
Прафесіяналы  
сваёй справы 

Студэнцкі рух  
наперад

Спартыўныя вынікі 
факультэта

Юрыдычны факультэт займае 
высокія месцы ва ўніверсітэцкіх і 
міжуніверсітэцкіх спаборніцтвах па 
розных спартыўных дысцыплінах. Новы 
год прадстаўнікі юрыдычнага факультэта 
БДУ пачалі ўпэўнена і заваявалі вялікую 
колькасць узнагарод.

У сценах юрыдычнага факультэта 
штогод адбываюцца цікавыя 
мерапрыемствы і навуковыя падзеі, якія 
прыцягваюць увагу ўсіх неабыякавых 
да грамадскай і навуковай дзейнасці 
студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў і 
выкладчыкаў.

Юрыдычны факультэт – сапраўдная 
скарбніца прафесіяналаў, што 
пацвярджаецца вынікамі шматгадовай 
плённай працы, выдатнымі дасягненнямі 
ў прафесійнай дзейнасці, значным 
асабістым укладам у падрыхтоўку 
высокакваліфікаваных спецыялістаў.

Люты 2020
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месца для вывучэння правазнаўства ў Беларусі. 
Менавіта тут можна атрымаць адукацыю высо-
кай якасці, бо мясцовыя выкладчыкі заўсёды ў 
курсе ўсіх змяненняў у галіне права. Юрыдычны 
факультэт лічыцца адным з самых лепшых. Шмат 
у чым гэта дзякуючы таму, што ён існуе практыч-
на з пачатку існавання вышэйшай навучальнай 
установы – з 1925 года. За такую вялікую коль-
касць часу выкладчыкам і студэнтам факультэ-
та ўдалося назапасіць досыць тэарэтычнага і 
практычнага матэрыялу, які выкарыстоўваецца 
ў сучаснай юрыспрудэнцыі. Юрысты Беларусі, 
якія дабіліся вышынь у прафесійнай дзейнасці, у 
большасці сваім навучаліся ў БДУ. Юрыдычны фа-
культэт з’яўляецца сапраўднай скарбніцай ведаў.  
Пацвердзіць вышэйсказанае можна вынікамі 
шматгадовай плённай працы, выдатнымі дасяг-
неннямі ў прафесійнай дзейнасці, значным асабі-
стым укладам у падрыхтоўку высокакваліфікава-
ных спецыялістаў.
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Так, намеснікам кіраўніка Адміністрацыі  
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 5 снежня 2019 
года прызначана Чупрыс Вольга Іванаўна, прафе-
сар кафедры дзяржаўнага кіравання юрыдычнага 
факультэта БДУ.

У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь № 7 ад 8 студзеня 2020 года  
выкладчыкі юрыдычнага факультэта БДУ былі  
ўзнагароджаны высокімі дзяржаўнымі зна-
камі і званнямі: Доўнар Таісія Іванаўна, пра-

фесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржа-
вы і права – медалём Францыска Скарыны, 
Рашэтнікаў Сяргей Васільевіч, загадчык ка-
федры паліталогіі – ганаровым званнем  
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі  
Беларусь», Бібіла Валянціна Мікалаеўна, прафе-
сар кафедры крымінальнага працэсу і пракурорс- 
кага нагляду – медалём «За працоўныя заслугі».

Напярэдадні Дня юрыста вышэйшую юрыдыч-
ную ўзнагароду Рэспублікі Беларусь «Феміда» 
ўручылі 29 лістапада. У намінацыі «Юрыдыч-
ная адукацыя і прававая навука» лаўрэатам 
прэміі «Феміда» 2019 года стаў загадчык кафе-
дры крымінальнага права юрыдычнага факуль-
тэта БДУ, доктар юрыдычных навук, прафесар  
Ігар Алегавіч Грунтоў.

Здрок Аксана Мікалаеўна, кандыдат юрыдыч-
ных навук, дацэнт, былы загадчык кафедры гра-
мадзянскага працэсу і працоўнага права юрыдыч-
нага факультэта, удастоена прэміі імя У.І. Пічэты, 
а таксама прызначана прарэктарам па вучэбнай 
рабоце і адукацыйных інавацыях БДУ.

Шахрай Ірыне Сяргееўне, дацэнту кафедры 
экалагічнага і аграрнага права, аб’яўлена падзяка 
рэктара БДУ з уручэннем каштоўнага падарунка.
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28 снежня прайшоў першы ў гісторыі сучаснай 
Беларусі Венскі баль у зале ўрачыстых цыры-
моній Палаца Незалежнасці, на які ў якасці дэбю-
тантаў былі запрошаны студэнты 3 курса юры-
дычнага факультэта БДУ Кірыл Стаякоў і Паліна  
Чаранкевіч. Сярод удзельнікаў і гасцей свя-
та – Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Рыгоравіч  
Лукашэнка, кіраўнік Урада Сяргей Мікалаевіч  
Румас, Старшыня Савета Рэспублікі Наталля  
Іванаўна Качанава, кіраўнік Адміністрацыі  
Прэзідэнта Ігар Пятровіч Сяргеенка, прадстаўнікі 
органаў дзяржкіравання і дыпкорпуса.

15 студзеня ў зале Вучонага савета БДУ ад-
былося ўзнагароджанне пераможцаў і лаўрэа-
таў студэнцкіх агульнаўніверсітэцкіх конкур-
саў па выніках 2019 года. У цырымоніі прынялі 
ўдзел Першы прарэктар Дзмітрый Георгіевіч  
Мядзведзеў і прарэктар па выхаваўчай рабоце 
і сацыяльных пытаннях Іван Іванавіч Янушэвіч. 
Так, пераможцам універсітэцкага конкурсу «Сту-
дэнт года БДУ» ў намінацыі «Навука» сярод са-
цыяльных і гуманітарных навук стала студэнтка 
магістратуры юрыдычнага факультэта Эльжбета 
Скшыдлеўска. Лаўрэатам конкурсу ў намінацыі 
«Лідар» – студэнтка 4 курса юрыдычнага фа-
культэта Васіліса Зайцава. Адукацыйны праект 

па падтрымцы і навучанню актыву Студэнцка-
га гарадка БДУ «Вяршыня» стаў уладальнікам 
ГРАН-ПРЫ конкурсу «Лепшы моладзевы праект 
БДУ». Кіраўнік праекта – студэнтка магістратуры 
юрыдычнага факультэта Хрысціна Канановіч. У 
намінацыі «Лепшы Instagram-акаунт» прызнана 
лаўрэатам Прафбюро студэнтаў юрыдычнага фа-
культэта, развіццём якога займаецца студэнтка  
4 курса Кацярына Чарнякова.

Акрамя ўніверсітэцкіх конкурсаў юры-
дычны факультэт вызначыў свайго лепша-
га выкладчыка і студэнта 2019 года. Так, 
студэнты юрфака прызналі пераможцам у 
намінацыі «Лепшы куратар» Міхайлоўскага  
Вадзіма Сяргеевіча, намесніка дэкана па аду-
кацыйных інавацыях, дацэнта кафедры паліта-
логіі. «Лепшы выкладчык» – Пухаў Арцём  
Аляксандравіч, намеснік дэкана па навуко-
ва-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці, 
дацэнт кафедры крымінальнага права. «Лепшая 
кафедра» – кафедра крымінальнага права. 
«Лепшы аратар» – Сысуеў Цімур Валер’евіч, да-
цэнт кафедры грамадзянскага працэсу і пра-
цоўнага права. «Лепшы выкладчык-блогер» –  
Лапуцька Ксенія Вячаславаўна, старшы  
выкладчык кафедры дзяржаўнага кіравання. Пе-
раможцам сярод студэнтаў у намінацыі «Гонар»  
прызналі студэнтку 4 курса Кацярыну Чарняко-
ву. «Грамадская дзейнасць» – студэнт 4 курса  
Аляксандр Грыдзюшка. «Лідар» – студэнтка  
4 курса Вікторыя Шыбека. «Культура» – студэнт 
4 курса Уладзіслаў Казлоўскі. «Навука» – студэнт-
ка 4 курса Дар’я Мірановіч. «Спорт» – студэнтка  
4 курса Ганна Літвінковіч.

Рэдакцыя студэнцкай газеты «Востраў ЮФ» він-
шуе нашых шаноўных выкладчыкаў і студэнтаў з 
атрыманнем высокіх узнагарод і жадае дасягнуць 
яшчэ большых поспехаў у развіцці айчыннай на-
вукі і вышэйшай адукацыі!

Тэкст падрыхтавала Паліна Чаранкевіч

Фота: афіцыйны сайт БДУ, ЮФ БДУ, 
SB.by - Беларусь сегодня
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БРСМ юридического факультета БГУ – это 
одна семья, которая стремится работать на благо 
нашего университета и наших студентов.

Основной целью организации является 
создание условий для всестороннего развития 
молодежи, раскрытия ее творческого потенциала. 
Мы объединяем в своих рядах небезразличных 
людей, тех, кто не собирается сидеть сложа руки, 
а сам готов приложить усилия, использовать свои 
способности для того, чтобы сделать интереснее 
и ярче свою жизнь.

У всех студентов есть определенные 
идеи, замыслы, творческие планы, которые 
можно реализовать совместно со своими 
единомышленниками. Каждый студент 
юридического факультета должен иметь 
возможность быть услышанным, обсудить 
вопросы, которые его интересуют, с другими 
людьми (студентами, профессорско-
преподавательским составом, представителями 
власти и администрацией БГУ).

В сентябре в ПО ОО «БРСМ» юридического 
факультета произошли кадровые изменения. 
Секретарем первичной организации был избран 
студент 3 курса, Вадим Агиевич, также изменился 
состав комитета.

Новоиспеченная команда сразу же взялась за 
работу.

Под предводительством Валерии Горбачевской 
был сформирован волонтерский отряд. Ребята 
посещают детские дома, приюты для животных, 
реализуют экологические проекты.

В октябре 2019 они организовали 
благотворительную ярмарку. Ее целью стал сбор 
средств для помощи животным, у которых нет 
хозяев. Все пожертвования были направлены в 
один из приютов по г. Минску.

В преддверьях новогодних праздников наши 
волонтеры совместно со Студенческим союзом 
устроили благотворительную акцию по сбору 
вещей в детский дом г. Витебска.

Как и другие организации БРСМ принял участие 
в праздновании дня рождения юридического 
факультета. Наша зона активации расположилась 
на 5 этаже. Студенты и преподаватели могли 
принять участие в интеллектуальных викторинах, 
поиграть в «Угадай мелодию», потанцевать и 
сфотографироваться. А вечером все отправились 
на факультет журналистики смотреть 
праздничный концерт, на котором, кстати, Вадим 
Агиевич был одним из ведущих.

«Это еще только начало», – говорит Секретарь 
организации: – «Дальше будет интереснее! У 
нас много планов, которые мы собираемся 
реализовать. В частности, готовим одно 
довольно-таки масштабное мероприятие, о 
котором поговорим с нашими студентами в новом 
семестре».

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.

+375 29 933-52-75 – Вадим Агиевич.

А также, загляните на наш сайт (https://law.bsu.
by/student/studencheskoe-samoupravlenie/primary-
organization-of-the-brsm-of-the-faculty-of-law.html). 
Здесь Вы найдете более подробную информацию 
о деятельности нашей организации.
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Текст: Инесса Ловягина

Фото: официальный сайт БРСМ ЮФ БГУ 
vk.com/club45358838
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Адной з задач прафсаюзнага бюро 
юрыдычнага факультэта з’яўляецца магчымасць 
зрабіць студэнцкае жыццё яшчэ больш цікавым, 
насычаным і багатым на новыя ўражанні.

Так, акрамя вырашэння сацыяльных пытанняў 
накшталт засялення ў інтэрнат, матэрыяльнай 
дапамогі або адпачынку ў санаторыі-
прафілакторыі “Палітэхнік”, культурнае жыццё 
факультэта з’яўляецца адным з асноўных 
напрамкаў дзейнасці нашай каманды.

17 кастрычніка ў Ліцэі БДУ адбылося 
“Прысвячэнне ў першакурснікі” – традыцыйнае 
штогадовае свята для студэнтаў першага курса. 
Тэматыкай мерапрыемства ў гэтым годзе сталі 
знакамітыя фільмы. Так, задача студэнтаў 
складалася ў тым, каб прадставіць сваю групу ў 
тэматыцы фільма, які выпаў ім згодна жараб’ёўкі. 
Трынаццаць груп у гэты вечар змагаліся за 
званне Лепшай. Былі прадстаўлены на сцэне 
і “Вялікі Гэтсбі”, і “Гары Потар”, і “Тытанік”, і 
“Піраты Карыбскага мора”, і “Шэрлак Холмс”… 
Самы сапраўдны кінамарафон! Прафесійным і 
незалежным журы былі ацэнены прадстаўленне 
на сцэне, відэа і вобразы канкурсантаў. Па 
колькасці балаў лепшай групай 2019 года стала 
група пад нумарам 13, якая прадстаўляла фільм 
“Аватар”.

29 кастрычніка Прафбюро сумесна са 
Студэнцкім саюзам падрыхтавалі ўрачыстую 
частку дня народзін юрыдычнага факультэта. 
У фармаце тэлешоу прайшоў канцэрт у актавай 

зале факультэта журналістыкі БДУ. У цікавай 
і нязвыклай форме знакамітых тэлешоу былі 
прадстаўлены творчыя нумары, а таксама 
ўзнагароджаны лепшыя выкладчыкі і лепшыя 
студэнты 2019 года, гучалі прыгожыя пажаданні 
факультэту.

21 лістапада на юрыдычным факультэце 
прайшоў квэст, прысвечаны Дню студэнта. 
Загадзя студэнты падзяліліся на 7 каманд і 
зарэгістраваліся. У дзень мерапрыемства, 
атрымаўшы мапы, удзельнікі на кожным 
перапынку змагаліся ў знаходлівасці, уважлівасці 
і крэатыўнасці. Заданні былі звязаны са 
студэнцкім жыццём і юрыспрудэнцыяй. 
Найбольшую колькасць балаў набрала каманда 
студэнтаў першага курса “ДТП”, пераможцы былі 
ўзнагароджаны прызамі.

Спадзяемся, што нам удалося зрабіць Ваша 
студэнцкае жыццё ярчэй і напоўніць яго ўражан-
нямі. А на наступнае паўгоддзе ў нас яшчэ больш 
планаў, цікавых ідэй і новых мерапрыемстваў.  
Абяцаем Вас здзіўляць!

Тэкст: Валерыя Крывецкая

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



Першы семестр 2019/2020 
навучальнага года выдаўся для 
Савета стараст насычаным на 
важныя і адметныя падзеі. Гэта 
тычылася як актыўнага ўдзелу 
стараст юрыдычнага факультэта 
ў агульнафакультэтскіх і агульнаўніверсітэцкіх 
мерапрыемствах, так і пэўных зменаў у структуры 
арганізацыі.

Калі на момант выха-
да мінулага нумару “Вос-
трава” ў верасні Савет 
сустракаў новую каман-
ду стараст-першакурс-
нікаў, наладжваў працу з 
новаўтворанымі групамі 
3-га курса, то ўжо далей 
дзейнасць арганізацыі 
распачалася ў поўны 
моц! Трэба адзначыць, 
што па выніках галаса-
вання старастай 1-га 
курса быў абраны Антон 
Працэнка (9-я група).
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З 11 па 13 кастрычніка старасты першага курса 
прынялі ўдзел у адукацыйным тэматычным 
семінары “Ты стараста-2019”, які прайшоў 
на пляцоўцы ўніверсітэцкага комплекса 
“Брыганціна”. Дастойна прадэманстраваўшы 
творчыя здольнасці і шматлікія таленты на сцэне, 
нашы цудоўныя старасты даведаліся пра тонкасці 
тайм-менеджмента, кіравання калектывам, а 
таксама пра асаблівасці камандаўтварэння. 
Спадзяёмся, што атрыманыя веды стануць 
моцным стымулам для плённай працы!

24 кастрычніка адбылася традыцыйная 
сустрэча са студэнтамі неюрыдычных 
спецыяльнасцей у межах штогадовага праекта 
Савета стараст “Дні прававога інфармавання”. 
Мерапрыемства прайшло ў Беларускім 
нацыянальным тэхнічным універсітэце і было 
прысвечана Дню аўтамабіліста і дарожніка. 

Стараста 3-га курса Кірыл Верашчака і стараста 
6-й групы 2-га курса Валерыя Малецкая асвяцілі 
найбольш цікавыя і актуальныя моманты 
прававога рэгулявання дарожнага руху, а 
таксама адпаведныя пытанні адміністрацыйнай і 
крымінальнальнай адказнасці.

29 кастрычніка юрыдычны факультэт  
адзначыў свой 94-ы дзень нараджэння. 
Савет стараст таксама не застаўся ўбаку, 
падрыхтаваўшы тэматычныя гульні ў фармаце 
“Поле цудаў”, фотазону, арганізаваўшы мабільны 
“офіс” варажбіткі Сняжаны! Прыемна адзначыць, 
што ў другой частцы святочных мерапрыемстваў, 
на ўрачыстым канцэрце, Старшыня Савета 
стараст юрыдычнага факультэта, Аляксандр 
Грыдзюшка, быў прызнаны лепшым студэнтам 
года ў намінацыі “Грамадская дзейнасць”.

З 4 па 30 кастрычніка ў Рэспубліцы Беларусь 
праходзіў агульнанацыянальны перапіс 
насельніцтва. Сярод стараст юрыдычнага 
факультэта ў якасці перапісчыкаў працавалі 
Святаслаў Антоненка (3 курс 13 група), Кацярына 
Клімава (3 курс, 3 група), Вадзім Каўтуненка 
(2 курс, 12 група), Паліна Ліпская (2 курс, 11 
група), Марыя Руткоўская (2 курс, 5 група). 
Студэнты атрымалі ўнікальны досвед, а таксама 
магчымасць паўдзельнічаць у мерапрыемстве 
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Тэкст: Вольга Заблоцкая,  
Юрый Сяроў

Фота: Валерыя Трыфанава,  
Уладзіслаў Кандрацьеў, Паліна Ліпская,  

Максім Кубарскі, Валерыя Проніна,  
Максім Голубеў

Важнай падзеяй у жыцці арганізацыі стала 
правядзенне агульнага сходу стараст юрыдычнага 
факультэта 26 лістапада. На парадку дня было 
пастаўлена пытанне аб абранні Старшыні Савета 
стараст юрыдычнага факультэта. У пасяджэнні 
прымалі ўдзел старасты акадэмічных груп, а 
таксама запрошаныя госці: намеснік дэкана па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце – Шыдлоўскі Андрэй 
Віктаравіч, і намеснік дэкана па вучэбнай рабоце 
– Міхасёва Алена Анатольеўна. З дакладам аб 
выніках праведзенай работы выступіў Аляксандр 
Грыдзюшка. За працяглую і актыўную працу ў 
дзейнасці Савета стараст ім былі ўзнагароджаны 
ўсе старасты выпускнога курса. Па выніках 
галасавання на агульным сходзе было вырашана 
абраць на пасаду Старшыні Савета стараст 
юрыдычнага факультэта Юрыя Сярова, старасту 
2-га курса.

рэспубліканскага ўзроўню, якое традыцыйна 
праходзіць не часцей за раз у 10 гадоў. Канешне, 
было складана сумяшчаць і дзейнасць старасты, і 
працу перапісчыка, але яны, безумоўна, справіліся 
на ўсе 100%!

Пашырылася і прадстаўніцтва юрыдычнага 
факультэта ў аргкамітэце Савета стараст БДУ. 5 
снежня ў яго склад увайшла Яна Каток (11 група, 
1 курс). Прайшоўшы школу “Выхавай у сябе 
лідара-2019”, а таксама конкурсны адбор, Яна 
стала адной з 12-ці новых удзельнікаў камітэта.

Старастат – гэта не проста людзі з журна-
ламі, якія ставяць ці не ставяць «энкі» сваім ад-
нагрупнікам, гэта людзі, з якімі ўзаемадзейніча-
юць усе студэнты без выключэнняў. Старасты  
маюць непасрэдную магчымасць знайсці індыві-
дуальны падыход да кожнага і ў пэўных сітуацыях 
накіраваць чалавека да патрэбнай сферы. Наша  
арганізацыя ўключае шмат таленавітых, крэа-
тыўных, неардынарных студэнтаў, і мы ўпэнены, 
што разам абавязкова зможам стаць драйверам 
для прасоўвання, развіцця новых карысных ідэй і  
ініцыятыў!
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В сентябре 2019 года в ПО ОО «Белорусский 
республиканский союз юристов» при 
юридическом факультете БГУ прошёл 
масштабный набор, сейчас количество членов 
организации составляет около 100 человек.

29 октября прошел 94-ый день рождения юри-
дического факультета БГУ и в этот знаменатель-
ном событии Союз юристов также принял участие, 
организовав «Юрфаковскую рулетку» и открыв 
«Агентство спецрасследований». Каждый  
желающий почувствовал себя героем детектив-
ной истории, когда решал интересные задачи,  
используя свои навыки и смекалку. Настоящие 
сыщики награждались сладкими призами.

Для членов Молодежного сектора «Союз 
юристов» БГУ была организована экскурсия 
в Национальный олимпийский комитет 
Республики Беларусь. Также члены Молодежного 
сектора «Союз юристов» БГУ приняли 
участие во встрече руководства Белорусской 
ассоциации студенческого спорта со студентами 
юридического факультета БГУ.

Одной из крупных стала встреча с членом 
Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
и представителями иностранных государств по 
вопросу смертной казни, которая была проведена 
в рамках кружка по уголовному праву с участием 
членов Молодежного сектора «Союз юристов» 
БГУ.

Также члены Молодежного сектора 
«Союз юристов» посетили встречу с главой 
Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь В.В. Макеем, на которой узнали новые 
направления во внешней политике Республики 
Беларусь.

Таким образом, 2019 год был для Союза 
юристов насыщенным и плодотворным, но 
уже определены цели на 2020 год. В первую 
очередь, это создание новых направлений 
деятельности ПО ОО «Союз юристов» при 
юридическом факультете БГУ. Например, 
планируется организация совместной работы 
в нормотворческой деятельности с депутатами 
Палаты представителей Национального  
собрания Республики Беларусь.

Текст: Александра Кукреш, Кирилл Стояков

Фото: Валерия Трифонова, Екатерина Орочка
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У сценах юрыдычнага факультэта БДУ 
штогод адбываюцца цікавыя навуковыя падзеі 
і мерапрыемствы, якія прыцягваюць увагу ўсіх 
неабыякавых да навукі і навуковай дзейнасці 
студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў. Студэнцкі 
Навуковы Савет імкнецца праводзіць дыскусіі, 
круглыя сталы і дэбаты на актуальныя праблемы.

16 кастрычніка 2019 г. СНС правялі дэбаты 
на тэму «Месца і роля сацыяльнай палітыкі 
ў структуры сучаснай дзяржавы». У дэбатах 
прымалі ўдзел студэнты нашага ўніверсітэта, 
а таксама госць з Паўднёвага федэральнага 
ўніверсітэта — Дзенісенка Раман. Пераможцам 
стала студэнтка наша факультэта – Русая Паліна! 
29 кастрычніка 2019 г. прайшлі юрыдычныя 
дэбаты на тэму «Ці неабходны ў Рэспубліцы 
Беларусь закон аб супрацьдзеянні хатняму 
гвалту?», арганізаваныя Студэнцкім Навуковым 
Саветам і навукова-папулярнай платформай 
Vox&Visium. У дэбатах удзельнічалі студэнты 
нашага ўніверсітэта, а таксама госць з Саратаўскай 
дзяржаўнай юрыдычнай акадэміі – Маркін Данііл. 
Падчас дыскусіі дзве каманды разглядалі тэму з 
пазіцый зацвярджэння і адмаўлення. З невялікім 
адрывам перамагла каманда адмаўлення.

1 і 2 лістапада 2019 года юрыдычны факультэт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта чарговы 
раз адчыніў дзверы для ўдзельнікаў Міжнароднай 
канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў 
«Дзяржава і права ва ўмовах глабалізацыі». У 
канферэнцыі прынялі ўдзел студэнты, магістран-
ты, аспіранты і суіскальнікі БДУ, удзельнікі з ча-
тырнаццаці вышэйшых навучальных устаноў Бе-
ларусі, Расіі і Украіны. З прывітальнымі словамі 
выступілі намеснік дэкана юрыдычнага факуль-
тэта па вучэбнай рабоце, кандыдат юрыдычных 
навук, дацэнт – Алена Анатольеўна Міхасёва, і 
намеснік дэкана па навукова-даследчай і наву-
кова-адукацыйнай дзейнасці, кандыдат юрыдыч-
ных навук, дацэнт – Арцём Аляксандравіч Пухаў. У 
завяршэнне пленарнага пасяджэння слова было 
прадастаўлена загадчыку кафедры грамадзян-
скага права і працэсу і міжнароднага прыватнага 
права Расійскага універсітэта дружбы народаў, 
доктару юрыдычных навук, прафесару, заслужа-
наму юрысту Расійскай Федэрацыі, ганароваму 
работніку вышэйшай прафесійнай адукацыі Расій-

скай Федэрацыі – Фраловай Яўгеніі Яўгенаўне, 
якая адзначыла зацікаўленасць маладых вучо-
ных у даследчай дзейнасці і пажадала поспехаў 
удзельнікам канферэнцыі ў далейшай навуковай 
дзейнасці. Закрыў пленарнае пасяджэнне дэкан 
юрыдычнага факультэта БДУ, доктар юрыдыч-
ных навук, прафесар – Сяргей Аляксандравіч Ба-
лашэнка. Сяргей Аляксандравіч высока ацаніў 
узровень дакладаў удзельнікаў, выказаў упэўне-
насць у паспяховым развіцці маладзёжнай навукі 
ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама ў інтэрактыўнай 
форме разыграў паміж удзельнікамі канферэнцыі 
памятныя падарункі.
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15.11.2019 г. на базе юрыдычнага факультэта 
БДУ адбылося сумеснае навуковае мерапрыем-
ства Студэнцкага Навуковага Савета юрыдычна-
га факультэта БДУ, студэнцкіх навуковых гурткоў 
кафедраў тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юры-
дычнага факультэта БДУ і Акадэміі МУС Рэспублікі 
Беларусь – інтэрактыўныя дэбаты «Дыспут пра 
Карла Шміта». У ходзе дыскусіі ўдзельнікі абмер-
кавалі праблему эвалюцыі і крызісу парламента-
рызму, суадносіны апошняга з дэмакратыяй, яе 
розныя канцэпцыі, ролю суверэна ва ўстанове 
правапарадку, ацанілі аргументы бакоў у найвядо-
май дыскусіі К. Шміта і Г. Кельзена аб праблеме 
вызначэння гаранта Канстытуцыі. Мадэраваў на-
вуковую дыскусію адзін з яе арганізатараў, дацэнт 
кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юры-
дычнага факультэта БДУ, кандыдат юрыдычных 
навук, дацэнт – Шчэрбік Дзмітрый Васільевіч. З 
боку Акадэміі МУС выступіў кандыдат юрыдыч-
ных навук, дацэнт – Варапаеў Дзмітрый Аляксан-
дравіч.

Асаблівы інтарэс да дадзенага мерапрыемства 
праявілі загадчык кафедры тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права юрыдычнага факультэта БДУ, 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Калінін 
Сяргей Артуравіч і начальнік кафедры тэорыі і 
гісторыі дзяржавы і права Акадэміі МУС Рэспублікі 
Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
Паўлаў Вадзім Іванавіч.

Тэкст: Таццяна Вішнякова

Фота: Алена Антоненка
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Прошлый семестр отмечен 
для Студенческого Совета по 
качеству образования (ССКО) 
наиболее значимыми и насы-

щенными месяцами. Но обо всем по порядку…

29 октября ССКО участвовал в традиционном и 
одном из главных праздников – день рождения 
юридического факультета. Одной из проведен-
ных игр – «Кажется, нащупал…» – можно смело 
отдать «корону» популярности, ведь она собрала 
вокруг себя большое количество присутствующих 
на праздновании студентов. Была проведена так-
же викторина на знание программы школьного 
курса между командой студентов и командой пре-
подавателей. После такой викторины каждый за-
думался над фразой, которую наверняка говорил 
в школе: «Да мне это никогда не пригодится!»

21 ноября члены Совета участвовали в прове-
дении семинара Евгения Аркадьевича Шерайзена 
на тему «Особенности американской междуна-
родной системы налогообложения». Несмотря на 
серьёзную и трудную тему, двухчасовое меропри-
ятие собрало более 80 человек, каждый из кото-
рых получил возможность задать интересующие 
вопросы опытному адвокату.

22 ноября прошло отчетно-выборное собрание, 
определившее путь дальнейшего развития 
Совета. Были подведены итоги деятельности 
организации под руководством Миранович 
Дарьи в 2017-2019 годах, высказаны слова 
признательности и благодарности. После этого 
было проведено голосование на замещение 
руководящих должностей. Большинством голосов 
на должность Председателя Совета была избрана 
Людчик Виолетта, Заместителем Председателя – 
Чмурова Наталия, Секретарем – Черкас Анна.

В декабре 2019 года ССКО совместно с Советом 
Старост провели работу по сбору информации о 
студентах, участвующих в научной деятельности, 
с целью дальнейшего раскрытия их исследова-
тельского потенциала.

Также Члены ССКО присутствовали на встрече 
представителей юридического факультета БГУ и 
Китайской делегации на встрече, посвященной 
укреплению международного сотрудничества. В 
частности, были затронуты вопросы коррупции в 
системе государственных органов и способы ее 
преодоления.

2020 год начался для ССКО не менее активно, 
а именно: участием в проведении дня открытых 
дверей для абитуриентов 9 января. Члены Совета, 
совместно с представителями иных органов 
самоуправления, занимались подготовкой 
медиа-материалов, а также отвечали на вопросы 
абитуриентов.

Исходя из того, что начало года выдалось 
весьма активным, можно предположить, 
что этот год будет ещё более насыщенным.  
Следите за нашими мероприятиями, мы ждём 
всех!

Текст: Виолетта Людчик, 
Екатерина Давидовская

Фото: Елизавета Хадаковская, 
Алёна Антоненко
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Д

зе Студсаю
з? У сэрцы

Пачынаючы новую старонку нашага жыцця, 
першае, пра што мы думаем — гэта як завесці 
сяброў і знайсці сябе. Прычына зразумелая: калі 
побач ёсць людзі, якія аказваюць падтрымку, 
мы гатовыя згортваць горы. Студэнцкі саюз юр-
фака БДУ — гэта тое месца, дзе можна здабыць 
аднадумцаў і заняцца любімай справай. Наша ар-
ганізацыя дапаможа развіць існуючыя таленты і 
знайсці шмат новых! Студсаюз вітае творчасць і 
ініцыятыву, дапамагае ўвасобіць ідэі студэнтаў 
у жыццё. Зусім розныя, але такія крэатыўныя і  
знаходлівыя людзі сабраліся разам, каб зрабіць 
вучобу на факультэце разнастайнай і маляўнічай!

У сваім складзе арганізацыя мае выразную 
структуру: Студэнцкі камітэт вырашае важней-
шыя пытанні па развіцці арганізацыі. Менавіта 
гэтыя людзі прымаюць у свой шэраг навабран-
цаў. Калі настае чарга новага мерапрыемства або 
падзеі, у ход ідзе Служба фандрайзінга: яна шукае 
партнёраў, каб зрабіць нашы праекты яшчэ больш 
цікавымі. Прэс-служба і Медыягрупа хутка і раз-
ам адгукаюцца на падзеі, што адбываюцца на фа-
культэце і за яго межамі. Студэнцкі саюз ЮФ БДУ 
таксама мае малады і амбіцыйны праэкт: наву-
кова-папулярная платформа «Vox & Visium» зай- 
маецца распаўсюджваннем ведаў аб паліталогіі 
і юрыспрудэнцыі. Нельга не адзначыць любімую 
студэнцкую газету «Востраў ЮФ», якая працуе 
пад эгідай Студсаюза юрыдычнага факультэта.

Студэнцкі саюз не пакіне студэнтаў сам-насам 
з падручнікам: мы праводзім мноства займаль-
ных мерапрыемстваў і акцый, якія ўпрыгожваюць 
шэрыя будні будучых юрыстаў. Першы семестр 
асабліва запомніўся Капуснікам.

Гэта чароўнае і атмасфернае мерапрыемства. 
Да таго ж, першае ў сваім родзе! Капуснік юрфа-
ка — маштабная восеньская падзея сярод пер-
шакурснікаў, дзе студэнты ў гумарыстычнай або 
драматычнай форме распавядаюць пра жыццё на 
факультэце, а таксама ва ўсім БДУ. У гэты раз мы 
перанесліся ў СССР, дзе нашым удзельнікам трэба 
было праявіць увесь свой гумар! Усё пачалося з 
падрыхтоўкі і трапятанні на калідорах факультэта, 
сцэнарыяў і дэкарацый. А скончылася сапраўд-
ным святам: журы, гледачы, групы падтрымкі — 
усе адчулі атмасферу і засталіся задаволеныя.

Але свята выйшла за рамкі факультэта, бо нас 
чакаў адказны выступ на Капусніку БДУ. Самыя 
крэатыўныя і актыўныя студэнты атрымалі маг-
чымасць прадстаўляць юрфак і справіліся з гэтай 
задачай годна! Акрамя гэтага маштабнага мера-
прыемства, наша каманда ажыццявіла навагод-
нюю дабрачынную акцыю, ў рамках якой мы пры-
бралі ёлку на факультэце і сабралі падарункі для 
дзетак у Віцебскі дзіцячы дом. А далей — больш!

Студэнцкі Саюз юрфака БДУ – гэта не проста 
арганізацыя, а сапраўдная сям’я, якая будзе пад-
трымліваць цябе ўвесь час. Гэта каманда самых 
таленавітых і крэатыўных студэнтаў нашага фа-
культэта, 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?

Тэкст: Кацярына Рудоміна,  
Кацярына Арочка

Фота: афіцыйная старонка Студсаюза ЮФ БДУ 
vk.com/studunion_lawbsu
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Фестиваль YFM – место, где соревнуются са-
мые креативные первокурсники всех факультетов 
БГУ. Так, под руководством кураторов (Надежда 
Самусенкова, Евгения Жук, Арина Самусенкова) 
12 самых талантливых, веселых и необычных пер-
вокурсников целый месяц упорно придумывали, 
снимали, репетировали, ставили номера и весело 
проводили время вместе. В итоге на гала-концер-
те наша команда заняла 1 место в танцевальной 
номинации и 3 место в конкурсе видео-визиток 
команды!

13 ноября на сцене Лицея БГУ прошёл отбороч-
ный этап открытого молодежного танцевального 
фестиваля, проводимого Творческим союзом и 
Управлением по делам культуры БГУ, в котором 
поучаствовали студентки нашего факультета – Ве-
роника Бобрук и Екатерина Шантыр! Вероника и 
Катя выступили дуэтом в стиле хип-хоп и прошли 
на гала-концерт BSU Dance Festival. 26 ноября на 
сцене клуба Re:Public наши девочки взорвали зал 
и не оставили никого равнодушным к своему тан-
цу!

21 ноября состоялся первый Поэтический ве-
чер на юрфаке. Участие приняли не только ребята 
с нашего факультета, гостями мероприятия стали 
студенты филологического и военного факульте-
тов. Горящие фонарики, пледы и мягкие подуш-
ки, бесплатный чай со сладостями дополнили  
по-настоящему уютную и домашнюю атмосферу, 
которая помогла ребятам окунуться в мир поэзии. 
Вечер получился волшебным, и до сих пор посту-
пают вопросы о том, когда состоится следующий!

Творческий союз юрфака верит в чудеса и в до-
брых людей. А это значит, что не провести Тайного 
Санту мы просто не могли! Две недели студенты 
выбирали подарки и 11 декабря мероприятие со-
стоялось. Мы постарались создать максимально 
новогоднюю атмосферу: пригласили Снегурочку 
и Деда Мороза, с которыми можно было сфото-
графироваться, и раздавали бесплатные манда-
рины. Тайный Санта уже стал нашей традицией, 
поэтому в следующем году мы точно проведём 
его ещё раз!

28 декабря в Лицее БГУ прошла новогодняя 
премия Творческого союза, на которой награ-
ждались лучшие активисты организации, актив-
но проявляющие себя целый год. На премию от 
нашего факультета были приглашены: Председа-
тель Творческого союза юридического факуль-
тета – Надежда Самусенкова, его заместитель – 
Анастасия Малёваная, экс-председатель – Арина 
Самусенкова, наши активисты – Анастасия Овчин-
никова, Артём Ткач, Ксения Весёлкина и Вероника 
Шатрун. В результате премии вокалистом года 
БГУ стала студентка нашего факультета – Ксения 
Весёлкина! Председателю и экс-председателю 
Творческого союза юридического факультета БГУ 
были вручены благодарности за проделанную 
работу в 2019 году. Юридический факультет БГУ 
стал лауреатом в номинации «Самый творческий 
факультет-2019», за что мы благодарим нашего 
Председателя и, конечно же, наших активистов!

Текст: Диана Крыльцова

Фото: официальная группа Творческого союза 
ЮФ БГУ  

vk.com/tslawbsu
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Юридический факультет БГУ занимает высо-

кие места в университетских и межуниверситет-
ских соревнованиях по различным спортивным 
дисциплинам. Новый учебный год представители 
юридического факультета БГУ начали уверенно и 
завоевали большое количество наград.

Так, в рамках Летнего чемпионата мира по биа- 
тлону (категория – юниоры) в упорной борьбе сту-
дент 2 курса Лазовский Дмитрий занял 1 место в 
гонке преследования и в гонке спринт.

Высокие результаты и отличную игру показа-
ли сборные команды нашего факультета на Пер-
венстве БГУ по баскетболу среди факультетов  
(1 место женская команда: Шатило Маргарита, 
Силич Ангелина, Осмоловская Виктория, Венская 
Ирина, Диденко Диана. 2 место мужская команда: 
Долгоруков Кирилл, Горегляд Руслан, Шуневич 
Алексей, Баранов Никита, Платонов Никита).

Спортивны
е итоги полугодия Ю

Ф

Юридический факультет принял участие в со-
ревнованиях по боевым искусствам в рамках  
круглогодичной студенческой спартакиады БГУ 
2019 года, победив в нескольких разрядах. В ин-
дивидуальном ката (парни) Воробьев Николай 
занял 2 место. В индивидуальном кумитэ (парни) 
Томчик Стефан – 1 место, Перников Александр 
– 2 место. В индивидуальном кумитэ (девушки) 
Недодина Алина – 1 место, Комко Александра – 
2 место.

Представители юридического факультета про-
демонстрировали свой высокий уровень на со-

ревнованиях по дзюдо и греко-римской борьбе в 
спартакиаде БГУ. Студенты Батыров Гудрат, Дур-
дыев Шохрат, Нурмухаммедов Ислам, Лешок Ро-
ман, Ставицкий Богдан, Хатковский Марк заняли 
2 место в соревнованиях по дзюдо. Абсолютны-
ми чемпионами по дзюдо стала женская команда 
нашего факультета: Силич Ангелина, Миниченко 
Любовь, Савченко Анастасия, Горошко Алиса. По-
бедителями в соревнованиях по греко-римской 
борьбе стал наш факультет в составе: Новикова 
Артёма, Заболоцкого Кирилла, Чугашвили Иоси-
фа, Бердева Тимура, Климовича Никиты, Минца 
Алексея, Агамырадова Атаджана, Заргарова Вели, 
Филистовича Владислава, Мухамедова Равшана, 
Халилова Джавида. По итогам всех соревнования 
юридический факультет вновь становится абсо-
лютным чемпионом круглогодичной спартакиа-
ды БГУ!

Команда юридического факультета БГУ при-
няла участие в III Рождественском турнире по 
мини-футболу на кубок начальника управления 
Следственного комитета по г. Минску и заняла 2 
место.

Текст: Кирилл Сухарев

Фото: официальный сайт БГУ и ЮФ БГУ
vk.com/bsu_by
vk.com/bsulaw

Спортивный 2019 год студенты юридического 
факультета закончили на высокой ноте, пройдя 
сложные отборочные раунды и став победителя-
ми Республиканской универсиады по боксу–2019. 
В команду факультета вошли: Атабаев Рахим, Бай-
рамов Ислам, Атаев Байрам, Ёллыев Мерген.

В 2020 году наша студентка Татьяна Денько 
взяла золото на Универсиаде по легкой атлетике.

Мы гордимся и верим в Ваши победы!
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Очередной учебный день на юридическом фа-
культете БГУ. 4 группа 3 курса. Семинар по уголов-
ному процессу. Казалось бы, что здесь особенно-
го... Но это лишь казалось! Студенты 4 группы по 
предложению преподавателя Букато Людмилы 
Геннадьевны весьма оригинально подошли к из-
учению темы «Принципы уголовного процесса».

Студенты смотрели кадры из всеми любимых 
мультфильмов «Незнайка на луне», «Чиполлино» 
и определяли, какие принципы там были нару-
шены (да, коллеги, они действительно были на-
рушены); разгадывали ребусы, анаграммы, крос-
сворды; участвовали в викторине, сравнивали 
принципы нашего законодательства с УПК Тур-
кменистана, слушали русские народные посло-
вицы и стихотворения собственного сочинения. 
Благодаря такой форме проведения практическо-
го занятия, в очередной раз можно убедиться, что 
на юридическом факультете обучаются не только 
будущие высококвалифицированные юристы, но 
и по-настоящему творческие личности. Но, как го-
ворится, пока не доказано, не важно, что сказано, 
поэтому в качестве доказательств прикрепляем 
итоги творческой работы наших студентов!

Мы судьям власть даём над нами
Решать судьбу согласно праву!
Они используют закон –
И будет честен приговор.
При отправлении правосудия
Гарантия судей – Конституция,
Она их право закрепляет
И независимость вверяет!
И это принцип ук процесса,
Он закреплён в известном месте.
Вмешаться в деятельность суда
Мы не позволим никогда! 

(Евгения Пинчук)

Принципов в уголовном процессе немало
И рассказать нам про них очень надо.
Честь и достоинство закон уважает,
А тех, кто ослушался, он покарает.

Принцип законности – номер один!
Он очень силён, он непобедим!
Ему подчиняются все, боится любой,
А наказания жестоки порой.

В нашей стране только суд решает как быть:
Кого отпустить, а кого посадить.
Судья независим, он очень силён,
И слушает он только закон.
Мешать вы ему не имеете права,
А если посмеете, будет расправа!

Язык производства – принцип простой.
Белорусский и русский –
Выбор здесь небольшой.
Коль языка производства не знаешь,
То переводчика ты получаешь.

Стороны спорят в процессе...
Кто победит между ними, не ясно:
Они обе равны. Ну разве не классно?! 

(Александр Кротов)

(Валерия Белая, Анастасия Сергута)
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Истцу – первое слово, ответчику – последнее. 
(принцип осуществление правосудия на основе 
состязательности и равенства сторон)

Никто не судья в своем деле. 
(принцип осуществление правосудия только 
судом)

Не всякий судит по праву, иной и по нраву. 
(принцип оценки доказательств по внутреннему 
убеждению)

Не спеши карать, спеши выслушать. 
(принцип всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств уголовного дела)

(Татьяна Шаповалова, Александра Камко,  
Анна Квартник, Диана Санцевич)

(Горькая Кристина, Ролик Надежда)

Овен.
У представителей данного знака зодиака до-

статочно тяжелый характер — они зачастую тре-
буют от других людей слишком многого. Стоит 
стать проще, и дела наладятся, в том числе учеба.

Телец.
Порой у вас бывает ложное представление о 

себе. Вы часто недооцениваете находящихся ря-
дом с вами людей, а ведь они не так просты, как 
может показаться. Звезды говорят, что глобаль-
ных проблем, связанных с учебой, не предвидит-
ся, но все-таки будут предметы, над которыми 
придется поработать сильнее.

Близнецы.
В этом семестре прогуливать пары явно не сто-

ит, если вы хотите обойтись без пересдач. Цените 
старых верных друзей и не гоняйтесь за популяр-
ностью, все нужное придет само.

Рак.
В этом семестре придется отпустить то, что уже 

давно вам мешает, но раньше вы этого не замеча-
ли. Проблем с учебой не будет, участятся посидел-
ки в кругу друзей. Будьте смелее!

Лев.
Вы слишком много трудились раньше, и теперь 

можете позволить себе расслабиться. Учеба бу-
дет идти как по инерции, поэтому смело можете 
заниматься личной жизнью, которая, кстати, явно 
наладится.

Дева.
Если Девы чуть больше внимания уделят учебе, 

то скидка или повышенная стипендия им обеспе-
чены. Также представителей этого знака ожида-
ют частые и атмосферные встречи с друзьями.

Весы.
Хватит размениваться по мелочам! Не пытай-

тесь успеть везде и сразу, иначе результат ока-
жется некачественным. Вам предстоит принять 
важное для себя решение, поэтому проявите мак-
симум ответственности. С учебой проблем не бу-
дет, но и запускать ее тоже не стоит.

Скорпион.
«Вижу цель — иду к ней!» — вот девиз Скорпиона 

на этот семестр. Он запросто сможет все совме-
щать: учебу, общественную деятельность, встречи 
с друзьями и любимым человеком. Правда, это не 
лучшим образом отразится на их режиме.

Стрелец.
Здоровый сон в этом семестре явно не для 

Стрельцов! Они везде хотят оставаться на уровне: 
в учебе, в общественной жизни, в дружбе и в от-
ношениях. Наконец-то произойдет то, чего они так 
долго ждали, будь то важный разговор, способ-
ный разрешить многое, или скидка на обучение.

Козерог.
Козероги, вас все любят! Будьте увереннее! 

Возможно, скоро изменится ваш статус. С учебой 
проблем не будет, но пары все же старайтесь не 
прогуливать.

Водолей.
Вы слишком много времени уделяете учебе. То, 

что вы прилежный студент, это хорошо, но звез-
ды говорят, что в таком ритме вы будете слишком 
быстро утомляться, а это может сказаться на ка-
честве экзаменационных отметок.

Рыбы.
Будьте смелее! В этом семестре все окажется в 

ваших руках! Ах, да! Не бойтесь проявлять актив-
ность на семинарских занятиях. Звезды говорят, 
что преподаватели не оставят это без внимания. 
Поощрением станет высокий рейтинг!

Гороскоп

Текст: Надежда Ролик
 

Фото: Людмила Букато 



Галоўны рэдактар:
Чаранкевіч Паліна

Дызайн і вёрстка:
Бурак Яўген

Над нумарам працавалі:
Казлоўскі Уладзіслаў
Васканян Дана  
Бурак Яўген 
Сухараў Кірыл

Рэдакцыйны савет:
С.А.Балашэнка
А.В.Шыдлоўскі
С.А.Калінін

Электронны адрас:
vostrauUF@gmail.com

Шукайце нас ВК:
vk.com/vostray_uf

Адрас рэдакцыі:
220030,  
Рэспубліка Беларусь, г.Мінск, 
вул. Ленінградская 8, к.403

www.law.bsu.by 


