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ЭКВАТАР прывітанні навіны актуаліі лічбы разважанні стэрэатыпы P.S.яшчэ

Вітаем!
 Добрага дня! “Экватар” рады ізноў су-

стрэцца з табою, шаноўны чытач. Прайш-
ла ўжо тая нелітасцівая цётка-сесія, ды й  
вакацыі пранесліся, як вецер па полі. Вось 
настаў сакавік – і мы спяшаемся данесці 
да вас першы вясенні, а таксама 20-ты – 
юбілейны нумар нашага часопіса. 

Адразу хочацца падзяліцца з вамі 
радаснымі навінамі. Наш “Экватар” стаў 
лепшым малатыражным часопісам 
БДУ.  Вельмі прыемна, што нас заўважылі 
і ацанілі! Будзем і далей радаваць усіх сва-
ёй,  не зусім прафесійнай, але прагрэсіўнай 
творчасьцю, бо чалавек народжаны для 
думкі і дзеяння, і нам нельга стаяць на мес-
цы! Мы – геафак, і павінны чытаць лепшае! 
Бо правільна падабранае слова, як глыток 
вады ў гарачы спякотны поўдзень.

Гэты месяц абяцае быць вельмі напруд-
жаным. Па-першае, размеркаваньне наша-
га другога курса па кафедрах – не паспелі 
яны звыкнуцца адзін з адным, як зноў но-
вая група, другія людзі. Па-другое, вось 
ўжо і надыходзіць час для здачы курсавых 
(а есць жа і тыя, хто нават яшчэ і за работу 
ня браўся!) 

Хутка нас чакае і адно з самых хвалюю-
чых мерыпрыемстваў – Містар ГеоГраф, 
якое ўпершыню праводзіцца на нашым фа-
культэце. Яшчэ з часоў Адама і Евы пытан-
не прыгажосьці заўсёды хвалявала людзей. 
А ў наш час, калі прыгажосьць кіруе на пла-
неце - не толькі дзяўчыны, але і хлопцы хо-
чуць паказаць, на што яны здольныя.

ГеаГрафіня ў нас ужо есць – хто ж стане 
яе чароўным геаграфічным прынцам з ма-
пай у адной руцэ і тэадалі... кветкай – у дру-
гой?  З нецярпеннем чакаем фіналу!

І на прыканцы, ужо у каторы раз, хочам 
нагадаць Вам пра нашу групу «Vkontakte», 
а менавіта - http://vk.com/club17986569! Вы 
яшчэ не з намі? – Шмат страцілі, бо, напры-
клад, наш апошні нумар можна было паба-
чыць толькі ў інтэрнэт-прасторы. 

А зараз, як гэта ўжо ўвайшло ў трады-
цыю, вынікі нашага галасавання на лепшы 
і горшы артыкулы 19 нумара:

Ужо ў каторы раз, лепшым аўтарам 
становіцца Кочуб Алена са сваім артыку-
лам “Тут заўсёды нам рады!”. А горшым 
стаў, па меркаваньні большасьці ўдзельнікаў 
групы, артыкул “Ад рэдакцыі”.

Мы гатовыя выслухаць усе вашы 
меркаваньні наконт артыкулаў. Мы з радас-
цю прымем не толькі станоўчыя водгукі, 
але і вашу крытыку, бо заўседы варта пас-
лухаць і працілеглы бок.

Вас вітае новы нумар Экватара, ці некалькі традыцыйна нудных слоў ад рэдкалегіі.

Лепшы (уверсе) и горшы (унізе) артыкулы 19-га нумара. Вынікі тай-
нага адкрытага галасавання на старонках нашай групы Vkontakte.

+

_

Марына Карней

Пачнем з прыемнага. Па выніках кон-
курса на лепшую малатыражную газету 
БДУ, які праходзіў з 20 па 29-га кастрычніка 
2010 года, веснік геафака «Экватар» заняў 
першае месца. Гэта значыць, 
што мы былі лепшымі. З чым 
мы Вас, чытачы, і віншуем. А мы 
атрымалі неблагі імпэт для дальнейша-
га развіцця выдання, і расслабляцца тут 
нельга. Наперадзе яшчэ нялёгкі шлях, 
шмат якіх ідэй трэба рэалізаваць. На-
прыклад (паводле некаторых каментароў 
у групе Vkontakte): друк лімітаванай 
часткі нумароў (ці лепшых/горшых 
артыкулаў, ці партрэтаў аўтараў) на 
рулонах добраякаснай і араматызаванай туалетнай папе-
ры, каб забіваць адразу некалькі зайцоў - інфармаваць Вас нават у 
аддалённых і цяжкадаступных мясцінах, дастаўляць радасць нават 
нядобразычліўцам, і падымаць імідж факультэта наяўнасцю паперы 
ў WC кабінках агульнага доступа. 

Good news everyone!
навіны падрыхтаваў
Андрэй Безручонак



                                                                            

equatormag.livejournal.com 3

ЭКВАТАРпрывітанні навіны актуаліі лічбы разважанні стэрэатыпы P.S.яшчэ

Дошка гонару - каля геафака
Ва дворыку БДУ, злева ад увахода на геафак, з'явілася дошка го-

нару (глядзіце на фотакартке 1), якая, як і ў старыя савецкія часы, 
ярка зіхаціць (каб здалёк было відаць) і  дэманструе свету ўвесь за-
служаны колер універсітэцкага істэблішмента. Як высветлілі карэ-
спандэнты «Экватара», ёсць там знаёмыя твары і з нашага з Вамі, 
чытачы, факультэта. Экспертыза паказала, што знайшлося месца 
на Дошцы для выпускніка, студэнта і кіраўніка Студэнцкага Звяза 
геафака - Рыгора Пасрэдніка (пільна паглядзіце фотакартку 2). Вось 
як ён пракаментаваў гэтую навіну (з захаваннем арфаграфічна-
лінгвістычных акалічнасцей):

«Это огромная честь быть внесенным в страницы истории БГУ. Хотелось бы сказать 
огромное спасибо преподавателям геофака, администрации нашего факультета и универси-
тета, студентам, с которыми я на протяжении 5 лет шел бок-о-бок, и которые стали моими 
настоящими друзьями, спасибо Студенческому Союзу. Отдельная благодарность Ивану Ива-
новичу и Михаилу Васильевичу, тем людям, которые поддерживали все наши начинания и идеи. 
Я уверен: не было бы рядом хотя бы одного человека, то обстоятельства сложились бы иначе. 
Пять лет назад я выбирал вуз. И сегодня я не жалею о сделанном выборе: именно БГУ, именно 
географический факультет! Это то место, которое я так люблю, то место, которое измени-
ло мой внутренний мир и восприятие окружающего мира».

З 10-га сакавіка на факуль-
тэце пачаліся дзяржіспыты 
выпускнікоў. Па існасці, гэта 
апошні шанец уразіць выкладчыкаў 
сваімі шматлікімі ведамі (ці іх ад-
сутнасцю) падчас навучання, а да-
лей - абарона фінальнай дыплом-
най паперы і радасць ці сум наконт 
размеркавання на працу і непасрэд-
на сама праца (ці магістратура)... 

Рэйтынг БДУ у Свеце...

Шмат чаго цікавага адбывалася на факультэце цягам апошнягя месяца. Гэта і візіты палярнікаў (падрабязней глядзіце 
на наступнай старонцы), і навуковыя чытанні (да 95-годдзя са дня нараджэння доктара геаграфічных навук, прафесара 
Жучкевіча), і гурткі (да сусветнага дня Метэаролага - больш інфармацыі глядзіце далей у нумары). Таксамака геафак рых-
туецца да дней Географа, што пройдуць напрыканцы сакавіка. Паколькі перыядычнасць выхаду друкаванай/электроннай 
версіі весніка - раз у месяц, а цікавых падзей будзе шмат - то дзеля атрымання аператыўнай інфармацыі пра іх мы раім 
маніторыць нашу старонку ў livejournal. З найлепшымі пажаданнямі, «Экватар»

У першы раз чытаеце «Экватар»? Не 
падабаецца, што вам выпадкова патрапіў 
гэты нумар, хаця Вы б хацелі чытаць наш 
Веснік рэгулярна? Не падабаецца, што Вам 
патрапіў у рукі чорна-белы выпуск «Эква-
тара», у той час, калі нехта носіцца па фа-
культэту з каляровым? Не падабаецца ка-
ляровы выпуск з паганай якасцю друку? Не 
падабаецца плаціць шалёныя грошы за ну-
мары добрай якасці (менавіта так, мы раз-
глядаем магчымасць продажы каляровых 
нумароў, надрукаваных на нашай паперы)? 

Нічога! Мы рады прапанаваць вам 
цудоўнае (і цалкам бескаштоўнае) рашэнне 
па пераадоленю вышэй-пералічаных пра-
блем. ПАМПУЙЦЕ нашы новыя каляровыя 
нумары з Сусветнага Павуціння.  Спасылкі 
на новы нумар звычайна з'яўляюцца на ста-
ронках LIVEJOURNAL i VKONTAKTE. Адзін 
клік - і вуаля, праз хвіліну-дзве Вы маеце яго 
на сваім кампутары, лэптопе ці мабільніку! 
Ці не цудоўна? А мы, тым часам, будзем па-
меньшаць колькасць  паперных носьбытаў 
(бо гэта ўжо мінулае стагоддзе), і такім 
чынам, скарачаць уплыў на навакольнае 
асяроддзе.

ПАРАДА ЧЫТАЧУ
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Госці, госці, госці...

312-я аўдыторыя… 2 курс чакаў 
пачатка лекцыі з прафесарам Чарт-
ко, але замест гэтага паважанага вы-
кладчыка ўвайшоў незнаемы дзяд-
зечка з сівой барадой. Незнаёмцам 
быў Лукін Валерый Уладзіміравіч 
(на фота ўверсе). Каля 20 год свай-
го жыцця гэты чалавек прысвяціў 
Арктыцы. Ен узначальваў дрэйфую-
чыя станцыі “Паўночны полюс-22” 
і “Паўночны полюс-29”. Увогуле, 
ён прымаў удзел у работах 21 ар-
ктычнай экспедыцыі. Лукін таксама 
з’яўляецца аўтарам больш за 40 на-
вуковых і папулярных публікацый 
па пытаньнях акіяналогіі. Упершы-
ню Валерый Уладзіміравіч пабываў 
у Арктыцы яшчэ ў 1991 годзе, а 
зараз з задавальненнем дзеліцца з 
намі сваім досведам. 

Пасля званка на экране з’явілася 
тэма лекцыі: “Комплексны 
геаграфічны падыход для выра-
шэньня палярных праблем Расеі”.

Валерый Уладзіміравіч дэтальна  
распавёў  пра заяўку Расеі ў ААН 
на вызначэньне знешняй мяжы кан-
тынентальнага шэльфа, якая была 
адхілена ў 2001 годзе. Увогуле на 
засваенне Арктыкі, у якой, павод-
ле ацэнак навукоўцаў, засяроджана 
ня менш чвэрці яшчэ неразведаных 
запасаў вуглевадародаў, прэтэнду-
юць Расія, ЗША, Канада, Данія і 
Нарвегія. 

Канвенцыя ААН па марскім 
праве, да якой Расея далучылася 
больш за дзесяць год таму, абавяз-
вае краіны-ўдзельніцы на працягу 
дзесяцігадовага тэрміну падрых-
таваць і ўнесці ў ААН заяўку з аб-
грунтаваньнем правоў на пашырэн-
не сваёй зоны Паўночнага полюса. 
Канада, Данія, Нарвегія і Расея такія 
дакументы ўжо падалі. ЗША гэтым 
правам пакуль не скарысталіся.

Расея намагаецца даказаць, 
што хрыбет Ламаносава і ўзняцце 
Мендзялеева маюць кантынен-
тальнае паходжанне і адносяцца да 
Усходняй Сібіры.

Таксама Лукін нагадаў нам пра 
Дагавор аб Антарктыцы. Ен быў 
падпісаны яшчэ у 1959 годзе ў 
Вашынгтоне 12 краінамі свету. 
Згодна з якім, Антарктыка была 
аб’яўлена дэмілітарызаванай зо-
най, дзе прымяненне ваеннай сілы 
магчыма толькі з мэтай забеспя-
чэньня навуковых даследаванняў. 
Гэта кантынент, які адкрыты для 
навукі, міру, супрацоўніцтва. Ан-
тарктыка -  бяз'ядзерны канты-
нент. На сеньняшні дзень 45 краін 
з'яўляюцца ўдзельнікамі дамовы.

Пасля лекцыі кожны студэнт, а так-
сама выкладчык, якія прысутнічалі 
на сустрэчы з Лукіным, маглі за-
даць пытанні як па тэме лекцыі, 
так і асабістага кшталту. Адным 
з самых цікавых пытанняў было 
тое, што датычалася нашай краіны, 
а менавіта, ці можам мы прэтэн-
даваць на палярныя воды. Лукін 
быў крыху збянтэжаны пытаннем, 
але бяз цяжкасцей, з доляй гумару, 
выйшаў з гэтага становішча. 

Але кожная сустрэча некалі ды 
й падыходзіць да свайго фіналу, 
скончылася і гэта. Спадзяемся, што 
Валерый Уладзіміравіч яшчэ не раз 
завітае да нас. 

Акрамя Лукіна Валерыя 
Уладзіміравіча сваёй прысутнасьцю 
нас ушанаваў Артур Мікалаевіч 
Чылінгараў (на фота ўнізе). Ен 

з’яўляецца не толькі вядомым дас-
ледчыкам Арктыкі і Антарктыкі, але 
і навукоўцам-акіянолагам, доктарам 

Даведка Экватара:

Артур Мікалаевіч Чылінгараў.

Нарадзіўся 25 верасня 1939 года 
ў тагачасным Ленінградзе.

Вядомы даследчык Арктыкі 
і Анктарктыкі, акіянограф, 
дзяржаўны дзеяч і палітык, до-
ктар геаграфічных навук, член-
карэспандэнт АН Расіі, Герой 
СССР і Герой Расіі.

У 2002-м узначальваў палет 
аднаматорнага летака Ан-3Т 
на Паўднёвы полюс (пры гэтым 
транспартнік ІЛ-76, на якім 
даставілі той летак даставілі, так 
на льдзіне і застаўся - не змог адар-
вацца... Выратавалі ўсіх (вывезлі на 
сваіх летаках) амерыканцы).

У 2007-м годзе выканаў па-
лет на шрубалёце над Паўднёвым 
полюсам, і спусціўся на дно 
Паўночнага Ледавітага акіяна ў 
раёне Паўночнага полюса.

геаграфічных навук, палітычным і 
дзяржаўным дзеячам. Гэты чалавек 
- аўтар больш за 50 навуковых прац 
па праблемах асваення Арктыкі 
і Антарктыкі. Менавіта Артур 
Мікалаевіч з’яўляецца прэзідэнтам 
Дзяржаўнай палярнай акадэміі і  
актыўным удзельнікам заключэння 
Дагавора аб Антарктыцы. Вельмі 
цікавым з’яўляецца і той факт, што 
імя А. М. Чылінгарава занесена ў 
Кнігу рэкордаў Гінеса - як перша-
га чалавека, які на працягу шасці 
месяцаў здолеў пабываць на абод-
вух полюсах планеты - Паўночным 
і Паўднёвым. 

Вельмі прыемна ўсьведамляць 
тое, што мы – студэнты 
геаграфічнага факультэта, маем 
магчымасьці знаеміцца, задаваць 
пытаньні і ўвогуле мець зносіны 
з такімі знакамітымі і цікавымі 
людзьмі.

Падрыхтавала Марына Карней
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Кафедры факультэта: 
Як вядома кожнаму студэнту, на нашым факультэце існуе шэраг кафедр. І вось, Экватар вырашыў крыху паглыбіць веды 

пра кожную з іх, што можа спатрэбіцца нашым першакурснікам, для якіх яшчэ ўсе гэта ў навізну.
У прыведзеным ніжэй матэрыяле будуць паказаны ўсе плюсы і мінусы магчымых накірункаў. Гэта не сухія выдаткі з 

буклетаў, якія кожны можа ўзяць непасрэдна на саміх кафедрах, а асабістыя (таму часам спрэчныя*) меркаванні студэнтаў-
старшакурснікаў, якія ўжо навучаюцца на гэтых спецыяльнасцях па некалькі год і ведаюць (ці робяць від што ведаюць) іх 
перавагі і недахопы. Спадзяемся, што вам спадабаецца наш неардынарны падыход да пастаўленага пытання.

+

+
_

Кафедра геадэзii i картаграфii

Кафедра фізічнай геаграфіі міра і 
методыкі выкладання геаграфіі

_

1. Галоўная каштоўнасць 
кафедры – гэта высокаквалі-
фікаваныя і  САМЫЯ 
ЦЯРПЛIВЫЯ  выкладчыкі, 
якія з разуменнем ставяцца да пра-
блем студэнтаў.

2. Добрая матэрыяльная база, 
шмат наглядных дапаможнікаў.

3. Вывучэнне сучасных 
камп'ютэрных тэхналогій, магчы-
масць творчага падыходу да працы 
з графікай.

4. У перспектыве -  магчымасць 
знайсці высокааплатную і цікавую 
працу (часцей не педагагічнага ха-
рактару).

5. Рамантычныя заняткі ў цокалі – у 
аўдыторыі № 13, дзе ёсць магчымасць 
памацаць прыборы «пачатку 20 стагод-
дзя», а калі пашанцуе - то і папрацаваць 
з імі. Таксама там шмат рарытэтных 
атласаў, процьма курсавых работ і спра-
васдач, якія засталіся ад папярэдніх 
пакаленняў картографаў.

1. Шмат працы за кампу-
тарам з усімі вынікаючымі 
з гэтага наступствамі для 

здароўя.
2. Некаторым вучоба можа 

здацца занадта сумнай і мана-
тоннай.

3. Спецкурсы часам зусім 
кароткія і таму нярэдка носяць 
толькі азнаямленчы характар.

4. Як следства (пры жаданні 
атрымаць больш глыбокія 

навыкі) - неабходнасць самастойна-
га вывучэння кампутарных праграм.

5. Толькі тут можна атрымаць 
навыкі працы з абсталяваннем «па-
чатку 20-га стагоддзя» і апраба-
ваць атрыманыя веды  ў рэальным 
жыцці.

1. Мноства 
кваліфікаваных 
і каларытных 
выкладчыкаў.

2. Магчымасць даведацца ўсё пра 
Зямлю (а таксама пра пазаземныя 
цывілізацыі і іх уплыў на Зямлю).

3. Для аматараў адказваць ля на-
сценных мапаў.

4. Магчымасць пазнаёміцца з 
ультрасучаснымі методыкамі выкла-
дання.

5. Для тых, хто ўжо зараз бачыць 
сябе настаўнікам ў будучыні.

1. Падрыхтуйцеся добрасумлен-
на наведваць усе пары, бо за кож-
ны прагул вас чакае адпрацоўка.

2. Прадмет можна вывучаць 
нават па дарэвалюцыйных 
падручніках, усё роўна нічога не 
мяняецца (акрамя Гальфстрыма). 

3. Калі вас не вабіць знаёмства 
з трылабітамі, сюды ісці таксама 
праблематычна

* пункт гледжання Экватара можа не супадаць з пунктам гледжання некаторых аўтараў
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са студэнцкага досведа
+

_

+
_

+ _

Кафедра глебазнаўства і зямельных 
інфармацыйных сістэм 

Кафедра эканамічнай геаграфіі Беларусі і краін Садружнасці

Кафедра эканамічнай геаграфіі замежных краін

1. Менавіта на на-
шай кафедры вы да-
ведаецеся пра ўсе ма-
тэматычныя метады 
і міграцыю хімічных 
элементаў з прафеса-
рам К.М.Чартко.

2. У нас працуе Кухарчык Ю.В., 
які ўжо некалькі раз прызнаваўся 
лепшым выкладчыкам геафака па 
меркаванню студэнтаў. 

3. Толькі тут самы адукаваны, до-
бры і клапатлівы загадчык, ад якога 
не адстаюць і іншыя выкладчыкі.

4. На нашай кафедры выкладаюць самыя прагрэсіўныя 
дысцыпліны! (ГІС)

5.  Тут вас навучаць адрозніваць каменні ад мінералаў.

1. Каб мець до-
сыць грошай - нам 
трэба адкапаць 
скарб. 

2. Глебазнаўства 
ў шматлікіх асацыю-
ецца з бессэнсоўным калупаннем 
у зямлі. 

3.  Толькі на нашай кафедры 
ёсць 401 аўдыторыя, дзе заўсёды 
тэмпература паветра  ніжэй, чым 
на вуліцы.

4. У вас есць магчымасць уста-
ляваць новы рэкорд по колькасці пераздач наступных 
прадметаў: матэматычныя метады і геахімія.

1. Мэта кафедры - даць як мага больш поўныя веды 
па геаграфіі Беларусі і падрыхтаваць адмыслоўцаў 
рэгіянальнага кіравання - фінішная мэта геаграфічнай 

адукацыі ў Беларусі.
2. Кафедра фарміруе прыкладны накірунак 

геаграфіі.
3. На кафедры працуюць таленавітыя, шчы-

рыя і трывалыя выкладчыкі.
4. Менавіта на гэтай кафедры працуе У.У. 

Некрыш!
5. Лічыцца адной з самых спакойных ка-

федр на факультэце.
6. Кафедра цесна супрацоўнічае з геафакам 

Санкт-Пецярбурга (СПбДУ).

1. Існуе толькі дзве кафедры 
эканамічнай геаграфіі на факультэце 
(гэтага вельмі мала).

2. Кафедры 
патрэбны больш 
дзейны загадчык, 
дарэчы, працу па 
падрыхтоўцы новага 
дэкана, кафедра ужо 
вядзе;

3. Існуе міт, што 
дэкан геафака І.І. 
Пірожнік з’яўляецца  

загадчыкам  кафедры-канкурэнта, таму асноўныя 
рэсурсы, матэрыялы, даведнікі асядаюць там.

4. Менавіта на гэтай кафедры працуе У.У. Некрыш!

1. Вельмі цікавыя 
дысцыпліны.

2. Адносна сучас-
ныя выкладчыкі, шмат 
вандруюць, дзеляцца 
досведам.

3. У кафедры прыго-
жая назва, што вельмі 
прываблівае студэнтаў.

4. Тут вучацца адны 
з наймацнейшых 
студэнтаў.

1. Шматлікія цікавыя прад-
меты нецікава выкладаюцца

2. Гендэрны дысбаланс
3. За прыгожай назвай 
незразумелае ўтрыманне 
- кафедра эканамічнай 
геаграфіі замежных краін, 
а чамусьці вывучаем 
Беларусь.

4. Пастаянная натуга з 
курсавымі, дыпломнымі 
працамі, справаздачамі, 
чаго на іншых кафедрах 
няма.

5. Вялікі бар’ер  у 
зносінах «студэнт-
выкладчык»
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69%

31%

Александр

54% 46%

Александр

49% 51%

Статыстыка па факу...
Студэнцкае жыццё ідзе поўным 

ходам. Здаецца, што не паспелі мы 
адсвяткаваць навагоднія святы, здаць 
сесію і адгуляць канікулы, як ужо 
мінулі 23 лютага і 8 сакавіка. Паміж 
дзвюма апошнімі святамі прайшло 
крыху больш за два тыдні, і калі ў 
лютым жаночая частка насельніцтва 
ламала галаву, што б такое падарыць 
мужчынскай палове, то ў пачатку 
сакавіка становішча змянілася на су-
працьлеглае.  І ў кожнай групе ўзнікалі 
пэўныя цяжкасці, бо «палова» - гэта 
толькі ўмоўнасць, а не заўседы правіла 
жыцця. 

Мы назіраем за такім становішчам 
ужо не першы год і таму задаліся пы-
таннем: а каго ж усё-такі больш на нашым факультэце - хлопцаў ці дзяўчат? 
Адшукалі спісы студэнтаў і вырашылі правесці невялікае статыстычнае дас-
ледаванне, вынікі якога вы можаце бачыць ніжэй. Адначасова вызначылі 
і самыя распаўсюджаныя імёны, як для ўсяго геафака, так і для кожнай 
спецыяльнасці.

Вынікі наступныя - няхай нязначна, але ж хлопцаў у нас больш, што не можа не радаваць. Аднак ёсць і «дзявочыя» 
спецыяльнасці, такія, як метэаралогія і экалогія. Але ва ўсялякім разе, ні адна дзяўчына не застанецца без увагі, бо ў сценах 
геафака навучаюцца і курсанты ваеннага факультэта. Відавочна, ўто ваенныя для нас амаль што свае, і, калі ўлічваць і іх, 
то перавага хлопцаў будзе значна большая. 

Хіт-парад імёнаў з вялікім адрывам узначалілі Александр (51 прадстаўнік моцнага полу) і Кацярына (35 дзяўчын), хапае 
і Вольг, і Дзмітрыяў. А якое становішча з выкладчыкамі? Тут крыху цікавей: верхнія пазіцыі спіса падзялілі паміж сабой 
Александры і Уладзімеры (па 7 чалавек), трохі саступілі Юрыі (іх 5), а вось сярод дам першае месца вызначыць не атрыма-
лася - адразу 4 Людмілы і Наталлі дзеляцца з намі сваімі ведамі. І, зноў жа, крыху дамінуюць мужчыны (55%). 

Такая вось справа. Дзякуй за ўвагу!

ад нiны Лiтвiнка

Александр

60%

40%

Александр

24%

76%

Александр
Дзмітрый

33%

67%

Год в магистратуре: быть или не быть?
Наверное, многие пятикурсники за-

даются таким вопросом. И для того, 
чтобы помочь с принятием ответствен-
ного решения, редакция Экватора ре-
шила рассказать о магистрантской 
жизни изнутри. 

Начнем сначала с самого начала (спе-
циальная тавтология) – со вступитель-
ного экзамена. Вступительный экзамен 
в магистратуру представлял собой два 
этапа: первый – в период подачи до-
кументов в магистратуру необходимо 
было получить письменное «домаш-
нее» задание, которое нужно было 
принести на сам вступительный экза-
мен. Эта «домашка» включала два во-
проса: один по физической географии, 
второй по социально-экономической 
географии. Как пример, 1. объяснить 
природно-климатическую обусловлен-
ность распространения влажных эк-

ваториальных лесов в Южной Америки 
и Африки, дать их сравнительную ха-
рактеристику, раскрыть хозяйствен-
ное использование и экологические 
проблемы. 2.провести сравнительный 
анализ уровня постиндустриальности 
развития экономики макро- и мезоре-
гионов мира.

Второй этап – вступительный экза-
мен. Приходишь, тебя встречает стро-
гая, но добрая и отзывчивая комиссия 
в лице доц. Иванова Д.Л.,  проф. Анти-
повой Е.А. и проф. Пирожника И.И. 
(у геоэкологов комиссия другая и кон-
курс свой), тянешь билет, готовишься, 
рассказываешь и отвечаешь на вопро-
сы комиссии. Стоит отметить, что к 
вступительному экзамену необходимо 
отнестись серьезно, программа очень 
объемна, и просто физически можно 
не успеть подготовиться к  экзамену. 
Но надо сказать, у нас поступили все, 
кто хотел.

В сентябре месяце магистранты то 
и дело занимаются разной бумажной 
волокитой: готовят работы на конкурс, 
составляют индивидуальные планы, 
оформляют, если необходимо, коман-
дировки. С конца сентября уже начи-
наются занятия. График не плотный, 
но свои нюансы тоже есть. В первом 
семестре учебная нагрузка распределя-
ется следующим образом: философия, 
основы информационных технологий, 
иностранный язык, структурные сдви-
ги в географии мирового хозяйства, 
научные географические школы в Бе-
ларуси, один-два спецкурса. Во втором 
семестре остаются философия и ино-
странный язык, появляются педагоги-
ка и психология, социальная экология, 
ландшафтно-экологический анализ.

Працяг на 10-й старонцы

Для Вас вещает Юлия Губарева:
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«Геаграфічныя рызынкі»

Праўду кажуць: “Апетыт 
надыходзіць падчас ласавання 
ежай”, але артыкул прысвечаны 
не студэнцкаму страўніку, заўсёды 
гасціннаму да спажывання чаго-
небудзь смачнага, а, хутчэй, пад-
трымцы трохі гультаяватага “шэ-
рага рэчыва”.  Нехта вырашыць, 
што гаворка будзе пра “Nuts”, 
“Snickers” ці іншыя замежныя 
ласункі, але ж пакіньце на самой 
справе, мне захацелася падзяліцца 
з вамі хлебам духоўным, а даклад-
ней – сваімі знаходкамі з назіранняў 
у вучобе і яе спадарожніцы-
практыцы.

Калі крануць успаміны з 
дзяцінства, чамусьці ў мяне так ча-
ста ставалася: усе вакацыі ня веда-
еш, у якую справу сябе увапхнуць, 
з кім пагуляць альбо куды паехаць? 
Але ж толькі застанецца 2 ці 3 воль-
ныя дні, знойдзеш такі цікавы заня-
так, што ад захаплення цябе нават 
за вушы не адарваць! Вяртаючыся ў 
дзень сённяшні, заўважаю, што чым 
бліжэй падступае дарослы шлях, 
будучая прафесія, сур’ёзная праца, 
тым больш “надакучлівыя” заняцці 
ва ўніверсітэце набываюць нейкі 
асабісты сэнс. І, ведаеце, пачынаю 
адчуваць сябе шасціклашкай, бо 
зноў вабяць крыніцы ведаў, і разу-
мею, як шмат нязведанага чакае на-
перадзе! Ды як дзіўна не было б, але 
незвычайныя рэчы можна знайсці 
не толькі ў модных часопісах ці ў 
розных газетах. Замест іх паспра-
буйце павандраваць па студэнцкіх 
альбо нават школьных падручніках, 
па якіх мы, незаклапочаныя сён-
ня студэнты, пасталеўшы, будзем 
яшчэ сумаваць...

Вось, напрыклад, на старонках 
методыкі выкладання геаграфіі су-
стрэлася, што нават сам М.В. Гогаль 
пэўны час выкладаў геаграфію! Ён 
падкрэсліваў вялікую значнасць 
гэтага прадмета і заўважыў, што 
геаграфію выкладаюць суха, неяк 
аднабакова. А калі ўспомніць яго-
ную творчасць, няцяжка ўявіць як 
віртуозна і незвычайна магла гу-

чаць наша любімая навука з вуснаў 
вялікага расейскага пісьменніка. 
Пасля такіх адкрыццяў зусім па-
новаму пачынаеш успрымаць не 
толькі асобу пісьменніка, але і яго 
творы. 

Але жыццё ўяўляе сабою су-
купнасць супрацьлегласцяў, таму 
трэба ўспомніць, магчыма, не 
толькі светлыя моманты ў развіцці 
методыкі выкладання геаграфіі. 
Адштурхнуўшыся ад прадмета, 
што павінен выхаваць нас у якасці 
цудоўных настаўнікаў, трэба ад-
значыць, што прафесія гэта з роду 
творчых, і “уладарыць” над класам 
зможа не кожны. Толькі чалавек, вы-
датны не толькі па ўзроўню ведаў, 
але здольны захапіць аўдыторыю 
ў палон сваёй навукі, можа набыць 
званне сапраўднага настаўніка. Ве-
даеце, кожную справу можна раз-
глядаць толькі, апынуўшыся ў яе 
асяроддзі, паварыўшыся ў гэтым 
катле, каб мець магчымасць судзіць 
аб ёй больш-менш справядліва. 
Падобныя думкі надышлі да мяне 
нядаўна, у перыяд, калі я праходзіла 
педагагічную практыку з астатнімі 
чацверакурснікамі і пазнаёмілася 
з рознымі методыкамі выкладан-
ня. З назіранняў асабліва яскравы 
след пакінула тое, што ня кожнаму 
быць добрым акцёрам, а значыць, 
настаўнікам, які прывабіць хара-
ством сваёй навукі і асабістым сты-
лем выкладання. 

Такі адмоўны водгук, у свой 
час, набыла дзейнасць Канта як 
выкладчыка, а філосаф прысвяціў 
ёй амаль 40 гадоў свайго жыцця! 
Сярод навук, што былі ў ягоным 
арсенале, адзначалася і фізічная 
геаграфія, якую ён лічыў “падмур-
кам гісторыі”. Але ж, нягледзячы 
на тое, што Кант быў адным з пер-
шых, хто выкладаў геаграфію як 
самастойную дысцыпліну, існавалі 
меркаванні, што вытрымаць такія 
лекцыі, не заснуўшы, было зусім 
няпроста. 

З шэрагу назіранняў з 
педагагічнай практыкі яшчэ ад-
значу, што няпроста бывае такса-
ма вучыць розныя геаграфічныя 
назвы, асабліва школьнікам. Але, 
калі растлумачыць, што гэтыя на-
звы значаць і як перакладаюцца, 
праблема лёгка вырашаецца.  Гэта 

і зразумела: інфармацыя заўсёды 
прасцей запамінаецца на узроўні 
асацыяцый, г.зн. калі яна цікавая, 
калі яна ўражвае. Адразу ўспамінаю 
са сваіх школьных часоў геаграфіі, 
як занатоўвала ў памяці сталіцы 
розных дзяржаў. Напрыклад, 
Македонія – Скап’е: македонцы 
былі вядомы сваімі здольнасцямі 
весці вайну, таму нібыта ішлі на 
поле бітвы “з кап’ём”, гэтае злу-
чэнне – і ёсць імя сталіцы. Але 
ж гэта свае хітрыкі, каб нешта 
запомніць, якія не заўсёды адпа-
вядаюць рэчаіснасці, а будучаму 
спецыялісту трэба мець навукова 
абгрунтаванае ўзбраенне.

Таму наступныя радкі прысвя-
чаюцца тапаніміцы, і асабліва сён-
няшняму 3-яму курсу, ненаўмысна, 
але ўсё ж такі пазбаўленаму яе ха-
раства. Пэўная “несправядлівасць” 
выклікала кіпучае абурэнне ў маёй 
душы, чым нахіліла, выбар тэмы 
ў бок вулканізма і іншых эндаген-
ных працэсаў, што таксама знайшлі 
адлюстраванне ў назвах вулканаў. 
Так, было высветлена, што Попака-
цепетль на мове ацтэкаў гучыць як 
«дымлівая гара», Везувій - як «дым, 
пара» (мова воскаў), палінэзійскае 
імя Килауэа - «які выкідвае полымя», 
кечуанскі Катапахі - «бліскучая» 
альбо «дымлівая гара», Гекла - па-
ісландску «капялюш, каптур», з 
Этнай усё проста - старажытныя 
грэкі нараклі вулкан «полымем», 
яванцы суаднеслі Кракатау з па-
няццем «які трышчыць», Суфрыер 
па-французску «сярнисты» і г.д. 
Дарэчы, назвы рэк, гарадоў, мясцін 
таксама маюць вельмі простае тлу-
мачэнне, трэба толькі капнуць кры-
ху глыбей і ўсе будзе зразумела.

Але ж не толькі тапаніміка 
здольна адчыняць геаграфічныя 
таямніцы... Так, акеаналогія вабіць 
нас да новых глыбінь ведаў. Вось, 
ці адкажаце вы, будучыя геогра-
фы і геаграфіні, якое мора Калумб 
празваў “шклянкай з водарасцямі”? 
Не каб засароміць, а каб, магчыма, 
вас уразіць – цікавае, але няпростае 
пытанне вынайдзена з падручніка 6 
класа па геаграфіі, якая для дзяцей 
толькі пачынаецца. 

Працяг на 11-й старонцы
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Схватка - гульня для тых, хто не супраць паразважаць і любіць актыўны 
лад жыцця.

Схватка - гульня для тых, хто любіць і ведае Менск, ці хоча 
пазнаёміцца з ім бліжэй.

Схватка - гульня для сапраўдных географаў.
В межах Дней Географа Студэнцкі Звяз прэзентуе ў другі раз на на-
шым факультэце гульню «Схватка. Другі сезон». Яе існасць - ў тым, 
каб паспяхова прайсці ўсе заданні на ўсіх пікетах. На кожным пікеце, 
пасля выканання задання, вам будзе давацца падказка да наступна-
га пункта. Калі пройдзеце ўсе пікеты - то пройдзеце гульню і патрапіце 
на фініш, дзе пераможцаў будзе чакаць узнагарода.

Для удзелу ў «Схватцы» вам необходна адаслаць заяўку да 23.03.2011 
на электронную скрыню geosxvatka@tut.by, дзе павінны адзначыць:

1. Назву каманды
2. Ф.І.ІПБ(імя па бацьку)., курс и група(ы) ўдзельнікаў каманды
(ад 6 да 10 чалавек)
3. Ф.І.ІПБ., курс и група капітана каманды 
(з указаннем мабільнага тэлефона)

Таксамака ў дзень гульні неабходна здать невялічкі аргузнёсак у пры-
завы фонд: 10000 рублёў з кожнай каманды.

Праз некаторы час апасля адпраўлення заяўкі на адрэсу электроннай 
скрыні Вы атрымаеце адказ, з больш падрабязнымі інструкцыямі. 

І ВЫ ТРАПЛЯЕЦЕ Ў СХВАТКУ!

(с) Скуратов

 И на протяжении всего учебного 
года над каждым студентом магистра-
туры, как дамоклов меч, висит маги-
стерская диссертация. Надо сказать, 
что общеуниверситетские курсы на-
правлены на то, чтобы подготовить ма-
гов (это так нежно и ласково называют 
студентов магистратуры сотрудники 
университета) к кандидатским экзаме-
нам. Информатика – предмет скучный, 
но полезный. За полгода вас научат 
делать свой сайт, работать в ворде и 
экселе (оказывается, там есть много 
полезных кнопочек) и в ряде других 
программ. 

Иностранный язык – скучно, но по-
лезно, вспомните, что когда-то разго-
варивали еще на каком-то языке, кро-
ме русского, или поймете, что вообще 
кроме русского на другом языке разго-
варивать не можете.

Психология и педагогика – длится 
недолго, и даже интересно. Предмет 
скорее формальный, чем полезный.

Философия – полная ересь с отда-
ленными отблесками рациональности. 
После магистратуры вы этот предмет, 
ровным счетом, как и всех философов, 
будете ненавидеть еще больше, чем мат.
методы в географии, физику, химию 
вместе взятыми. Но самое главное, что 
хоть и философы несут ересь, им же 
ничего не докажешь. К примеру, один 
известный профессор-философ в сво-

их исследованиях писал: «Основными 
чертами экономики Беларуси являются 
машинизация, химизация, специализа-
ция, мелиорация».

Совсем другое дело, это наши гео-
факовские курсы. В большинстве сво-
ем все магистранты довольны, потому 
что курсы интересные и полезные, 
можно и новенькое узнать, и поде-
литься опытом, и подискутировать. К 
примеру, где вы еще подробно узнае-
те о географии наркобизнеса и роли 
теневой экономики и криминального 
бизнеса в социально-экономическом 
развитии стран, как не на занятиях по 
структурным сдвигам ГМХ у проф. 
Томашевича А.В.? Где еще, как не на 
занятиях у Сидоренко В.П., вы придете 
к выводу, что вырубка лесов не являет-
ся глобальной проблемой а в будущем, 
каждый второй житель земли будет 
вегетарианцем? А кто, как не Зайцев 
В.М., снабдит вас гранитным щебнем 
географических знаний, которым мож-
но будет потом с легкостью забросать 
всех философов? А на зачет у Брилев-
ского М.Н. напишите целую главу сво-
ей диссертации.

Ну и подводя итог, хочется сказать, 
что в магистратуре больше плюсов, 
чем минусов: все-таки еще один год 
остаешься студентом, все-таки узна-
ешь что-то полезное, общение с препо-
давателями выходит на более высокий 
уровень, в магистрантской среде ца-
рит взаимопонимание, взаимопомощь 

и хорошее настроение, и что не мало 
важно, через год в кармане - ученая 
степень (степень магистра БГУ при-
знается в Европе!) и корочка (к со-
жалению, в нашем мире без бумажки 
ты букашка). Ну а скучные общефа-
культетские предметы, и не всегда с 
пользой проведенное время – это всего 
лишь издержки производства.

Поступать в магистратуру могут те, 
кто получил высшее образование ( в 
положении о магистратуре нет ничего 
про средний балл диплома, но условно 
на нашем факультете есть ограничения 
– средний балл диплома выше 7-7,5), 
имеет научные публикации, ходатай-
ства выпускающих кафедр, участвует в 
разработке научно-исследовательских 
тем и инновационных проектов, в 
научно-практических конференциях и 
семинарах.

Для того, чтобы участвовать в кон-
курсе поступления в магистратуру не-
обходимо подготовить следующие до-
кументы...

ЦАЛКАМ АРТЫКУЛ ЧЫТАЙЦЕ 
НА СТАРОНЦЫ «ЭКВАТАРА» Ў 

LIVEJOURNAL:
EQUATORMAG.LIVEJOURNAL.COM

З ПАВАГАЙ, «Э»

Год в магистратуре...
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«Хутчэй бы чарговы гурток...»

Наблізіць да правільнага адказу 
паспрабую вас яшчэ адным пытан-
нем: “Якое мора не мае берагоў?”. 
Трохі пачухаўшы патыліцу, 
паблукаўшы па атласах, верагодна, 
натыкнецеся на плямку ў Атлантыч-
ным акіяне, што клічуць Саргаса-
вым морам. Менавіта тут, нягледзя-
чы на сусветнавядомы спакой мора, 
экспедыцыя Калумба прыпынілася 
на доўгі час. У выніку – абвінавацілі 
няшчасныя водарасці, якія нібыта 
збілі маракоў з панталыку – тыя 
вырашылі, што ўжо хутка зямля 
– і плылі няспешна, каб не сесці 
на мель. Аднак менавіта гэта з імі 
і здарылася: наступіў працяжны 
штыль, запасы харчавання і прэс-
най вады скарачаліся, маракі пачалі 
страчваць веру, што знойдзецца 
нейкае выйсце. Але, дзякуючы 

цуду, выратаваўшыся, абураны на 
мора Калумб нядбайна нарок яго 
“шклянкай з водарасцямі”.

Як бачыце, нават звычайныя 
падручнікі маюць сапраўдную маг-
чымасць  зацікавіць, прывабіць да 
сябе, як ў дзяцінстве казкі. Але ж 
моц не толькі ў кнігах! Жывога ча-
лавека, асабліва выкладчыка, ніхто 
не заменіць – яшчэ адно перака-
нанне, вынайдзенае з педагагічнай 
практыкі. У якасці доказу, што і 
на лекцях чытаюць карысныя для 
разважанняў рэчы, дакрануся да 
рэкрэацыйнай геаграфіі (спецкурса 
турыстаў). Яна замахнулася амаль 
на самае дарагое, што ёсць у сту-
дэнта – вольны час, але ж не з мэ-
тай адабраць, а толькі падлічыць 
яго, перавесці ў прывычную для 
ўсіх форму. Паводле атрыманых 

дадзеных: гадавы фонд чалавека 
складае каля 8760 гадзін. У к. XIX 
– пач. XX ст. ён размяркоўваўся на-
ступным чынам: 1) праца займала 
ад 3500 да 4000 г.; 2) вольны час 
прыблізна: ля 2000 – сон, 2000 – 
быт, 800 – сапраўды вольны час. 
Сёння суадносіны трошкі змяніліся: 
1) працуюць каля 1860 г.; 2) вольны 
час займае прыкладна: 2000 – сон, 
3000 – быт, 2000 – сапраўды вольны 
час. У перспектыве, па меркаванню 
экспертаў, час на працу можа па-
меншыцца да 1000 г., такім чынам, 
пры нязменлівасці  выдаткаў часу 
на фізічныя патрэбы, сапраўды 
вольны час будзе роўным ад 2500 
да 4000 г. 

Як бачна, мы, «людзі будучыні» 
- бясконца шчаслівыя і вольныя 
істоты! Дык, мабыць, няцяжка 
будзе з 2500-4000 гадзін сапраўды 
вольнага часу прысвяціць пэўную 
яго колькасць на частаванне 
пажыўнымі не толькі для цела 
«геаграфічнымі рызынкамі».

«Геаграфічныя рызынкі»

10 сакавіка быў даволі цікавым, багатым на падзеі днём на факультэ-
це. Карэспандэнту Экватара пашанціла патрапіць на адну з іх - на за-
сяданне навукова-даследчага гуртка кафедры агульнага землязнаўства і 
гідраметэаралогіі, што было прысвечана сусветнаму дню Метэаролага. 
Перад нешматлікай аудыторыяй (якая часткова складалася з дзеючых 
светачаў метэаралогіі і кліматалогіі (на фота справа)) выступалі буду-
чыя светачы сусветнай кліматалагічнай навукі (на фота ўнізе) - студэнт 
5-га курса С.М. Лісіца (з пазнавальным дакладам «Рэакцыя азонасферы 
на сонечныя пратонныя з'явы») і студэнтка 4-га курса Т.Г. Табальчук (з не 
меньш пазнавальным дакладам «Мадэляванне метэаралагічных працэсаў, 
што адбываюцца ў антыцыклонах). Сваімі думкамі наконт мерапрыем-
цтва мы папрасілі падзяліцца аднаго з выступаючых - Сяргея Лісіцу:

«...23 сакавіка 1950 г. уступіла ў сілу 
Канвенцыя Сусветнай метэаралагічнай 
арганізацыі, і з таго часу кожны год 23 
сакавіка адзначаецца Сусветны Дзень Ме-
тэаролага. Гэтай урачыстай падзеі было 
прысвечана чарговае паседжанне студэнц-
кага навуковага гуртка кафедры “Агуль-
нага землязнаўства і гідраметэаралогіі”, 
якое адбылося 10 сакавіка а 14-ай гадзіне 
ў аўдыторыі 224. На гэтым паседжанні 
былі заслуханы даклады пяцікурсніка Сяр-
гея Лісіцы і студэнткі 4-ага курса Таццяны 
Табальчук. Сяргей распавёў пра ўплыў со-
нечных пратонных з’яваў на азонасферу, 
а Таццяна чарговы раз прадэманстравала 
поспехі ў верыфікацыі мадэлі мезапрагна-
завання WORF. Кампетэнтныя дакладчыкі 
прыцягнулі ўвагу вельмі дасведчаных і 

патрабавальных слухачоў; сярод якіх вар-
та ўзгадаць дырэктара Нацыянальнага 
навукова-даследчага цэнтру маніторынгу 
азонасферы і ўдзельніка беларускай ан-
тарктычнай экспедыцыі Л. М. Турышава, 
вядучых навуковых супрацоўнікаў ННДЦ 
МА В. В. Жучкевіч, А. Г. Светышава і А. 
М. Красоўскага, а таксама вядучага метэа-
ролага геафака П. А. Каўрыгу. Зацікавіўся 
метэаралагічнымі праблемамі і дацэнт ка-
федры інжынернай геалогіі спадар Юдаеў. 
Студэнтаў у аўдыторыі прадстаўлялі 
Паліна Лапо і Андрэй Безручонак.

Падарожжа па міжпланетнай прасто-
ры і верхніх слаях атмасферы разам з 
сонечнымі карпускуламі і дэманстрацыя 
прадказальніцкіх магчымасцяў з высокім 
часавым і прасторавым разрозненнем 

зацікавілі аўдыторыю і выклікалі шэраг 
пытанняў, якія плаўна перацякалі ў аб-
меркаванне і дыскусію. Шэраг цікавых і 
арыгінальных пытанняў дакладчыкі пачулі 
з вуснаў Паўла Антонавіча, які разам з 
Аляксандрам Мікалаевічам Красоўскім 
вызначаўся сваёй актыўнасцю. Увогуле 
пасля дакладаў да абмеркавання паступо-
ва далучалася большасць слухачоў, што 
рабіла яго больш прадуктыўным і яднала 
аўдыторыю. Святочна-працоўная атмасфе-
ра і прадуктыўнае абмеркаванне актуаль-
ных праблемаў метэаралогіі дазваляюць 
сцвярджаць, што гэта адно з самых удалых 
паседжанняў гуртка, якое было карысным 
для ўсіх прысутных.

Карыстаючыся магчымасцю, віншую 
ўсіх з Сусветным Днём Метэаролага!»
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У дарогу
«..И мелькают города и стра-

ны, параллели и меридианы, только 
тех еще пунктиров нету, по кото-
рым нам бродить по свету!» Сло-
вы «Гимна Географов» трывалыя 
на ўсе 100! Вельмі многія любяць 
падарожнічаць, але ў людзей  нашай 
прафесіі гэта ў крыві! І таму, якое 
не было б надвор'е, колькі б грошай 
не знаходзілася ў кішэні - мы адвя-
ваем заплечнік  - і ў дарогу. А чаму 
не? - Калі ты малады, поўны сілы, 
пакуль не абцяжараны сям'ёю, і ёсць 
вольны час! Зусім не абавязкова для 
такіх паездак карыстацца паслугамі 
турфірмаў, можна самім сплана-
ваць маршрут, паглядзець расклад 
транспартных сродкаў і азначыць 
прыкладныя месцы начлегу. Студэн-
там геаграфічнага факультэта гэта 
зрабіць нават прасцей, чым іншым, 
бо мы ведаем, дзе і што знаходзіцца, 
як доўга  туды ехаць, і чаго ад гэта-
га месца можна чакаць. Таму, калі 
ёсць галава на плячах, запас неабход-
ных ведаў і добрая кампанія, а вочы 
гараць - наперад! 

Мне б хацелася распавесці пра 
некалькі вандровак, якія здзейснілі 
некаторыя з нас сёлета. Усе яны 
розныя па складанасці выканання, 
але кожная з іх вельмі цікавая.

Новы Год у Карпатах. 
Карпаты - месца папулярнае як 

у турыстаў, так і ў альпіністаў-
прафесіяналаў. Паездкай туды амаль 
нікога з геафака не здзівіш, асабліва 
любяць нашы студэнты  маршрут  на 
Гаверлу (вышэйшая кропка хрыбта 
Чарнагора і ўсёй Украіны). 

Асабліва аблюбавалі гэтае мес-
ца геолагі,  для якіх нават Новы год 
у Карпатах не здаецца чымсьці не-
звычайным. Вось кампанія адваж-
ных, якая пацвердзіла гэта ў чарго-
вы раз: ужо дасведчаныя - аспірант 
Андрэй Вашкоў; пяцікурснікі Ан-
дрэй Скуратаў і Арцём  Клещанка 
; пачаткоўцы -  Вольга Шаколіна (4 
курс), трэцякурснікі - Віталь Ганіч, 
Аляксандр Сідоранка,  Максім 
Калеснік, Павел Шаблыка, а таксама 
другакурсніца Юлія Нурская. З сабой 
трэба было мець мінімум сродкаў - 
каля 100 даляраў ЗША.

Першыя два дні былі цалкам прыс-
вечаны дарозе. Усе, за выключэннем 
Волі (яна  дабіралася да Іванава-
Франкоўска  аўтаспынам),  уначы 28 
снежня выехалі цягніком на Брэст, 
адтуль  дабраліся на дызелі праз Заба-
лоцце да Ковеля і даехалі на цягніку 

праз  Львоў  да Іванава-Франкоўска. На 
наступны  дзень рэйкавым аўтобусам 
яны адправіліся ў  Ярэмчу (адначас-
на агледзеўшы вадаспад Прабой на 
рацэ Прут) і аўтаспынам дабраліся да 
Лазешчыны, дзе заначавалі ў загадзя 
замоўленай хатцы. 

30 снежня група наведала вадаспад 
Гук каля ўрочышча Жанец, для чаго 
на дызелі даехала да Мікулічына і 
пасля, на аўтобусе, - да сяла Татараў. 
Напярэдадні Новага году было за-
планавана  ўзыходжанне на Гаверлу. 
Раніцай група на прыватніку выехала 
да Казмешчыка. Вось тут і пачаўся 
экстрым: сама заледзянелая  дарога  
з велізарнымі калдобінамі апыну-
лася неблагой прыгодай. Непасрэд-
нае ўзыходжанне пачалося каля  9 
раніцы, як узгадваюць удзельнікі, 
цяжкасці  ўзнікалі  з коркай лёду - у 
звычайным абутку было няпроста  
не з'ехаць уніз.  Вецер на фінальным 
уздыме быў самым жорсткім, таму 
ўвесь ён, нескладаны ў цёплую пару 
года, заняў 3 гадзіны 40 хвілін. Спуск 
прайшоў даволі хутка і рэштка дня 
была праведзена  ў падрыхтоўцы да  
свята. 

У першы дзень 2011 году маладыя 
людзі наведалі ўкраінскую версію 
«Геаграфічнага цэнтра Еўропы»  
напоўдні ад Рахава.  Пасля гэтага 
група выехала на Варохту, а потым,  
у тры ночы, цягніком на Львоў, дзе 
і правяла ўвесь наступны дзень. 
Менск жа сустрэў нашых вандроўцаў, 
поўных добрых успамінаў у 10.50 3 
студзеня, куды яны вярнуліся такса-
ма па чыгунцы. 

 
Міні-тур па Беларусі. 
У нашай краіне няма горных 

вяршыняў, але ёсць вельмі шмат 
цікавага. Пабачыць родныя абшары  
вырашылі 4 дзяўчынкі: Антаніна 

Жыхар і Юлія Дранковіч (географы, 
3 курс), а таксама Ганна Захаренка(2 
курс юрфака). Варыянт атрымаўся 
дастаткова бюджэтны - каля 200 ты-
сяч рублёў на 5 дзён і 4 ночы, але 
ў той жа час цяжкі з-за начлегаў у  
цягніках і на вакзалах. Першапачат-
кова планавалася наведаць толькі 
Ліду і Гародню.

Вандроўка пачалася 27 студзеня 
ў Маладзечна, непасрэдна у Лідзе 
дзяўчынкі апынуліся толькі каля 12, 
аднак за дзень паспелі агледзець гэты 
прыгожы горад . Наступнай кропкай 
у маршруце была Гародня,  куды 
нашы вандроўніцы трапілі толькі 
апоўначы, і наперадзе быў няпросты 
начлег у пакоі адпачынку вакзала. 
Пасля агляду гэтага горада па будын-
ках, заставацца у ім зусім не хацела-
ся, таму вандроўка была працягнута. 
Увечары дзяўчынкі накіраваліся на 
Гомель. Там яны затрымаліся толькі 
на дзень, наступнай раніцай іх чакаў 
Полацк, а пасля - Віцебск (на кожны 
з якіх хапіла толькі па паўдня часу), 
з якога трэба было ехаць на Оршу. 
Адтуль яны накіраваліся ў  Барысаў 
і заначавалі ў сяброў, бо неабходнага 
транспарту  не было. Турнэ скончы-
лася 31 студзеня ў Менску.

«З ежай даволі цяжка было, - 
успамінае Тоня Жыхар. - «Добра, што 
тэрмас з сабою быў - без яго было б 
зусім дрэнна… часам нават кропелькі 
чаю ў шкляначцы замярзалі, а пра рукі 
ўжо і не кажу». Такія ўмовы паездкі 
дапамаглі дзяўчынкам яшчэ мацней 
пасябраваць, а ўбачанае выклікала 
жаданне яшчэ не раз паўтарыць 
штосьці падобнае.

 
Паст-Савецкі Еўратур. 
Пры вялікім жаданні самастой-

на можна трапіць і ў Шэнгенскую 
зону. Справа даволі рызыкоўная, 

з нiнай Лiтвiнка
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калі дрэнна ведаеш замежныя мовы 
і адсутнічаюць хоць якія-небудзь 
навыкі арыентавання ў чужой 
мясцовасці. Але пабачыць Еўропу 
хацелася, ды і адпаведныя навыкі на 
2-м курсе былі падмацаваны пэўным 
досведам. Вердыкт, такім чынам, на-
ступны: трэба ехаць. Былі разлічаны 
прыблізныя страты (дзякуй Інтэрнэту 
і аповедам знаёмых), зроблены 
страхоўка і браняванне хосцелаў, на-
быты трэвэл-чэкі American Excpress 
(неабходна  40 еўрагрошай на суткі 
знаходжання ў ЕС) і квіткі  да 
Вільнюса. Вызначыліся і тыя, хто 
едзе - географы Андрэй Міранчук, 
Аляксандр Пацёмкін, Аляксей 
Жукаў і Ніна Літвінка. Асаблівая 
падзяка -  Андрэю, як галоўнаму 
арганізатару ўсяго мерапрыемства. 
Неабходны мінімум выдаткаў: 60 
еўра - консульскі збор пасольства, 70 
еўра - пражыванне, 120 еўра - дарога, 
сілкаванне і сувеніры - асобны арты-
кул.  

4 студзеня кампанія падала да-
кументы ў літоўскую амбасаду і 
12 студзеня забрала пашпарты з 
Шэнгенскімі візамі. І вось, 23 студ-
зеня, цягнік Магілёў-Вільнюс нясе 
ўсіх у бок сталіцы Літвы. Там яны 
прабылі 2 дні і дзве ночы, а 6 студ-
зеня, забраўшы рэчы з гасцініцы, на 
аўтобусе паехалі ў Тракай (былую 
сталіцу (ў паўгадзіне язды ад Вільні) 
знакамітую сваімі замкамі). Увечары, 
вярнуўшыся назад у сталіцу, выехалі 
аўтобусам на Талін, дзе сябры былі 
ўжо 26 студзеня а 7-й раніцы. Усе 
адразу ж адправіліся аглядаць го-
рад.  Там жа і ўзнікла ідэя з'ездзіць 
у Хельсінкі на пароме (што і было 
рэалізавана на наступны дзень). 
Напэўна, гэта міні-вандраванне па 
Фінскім заліве было адным з самых 
яркіх уражанняў ад усёй паездкі. 
Апроч самога Хельсінкі, была аглед-
жана размешчаная на выспах у раёне 
Суомеліна крэпасць Свеаборг. Уве-
чары таго ж дня усе вярнуліся назад, 
ў сталіцу Эстоніі. 27 студзеня быў 
прысвечаны развітанню з Талінам, 
ад'езду аўтобусам на Рыгу, засялен-
нем у хосцел. Там мы затрымаліся на 
2 дні.

У панядзелак, 1 лютага, кампанія 
географаў здзейсніла пасадку на 
аўтобус да Вільнюса, дзе ўсіх ўжо 
чакаў цягнік дахаты - да Менску. 
Мінуўшы літоўска-беларускую мяжу, 
а 7-й гадзіне вечара была на чыгу-
начным вакзале беларускай сталіцы. 
Адмысловых складанасцяў падчас 
такога Еўратура не ўзнікала, балазе 
хапала рускамоўнага насельніцтва, і 
ў кожнай сталіцы былі турыстычныя 
інфармацыйныя цэнтры, дзе можна 
было ўзяць карту горада і набыць 
сувеніры па даступных коштах.

Нам дасылаюць лісты!!!
Нарэшце гэта адбылося! На нашу паштовую скрыню прыйшоў ліст з просьбай надрукаваць арты-

кул. Шчыра кажучы, мы гэтага так доўга чакалі, што нават разгубіліся, калі прачыталі ліст і патэнцыйны 
артыкул для публікацыі. Яшчэ больш мы разгубіліся, калі-такі дачыталі артыкул да канца (а адолелі 
гэта далёка не ўсе з рэдкалегіі) і вырашылі яго змясціць у «Э». У некалькіх частках. З захаваннем 
арфаграфічна-лінгвістычных акалічнасцяў Застаецца толькі пажадаць посьпехаў  чытачам, якія адва-
жацца на цяжкі досвед навуковага чытання. Бррр-рр-р...                

Частка 1
АНТРОПОСОЦИОЯДЕРНЫЙ ФЕНОМЕН
THE ANTHROPO-SOCIO-NUCLEAR PHENOMENON
 
Елена Комлева
Институт философии и политологии, Дортмунд, Германия
Elena Komleva
Institute for Philosophy and Political Science, Dortmund, Germany

Аннотация: Выполнены пионерные для России комплексные исследования антропосоци-
альной компоненты феномена ядерной энергии. Феномена, без которого жизнь на Земле 
исключена. Исследования доведены до прагматичного образа SAMPO.

Ключевые слова: ядерная энергия, человек, социум, материальная и духовная культура.

Abstract: There is carried out complex pioneer for Russia research on the anthropo-social 
component of the phenomenon of nuclear energy being vitally important for life on the Earth. 
The research has lead to the pragmatic image of SAMPO.

Key words: nuclear energy, man, socium, material and spiritual culture.

Вот мое предназначенье - сесть спокойно у воды
и свести в одно сеченье жизнь песчинки и звезды.
Привести к одной системе сердце солнца и свое.
И услышать, как в весенней роще иволга поет.
И увидеть, как бездонно небо, - не вмещает грудь!
Посолить краюшку хлеба, съесть ее и …
Снова в путь.
Т. Полежаева.
“Эхо полевых сезонов”. Стихи. Архангельск.

В ходе более чем десятилетних исследований на базе десяти российских и зарубежных 
университетов и институтов сформирована научно-прагматическая позиция, почувствова-
ны задачи и получены некоторые результаты.

Феномен ядерной энергии в прошлом, настоящем и будущем был, есть и будет чрезвы-
чайно важным для людей. Ядерная энергия (энергия управляемых и неуправляемых ядер-
ных и термоядерных реакций) крепкими узами связана с человечеством. И человечество 
ощутило себя единым и хрупким сущим впервые перед ядерной опасностью. Техногенные 
ядерное благо или ядерная опасность для человечества - большей частью все же от чело-
века и социума. И то, и другое - «плоть от плоти» разума, души и рук человеческих. Это 
формирует обратную связь - влияние человека, такого как есть и каким будет в антропосо-
циальном смысле, на возможные последствия ядерных явлений...

Працяг - па выніках галасавання - у наступным нумары
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Час Пераменаў...

Кароль Хамад
Узрост - 61
Ва ўладзе з: 1999

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць
Узростав. медыяна

Беспрацоўная моладзь

Індэкс беспарадкаў

Аятола алі-Хамені
Узрост - 71
Ва ўладзе з: 1989

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў

Башар аль-Ассад
Узрост - 45
Ва ўладзе з: 2000

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў

Зін аль-Абідзін Бэн Алі
Узрост - 74
Звергнуты апасля 23-х 
год ва ўладзе

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў

Кароль Мухаммед VI
Узрост - 45
Ва ўладзе з: 1999

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна*

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў**

Абдэлязіз Бутэфліка
Узрост - 73
Ва ўладзе з: 1999

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў

Муамар Каддафі
Узрост - 68
Ва ўладзе з: 1969

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў

Мубарак
Узрост - 82
Звергнуты апасля 30 
год праўлення

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў

Салех
Узрост - 64
Ва ўладзе з: 1978

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў

Кабуз бен Саід
Узрост - 70
Ва ўладзе з: 1970

Рэйтынг карупцыі

Бедната

Адукаванасць

Узростав. медыяна

Беспрацоўн. моладзь

Індэкс беспарадкаў

МАРОКА

АЛЖЫР
ЛІВІЯ ЕГІПЕТ

СІРЫЯ

ІАРДАНІЯ ІРАН

БАХРЭЙН

АМАН

ЕМЕН

САУДАЎСКАЯ АРАВІЯ

ТУНІС

 

 

? ?Арабскі калатун: 
геаграфічна-палітычная рэтраспектыва

КАЛІ ХТО НЕ ВЕДАЎ*

*Пры складанні мапы выкавыстоўваліся дадзеныя сайта bbc.com.uk

Японскі землятрус: 
геаграфічна-фотаграфічная рэтраспектыва

BREAKING NEWS             Сакавік, 11, 2011

У Японіі на паўночным усходзе адбыўся землятрус, які выцлікаў цунамі. Геалагічная служба ЗША паве-
дамляе пра сілу ў 8,9 бала. Колькасць пацярпелых увесь час павялічваецца. 

(с) http://www.zimbio.com/Earthquakes/articles/pd2N4Kh-ryn/Japan+8+9+Earthquake+Tsunami+Photos
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ФОТАСЕСІЯ: Містэр Географ 2011
Неафіцыйны фотарэпартаж, Геафак, 116 ауд., 12-га сакавіка 2011 года, 10 дзён да МГ

Афіцыйныя фоткі 
глядзіце на ста-
ронцы суполкі 

мерапрыемcтва 
Vkontakte: 

http://vk.com/
club24391613

У суботу, 12 сакавіка, адбылася вельмі 
цікавая падзея. А менавіта: усе ўдзельнікі 
конкурса Містэр Географ  (дарэчы, які 
ўпершыню будзе  праводзіцца на факультэ-
це) сабраліся разам.  Сустрэча была не про-
ста знаёмствам з аргкамітэтам мерапрыем-
ства і  нашай доблеснай прэсай; галоўны 
лейтматыў  -  гэта фотасесія ўдзельнікаў. 
На ганаровае званне замахнуліся не толькі 
студэнты дзённага  аддзялення, але і цэ-
лых 2 (два) завочніка! Аднак  яшчэ да 
пачатку здымак стала вядома, што адзін з 
завочнікаў вырашыў адмовіцца ад удзелу 
(мабыць, спалохаўся канкурэнцыі). Такім 
чынам, колькасць патэнцыйных Містэраў 
скарацілася да 10 чалавек.   

Ужо зараз можна сказаць, што Фінал 
конкурсу адназначна парадуе дзяўчын 
з-за разнастайнасці тыпажоў хлопцаў: 
бландыны, брунеты, высокія і ніжэй,  
аматары пажартаваць і задуменныя, свет-
ла і цёмнавокія сашукальнікі ганарова-
га звання. Хлопцаў здымалі 2 выдатных 
фатографа-дзяўчыны (як і трэба для муж-
чынскага конкурсу) трэцякурсніцы Іра 
Пілецкая і Таня Зайцава. Ну вядома не 
абыйшлося без карэспандэнта «Экватара», 
які коўзаўся туды-сюды па бэкстэйджу ў 
пошуках найбольш цікавых кадраў.  Не-
каторыя ўдзельнікі загадзя прадумалі сабе 
сцэнічныя выявы (так, незгладжальнае 
ўражанне пакінуў баян Дзімы Валадзько 
і цыгара Сашы Маркевіча), іншыя ж про-
ста прывялі з сабой каманду падтрымкі.  
Як толькі аднаго з удзельнікаў сканчалі 
фатаграфаваць, яго кадры праглядаліся 
аргкамітэтам і выбіраліся лепшыя, якія 
хутка з'явяцца ў афіцыйнай групе мера-
прыемства Укантакце (http://vkontakte.
ru/club24391613) і кожны зможа пагляд-
зець на свайго фаварыта. У агульнай 
складанасці фотасэт доўжыўся каля 3-х 
гадзінаў, усе ўдзельнікі, арганізатары, і 
групы падтрымкі па-пякельнаму стаміліся, 
аднак вынік таго каштаваў.  

Ну, а я карыстаючыся выпадкам на-
гадваю, што фінал конкурсу адбудзец-
ца   22 сакавіка ў клубе «BROADWAY» 
у 21.00. У гэты ж вечар будзе вызначаны 
прыз глядацкіх сімпатый. Прыходзьце і 
падтрымлівайце сваіх любімчыкаў!!!

ЭКВАТАР
Special

Каментар
ад Л¸лi Лялюйка
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Рэдкалегiя нумара: Андрэй Безручонак, Зміцер Ва-
ладзько, Алена Кочуб, Марына Карней, Ніна Літвінка, 
Паліна Мірончык, Юлія Губарава.
В¸рстка: Андрэй Безручонак
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com, vk.com, 
equatormag.livejournal.com. 
Адрэса: Мiнск, вул. Ленiнградская, 16 
Наклад  102 ас.

ЭКВАТАР
веснiк геаграфiчнага факультэта СА

К
АВ

ІК
 2

01
0

20
 н

ум
ар

eq
ua

to
rm

ag
.li

ve
jo

ur
na

l.c
omЭКВАТАР

ЭКВАТАР інфармуе:

22 САКАВІКА 
ў межах Дней Географа 
ў клюбе «BROADWAY» 

пройдзе фінал конкурса «Містэр ГеаГраф - 2011»

Пачатак 21:00 
УВАХОД 15.000 па замаўленні, 20.000 на ўваходзе.

Праграма фінала: выхад - прэдстаўленне, творчы нумар, падвядзенне пра-
межнага выніка (абіраюцца 5 суперфіналістаў), дэфіле ў кастюмах, пытанні 
журы, дэфіле фантазій, падвядзенне вынікаў, яшчэ...
Квіткі хутка з'явяцца ў продажы, пытайцеся ў арганізатараў (Студэнцкі Звяз) і ў удзельнікаў.

Максім Гладкі

ЗНЯЎСЯ


