
Сённяшнія дасягненні – платформа 
для таго, што мы зробім заўтра. У 
гэтым бясконцым шляху кожнаму 
важна адчуваць падтрымку і клопат. 

Віншуем нашых выкладчыкаў 
і студэнтаў са заслужанымі 
ўзнагародамі і перамогамі! Жадаем 
не спыняцца на дасягнутым, заўсёды 
рухацца наперад, пакараць новыя 
вяршыні. 

Увесну 2020 года на нашым 
факультэце адбыліся кадравыя 
змены ў складзе дэканата. Новым 
дэканам прызначана Таццяна 
Мікалаеўна Міхалёва!

Верасень 2020

Кадравыя змены Юрыст па прызванні  
і натхненню

Заўсёды крочым  
наперад
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Дорогие первокурсники юридического факультета!
Поздравляем Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – Вы стали студентами  

юридического факультета Белорусского государственного университета!

Начинается замечательная студенческая пора, наполненная радостью новых знакомств, встреч с 
интересными людьми, волнениями от первых шагов в учебном процессе, успехами и достижениями в 
области студенческой науки!

Дорогие первокурсники, поздравляю Вас с 
поступлением на юридический факультет! Желаю 
Вам огромного терпения и настойчивости в 
познании новой для Вас сферы знаний. Именно 
эти качества позволят Вам достичь успехов 
в дальнейшем. Ведь профессия юриста – это 
почетная профессия, но она накладывает на Вас 
величайшую ответственность и требует наличия 
желания тщательно и беспристрастно разбираться 
в любом вопросе. Человек, который связал 
судьбу с этой профессией, должен стремиться к 
восстановлению справедливости, защите прав 
и интересов граждан, а также к поддержанию 
законности, так как отсутствие таковых влечет 
дезорганизацию всей общественной жизни.
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Я уверен, что Вы обладаете названными выше 
качествами и сможете стать высококлассными 
юристами, подтвердив статус нашего факультета.

Хочу пожелать Вам быть вовлеченными в 
различные сферы студенческой жизни.

Удачи Вам и всего самого наилучшего!

Председатель Координационной группы 
студенческого актива ЮФ БГУ Иван Аземша

Студенчество – прекрасная пора:
Час озарений, поисков, дебатов,
Зубрежка в сессию до самого утра,
И помощь группы, коль случилась с кем беда,
И драйв быть первым в череде лауреатов…

И быть счастливым просто от того,
Что ты причастен к Альма Матер, в этих стенах
Ты можешь слушать и общаться так легко
С учеными, постигнув глубоко
Все то, что профи знает непременно.

Ты на юрфаке, в БГУ, ты с нами, друг!
Мы изучаем права суть и чтим законы,
Владеем словом – квинтэссенцией наук,
И справедливость – вот наш акведук,
Ведущий через тяжбы и препоны.

Виват, юрфак и новый первый курс!
Приветствуем в студенческом вас мире!
И впереди ведь даже не четыре –
Те годы, когда скажешь: «Я горжусь,
Что в БГУ на юридическом учусь!»

Декан ЮФ БГУ Татьяна Николаевна Михалёва 
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Приветствуем!
Весной 2020 года на нашем факультете 

произошли кадровые изменения в составе 
деканата: деканом юридического факультета 
БГУ назначена Татьяна Николаевна Михалёва, 
заместителем декана по учебно-воспитательной 
работе юридического факультета БГУ стала  
Анна Станиславовна Бакун, заместителем декана 
по образовательным инновациям – Кирилл 
Сергеевич Захилько.

Желаем им удачной взлетной полосы, 
положительных результатов и высоких достиже-
ний в деятельности, креативных идей и блестящих  
мыслей, постоянного вдохновения и неугасаемого 
энтузиазма! Желаем чувствовать абсолютную 
уверенность в себе, ни на миг не сомневаться в 
своих идеях, решительно и смело идти вперед. 
Успехов и больших возможностей на новом посту!

Благодарим!
От лица всех студентов, преподавателей 

и работников юридического факультета 
искренне выражаем большую благодарность 
Сергею Александровичу Балашенко и Андрею 
Викторовичу Шидловскому. Возглавляя на 
протяжении 18 лет юридический факультет, 
Сергей Александрович вывел его на новый 
уровень. Неоценимый вклад в развитие 
факультета внес Андрей Викторович. Благодаря 
Вашей работе на нашем факультете начали 
проводиться такие масштабные мероприятия, 
как Международный летний университет,  
Белорусская студенческая юридическая 
олимпиада, увеличилось количество различных 
международных образовательных проектов. 

Текст подготовила: Полина Черенкевич

Фото: официальный сайт ЮФ БГУ 
 law.bsu.by

П
риветствуем

 и благодарим
!

Мы высоко ценим Ваши усилия и 
энергию, направлен-ные на качественную 
организацию работы факультета, а также 
высокопрофессиональное и неравнодушное 
отношение к каждой поставленной задаче и, 
самое главное, студенту. Сергей Александрович, 
Андрей Викторович, пусть Ваш опыт, творческий 
и научный потенциал, талант руководителей 
и организаторов по-прежнему способствует 
развитию образования и науки!



У 2020 годзе юрыдычнаму факультэту БДУ 
споўніцца 95 гадоў, і на працягу ўсяго гэтага часу 
наш факультэт імкліва развіваецца і набірае 
абароты ва ўсіх сферах дзейнасці. Мноству 
таленавітых студэнтаў юрыдычны факультэт 
адкрыў шлях у прафесійнае і паспяховае будучае. 
Многія з іх звязалі сваё жыццё з факультэтам 
пасля выпуску: сталі выкладчыкамі або працуюць 
у дэканаце. Юрыдычны факультэт БДУ гэта не 
толькі храм прававых ведаў, але і другі дом для 
тысячы студэнтаў і выкладчыкаў. Юрфак – гэта 
прафесіяналы сваёй справы.

Сёлета прадстаўнікі юрыдычнага факультэта 
БДУ ўдастоены ўзнагарод Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь. Узнагароды прысуджаны 
за высокі прафесіяналізм, плённую навукова-
даследчую і педагагічную дзейнасць, а таксама за 
асабісты ўклад у падрыхтоўку кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі. Нагрудны знак «Выдатнік адукацыі», 
Ганаровая грамата Міністэрства адукацыі 
нашай краіны былі ўручаны загадчыку кафедры 
экалагічнага і аграрнага права юрыдычнага 
факультэта Тамары Іванаўне Макаравай. За 
шматгадовую плённую навукова-педагагічную 
дзейнасць, значны ўклад у падрыхтоўку 
высокакваліфікаваных спецыялістаў граматай 
Міністэрства адукацыі Беларусі ўдастоен дацэнт 
кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага 
нагляду Вадзім Ігаравіч Самарын.

Выкладчыкі юрыдычнага факультэта БДУ 
ўдастоены ўзнагарод конкурсу на прыз імя 
Уладзіміра Спасовіча. Прыз у намінацыі «Суд» 
дастаўся аўтарскаму калектыву кафедры 
канстытуцыйнага права за вучэбны дапаможнік 
«Канстытуцыйнае правасуддзе», падрыхтаванае 
аўтарскім калектывам кафедры канстытуцыйнага 
права ў складзе прафесара Р.А. Васілевіча, дацэнта 
А.М. Багалейка, дацэнта Т.М. Кісялёвай, дацэнта 
Т.С. Маслоўскай, выкладчыка А.М. Сініцынай. У 
намінацыі «Навука і права» адзначана выданне 
«Курс крымінальнага права», апублікаванага пад 
рэдакцыяй прафесара кафедры крымінальнага 
права І.А. Грунтова і дацэнта дадзенай кафедры 
А.В. Шыдлоўскага. У намінацыі «Студэнцкая 
навука» дыпломам узнагароджана магістрантка 
Эльжбета Скшыдлеўска.
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Таксама Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь № 290 ад 23 ліпеня 2020 года прафесару 
Ігару Алегавічу Грунтову за шматгадовую, 
добрасумленную працу па развіцці айчыннай 
сістэмы крымінальнага права прысвоена 
ганаровае званне «Заслужаны юрыст Рэспублікі 
Беларусь». Дадзеная ўзнагарода з’яўляецца 
вынікам плённай працы вучонага на карысць 
юрыдычнай навукі Беларусі. Акрамя таго, Ігару 
Алегавічу аб’яўлена падзяка Дзяржаўнага 
сакратара Савета Бяспекі Беларусі. Узнагарода 
прысуджана за эфектыўнае супрацоўніцтва з 
Дзяржаўным сакратарыятам Савета Бяспекі 
Беларусі і ў сувязі з 70-гадовым юбілеем. Загадчык 
кафедры крымінальнага права Анатоль Леанідавіч 
Савянок павіншаваў Ігара Алегавіча і ўручыў яму  
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Ганаровай граматай Вышэйшай атэстацыйнай 
камісіі Беларусі адзначана загадчык кафедры 
паліталогіі юрыдычнага факультэта Ніна 
Арсеньеўна Антановіч за шматгадовую плённую 

ад імя кіраўніцтва Акадэміі МУС памятны медаль 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. 
Ад імя старшыні Следчага камітэта Рэспублікі 
Беларусь І.Д. Наскевіча саветнік старшыні 
Следчага камітэта ўручыў Ігару Алегавічу падзяку 
за эфектыўнае садзейнічанне Следчаму камітэту 
Рэспублікі Беларусь у вырашэнні ўскладзеных на 
яго задач.

працу па падрыхтоўцы і атэстацыі навуковых 
і навукова-педагагічных кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі.

Падзяку рэктара БДУ з уручэннем каштоўнага 
падарунка за шматгадовую плённую навукова-
педагагічную дзейнасць па падрыхтоўцы 
высокакваліфікаваных спецыялістаў аб’яўлена 
прафесарам кафедры фінансавага права і 
прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці 
Віктару Сяргеевічу Камянкову, кафедры 
экалагічнага і аграрнага права Сяргею 
Аляксандравічу Балашэнка, кафедры паліталогіі 
Сяргею Васільевічу Рашэтнікаву, кафедры 
крыміналістыкі Ігару Рамановічу Вярэнчыкаву, 
дацэнтам кафедры крымінальнага права 
Андрэю Віктаравічу Шыдлоўскаму, кафедры 
грамадзянскага права Дар’і Дзмітрыеўне Ландо 
і кафедры экалагічнага і аграрнага права Ірыне 
Пятроўне Кузьміч.

За шматгадовую плённую працоўную дзейнасць 
і ў сувязі з 40-гадовым юбілеем Ганаровая грамата 
БДУ ўручана метадысту дэканата Таццяне 
Вячаславаўне Клачковай. Падзяка БДУ аб’яўлена 
дацэнту кафедры дзяржаўнага кіравання 
Людміле Аляксандраўне Краснабаевай. Акрамя 
таго, Ганаровым знакам юрыдычнага факультэта 
«Залаты Статут» за служэнне праву адзначаны 
прафесар кафедры фінансавага права і прававога 
рэгулявання гаспадарчай дзейнасці Віктар 
Сяргеевіч Камянкоў.

кафедры крыміналістыкі юрыдычнага факультэта 
Рыгор Аляксандравіч Шумак.

Ю
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званні і натхненнюПрадстаўнікамі студэнцтва на Дошцы гонару 

БДУ сталі студэнты юрыдычнага факультэта 
Паліна Чаранкевіч і Кірыл Стаякоў, якія паказалі 
высокія вынікі ў навуковай дзейнасці і прымаюць 
актыўны ўдзел у грамадскім руху факультэта і 
ўніверсітэта.

За свае старанні, упартасць і працу таксама 
ўзнагародамі адзначаны студэнты юрыдычнага 
факультэта БДУ на ўзроўні ўніверсітэта, 
дзяржавы і свету. Так, прэміі спецыяльнага фонду  
Прэзідэнта Беларусі ўдастоены прызёры 
Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды 
2020 года студэнты юрыдычнага факультэта 
БДУ Юлія Грыбовіч, Уладзіслаў Галён, Аляксей 
Гаўрыленка, Мікіта Хашкоўскі, Кірыл Стаякоў, 
Паліна Чаранкевіч, Марыя Азарава, Вераніка 
Кір’янава, Філіп Рудзько, Паліна Сачава, Уладзіслаў 
Дзякаў, Лізавета Прыходзька, Ангеліна Раманчук.

Магістрантка юрыдычнага факультэта БДУ 
Эльжбета Скшыдлеўска прызнаная «Лепшым 
маладым навукоўцам-2020» у СНД! Эльжбету 
ўзнагародзілі дыпломамі I ступені і нагруднымі 
знакамі «малады навуковец-2020» СНД за ўклад у 
развіццё навукі і адукацыі. Навуковым кіраўніком 
выступіў дацэнт кафедры крымінальнага працэсу 
і пракурорскага нагляду юрыдычнага факультэта 
Вадзім Ігаравіч Самарын.

Штогод сярод прафе-
сарска-выкладчыцкага 
складу выбіраюць 
лепшых з лепшых 
для размяшчэння іх 
фатаграфіі на Дошцы 
гонару БДУ. У 2020 
годзе прадстаўніком 
юрыдычнага факультэта 
на Дошцы гонару 
БДУ ад прафесарска-
выкладчыцкага складу 
быў абраны прафесар 
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Студэнты юрфака сталі дыпламантамі IX 

Усерасійскага конкурсу даследчых прац па 
параўнальным правазнаўстве. Дыпломы 
III ступені заваявалі Станіслаў Тармала, 
Кірыл Малаковіч, Ангеліна Раманчук,  
Эльжбета Скшыдлеўска. Навуковымі кіраўнікамі 
выступілі загадчык кафедры тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права Сяргей Артуравіч Калінін 
і дацэнт кафедры крымінальнага працэсу і 
пракурорскага нагляду юрыдычнага факультэта 
Вадзім Ігаравіч Самарын.

Летам у БДУ прайшла ўрачыстая цырымонія 
ўшанавання лепшых выпускнікоў. Святочны 
вечар адбыўся з удзелам кіраўніцтва ўніверсітэта, 
а таксама студэнтаў, якія паказалі высокія вынікі 
ў навукова-даследчай, вучэбнай, грамадскай, 
культурнай і спартыўнай дзейнасці ўніверсітэта. 
Уладальнікам тытула «Лепшы выпускнік БДУ» 
стала студэнтка юрыдычнага факультэта 
Кацярына Чарнякова. Акрамя таго, Кацярына 
была запрошана на Рэспубліканскі баль 
выпускнікоў устаноў вышэйшай адукацыі!

«Зоркамі БДУ» і «Студэнцкімі лідарамі БДУ» 
прызнаны студэнты юрыдычнага факультэта 
Вікторыя Шыбека, Уладзіслаў Казлоўскі і Васіліса 
Зайцава.

За дасягненне значных вынікаў, актыўны 
ўдзел у грамадскім жыцці ўніверсітэта, 
праяўленую ініцыятыву і творчы падыход у 
падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемстваў 
агульнаўніверсітэцкага ўзроўню на працягу 

Тэкст: Паліна Чаранкевіч

Фота: афіцыйная старонка БДУ  
bsu.by

ўсяго перыяду навучання Граматамі БДУ 
былі ўдастоены Аляксандр Грыдзюшка,  
Вікторыя Шыбека, Уладзіслаў Казлоўскі і 
падзякамі БДУ былі ўзнагароджаны Дар’я 
Мірановіч, Самусенкава Арына і Васіліса Зайцава.

Падчас першынства Рэспублікі Беларусь па 
шахматах сярод юніёраў і юніёрак студэнтка 
юрыдычнага факультэта БДУ Ганна Сташыс 
заваявала другое месца.

Па выніках форуму «HACKATHON: FROM IPT TO 
IPO» дыпламантамі форуму стала ідэя інавацыі 
«PROpodarki», у якой таксама ўдзельнічала 
студэнтка юрыдычнага факультэта Ангеліна 
Канановіч.

Віншуем нашых выкладчыкаў і студэнтаў са 
заслужанымі ўзнагародамі і перамогамі! Жадаем 
не спыняцца на дасягнутым, заўсёды рухацца 
наперад, пакараць новыя вяршыні. Хай на шляху 
да поспеху Вам заўсёды свеціць шчаслівая зорка!



30 июня 2020 г. в стенах юридического факультета 
состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные выпуску студентов дневной 
формы получения образования специальностей 
«Правоведение», «Экономическое право» и 
«Политология», а также магистратуры.

Со словами поздравления к выпускникам 
обратилась декан юридического факультета, 
кандидат юридических наук, доцент Татьяна 
Николавана Михалёва, которая подчеркнула 
важность юридической профессии и отметила 
качество образования на юридическом 
факультете, а также вручила выпускникам 
дипломы с отличием и дипломы магистров. 

С речью для выпускников выступил доцент ка-
федры уголовного права, кандидат юридических 
наук, доцент Андрей Викторович Шидловский, 
который пожелал выпускникам успехов в их буду-
щей профессии и самостоятельной жизни.

Выпускникам специальности «Правоведение» 
вручали дипломы заместитель декана по учебной 
работе Елена Анатольевна Михасёва, заместитель 
декана по научно-исследовательской и 
научно-образовательной деятельности Артём 
Александрович Пухов, заведующий кафедрой 
экологического и аграрного права Тамара Иванов-
на Макарова, заведующий кафедрой финансового 
права и правового регулирования хозяйственной 
деятельности Александр Анатольевич Пилипенко, 
которые в своих напутственных словах отметили 
преемственность поколений на юридическом 
факультете сплоченность студенческого и 
преподавательского сообщества факультета, 
поделились собственными воспоминаниями об 
учебе на факультете.

Вручение дипломов выпускникам специально-
сти «Экономическое право» и «Политология» на-
чалось с торжественной речи заведующей кафе-
дры гражданского права, кандидата юридических 
наук, доцента Марии Валентиновны Мещановой и 
с напутственных слов доцента кафедры полито-
логии, кандидата политических наук Ольги Евге-
ньевны Побережной, которые отметили необхо-
димость постоянного самосовершенствования 
на протяжении всей профессиональной жизни, 
а также выразили уверенность в перспективах 
каждого из выпускников.

Слова благодарности в адрес администрации 
и профессорско-преподавательского состава зву-
чали со стороны самих выпускников и их родите-
лей. От лица родителей выпускников выступила 
выпускница юридического факультета, старший 
преподаватель кафедры правового обеспечения 
правоохранительной деятельности Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 
Марина Леонидовна Чудаева. От лица студентов 
для слов благодарности на сцену поднимались 
лучшие студенты факультета, стипендиаты Специ-
ального Фонда Президента Республики Беларусь 
по специальной поддержке одарённых учащихся 
и студентов, старосты групп и активисты студен-
ческого самоуправления: Екатерина Чернякова, 
Гридюшко Александр, Анна Цыганкова, Владис-
лав Козловский и Диана Евсеенко, а также вы-
пускница магистратуры Христина Кононович. 

На торжественных мероприятиях звучали 
песни для гостей в исполнении Вероники 
Цубиковой и Эллины Павленко. Организаторами 
мероприятия выступили деканат и Профсоюзный 
комитет студентов  юридического факультета.

Юридический факультет гордится своими 
выпускниками, желает им дальнейших 
профессиональных достижений и побед, а также 
успехов в новом этапе жизненного пути!

Текст: Анастасия Сазонова, 
Елизавета Хадаковская 

Фото: Валерия Кривецкая, Мария Петрова, 
Елизавета Хадаковская 
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Штогод юрыдычны факультэт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта ўрачыста і з павагай 
адчыняе свае дзверы для сапраўдных аматараў 
права: удзельнікаў вочных тураў, партнёраў,  
высокіх службовых асоб, паважаных 
гасцей Беларускай студэнцкай юрыдычнай 
алімпіяды-2020. Мы ганарымся цудоўнай 
магчымасцю працаваць з самымі таленавітымі 
студэнтамі-правазнаўцамі краіны, выяўляць іх 
здольнасці, знаёміць з гуру юрыспрудэнцыі і 
дапамагаць у працы над удасканаленнем свайго 
майстэрства. 

Мы запыталі удзельнікаў пра іх чаканні ад 
Алімпіяды, цяжкасці падрыхтоўкі і настрой 
перад выкананнем заданняў. Валерыя, 
студэнтка юрыдычнага факультэта адзначыла:  
«Я рыхтавалася да Алімпіяды доўга. Цяпер вельмі 
рада, што прайшла ў вочны тур і буду абараняць 
гонар свайго факультэта. Чакаю ад Алімпіяды 
добрых эмоцый, новых знаёмых, ведаў і вопыту». 
Студэнт нашага факультэта Юрый адзначыў 
наступнае: «Усе заданні па-свойму складаныя і 
цікавыя. Думаю, што кожны ўдзельнік пажадае 
сабе тых заданняў, з якімі зможа справіцца».

На пытанне аб тым, як лягчэй удзельнічаць 
у Алімпіядзе – у камандзе ці індывідуальна – 
адказалі члены каманды «Тандэм» юрыдычнага 
факультэта: «Камандай удзельнічаць весялей. 
А як лягчэй нават і не ведаем: лёгкіх шляхоў не 
існуе». Удзельнікі каманды выказалі ўпэўненасць 
у сваіх сілах.

29 лютага адбылася ўрачыстая цырымонія 
закрыцця Беларускай студэнцкай юрыдычнай 
алімпіяды-2020. Гэтае свята адбываецца ў 
сценах юрыдычнага факультэта БДУ ўжо ў 16-
ты раз. Удзельнікі, ганаровыя госці, партнёры, 
арганізацыйны камітэт сустрэліся, каб вызначыць 
лепшых студэнтаў-юрыстаў краіны.

З прывітальным словам выступіла Алена 
Адольфоўна Ліпа, намеснік начальніка Галоўнага 
ўпраўлення прафесійнай адукацыі, начальнік 
упраўлення вышэйшай адукацыі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь: «Гэтыя тры дні 
былі напоўнены складанымі выпрабаваннямі, 
якія падрыхтавалі арганізацыйны камітэт і 
прадстаўнічае журы. Віншую вас з тым, што 
прайшлі іх з годнасцю!»

Старшыня журы, Першы намеснік Старшыні 
Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь Валерый 
Леанідавіч Калінковіч павіншаваў удзельнікаў 
Алімпіяды: «Поспехаў Вам, не пераставайце 
працаваць над сабой і павышаць свой прафесійны 
ўзровень. Тыя, хто не выйграў — не хвалюйцеся, 
будуць новыя магчымасці, пераможцы – не 
расслабляйцеся. Вялікі дзякуй выкладчыкам,  
якія рыхтавалі ўдзельнікаў Алімпіяды».

Выканаўчы дырэктар грамадскага аб’яднання 
«Беларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў» 
Ірына Уладзіміраўна Арлоўская ад імя Саюза 
юрыстаў і вучэбна-практычнай установы «Цэнтр 
«Медыяцыя і права» ўручыла спецыяльны прыз 
— сертыфікат на ўдзел у фестывалі студэнтаў і 
школьнікаў па медыяцыі, – камандзе «Тандэм» 
(Юрыдычны факультэт БДУ). 

Вячаслаў Анатольевіч Абрамаў, намеснік 
старшыні Камітэта па маёмасці Рэспублікі 
Беларусь, спецыяльнымі прызамі ад 
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Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь адзначыў работы Анастасіі 
Калунейка (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы) і каманды «Авангард Феміды» 
(Юрыдычны факультэт БДУ).

Вынікі конкурсу Дзяржаўнага камітэта 
Рэспублікі Беларусь па маёмасці падвяла  
намеснік начальніка Галоўнага ўпраўлення 
распараджэння маёмасцю Дзяржаўнага камітэта 
па маёмасці Рэспублікі Беларусь Ірына Ігараўна 
Талкова. Спецыяльны прыз ад Дзяржаўнага 
камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь 
быў уручаны Анастасіі Калунейка (Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы) і камандзе 
«Тандэм» (Юрыдычны факультэт БДУ).

Кіраўнік аддзела судовай практыкі і 
адміністрацыйнага права ТАА «ЮрСпектр» Марыя 
Міхайлаўна Грушнік ад імя кампаніі «ЮрСпектр» 
падарыла кожнаму ўдзельніку Алімпіяды 
сертыфікаты на бясплатную падпіску на Анлайн-
сэрвіс гатовых прававых рашэнняў ilex (усяго 36 
сертыфікатаў).

Па даручэнні Следчага камітэта Рэспублікі 
Беларусь было абвешчана аб тым, што 
спецыяльныя прызы ад Следчага камітэта 
атрымалі каманда «Тандэм» (Юрыдычны 
факультэт БДУ) і Рудзько Філіп (Юрыдычны 
факультэт БДУ).

Ад імя юрыдычнага факультэта БДУ намеснік 
дэкана па вучэбна-выхаваўчай рабоце, кандыдат 
юрыдычных навук, дацэнт Андрэй Віктаравіч 
Шыдлоўскі уручыў прызы пераможцам  
у намінацыі «Дзяржаўнае абвінавачанне»  

— Анастасіі Бараноўскай (Акадэмія кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь) і Паліне 
Чаранкевіч (Юрыдычны факультэт БДУ). У 
намінацыі «Лепшы абаронца» перамог Мікіта 
Ташкоўскі. Акрамя таго, былі ўзнагароджаны 
Філіп Рудзько (Юрыдычны факультэт БДУ) і Юрый 
Сяроў (Юрыдычны факультэт БДУ).

Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 
юрыдычнага факультэта БДУ ўвяла спецыяльны 
прыз «За волю да перамогі». Сяргей Артуравіч 
Калінін, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права, дацэнт, павіншаваў Валерыю 
Гукаву (Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь) і ўручыў ёй каштоўныя 
прызы.

Першы намеснік генеральнага дырэктара 
замежнага прадпрыемства «Кока-Кола 
Беўрыджыз Беларусь» Андрэй Валянцінавіч 
Рашчупкін падтрымаў удзельнікаў Алімпіяды: 
«Самае галоўнае — каб вы, працуючы па прафесіі, 
атрымлівалі ад гэтага задавальненне, разумелі, 
якую карысць прыносіце. Як бы не спрачаліся пра 
тое, колькі ў нас юрыстаў, паверце: патрапіць на 
Алімп можна, і для сапраўдных прафесіяналаў там 
заўсёды знойдуцца свабодныя месцы».

Кіруючы партнёр адвакацкага бюро «Ягораў, 
Пугінскі, Афанасьеў і партнёры» Дзяніс 
Валер’евіч Туравец адзначыў высокі ўзровень 
валодання мастацтвам данесці сваю пазіцыю 
ўдзельнікаў Алімпіяды. У намінацыі «за сілу 
слова» сертыфікатамі на праходжанне практыкі 
ў Адвакацкім бюро « Ягораў, Пугінскі, Афанасьеў 
і партнёры» былі ўзнагароджаны Валерыя 
Гукава (Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь), Вераніка Аверкава,  
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Філіп Рудзько (Юрыдычны факультэт БДУ) і 
каманда «Academius» (Акадения кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь).

Андрэй Міхайлавіч Талочка, кіраўнік практыкі 
вырашэння адміністрацыйных і карпаратыўных 
спрэчак, адвакат адвакацкага бюро «РЭВЕРА», 
адзначыў высокі ўзровень выступленняў 
удзельнікаў. Сертыфікат на аплачваную 
стажыроўку ў кампаніі «РЭВЕРА» быў уручаны 
Філіпу Рудзько (Юрыдычны факультэт БДУ).

Дырэктар ТАА «ГРАТА Інтэрнэшнл БіЎай» 
Максім Уладзіміравіч Лашкевіч запрасіў усіх 
удзельнікаў Алімпіяды на стажыроўку ў кампанію 
GRATA International.

Адвакат адвакацкага бюро «Сысуеў, Бондар і 
Партнёры» Андрэй Аляксандравіч Шымановіч 
уручыў удзельнікам каманды «Academius» 
(Акадения кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь) спецыяльны прыз для «за выдатную 
прафесійную падрыхтоўку студэнтаў». Акрамя 
таго, сертыфікаты на праходжанне стажыроўкі 
ў адвакацкім бюро «Сысуеў, Бондар і Партнёры» 
атрымалі Уладзіслаў Дзякаў, Уладзіслаў Галён і 
Філіп Рудзько (юрыдычны факультэт БДУ).

У спецыялізаваным конкурсе па медыяцыі 
перамаглі:

1 месца – Тандэм (Юрыдычны факультэт БДУ);  
2 месца – Academius (Акадэмія кіравання пры 

Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь); 
3 месца – Купалаўцы(Гродненскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Янкі Купалы).
У спецыялізаваным конкурсе Беларускай 

натарыяльнай палаты перамаглі:
1 месца – Авангард Феміды (Юрыдычны 

факультэт БДУ);
2 месца – Lynces Justae (Гомельскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Францыска Скарыны);
3 месца – Тандэм (Юрыдычны факультэт БДУ).
У конкурсе праверкі навыкаў праватворчай 

дзейнасці перамаглі:
1 месца – Ева Комар (Юрыдычны факультэт 

БДУ);
2 месца – Дар’я Зубко (Акадэмія кіравання пры 

Тэкст: Т. Касцянка, А. Хіль, А. Чарняк, К. Арочка, 
І. Івановіч, Л. Хадакоўская

Фота: афіцыйная старонка ЮФ БДУ ЮФ БДУ 
law.bsu.by

Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь);
3 месца – Ігар Нячаеў (Акадэмія Міністэрства 

ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь).

Наталля Мікалаеўна Філіпава, намеснік  
Міністра юстыцыі Рэспублікі Беларусь,  
звярнулася да ўдзельнікаў: «Тое, што вы 
ўдзельнічалі — падцверджанне глыбокіх 
прафесійных ведаў і патэнцыялу, які дазволіць 
рэалізаваць сябе ў прафесіі. Жадаю вам веры 
ў сябе і свае сілы!» У падзяку за правядзенне 
Алімпіяды ад імя Міністэрства Юстыцыі была 
прэзентавана кніга «Летапіс стагоддзя», 
выдадзеная да стагоддзя органаў юстыцыі.

У індывідуальным заліку Алімпіяды – 2020 
месцы размеркаваліся наступным чынам:

1 месца – Філіп Рудзько (Юрыдычны факультэт 
БДУ); 

2 месца – Аверкава Вераніка (Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы);

2 месца – Уладзіслаў Дзякаў (Юрыдычны 
факультэт БДУ);

3 месца – Анастасія Клунейка (Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы);

3 месца – Уладзіслаў Галён (Юрыдычны 
факультэт БДУ);

3 месца – Дар’я  Зубко (Акадэмія кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь).

У камандным заліку Алімпіяды – 2020 
пераможцамі сталі:

1 месца – Авангард Феміды (Юрыдычны 
факультэт БДУ);

2 месца – Тандэм (Юрыдычны факультэт БДУ); 
2 месца – Academius (Акадэмія кіравання пры 

Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь); 
3 месца – ResPublica (Брэсцкі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна);
3 месца – LyncesJustae (Гомельскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Францыска Скарыны);
3 месца – Купалаўцы (Гродзенскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Я. Купала). 

Нагадваем, што ўсе пераможцы індывідуальна-
га і каманднага заліку Беларускай студэнцкай 
юрыдычнай Алімпіяды будуць занесены ў банк 
адоранай моладзі і прадстаўлены да прэміі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў.

Арганізацыйны камітэт, госці і партнёры 
Алімпіяды-2020 віншуюць удзельнікаў і жадаюць 
ім творчых поспехаў!
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11
ПО ОО «Союз юристов» «Молодежный 

сектор при юридическом факультете БГУ» – это 
структурная часть общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз юристов»; 
это та организация, которая не только поможет 
Вашему обучению и развитию, но также позволит 
сделать крупную инвестицию в Ваше будущее! 
Кто мы?

Мы – это:
- организация встреч с политическими 

деятелями нашей страны (круглый стол с 
членами Совета Республики и депутатами Палаты 
представителей, встреча Министра образования 
со студентами и др.);

- возможность посещения таких учреждений, 
как Верховный Суд, Конституционный Суд, 
Следственный комитет, СИЗО, НОК Беларуси и др.;

- организация встреч с юристами-практиками, 
зарубежными юристами-практиками;

- участие в организации мероприятий к 
профессиональным праздникам.

Все мероприятия на факультете создаются 
с учётом рекомендаций студентов, то есть ты 
можешь выбрать то, что интересует именно тебя!

Например, в январе прошлого года мы провели 
круглый стол «Проблемы и перспективы 
унификации законодательства Беларуси и 
России в условиях интеграционного развития». 
В заседании приняли участие депутаты Палаты 
представителей, руководство Белорусской 
республиканской коллегии адвокатов и 
администрация юридического факультета БГУ.

Весной прошел студенческий форум 
«Конституция Республики Беларусь: двадцать 
пять лет практики применения». В данном 
форуме участвовали 11 команд из различных 
университетов и факультетов.

Так, благодаря нашей работе со студентами 
встретился министр образования Республики 
Беларусь И.В. Карпенко. Для лучших студентов 
юридического факультета мы организовали 
экскурсию в Верховный Суд, Национальный 
олимпийский комитет Беларуси. Мы приняли 
участие в организации заседания исполнительного 
комитета Белорусской ассоциации студенческого 
спорта. Так, со студентами юрфака БГУ состоялась 
встреча Председателя БАСС А.В. Богдановича и 
Генерального секретаря БАСС В.Г. Карнаушенко.

Это не все мероприятия, которые мы успели 
провести за время деятельности нашей 
организации. Очень много проектов в разработке 
на будущий год и они ждут именно Вас, дорогие 
первокурсники!

Сейчас мы развиваем связи с другими 
юридическими учреждениями высшего 
образования, готовим большой проект с 
Национальным собранием и конкурс ораторского 
мастерства на уровне г. Минска! 

Может быть, ты всегда мечтал пообщаться 
с практикующим адвокатом, прокурором или 
хотел бы обсудить что-то за круглым столом 
с представителями государственных органов 
Беларуси? Если это так, то чего же ты ждёшь?

Вступай в наши ряды!
Дорогие ребята, от лица членов нашей 

организации позвольте пожелать вам успехов 
в учебе на нашем факультете. Юридический 
факультет – это лучшая юридическая, духовная, 
политическая и управленческая школа. Здесь 
работают лучшие преподаватели, которые учат 
тебя мыслить креативно, нестандартно, учат 
рассуждать и находить новые варианты решения 
задач.

Благодаря своим стараниям вы являетесь 
студентами юридического факультета БГУ. Гордо 
носите звание студента юридического факультета 
БГУ! Помните, дорогу осилит идущий!

Текст: К. Стояков, Е. Сотникова, Н. Замаро,  
А. Мазаник, А. Загорская, А. Жданович, Е. Орочко

Фото: Валерия Трифонова
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Ежегодно в конце весны, когда все студенты и 
преподаватели готовятся к наступлению зачетно-
экзаменационной сессии, мы, сотрудники учебной 
лаборатории «Юридическая клиника» БГУ, по 
сложившейся традиции с теплом подводим итоги 
прошедшего учебного года и радуемся успехам, 
достигнутым нашими студентами и кураторами.

Прежде всего, в начале сентября нас 
ожидало сразу несколько важных кадровых 
новостей. Екатерина Викторовна Синюк, которая 
работала в Юридической клинике с 2015 по 
2019 год, перейдя на должность преподавателя 
кафедры гражданского процесса и трудового 
права, присоединилась к числу кураторов от 
профессорско-преподавательского состава. С 
сентября 2019 года новым специалистом учебной 
лаборатории «Юридическая клиника» БГУ стала 
Марина Геннадьевна Тхарёва!

Помимо этого начало сентября, как всегда, 
повлекло за собой приятные новости – 
новый набор студентов в секцию «Устное 
консультирование». По итогам отбора более 40 
студентов присоединились к нашей большой и 
дружной «клинической» семье. 

В то время, когда молодые клиницисты 
еще набирались опыта в своей практической 
деятельности, опытные ребята Луана Бахтина, 
Алексей Гавриленко, Марина Лосева, Полина 
Протасевич и Виктория Шевякова успешно 
приняли участие в II Международном турнире 
клиницистов — 2019 «Правовая аргументация и 
стратегия. Clinical Legal Education». 

Неизменным принципом работы всех кураторов 
Юридической клиники выступает постоянное 
совершенствование своих знаний в области 
юридического клинического образования, а также 
обмен опытом с зарубежными коллегами. В связи 
с этим мы не могли пропустить Международный 
форум по юридическому образованию.

Именно для того, чтобы деятельность в 
Юридической клинике приносила удовольствие, 
давала новые знания и опыт, кураторы принимают 
участие во многих научных мероприятиях. 
Одним из таких является практический семинар 
по методологии преподавания в юридических 
клиниках «Тестирование материалов для 
преподавателей юридических клиник».

Ежегодным знаковым событием для факультета 
и Юридической клиники БГУ является проведение 
Международной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов «Государство и право 
в условиях глобализации». Как всегда, заседание 
нашей секции получилось  насыщенным на 
обсуждения, а дипломом за лучший доклад 
по итогам голосования присутствующих была 
награждена студентка Юридической клиники БГУ 
Луана Бахтина.

На юридическом факультете Полоцкого 
государственного университета состоялась 
Международная конференция «Юридические 
клиники: взгляд в будущее». В течение трех 
дней представители всех юридических клиник 
Беларуси, а также руководители и сотрудники 
юридических клиник из Армении, Грузии, 
Польши, Нидерландов, Латвии, Украины и Чехии 
обсуждали проблемы работы юридических 
клиник, представляли свои направления работы, 
обсуждали проблемные вопросы и пути их 
разрешения и обменивались мнениями.

Дата 1 декабря занимает особое место 
в сердце каждого, кто причастен к работе 
Юридической клиники БГУ, ведь традиционно в 
этот день мы празднуем День рождения нашей 
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учебной лаборатории! В такой важный день мы 
награждаем лучших из лучших среди студентов-
клиницистов!

По результатам деятельности за год дипломами 
были награждены за победу в номинациях:

Лучший студент-консультант 2 курса — 
Станислав Тармола

Адвокат по переписке 2 курса — Полина 
Шинкевич

Лучший студент-консультант 3 курса — 
Анастасия Радевич

Адвокат по переписке 3 курса — Наталия 
Русакович

Лучший студент-консультант 4 курса — Сергей 
Тихонович

Лучшие студенты «Street law» — Виктория 
Шевякова и Алексей Гавриленко

Лучший студент 2019 года — Луана Бахтина.

Юридическая клиника БГУ с энтузиазмом 
поддерживает проекты, направленные на 
правовое просвещение в различных областях 
знаний. Так, в ТЦ «Столица» Министерство 
юстиции, ООО «ЮрСпектр», Национальный 
центр правовой информации организовали 
республиканскую акцию «Право на службу 
людям».  

Впервые принять участие в таком 
значимом мероприятии предложили 
и Юридической клинике БГУ:  
студенты Луана Бахтина, Алексей Гавриленко 
и Анастасия Радевич в роли студентов-
консультантов рассказывали гражданам 
о порядке получения помощи в учебной 
лаборатории и особенностях ее работы.

Текст: Виктория Викторовна Шилко

Фото: Юридическая клиника БГУ,  
Гродненский государственный университет 

им. Я.Купалы,  
Полоцкий государственный университет, 
Центр по правам человека при ФМО БГУ, 

Центр развития юридических клиник

В текущем учебном году одним из направлений 
сотрудничества Юридической клиники БГУ и 
УТВ стало проведение Школы правоведения. 
Ежемесячно на базе Центральной библиотеки 
имени Янки Купалы заведующей Юридической 
клиникой Викторией Шилко проводились лекции 
по различным правовым тематикам для всех 
слушателей УТВ.

 Ежегодно с конца осени самые амбициозные и 
талантливые студенты юридического факультета 
начинают подготовку к Белорусской студенческой 
юридической олимпиаде – одному из самых 
значимых соревнований среди студентов 
учреждений высшего образования Беларуси. По 
итогам проведения очных и финального туров 
Олимпиады студенты Юридической клиники 
показали замечательные результаты: команда, в 
составе которой находились Алексей Гавриленко, 
Никита Хашковский и Полина Сачава, заняла 
первое место! В конкурсе по проверке навыков 
правотворческой деятельности первое место 
заняла также студентка-клиницист 2 курса Ева 
Комар.

Студенты-консультанты Юридической клиники 
БГУ Луана Бахтина, Алексей Гавриленко, Марина 
Лосева, Виктория Шевякова, Полина Протасевич, 
Анастасия Радевич приняли участие во II 
Национальном этапе международной олимпиады 
«Профессиональные навыки юриста», который 
состоялся на базе юридического факультета 
Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы. По результатам конкурса второе 
призовое место было присуждено команде, в 
составе которой находился студент-консультант 
Юридической клиники БГУ Гавриленко Алексей! 

Этот учебный год пролетел очень незаметно, 
и в завершении от себя лично хочется искренне 
сказать огромное спасибо всем, кто всячески 
поддерживает деятельность Юридической 
клиники и принимает в ней непосредственное 
участие!
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БРСМ юридического факультета БГУ – 
это одна семья, которая стремится работать 
на благо нашего университета и студентов.
Основной целью является создание условий для 
всестороннего развития молодежи, раскрытия 
ее творческого потенциала. Мы объединяем 
в своих рядах небезразличных людей: тех, кто 
готов сам приложить усилия, использовать свои 
способности для того, чтобы сделать интереснее и 
ярче свою жизнь. Каждый студент юрфака должен 
иметь возможность быть услышанным, обсудить 
вопросы, которые его интересуют, со студентами, 
профессорско-преподавательским составом, 
представителями власти и администрацией 
университета.

В сентябре 2019 года в ПО ОО «БРСМ» 
юридического факультета произошли кадровые 
изменения. Секретарем первичной организации 
был избран Вадим Агиевич, также изменился 
состав комитета. Наша новоиспеченная команда 
сразу же взялась за работу. 

Начали мы свою деятельность с проведения 
ежегодного сплочающего мероприятия «Схватка 
первокурсников». Уже не первый год этот конкурс 
помогает первокурсникам познакомиться со 
студенческой жизнью, найти друзей и  получить 
яркие эмоции! Исходя из результатов мероприятия 
мы организовали команду, которая представила 
наш факультет на общеуниверситетском конкурсе 
«Кубок первокурсников», а также некоторые наши 
активисты были задействованы на спортивных 
пикетах. Помимо участия в пикетах наши 
первокурсники представили на конкурсе еще и 
творческий номер, видео и визитку. Подготовка 
к мероприятию потребовала немалых усилий 
не только со стороны 1 курса, но и активистов 
старших курсов, которые с удовольствием им 
помогали.

В ноябре студенты из нашего актива посетили 
трехдневный выездной образовательный 
семинар «Project week BSU», проходящий на 
базе СОК «Бригантина». Под предводительством 
Валерии Горбачевской был сформирован 
волонтерский отряд. Ребята ездят в детские 
дома, посещают приюты для животных, 
реализовывают экологические проекты. Осенью 
мы организовали благотворительную ярмарку, 

Вас заинтересовала дея-
тельность БРСМ юридиче-
ского факультета? Хотите 
стать частью нашей веселой 
и творческой команды? Тог-
да по всем вопросам об-
ращайтесь к членам коми-
тета и непосредственно к  
Секретарю.

целью которой стал сбор средств для помощи 
бездомным животным. Все пожертвования были 
направлены в приют. В преддверьях новогодних 
праздников наши волонтеры совместно со 
Студенческим союзом устроили акцию по сбору 
вещей в детский дом г. Витебска. Некоторые 
наши активисты, в их числе и представители 
комитета, являлись волонтерами и творческими 
кураторами на таких масштабных мероприятиях, 
как «Мистер БГУ» и «Королева студенчества».

Как и другие организации БРСМ принял участие 
в праздновании дня рождения юридического 
факультета, нового года, дня всех влюбленных 
и других праздников. Мы создавали зоны 
активации, где студенты и преподаватели 
могли принять участие в интеллектуальных 
викторинах, потанцевать и сфотографироваться. 
Под руководством Инессы Ловягиной был 
собран пресс-центр, работа которого стала очень 
актуальной в эпидемиологической ситуации. 
По случаю 75-летия со дня Великой Победы мы 
приняли участие в интернет-марафоне «Беларусь 
помнит», где рассказывали о своих родственниках, 
которые были на фронте, ведь очень важно 
помнить и чтить свою историю, а данный проект 
явился для этого отличной платформой.

«Это еще только начало, — говорит Секретарь 
организации Вадим Агиевич. — Дальше будет 
интереснее! У нас много планов, которые мы 
собираемся реализовать. Мы готовим масштабное 
мероприятие, но об этом поговорим уже в новом 
учебном году. Расширяйте свои горизонты вместе 
с БРСМ юридического факультета».

Текст: Инесса Ловягина

Фото: официальный сайт БРСМ ЮФ БГУ 
vk.com/club45358838
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Студэнт – гэта не толькі 
служыцель навукі. Студэнт 
– гэта чалавек, які прагне 
яскравых мерапрыемстваў, 
цікавых праектаў і прыемных 
успамінаў. Менавіта гэта 
Вы гарантавана атрымаеце 
ў Студэнцкім саюзе 

юрыдычнага факультэта БДУ!

Наша арганізацыя – каманда самых 
таленавітых і мэтанакіраваных студэнтаў, у якіх 
ніколі не знікае натхненне. Дзякуючы гэтаму, за 
гады свайго існавання мы правялі мноства яркіх 
мерапрыемстваў. Асабліва хочацца адзначыць 
апошні навучальны год, бо ён быў напоўнены 
неверагоднымі падзеямі. Сярод іх – першы ў 
гісторыі факультэта «Капуснік»! Навагодняя 
мітусня таксама стала плённым часам для 
Студсаюза: мы адкрылі ёлку на факультэце, разам 
з БРСМ правялі дабрачынную акцыю і перадалі 
падарункі ў дзіцячы дом, таксама абмяняліся 
падарункамі і адзін з адным на неверагодна 
ўтульным «Таямнічым Санце». Актывісты 
праводзілі выдатны час на атмасферных 
кінавечарах і дарылі любоў і валянцінкі кафедрам 
на 14 лютага.

Нашай дзейнасці не перашкодзіла нават 
самаізаляцыя! Шукайце сацыяльныя сеткі 
Студсаюза юрфака і глядзіце самі: напрыклад, 
замест мерапрыемстваў мы здымалі цікавыя 
ролікі для YouTube, Instagram. Не забывалі 
таксама аказваць дапамогу тым, хто асабліва меў 
у ёй патрэбу ў такі складаны час.

Вы яшчэ не пераканаліся ў тым, што дні, 
праведзенныя з намі, лепшыя? Тады вас 
пераканае ў гэтым старшыня арганізацыі – Павел 
Захарчанка:

— Павел, на твой погляд, як змяняецца жыццё 
студэнта са з’яўленнем у ім Студсаюза?

Значна. Як гаворыцца, чалавеку шанцуе толькі 
тады, калі ён ўдала народзіцца, удала ажэніцца/
выйдзе замуж ці знойдзе добрага настаўніка. Але 
калі казаць пра студэнта, то ў гэты спіс дадаецца 
Студсаюз. Працэс сацыялізацыі і пошук свайго 

Тэкст: Дана Васканян

Фота: афіцыйная старонка Студсаюза ЮФ БДУ 
vk.com/studunion_lawbsu

месца на факультэце – задача не трывіяльная. 
Я лічу, што менавіта Студэнцкі саюз з’яўляецца 
лепшай арганізацыяй для працэсу аб’яднання 
с асяроддзем, насычэння духам і культурай 
факультэта, ну і, вядома, разумення, што ўяўляе з 
сябе цяперашняе студэнцкае самакіраванне.

— А што робіць Студсаюз ЮФ такім, які ён ёсць?
Людзі. Ні ў адной арганізацыі, ні на адным 

факультэце (з тых, з якімі мне даводзілася 
сутыкацца) няма такой сямейнай атмасферы са 
сваёй унутранай культурай, як у нашым Студсаюзе. 
Відавочна, што гэта было б немагчыма без 
людзей, якія на працягу некалькіх гадоў укладвалі 
свае сілы і працу ў развіццё гэтага кам’юніці.

— Раскажы, ці ёсць нейкія цікавыя і 
маштабныя планы на будучы навучальны год?

Нашай задачай з’яўляецца развіццё розных 
напрамкаў. Мы не лічым, што арганізацыя павінна 
абмяжоўвацца «мерапрыемствамі-забаўляўкамі» 
або навуковымі канферэнцыямі. Наша 
арганізацыя – гэта пэўная студэнцкая ідэалогія, 
якая дакладна атрымае развіццё ў наступным 
годзе за кошт адкрыцця такіх напрамкаў, як 
дабрачыннага, мемарыяльнага, міжнароднага і 
навуковага. Спадзяюся, у нас усё атрымаецца. 
Я ўпэўнены, што хлопцы і дзяўчаты ўкладуць у 
гэта ўсе свае сілы. А я, як старшыня, буду рабіць 
усё для таго, каб яны маглі ганарыцца нашай 
арганізацыяй!

Студэнцкі Саюз юрфака БДУ – гэта не проста 
арганізацыя, а сапраўдная сям’я, якая будзе 
пад трымліваць цябе ўвесь час. Гэта каманда 
таленавітых і крэатыўных студэнтаў нашага 
факультэта, якія імкнуцца зрабіць сваё студэнцтва 
цікавым, карысным і незабыўным! Так чаму б не 
далучыцца да нас і не змяніць не толькі свае дні, 
а яшчэ і сябе?
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» Мы заўсёды крочым наперад. 
Сённяшнія дасягненні – 
платформа для таго, што мы 
зробім заўтра. У гэтым бясконцым 
шляху кожнаму важна адчуваць 
падтрымку і клопат. Менавіта 
для гэтага і існуе Прафбюро 

юрыдычнага факультэта. 

Прафбюро – гэта сем камісій, сем напрамкаў, 
у якіх працуюць мэтанакіраваныя, адказныя і 
творчыя хлопцы і дзяўчаты. Наша галоўная мэта 
– забяспечыць усебаковую падтрымку студэнтаў 
напрацягу ўсяго шляху на факультэце. Мы бяром 
на сябе адказнасць за Ваш камфорт і бяспеку, 
за Вашу ўпэўненасць. Прафбюро клапоціцца 
пра засяленне студэнтаў у інтэрнат. Менавіта 
Прафбюро займаецца арганізацыяй адпачынку ў 
санаторыях, выдачай ільготных пуцёвак і білетаў, 
бясплатных абанементаў у спартыўную залу і 
басейн. Прафсаюзнае бюро ў асаблівых выпадках 
аказвае матэрыяльную дапамогу. 

Прафбюро – гэта каманда, сапраўдная сям’я. 
Кожны з нас ведае: побач есць тыя, да каго заўсёды 
можна звярнуцца за падтрымкай і дапамогай. Мы 
індывідуальнасці, мы асобы са сваімі талентамі і 
сваім вопытам, але нас яднаюць адзіныя мэты і 
адзіныя пачуцці. 

Мы задалі некалькі пытанняў старшыні 
Прафбюро юрыдычнага факультэта БДУ Іллі 
Івановічу.

 — Чаму ты ў свой час абраў менавіта 
Прафбюро?

 Для мяне важліва, каб была магчымасць 
развівацца ўсебакова. Камісіі Прафбюро 
арганізуюць мерапрыемствы, праводзяць цікавыя 
сустрэчы, працуюць з дакументамі, займаюцца 
фандрайзінгам і яшчэ шмат якімі рэчамі. Менавіта 
такая разнастайнасць і прыцягнула меня калісьці 
ў гэту арганізацыю. 

 — Які для цябе галоўны крытэрый падчас 
падбора каманды?

 Па-першае, я звяртаю ўвагу на чалавека. 
Некалькі разоў на год мы праводзім сумоўі. 

Ведаеце, толькі падчас такіх сумоўяў пры наборы 
каманды я зразумеў, што значыць, калі ў чалавека 
«гараць вочы». Такіх людзей відаць адразу. 

 — Любіш сваю працу?
 Так, дужа. Для мяне Прафсаюз – гэта 

сур’ёзная і адказна праца. Тут ты атрымліваеш 
вопыт, выяўляеш свае сільныя бакі і лідарскія 
якасці. Прафсаюз – гэта вялікая сям’я, якая дае 
магчымасць рабіць дабро! 
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У сакавіку 2020 года практычна поўнасцю 
абнавіўся састаў Прафбюро. Мы набралі ў 
сваю каманду новых зараджаных людзей, 
якія з ззяннем у вачах прыступілі да працы. 
Здавалася, што некаторыя нашы ідэі проста 
немагчыма ператварыць у жыццё, але мы зноў і 
зноў распачынаем новыя праекты і кожны раз 
спрабуем зрабіць нават больш, чым атрымалася 
да таго. 

Першай нашай маштабнай справай у гэтым 
годзе стала дабрачынная акцыя «Падары 
любоў». У нас з вамі атрымалася сабраць больш 
за 20 пакетаў з рэчамі для дзяцей з сацыяльна-
педагагічнага цэнтра з прытулкам Завадскога 
раёна г. Мінска. Потым мы арганізавалі 
сапраўднае свята для маленькіх хлопчыкаў і 
дзяўчынак з гульнямі і клоўнамі. Прафбюро 
перадало цэнтру падарункі, і мы спадзяемся, што 
наша з вамі падтрымка дапамагла дзецям адчуць 
сябе патрэбнымі і акружанымі клопатам.



Тэкст: Анастасія Чарняк

Фота: афіцыйная старонка Прафбюро ЮФ БДУ 
vk.com/profburo_law_bsu

Вядома, мы не маглі пакінуць нашых 
выпускнікоў без нават невялічкага свята, таму, 
робячы папраўкі на эпідэміялагічную абстаноўку, 
мы арганізавалі адразу тры ўрачыстыя лінейкі. 
Прафбюро юрыдычнага факультэта зрабіла 
ўсё магчымае, каб забяспечыць бяспеку ўсіх 
удзельнікаў мерапрыемстваў.
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Наступным вялікім мерапрыемствам стала 
«Фабрыка зорак», арганізацыяй якой штогод ад 
пачатку і да канца займаецца Прафбюро. Мы 
наладзілі сувязь з мноствам спонсараў, дзякуючы 
чаму пераможцы атрымалі каштоўныя прызы. 
Наша каманда ўдзячная кожнаму, хто прыняў 
удзел у кастынгу (мы атрымалі больш за 40 
заявак). Фінал конкурсу адбыўся ў Ліцэі БДУ. Гэта 
было сапраўды яскравае шоў!

Пасля сакавіка нам прыйшлося працягваць 
сваю працу дыстанцыйна. Але і гэтая ўмова 
не стала для нашай каманды перашкодай. 
Мы працягвалі рабіць усё магчымае, каб 
падтрымліваць настрой студэнтаў нават у такі 
складаны час. У нашых сацыяльных сетках 
з’явілася рубрыка «Добрыя навіны», у якой кожную 
нядзелю мы публікавалі самыя пазітыўныя 
навіны з усяго света. Мы публікавалі карысныя 
парады для ўсіх, хто навучаўся дыстанцыйна, 
актуальную інфармацыю пра становішча спраў 
на факультэце. Напрыканцы навучальнага года 
мы нават вырашылі правесці конкурс на лепшы 
вобраз для канферэнцыі ў ZOOM. Арыгінальнасці 
студэнтаў юрыдычнага факультэта тут можна 
толькі пазайздросціць! 

Мы, Прафбюро юрыдычнага факультэта, 
чакаем кожнага, хто захоча стаць часткай нашай 
каманды. Мы верым у сілу ідэі, у сілу сапраўднага 
жадання кожнага чалавека зрабіць свет лепшым. 

Вашы інтарэсы – наш абавязак!

Прафбюро юрыдычнага факультэта БДУ.



Другі семестр 2019/2020 
навучальнага года адзначыўся 
для Савета стараст з’яўленнем 
шэрага мерапрыемстваў у 
абсалютна новым фармаце. 

Захоўваючы лепшыя 
традыцыі і прытрымліваючыся 
сваіх фундаментальных 
прынцыпаў, мы імкнуліся 
разам, адной камандай, нават 

у няпростыя моманты, з аптымізмам рабіць усё 
магчымае для таго, каб факультэцкае жыццё ні 
на імгненне не прыпыняла свайго сапраўднага 
жывога рытму!

Нягледзячы на сесію і канікулы студзень у 
нашай арганізацыі быў перыядам даволі сур’ёзнай 
сумеснай работы з дэканатам, у ходзе чаго мы 
падвялі вынікі наведвальнасці вучэбных заняткаў 
з пачатку верасня. Самымі дысцыплінаванымі 
аказаліся першакурснікі!

Пачатак чарговага семестра ў лютым падаў 
новыя надзеі. Упершыню было праведзена 
анкетаванне стараст факультэта, дзе ўдзельнікамі 
былі выказаны важныя і цікавыя прапановы.

Акрамя таго, у апошні зімні месяц у арганізацыі 
адбыліся кадравыя перамены. Намеснікам 
старшыні Савета стараст па міжнародных 
камунікацыях быў прызначаны Мярген Ёллыеў. 
На працягу свайго навучання Мярген актыўна 
супрацоўнічаў і са старастатам, і з дэканатам па 
ўсіх пытаннях, якія ўзнікалі ў адносінах нашых 
замежных сяброў. 

Менавіта ў лютым атрымаў 
новы фармат традыцыйны 
праект Савета стараст «Дні 
прававого інфармавання», 
у межах якога студэнты 
нашага факультэта знаёмяць 
з прававым светам іншыя 

установы адукацыі. Цяпер мы і ў Instagram з новай 

эмблемай і пастаяннымі online-рубрыкамі. dpi.law.
bsu – далучайцеся!

20 лютага быў арганізаваны Дзень 
старасты-2020. У спецыяльнай скрыні студэнты 
юрыдычнага факультэта мелі магчымасць 
пакінуць сваім старастам словы падзякі і 
найлепшыя пажаданні. 

Не можам не адзначыць і правядзенне 
Бедарускай студэнцкай юрыдычнай 
алімпіяды-2020. Падчас гэтага найважнейшага 
мерапрыемства старасты выступілі ў якасці 
актыўных яго удзельнікаў і арганізатараў. 
Стараста 4-га курса, Кірыл Верашчака, узначаліў 
сектар суправаджэння гасцей алімпіяды. 

Безумоўна, найбольшыя змены прынёс 
сакавік. Эпідэміялагічная сітуацыя перавярнула 
прывычныя падыходы і акрэсліла прасторы для 
пошуку дыстанцыйных накірункаў працы. 

Аднак яшчэ да гэтага каманда Савета стараст 
прыняла ўдзел у «HACKATHON: FROM IPT TO IPO», 
арганізаваным стартап-цэнтрам БДУ, з праектам 
«Прававы інтэлектуальны квіз», абраніўшы 
яго перад экспертнай камісіяй, куды ўвайшлі 
інвестары і спецыялісты з розных сфер эканомікі.

З сярэдзіны першага вясновага месяца Савет 
стараст прыняў актыўны ўдзел у забеспячэнні 
пераходу студэнтаў да працы з выкарыстаннем 
электронных сродкаў навучання. Старастамі была 
эфектыўна наладжана сувязь з выкладчыкамі 
на розных віртуальных рэсурасах: адукацыйны 
партал, электронная пошта, гул-формы, Zoom і 
інш.
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Тэкст: Вольга Заблоцкая, Юрый Сяроў

Фота: В. Крывецкая, А. Янушкевіч, 
В. Заблоцкая, М. Ёллыеў, 

А. Грыдзюшка

Асобна хацелася б адзначыць у гэты няпросты 
перыяд узаемадзеянне з агульнаўніверсітэцкай 
кафедрай фізічнага выхавання і спорту і асабліва 
падзякваць адказнай за юрыдычны факультэт 
– Анжэле Пятроўне Атрошчанка, якая заўжды з 
разуменнем падыходзіла да любых складанасцей. 
Прыемна даведацца, што ў выніку сумеснай 
працы са старастамі, накіраванай на выкананне 
студэнтамі заданняў па фізічнай культуры, 
юрыдычны факультэт заняў лідыруючыя пазіцыі 
ў «спартыўным рэйтынгу» БДУ. 

Шэрагам новых мерапрымстваў ад Савета 
стараст сустрэў май. Роўна за тры месяцы 
да галоўнай палітычнай падзеі краіны, 
выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, на 
агульнаўніверсітэцкім узроўні ў Instagram мы 
запусцілі інфармацыйны марафон #Выбары-2020, 
дзе імкнемся расказваць самае актуальнае аб 
нацыянальным выбарчым працэсе. Акрамя таго, 
сумесна з БРСМ юрыдычнага факультэта наша 
арганізацыя правяла віртуальную віктарыну, 
прысвечаную 75-годдзю Перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне. Студэнты і выкладчыкі 
факультэта паказалі, што яны добра памятаюць 
гісторыю alma mater і яе герояў.

Канешне, у чэрвені новым выклікам для 
стараст стаў новы фармат арганізацыі залікова-
экзаменацыйнай сесіі, з якой мы цалкам 
справіліся!

У чэрвені адбылася ўрачыстая цырымонія 
ўзнагароджання граматамі рэктара БДУ 
выпускнікоў, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё 
студэнцкага самакіравання. Былі ўзнагароджаны 
экс-старшыня Савета стараст, стараста курса 
Аляксандр Грыдзюшка, а таксама былы старшыня 
Студэнцкага саюза, стараста групы Уладзіслаў 
Казлоўскі.

Перагарнуўшы чарговую старонку свайго 
існавання, на якой быў назаўсёды зафіксаваны 
мінулы семестр, Савет стараст ніколі не будзе 
такім, як раней. З аптымізмам мы чакаем верасень, 
каб асабіста сустрэць новую каманду стараст 
першага курса і спадзяемся на выкарыстанне 
найлепшага досведу ў самых розных напрамках 
дзейнасці. Менавіта гэты шматгранны сацыяльны, 
навучальны, творчы і адміністрацыйны досвед – 
тая адметная рыса ў дзейнасці старастата, якая 
як нішто рыхтуе да прафесійнага жыцця.

 
Прэзідыум Савета стараст выражае падзяку 

кожнаму, хто ў гэты перыяд аддана працаваў на 
карысць факультэта і арганізацыі. Упэўнены, што 
разам зможам усё! 
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Новы 2020 год і новы навучальны семестр 

сям’я Студэнцкага Навуковага Савета пачала 
вельмі актыўна! 

21 лютага 2020 г. Студэнцкі Навуковы Савет 
юрыдычнага факультэта БДУ разам са Студэнцкім 
Саветам па якасці адукацыі ЮФ БДУ дэбатавалі 
на тэму «Неабходнасць правядзення атэстацыі 
дзяржаўных службовых асоб на валоданне 
беларускай мовай і здольнасць выкарыстоўваць 
яе ў працы: за і супраць». Фармат мерапрыемства 
выйшаў вельмі цікавым і незвычайным. Дыскусія 
цягнулася больш за гадзіну. Работу і падрыхтоўку 
каманд ацэньвала прафесіянальнае журы, у 
склад якога ўвайшлі дацэнт кафедры тэорыі і 
гісторыі дзяржавы і права Дзмітрый Васільевіч 
Шчэрбік, дацэнт кафедры канстытуцыйнага 
права Таццяна Маратаўна Кісялёва, Старшыня 
Савета стараст ЮФ БДУ Юрый Сяроў. Па выніках 
мерапрыемства ў дэбатах перамагла каманда 
Студэнцкага Навуковага Савета, у склад якой 
уваходзілі студэнты Дзіяна Ладонька, Паліна 
Шынкевіч, Аляксандр Сянько! 

3 сакавіка 2020 г. каманды Студэнцкага Савета 
па якасці адукацыі Юрыдычнага факультэта і 
Студэнцкага Навуковага Савета арганізавалі 
семінар па павышэнні якасці напісання курсавых 
і навуковых работ, на якім спікерам выступіла 
дацэнт кафедры канстытуцыйнага права Таццяна 
Маратаўна Кісялёва. На семінары студэнты 
змаглі разабраць памылкі, якія часцей за ўсё 
дапускаюць пры напісанні курсавых работ, 
таксама было распаведзена пра структурныя 
элементы: уводзіны і заключэнне. 

30 ліпеня 2020 г. адбыўся фінал юрыдычных 
дэбатаў па канстытуцыйным праве на тэму 
«Канстытуцыйная рэформа». Мерапрыемства 
было арганізавана кафедрай канстытуцыйнага 
права з ініцыятывы і пры падтрымцы прафесара 
Рыгора Аляксеевіча Васілевіча і пры актыўнам 
садзейнічанні Студэнцкага Навуковага Савета! 
Варта адзначыць, што дэбаты адбыліся ў 
дыстанцыйным фармаце. Па выніках 4 тураў 
пераможцам стала студэнтка Вольга Заблоцкая! 
Правядзенне дэбатаў па канстытуцыйным праве 
становіцца добрай традыцыяй юрыдычнага 
факультэта БДУ, кафедры канстытуцыйнага права 
і Студэнцкага Навуковага Савета!

Вясна 2020 г. стала для каманды Студэнцкага 
Навуковага Савета вельмі значнай, бо сваю працу 
на базе СНС пачаў Чытацкі клуб «Чытаннi на 
Ленінградскай». Чытацкі клуб – гэта сумесная 
праца, цікавыя дыскусіі і баталіі, спрэчкі і абмен 
досведам! Чытацкі клуб увабраў не толькі 
студэнтаў БДУ, але і гасцей з іншых універсітэтаў, 
што спрыяе абмену досведам ва ўсіх напрамках!

У маі 2020 г. у Студэнцкім навуковым Савеце 
адбыліся кадравыя перастаноўкі! Пасаду 
намесніка Старшыні і пасаду Кіраўніка службы па 
рабоце са знешнімі сувязямі займае студэнтка Ева 
Камар. Навуковую службу ўзначаліла студэнтка 
Елізавета Літвінава. Кіраўніком арганізацыйнай 
службы прызначана Таццяна Вішнякова.

У сацыяльных сетках каманда Студэнцкага 
Навуковага Савета таксама актыўна працавала. 
Увясну ў суполцы СНС ў сетцы «Вконтакте» 
пачала выходзіць рэгулярная рубрыка «Гаворым 
з навукай», у рамках якой актыўныя ў навуковай 
сферы студэнты і магістранты дзяліліся сваім 
досведам, сваімі поспехамі і матывавалі студэнтаў 
да ўдзелу ў навуковых мерапрыемствах! Таксама 
ў сацыяльных сетках арганізацыі публікаваліся 
артыкулы на тэмы: «Основы библиографии 
курсовой работы», «Писать введение к курсовой 
работе легко», «Инструкция: Как написать 
научную статью». Гэтыя рубрыкі сталі асабліва 
папулярнымі сярод студэнтаў 1 курсаў.

Тэкст: Алёна Антаненка, Дзіяна Ладонька

Фота: Алёна Антаненка

Дарэчы, Старшыня  СНС 
– Елізавета Хадакоўская 
– віншуе новае пакаленне 
студэнтаў юрыдычнага 
факультэта з выдатным 
выбарам і паступленнем  
на самы дружны 
факультэт:

— Дарагія першакурснікі, хачу павіншаваць 
Вас ад імя дружнай сям’і Студэнцкага Навуковага 
Савета з паступленнем на юрыдычны факультэт! 
Вы зрабілі правільны выбар, бо юрыдычны 
факультэт – гэта тое месца, дзе адбываецца 
Ваша гісторыя і дзе вызначаецца Ваш лёс! Хачу 
пажадаць Вам сіл і поспехаў! Знайдзіце сваё 
прызначэнне ў гэтых сценах, а мы Вам з гэтым 
дапаможам!



Сквозь тернии с… лам
почкам

и?

Студенческий Совет 
по качеству образования 
юридического факультета 
– организация «от людей и 

для людей». Весенний семестр для организации 
прошел невероятно ярко!

Для первокурсников весенний семестр 
знаменует написание первой курсовой работы 
(а для всех остальных курсов это регулярная 
проверка своих способностях в сфере научных 
исследований). В связи с этим Студенческий 
Совет по качеству образования юридического 
факультета совместно с Студенческим Научным 
Советом организовали семинар по повышению 
качества написания курсовых и научных работ! 
Так, 3 марта более 70 студентов посетили семинар, 
спикером которого выступила любимая многими 
доцент кафедры конституционного права Татьяна 
Маратовна Киселёва. За час были разобраны 
такие важные для любой научной работы 
вопросы, как составление плана, структурные 
элементы введения и заключения, выявление 
объекта, предмета и метода, а также правила 
оформления курсовых работ. 
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А уже 9-11 марта на юридическом факультете 
и факультете международных отношений 
БГУ состоялся первый Минский Пре-Мут 
— подготовительный этап конкурса по 
международному коммерческому арбитражу им. 
Уильяма С. Виса. Конкурс по международному 
коммерческому арбитражу им. Уильяма С. Виса 
– наиболее известный в мире конкурс в области 
международного частного права и коммерческого 
арбитража, который ежегодно проводится в Вене. 
В ходе состязаний моделируется рассмотрение 
в арбитраже спора сторон международного 
договора купли-продажи товаров. В организации 
и проведении Пре-мута участвовали члены 
ССКО юридического факультета. В мероприятии 
приняли участие команды из Беларуси, Германии, 
Латвии, Польши, России и Украины. Пре-мут 
прошел под знаменами теплой атмосферы и 
интересных знакомств.

В связи с эпидемиологической обстановкой 
в мире некоторые мероприятия после этого 
пришлось отменить, что не помешало успешному 
осуществлению деятельности организации!

ССКО юридического факультета участвовала 
в проведении совместного апрельского 
анкетирования ССКО БГУ и Совета землячеств 
БГУ по вопросам качества образования.

Также в июле было проведено анкетирование 
по оценке качества сопровождения учебного 
процесса на Образовательном портале 
БГУ, направленное на выяснение степени 
удовлетворенности сопровождения учебного 
процесса на Образовательном портале БГУ, а 
также выявления всех плюсов и минусов такого 
способа организации учебного процесса.

Помимо этого, пресс-служба ССКО 
юридического факультета ведет активную работу 
по развитию социальных сетей организации. 
Официальная группа ВКонтакте и профиль 
организации в Instagram предоставляют 
студентам наиболее полную и актуальную 
информацию по вопросам образовательного 
процесса, нововведений в законодательстве, 
новостей факультета и университета.

Весенний семестр был довольно плодотворным 
для факультета в целом и ССКО в частности! Мы 
рады иметь возможность быть частью факультета, 
заботящегося о студентах и их развитии, а также 
активно этому способствовать!

Текст: Виолетта Людчик

Фото: Анастасия Базык, Владислав Галён



Безусловно, второй 
семестр был не таким 
насыщенным по сравнению 
с первым, но даже несмотря 
на пандемию, Творческий 
союз постарался сделать эти 
месяцы нахождения дома 
чуть ярче.

Начали мы второй семестр со «Старой 
квартиры». «Старая квартира» – это вечер 
акустической живой музыки, который мы 
проводим уже третий год и который уже так 
полюбился всем. Акустика, романтическое 
настроение, душевная атмосфера, горячий чай, 
сладости и близкие сердцу мелодии – это все про 
«Старую квартиру».

Дальше нас ждал «Фестиваль Эстрады», 
который состоял из трех этапов и проходил 
в разные дни на сцене Лицея БГУ. Во второй 
тур этого мероприятия прошли целых шесть 
наших активистов: Ксения Весёлкина, Максим 
Жидков, Диана Ерицян, Иван Мурзин, Виктория 
Орлова, Анастасия Сергута. В финал далее 
прошли четыре: Ксения, Виктория, Анастасия и 
Максим. Ребята ещё раз доказали, что они самые 
творческие, активные и талантливые. Все наши 
активисты выступили потрясающе, а Ксении и 
Максиму удалось занять 2 место в номинациях 
«Исполнитель» и «Конферанс» соответственно.

В период самоизоляции и дистанционного 
обучения, мы решили разбавить нахождение дома 
онлайн-концертами. Всю неделю каждый вечер 
новый вокалист в нашем аккаунте Instagram вёл 
прямую трансляцию, исполняя песни, а до этого 
можно было оставлять названия песен, которые 
хотели услышать. Выступили Александра 
Сидоревич, Евгения Жук, Эллина Павленко, 
Диана Ерицян, Андрей Титов, Ксения Веселкина, 
Анастасия Сергута.

Самоизоляция не щадит никого, поэтому мы 
также решили создать аккаунт в Тик-токе, вот 
ссылка на него: https://vm.tiktok.com/JYhDmjg/.

В мае мы приняли участие во флешмобе 
к 75-летию Великой Отечественной войны, 
сняв ролик с нашими активистами, читавшими 
стихотворение, посвящённое данной теме.

Текст: Диана Крыльцова

Фото: Валерия Пронина и Алина Мазовец

Отдохнув за лето, проведя его насыщенно, мы 
настроились на плодотворную работу. Впереди 
новый учебный год, который мы постараемся 
сделать ещё круче и ярче!
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По горизонтали

2. Договор, который заключается на основе 
предварительного договора.

5. Договор, для заключения которого, кроме 
соглашения по всем существенным условиям, 
необходима передача предмета договора.

6. Договор, для заключения которого 
достаточно соглашения сторон по всем 
существенным условиям.

11. Договор, в соответствии с которым двое 
или несколько лиц объединяют имущественные 
вклады и/или личную деятельность для 
осуществления не противоречащей праву и 
нравственности общей хозяйственной цели.

14. Договор, по которому одно лицо 
(поверенный) безвозмездно совершает какое-
либо определенное действие по поручению 
другого лица (доверителя).

16. Договор, в силу которого 
поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, 
обязуется передать в обусловленный срок 
или сроки производимые либо закупаемые 
им товары покупателю для использования 
в предпринимательской деятельности или в 
других целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним или иным подобным использованием.

По вертикали

1. Договор, где обе стороны берут на себя 
взаимные обязательства.

3. Предложение заключить договор, 
адресованное одному или нескольким конкретным 
лицам, содержащее все существенные условия.

4. Договор, на основании которого стороны 
обязуются заключить в будущем договор на 
условиях, предусмотренных в этом договоре.

7. Договор, где одна из сторон берет на себя 
большую часть имущественных обязательств, 
чем другая.

8.  Условия о предмете договора, 
которые названы в законе или договоре и 
необходимые для данного вида договора, 
т.е. все те условия, относительно которых  
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по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение.

9. Договор, по которому одна из сторон 
передает другой стороне вещь для безвозмездного 
хранения в течение определенного срока или до 
востребования.

10. Ответ лица, к которому адресована 
оферта, о её полном и безоговорочном принятии.

12. Договор, где обязательства сторон 
являются приблизительно одинаковы.

13. Договор, обязательная сила которого 
была основана на произнесении торжественной 
клятвы в устной форме.

15. Двустороннее или многостороннее 
соглашение, где оговорены права и обязанности 
его участников.

Ответы: 
1. Двусторонний. 2. Основной. 3. Оферта.  
4. Предварительный. 5. Реальный. 6. Консенсуальный. 
7. Неравноценный. 8. Существенные. 9. Хранение. 
10. Акцепт. 11. Товарищество. 12. Равноценный. 
13. Вербальный. 14. Поручение. 15. Контракт.  
16. Поставки. 
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