
№ 10(26) 26 снежня 2008

26 снежня 2008 10 (26)

“Востраў ЮФЪ” шчыра віншуе прафесарска-выкладчыцкі склад,
супрацоўнікаў, студэнтаў і аспірантаў юрыдычнага факультэта
БДУ з наступаючым Новым годам і Калядамі!
У новым годзе мы  жадаем Вам кахання, здароўя, дабрабыту і

ўдачы!
Няхай усе Вашыя навуковыя і творчыя пачынанні будуць паспяховыя

і новыя перамогі нададуць сілаў для здзяйсненняў!
Няхай вера ў  сябе і аптымізм ніколі не пакідаюць Вас,

дапамагаючы з лёгкасцю пераадольваць жыццёвыя перашкоды!
Няхай стасункі з калегамі, блізкімі, каханымі прыносяць Вам толькі

добры настрой!

З НОВЫМ ГОДАМ
І КАЛЯДАМІ!
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А вось пытанне: ці  ведаеце Вы, што такое
дэрматагліфіка? Не ведаеце? Я таксама не ведала,
пакуль 31 кастрычніка 2008 года на юрфаке не
адбылася навукова—практычная канферэнцыя.
Не радавая яна была – юбілейная.
Ужо 10 год студэнты юрыдычнага факультэта

БДУ паспяхова прэзентуюць свае дасягненні ў
навукова-даследчай працы.  Канферэнцыя
зацікавіла не толькі студэнтаў нашага факультэта,
але і  студэнтаў Маскоўскага  дзяржаўнага

Першакурснікі
на канферэнцыі

універсітэта,  Саратаўскай
дзяржаўнай акадэміі права, а таксама
Беларускага  дзяржаўнага
эканамічаскага універсітэта.
Прафесары і дацэнты віншавалі

ўдзельнікаў канфэрэнцыі і жадалі ім
поспехаў у далейшай навуковай
дзейнасці .  Некалькі  студэнтаў
выступілі са сваімі дакладамі.
Асабліва  ўразіў нас даклад

аспіранта Нацыянальнай украінскай
юрыдычнай акадэміі імя Яраслава
Мудрага ”Аб забеспячэнні правоў
пацярпелага”.
У  сваім  дакладзе ён адзначыў

недасканалае становішча
пацярпелага ў параўнанні з вінаватым
— актуальная праблема на сённяшні
дзень.
Пасля заканчэння пленарнага

паседжання намеснік дэкана юрфака
У.Н. Сатолін узнагародзіў удзельнікаў
канферэнцыі  дыпломамі  рознай
ступені ,  а  слухачы маглі  выбраць
секцыю, якая ім спадабалася, і там
далей працягнуць дыскусію.
Як сапраўдныя юрысты,  мы с

сяброўкай выбралі  секцыю Як
апынулась,  самае галоўнае—гэта
кампактнасць лічбавага апарата, а
геапартрэты злачынцаў розныя ў
розных краінах.
Хоць крыміналістыку мы будзем

вывучаць толькі на 3 курсе, але нам
было зразумела практычна ўсё.
А зараз не для слабанервных…
Ці ведаеце вы, як правільна аглядаць

труп? А справа гэта не з легкіх: па-

першае, неабходна пракласці калідор да цела, каб
не згубіць важныя доказы; па-другое, дасканала
агледзець месца злачыннства. Апетыт не знік?
Што тычыцца мяне, то мне вельмі спадабалася

канферэнцыя, я даведалася шмат чаго новага і
цікавага .  У  наступным  годзе паспрабую
прэзентаваць свой даклад. Спадзяюся, атрымаецца.
А дэрматагліфіка — гэта навука, якая вывучае

прыкметы ўзораў на скуры кісці рукі… :)
Ганна Станкевіч
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У  буфеце юрфака  ўпершыню
можна  было пазнаёміцца  з
кітайскай кухняй.  Шматлікія
думаюць, што кітайская кухня
складаецца  са  страў з  сабак,
кошак і змей. Таму не дзіўна, што
на тварах прысутных разам з
цікавасцю і нецярпеннем была і
лёгкая трывога. Але хваляваліся
ўсе дарэмна: кітайская кухня
багатая і  на  звыклыя для нас
прадукты: рыс,  курыцу,
гародніну.  Кітайская страва
абавязкова  павінна  быць
парэзаная на дробныя кавалачкі.
Магчыма, менавіта таму добры
нож лічыцца адным з галоўных
сакрэтаў прыгатавання смачнай
стравы, а па ўзроўню валодання
нажом вызначаецца майстэрства
кухар.
Знаёмства  з  кітайскай кухняй
немагчыма  без  чайнай
цырымоніі .  Прыгатаванне
гарбаты складаецца з сямі этапаў,
кожны з  якіх мае сваю назву.

Напрыклад,  этап
насыпання заваркі ў чайнік
называецца “чорны дракон
зайшоў у палац”, а
разліванне гарбаты па колу
называецца  “генерал
Гуангун аглядае горад”.
Важнае значэнне мае не
толькі  працэс
прыгатавання гарбаты, але
і  само чаепіцце.

China town
на юрфаку

Дэгустацыя таксама
складаецца з этапаў:
спачатку працэс
пісьма .  Тых,  хто
п р ы й ш о ў
п а л ю б а в а ц ц а
к і т а й с к а й
каліграфіяй,  чакаў
сюрпрыз: кожны мог
атрымаць скрутак з
надпісам свайго імя
па-кітайску,  і  з
важным словам для
сябе.  Такая акцыя
лепш за  ўсе
с а ц а п ы т а н н і
паказала, што самае
галоўнае для
большасці студэнтаў
слова  – гэта
“Каханне”.
Кітайцы не толькі
ядуць не так, як мы,
п’юць не так, як мы,
пішуць не так, як мы,
але і  лечацца  па-
іншаму.  У

29-30 кастрычніка студэнты і выкладчыкі юрыдычнага факультэта
мелі магчымасць пазнаёміцца з кітайскай культурай. Падчас “Дзён
Кітая ў БДУ”, якія праводзіліся Рэспубліканскім інстытутам
кітаязнаўства імя Канфуцыя сумесна з рэктаратам Беларускага
дзяржаўнага універсітэта, наш факультэт пераўтварыўся ў маленькую
ўсходнюю краіну: фанарыкі, гукі піпы, традыцыйныя кітайскія
малюнкі, незвычайныя цырымоніі стваралі адпаведную атмасферу.

гэтым  маглі  пераканацца
наведвальнікі  выставы
кітайскай медыцыны.
Зразумела ,  там  былі
прадстаўлены не звычайныя
таблеткі, а традыцыйныя сродкі
лячэння ў Кітаі . Кожны, хто
асмеліўся, мог стаць пацыентам
і  адчуць на  сябе ўздзеянне
акупунктуры: быць абаткнутым
іголкамі насамрэч не балюча, не
страшна ,  а  забаўна і  вельмі
карысна.
Падчас “Дзён Кітая” кожны
жадаючы мог пагартаць кнігі,
прысвечаныя гэтай
незвычайнай краіне. На жаль,
выстава прадоўжылася менш,
чым было запланавана. Але ўсё
ж такі  за  гэты час мы мелі
магчымасць пазнаёміцца  з
традыцыямі і культурай Кітая і
духоўна стаць крышачку бліжэй
да  гэтай экзатычнай краіны,
поўнай таямніц і загадак.

Таццяна Лішанкова
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ТАКІМ Юрфак не быў ніколі. Да і самі студэнты ніколі і не думалі, што не толькі яны, а нават і такія
заўжды сур’ёзныя выкладчыкі калісь будуць хадзіць па факультэту са святочнымі каўпачкамі на галовах.
Але ж 1 лістапада 2008 года гэта адбылося на самой справе. Што здарылася, спытаецеся Вы? Усе вельмі
проста – у гэты дзень Юрфак БДУ святкаваў свой Дзень нараджэння.

ДЗЕНЬ ФАКУЛЬТЭТА.
ЧАСТКА ПЕРШАЯ. ЮРФАК.

83 гады... Вялікая лічба. За ёй стаіць напруджаная
праца  пакаленняў прафесарска-выкладчыцкага
складу і  студэнтаў факультэта, дзякуючы якой
Юрфак БДУ зараз займае пачэснае месца сярод
юрыдычных школ міра.
Але 1 лістапада 2008

года  факультэт зноў
стаў юнаком ,  якога
прыйшлі павіншаваць
са  святам  лепшыя
сябры.
Ужо стала

традыцыяй, што Дзень
нараджэння факультэта
праходзіць у два этапы
– зранку на  самім
факультэце, а ўвечар –
у Палацы культуры
чыгуначнікаў.  Так
адбылося і на гэты раз,
аднак разам з тым 83
Дзень Нараджэння
Юрфака  быў
незвычайным .  Чаму?
Зараз Вы ўбачыце самі.
На Дзень нараджэння

чалавека прынята
прыносіць падарункі .
Але чым  наш Юрфак
горшы за  звычайнага
імянінніка? Нічым! І
таму ў гэты святочны
дзень падарункаў было

сапраўды шмат. Самым першым быў сурпрыз ад
студэнтаў-арганізатараў  свята – цудоўная казачная
гісторыя стварэння факультэта, якая расказвала, як
на юрфаке пачалася традыцыя святкаваць Дзень
нараджэння alma mater.
Што ж адбывалася на юрыдычным факультэце ў

такое незвычайнае свята?
Па-першае, упершыню праводзілася  унікальнае

мерапрыемста – усім вядомая ралевая гульня

Схватка. Аднак Схватка не простая, а з юрыдычным
ухілам. Тры каманды: адна - цалкам выкладчыкі,
другая - цалкам студэнты, і трэцяя змешаная  -
выкладчыкі і студэнты – змагаліся за галоўны прыз.

Што яны толькі  не
рабілі! Удельнікам
прыходзілася даказваць
высокі  ўзровень
інтэлекту, разгадваючы
крыжаванку, фізічную
падрыхтоўку,  на
хуткасць праходзячы
бырыкады, зробленыя
майстрамі сваёй справы
– ваенымі  юрфака ,  і
нават абыскваць трупы.
А Вы ведаеце, што на

юрфаку ёсць свой
уласны казачны герой -
Ч а б у р а ш к а ?
Аказваецца ,  што на
самой справе ёсць.
Спытаецеся, дзе ж ён–
знайсці гэтага дзіўнага
звера  было аднім  з
заданняў гульні.
Гавораць,  што

бясплатны сыр бывае
толькі  ў мышалоўцы,
але на самой справе гэта
зусім  не так.  Дзень
нараджэння Юрфака
цалкам  даказаў гэта .

Мабыць, кожнага з прысутніючых вельмі ўразілі
падарункі ад “Каскад” і “Анега” – яны арганізавалі
для юрфакаўцаў бясплатную дэгустацыю сваёй
прадукцыі, якая нікога не аставіла раўнадушным.
Паралельна амаль на ўсіх паверхах факультэта

праходзілі розныя вясёлыя конкурсы, сярод якіх
кожны мог знайсці  тое,  што яму падабаецца .

(Працяг на стар.5)
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У чарговы раз юрыдычны факультэт БДУ
адсвяткаваў свой Дзень нараджэння ў Палацы
культуры чыгуначнікаў. Кожны год не толькі
студэнты, але і выкладчыкі з нецярпеннем чакаюць
гэтага напоўненага радасцю і весялосцю свята.
Недарэмна было сказана, што юрфак “жыве ад
ПКЧ да ПКЧ”. Студэнты, выпускнікі і выкладчыкі
ўвечары 1 лістапада 2008 года сабраліся ў зале
Палаца, каб разам адзначыць чарговае свята.
Кожны быў гатовы сказать хаця б некалькі цёплых
слоў аб сваім факультэце.
Своеасаблівым сімвалам свята стаў вялікі торт,

размешчаны на сцэне, у які ўсе віншуючыя ставілі
прыгожыя рознакаляровыя свечы. Колькі гадоў –
столькі і свечак.
Павіншаваць юрыдычны факультэт прыехалі

такія зоркі беларускай эстрады, як Аляксей Крэчат,
Берта і Іван Буслай. Выказваем ім сваю ўдзячнасць
за сардэчныя віншаванні,  цудоўныя песні і танцы!
Не засталіся  ў старане і прадстаўнікі творчай

самадзейнасці БДУ: творчыя калектывы “Джэй Дзі”
і “Ліхтарынка” у гэты вечар падаравалі юрфаку
сваю творчасць.

 Студэнты юрфака  таксама ўразілі глядачоў
разнастайнымі праявамі сваіх талентаў. Алена
Брытава ,  Дар’я Салавей ,  Уладзімір Басько,
Крысціна Кавалёва, гурт “Мон Блан” і іншыя
студэнты прадставілі гледачам свае нумары. Пятая
група першага курса выступіла з тэатралізванай
песняй-сцэнкай, дзякуючы якой яна перамагла ў
конкурсе на лепшую групу першага курса 2008, які
праходзіў у Дзень першакурсніка ў клубе “Night
Star”. Асобных слоў заслугоўваюць вядучыя
канцэрта Алёна Матусевіч, Дзмітрый Халімончык
і Юлія Стоцкая , якія ні на хвіліну не давалі гледачам
сумаваць.
Усіх развесялілі ўдзельнікі каманды КВЗ “Чэлсі”.

Нягледзячы на тое, што яны выйшлі да гледачоў у
вобразе эма, ніхто не пачуў у іх жартах і долі
песімізму,  які  ўласцівы прадстаўнікам  гэтай
культуры, а, наадварот, усе ад душы пасмяяўся з іх

ДЗЕНЬ
ФАКУЛЬТЭТА.
ЧАСТКА
ДРУГАЯ.

(Працяг на стар.6)

Жадаючыя маглі  не толькі адчуць сябе ў ролі
знакамітага  спявака   на  конкурсе караоке,
атрымаць зарад пазітыўных эмоцый на “Самым
лепшым конкурсе” вяселых розыгрышаў, але нават
і знайсці сваю другую палову і, не адкладваючы
справу на  доўгі  час,  атрымаць “законнае”
пасведчанне аб шлюбе.
Адным  з  цэнтральных момантаў святочнай

праграмы быў канцэрт, на якім студэнты факультэта
даказалі, што яны не толькі ... юрысты, але і вельмі
таленавітыя людзі. Нумароў было вельмі шмат, але,
мабыць, больш за ўсё прысутніючых уразіла жывое
выступленне гурта  “Моцарт”, удельнікі  якога
вучыліся і вучацца на юрфаке, з праграмай “Мозарт
у хатнім”.
Як вядома, падарункі павінны быць не толькі

прыемнымі, але і карыснымі. А тое, то яны могуць
быць такімі адначасова – Юрфак цалкам даказаў!
Кожны ведае,  што адной з  праблем  студэнтаў
з’яўляецца  недахоп вучэбнай літаратуры,  але
Юрфак зрабіў на свой Дзень нараджэння яшчэ адзін
падарунак студэнтам – унікальную акцыю Booksale,
падчас якой усе жадаючыя маглі набыць за невялікія
грошы не толькі падручнікі,  але нават і канспекты
мінулых пакаленняў юрфакаўцаў. Асобная справа
– знакаміты Аукцыён балаў, чуючы пра які студэнты
не толькі  іншых вузаў,  але нават і  астатніх
факультэтаў БДУ  толькі  сумна  ўздыхаюць.
ТАКОГА  няма нідзе,  акрамя юрфака .  Хто ж
адмовіцца нават за грошы атрымаць дадатковыя
балы на экзамен ці залік аўтаматам? Правільна
думаеце – ніхто!
Шмат чаго цікавага было на факультэце ў той

дзень – у самай звычайнай аудыторыі можна было
знайсці сапраўды Бар, папасць у праграму “ Час
суда”ці іспытаць свой характар у Комнаце Страха.
Усе, хто прыйшоў 1 лістапада на юрфак, мелі
магчымасць атрымаць у якасці падарунка USB
флэшкі і не толькі падчас латарэі.
Можна шмат гаварыць аб Дні факультэта, але

адно ясна цалкам – свята атрымалася! І ў наступным
годзе яно будзе яшчэ лепшым!
З Днём Нараджэння, Юрфак!

Жарылоўская Марыя
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праграмы. Кажуць, што смех падаўжае жыццё,
тады хлопцы сапраўды падоўжылі яго гледачам не
на адзін дзень. Малайцы, спадзяёмся, што каманда
“Чэлсі” будзе чэмпіёнам КВЗ!
Ужо стала

т р а дыцыйным ,
што і выкладчыкі
ю р ы д ы ч н а г а
ф а к у л ь т э т а
рыхтуюць свой
“падарунак”. Вось
і ў гэтым годзе яны
праявілі сябе як
вельмі  добрыя
акцёры.  Пад
к і р а ў н і ц т в а м
намесніка дэкана
Войціка А.А. яны
п а д р ы х т а в а л і
вясёлы міні-
спектакль на тэму
“Што трэба рабіць
з  “хвастатымі”
студэнтамі?” Па
сюжэце цар
Анатоль (Войцік
А.А.) разам  са
с в а і м і
п а м о ч н і к а м і
павінны былі
в ы р а ш ы ц ь
пытанне аб тым, як
трэба паступіць са
с т у д э н т а м і
з а в о ч н а г а
аддзялення, якія не
здалі  сесію.  Бедным  студэнтам  паграджала
страшнае пакаранне ад рук вядомага  ўсім
Барвенава  С.А. ,  але,  па  шчасцю,  усё ж было
вырашана іх памілаваць. Сапраўды, любімыя нашы
выкладчыкі, прабачце сваіх студэнтаў, Вы ж самі
ведаеце, што вучыцца лёгка не бывае.

Не абышлося ў гэты знамянальны дзень і без
уручэння ўзнагарод. Каб вызначыць лепшых з
лепшых па некалькім наменацыям,  на юрфаке
праводзілася ўсеагульнае галасаванне.  Так,
“Лепшым  калектывам  года” стаў калектыў
кафедры крыміналістыкі, узнагароду за “Дэбют
года” атрымаў Сташкоў К.А. ,  у намінацыі
“Настрой года” перамог Піліпенка А.А. “Аратарам
года” быў прызнаны Сысуеў Ц.В. ,  а  вось
“Мужчынай і Лэдзі года”сталі Плецянёў Д.А. і
Чупрыс В.І.  Безумоўна ,  у пераможцаў былі
дастойныя канкурэнты, таму перамога іх удвая
больш прыемная.
Асаблівую ўзнагароду “За  ўклад у развіццё

юрыдычнага  факультэта” атрымаў дэкан
факультэта Балашэнка С.А. Студэнты юрфака з
гонарам  гавораць аб сваім  дэкане.  Сяргей

Аляксандравіч не
толькі  праяўляе
сябе як выдатны
кіраўнік,  які
робіць усе,  каб
юрфак выпускаў у
ж ы ц ц ё
п е р ша к л а с ных
юрыстаў,  спрыяе
р а з в і ц ц ю
с т у д э н ц к а г а
самакіраванння
на факультэце, але
акрамя таго
С я р г е й
Ал як са н др а в і ч
з’яўляецца і вельмі
высокакваліфікаваным
спецыялістам. Мы
вельмі ўдзячныя
н а ш а м у
п а в а ж а н а м у
дэкану за  такую
адданасць сваёй
справе і
спадзяёмся,  што
гэтая ўзнагарода
зможа  паказаць,
як ўсе мы цэнім
яго працу.
Святочны вечар

пасля афіцыйнай
часткі прадоўжыўся дыскатэкай, і неяк непрыкметна
падышоў к канцу Дзень нараджэння юрфака 2008.
Але ён пакінуў у кожным з нас прыемныя ўспаміны,
якімі мы будзем жыць да наступнага свята ў ПКЖ.
Са святам цябе, любімы Юрфак!

Кацярына Стрыхоўская

(Працяг. Пачатак на стар.5)

ДЗЕНЬ
ФАКУЛЬТЭТА.
ЧАСТКА
ДРУГАЯ.
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27 лістапада 2008 года ў сценах
юрфака адбылося вельмі цікавае
мерапрыемства, якое ўжо стала
добрай традыцыяй факультэта, -
ФАБРЫКА ЗОРАК.
Галоўнымі ўдельнікамі гэтага

цудоўнага вечара талентаў былі
прадстаўнікі  першага  курса
юрфака .  Першакурснікі ,  якія
яшчэ не так даўно былі толькі
абітурыентамі ,  з  лёгкасцю
“упісалі сваё імя “ на старонкі
кнігі  нашай Фабрыкі .  Усе
ўдзельнікі пастараліся ўкласці ў
выступленні  кавалачак сваёй
душы.  Было вельмі  шмат
разнастайных нумароў: вакал,
танец і нават тэатралізаваныя
пастаноўкі.  Асабліва гледачоў
уразіла выступленне Маркавай
Анастасіі (3-я група) -  танец у яе
выкананні  быў такім  яркім  і
пазітыўным ,  што ён цалкам
захапіў шматлікіх
прысутніючых.
Вакальныя выступленні

таксама  выклікалі  шмат
апладысментаў. Усе ўдзельніцы
выступілі вельмі цудоўна, але
трэба  адзначыць Ярмалаеву
Юлію (5-я група), якая не толькі
ўразіла  ўсіх адмысловым
выкананнем  песні  ,  але сама
стварыла для яе словы і музыку.
Вось якія сапраўды таленавітыя
людзі  вучацца  на  нашым
факультэце! Спявалі  ўсе
дзяўчаты настолькі прыгожа, што
ў прысутніючых студэнтаў і
выкладчыкаў не раз прабягалі
“прыемныя дрыжыкі “ па спіне.
Канешне, прысутнічаў падчас

вечара і гумар. Напэўна, усе чулі
пра  Comedy club Minsk style,
Moskow style, але, як выявілася, і
на  нашым факультэце існуе свой
Comedy club (БДУ style), як быў

створаны намаганнямі  Ромы і
Сяргея з 11-й групы. Выступленне
хлопцаў было поўным  жартаў,
гумарыстычных сцэнак,  і ,  як
выявілася пасля заканчэння
спаборніцтва,  яшчэ далёка не ўсе
“рэсурсы” гумара  былі
вычарпаны на конкурсе. Хлопцы
яскрава даказалі , што каманду
КВЗ юрфака  Chelsea  чакае вельмі
таленавітая змена .
Прадстаўнікі 5-й групы, якая

раней была абрана лепшай групай
першага курса, паказалі гледачам
вельмі  эфектную драматычную
пастаноўку “Смяротная кара
вялікай інквізіцыі “. Безумоўна,
радуе тое, што ўжо на першым
курсе студэнта  хвалюе такое
немалаважнае для нашай будучай
прафесіі  пытанне,  як
справядлівасць.
Такім чынам, усе нумары былі

вельмі якаснымі і цікавымі, і журы
апынулася перад цяжкім пытаннем
– хто ж будзе абраны лепшым на
восеньскай Фабрыцы Зорак
юрфака? Але ж, добра навучаныя
цяжкай працай падчас прыемаў
экзаменаў у студэнтаў, яны цалкам
справіліся з  гэтым  адказным
абавязкам.
Вось яны – нашы героі! Вітаем

пераможцаў факультэцкай
Фабрыцы зорак!

1-е месца - Крупская Анастасія
(1-я група), песня з кінафільма
“Ландыш серебристый” “Без
тебя”.

2-е месца - Ярмалаева Юлія (5-я
група), песня аб універсітэце.

3-е месца - Гарбунова Юлія (9-я
група),  песня гурта  “ВИАгра”
“Поцелуи”.
Переможцамі  асобных

намінацый сталі:

Лепшая песня- цалкам  уся 12-
я група, песня “Как же так”.
Лепшая постаноўка - Рома и

Сяргей са сваёй версіяй Comedy.
Лепшы танец - Маркава

Анастасія з вельмі энергічным і
дынамічным  танцам .  Тут у
суддзяў не было нават ніякіх
пытанняў, т.я. дзяўчына адзіная
выступала  з  танцавальным
нумарам.
Лепшая лірычная спявачка -

Анушкевіч Наталля (4-я група),
песня “Солнцу навстречу”.
Вялікая колькасць людзей

лічыць,  што юрыст - гэта
сур’ёзны, паважны чалавек. ..
Гэта , канешне,  так, але ж на
самой справе, юрыст - гэта
таксама  вельмі  творчая
прафесія, і “ папаўненне ў сям’і”
Юрфака  яскравае таму
пацверджанне!
На  жаль, усё добрае вельмі

хутка  і  непрыкметна
заканчваецца... Так адбылося і з
Фабрыкай Зорак Юрфака... Але
ж  на самой справе сумаваць не
трэба, бо ўсё яшчэ наперадзе –
вясной наступная Фабрыка зноў
будзе шукаць таленты на
юрфаку!

Крупко Ганна

А Вы былі на
“ФАБРЫЦЫ”?
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З БОЛЕМ У СЭРЦЫ...
У кастрычніку 2008 года не стала вельмі

дарагога  для  юрыдычнага  факультэта  БДУ
чалавека  - сышла  з жыцця  не толькі
высокакваліфікаваны спецыяліст,  кандыдыт
юрыдычных навук,  дацэнт кафедры тэорыі і
гісторыі дзяржавы і права ,  але і сапраўдны
Чалавек з Вялікай Літары – Бранавец Валянціна
Сцяпанаўна (24.01.1939 – 09.10.2008).

Для факультэта яна была як прамень света
-  яркая,  энергічная,  прыгожая.  Гэтае святло
даравала без астатка ўсім роўна – і калегам, і
студэнтам.

Валянціна  Сцяпанаўна  была  членам
Саюза  Жанчын Беларускага  дзяржаўнага
універсітэта ,  у рамках якога  яна  не толькі
абараняла  інтарэсы  жанчын  БДУ,  але і
займалася культурнай дзейнасцю.

Так, адной з яе шматлікіх праграм была
Літаратурная гасцёўня.  Знаўца літаратурнага

майстэрства і мастацкага слова, Валянціна Сцяпанаўна запаліла сваім прыкладам мноства
студэнцкіх талентаў  з  усіх факультэтаў БДУ,  стварыўшы літаратурна-музычную
кампазіцыю «Беларусь мая сінявокая».

Арганізатар такіх праектаў юрфака, як літаратурна-музычны канцэрт “Калі ў сэрцы
жыве вясна...”, конкурс талентаў факультэта “Фабрыка зорак”, Бранавец В.С. сапраўды
стала для юрфакаўцаў не толькі справядліым і таленавітым выкладчыкам, але і чалавекам,
да  якога  заўжды можна  было звярнуцца  за  дапамогай,  ведаючы,  што абавязкова  яе
атрымаеш.

Мы будзем памятаць Вас, Валянціна Сцяпанаўна!

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА


