім, перайначаным, але па сутнасці 
такім жа сакрэце спартыўнага поспе-
ху рэдакцыі распавёў Дзмітрый Носач: 

«Ніхто не адмяняў знакамітае: 
«Во всём нужна сноровка, закалка, 
тренировка». Так, можна колькі 
заўгодна казаць пра сістэматыч-
ныя заняткі, рэжымы, дыеты, але 
ўсё гэта толькі тэхнічныя моман-
ты. Сапраўды моцны штуршок да-
юць азарт і жаданне паказаць усё, 
на што здольны. Даказаць, і перш 
за ўсё сабе, што ты можаш вышэй, 
далей, хутчэй і з кожным разам усё 
лепш! Сакрэт поспеху хаваецца, 
вядома ж, і ў пэўным прыродным 
таленце. Але спадзявацца толькі 
на яго, мабыць, не варта. Пера-
могі ў спорце, як і любыя іншыя, 
пачынаюцца з малога, але не меней 
цяжкага - з перамогі над сабою.

Не скажу, што было лёг-
ка. Лёгка бывае вель-
мі рэдка. Асабліва ў 
спорце. У марафоне 

ўдзельнічала нямала моцных і па-
дрыхтаваных, што і выклікала той 
самы азарт. Зараджала, бадзёрыла, 
дапамагала не здавацца. Заўсёды 
прыемна быць часткай чагосьці 
агульнага. Прадстаўляць любімы 
факультэт пры гэтым прыемней уд-
вая!»

Вольга Вальвачова
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геaграфiя юрфака 

Юрфак – 91! За такія доўгія гады 
наш факультэт паспеў падрых-
таваць нямала спецыялістаў у 

галіне права.

Выпускнікі юрыдычнага факультэ-
та займаюць кіраўнічыя пасады ў 
Міністэрсве юстыцыі, Генеральнай 

пракуратуры, Канстытуцыйным і Вяр-
хоўным судах, з’яўляюцца дэпутатамі 
Нацыянальнага сходу і інш. Мы гана-
рымся імі ад усяго сэрца. Аднак выхаван-
цы юрфака дасягнулі высокіх поспехаў 
не толькі ў межах нашай краіны, іх пра-
фесіяналізм знаходзіць сваё прымянен-
не далёка за межамі Рэспублікі Беларусь.

Паважаныя чытачы, мы прад-
стаўляем вашай уваге некато-
рых выхаванцаў юрфака. Імі 

ганарыцца родны факультэт, гана-
рыцца БДУ, ганарыца родная краіна!

Уладзiмiр iсайчаў  - 
Заслужаны юрыст РФ, 

намеснiк старшынi 
Вышэйшага арбiтражнага 
суда Расii ў ганаровай 
адстауцы

Нгуен Ван Хiен - Старшыня  
Камiсiі па юстыцыi 

 Нацыянальнага сходу 
Сацыялiстычнай 

Рэспублiкi В’етнам

Ганна iвановiч - Памочнiк па 
 прававых пытаннях
 Мiжнароднага 
крымiнальнага  суда 
(Гаага, Галандыя)

Дзмiтрый Дубаграеў - 
Кiраўнiчы партнер 

юрыдычнай фiрмы 
Femida.US (Alexandria, 

Virginia, USA)

iгар Астапец - 
Кiруючы партнер 
маскоўскага офiса 
White&Case

Павел Латушка - Пасол 
Беларусi ў Францыi, 
iспанii, Партугалii, 

Пастаянны 
прадстаўнiк 

Беларусi пры 
ЮНЕСКА

               Газанфар Керымаў
     Суддзя Апеляцыйнага суда  
     Азербайджансай Рэспублiкi
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