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Вітаем!
Добрага дня, шаноўнае спадарства! Вас 

зноў вітае веснік геаграфічнага факультэта 
«Экватар». 

Мы ня можам быць абыякавымі да тых 
падзей, якія вымусілі зьбянтэжыцца ўсёй 
Беларусі, бо гэта - наша краіна -  там усе і ўсё, 
што нам дорага і што мы маем. З глыбокім 
жалем мы ўсе ўспрынялі вестку пра выбух 
на станцыі метро “Кастрычніцкая”. Мы хо-
чам выказаць свае шчырыя спачуванні род-
ным і блізкім загінуўшых і ўсім грамадзя -
нам Беларусі. Трымайцеся, землякі! Барані, 
Божа, нашу краіну!

Вяртаемся ж да спраў надзенных. 
Прайшлі ўжо і “Дзень географа”, і “Містар 
Географ”. Таксама, трэба ўзгадаць і пра 
“Схватку”, якая ўжо ў другі раз праводзіцца 
нашым СтудЗвязам. Нягледзячы на неспры-
яльныя пагодныя ўмовы, кожны ўдзельнік 
атрымаў цэлы арсенал добрага настрою, 
яркіх успамінаў і яшчэ раз нагадаў пра са-
мыя цікавыя і знакамітыя мясціны Менску.

Красавік ужо падыходзіць да свайго за-
канчэння. І вось, нарэшце, геафакаўцы 
абаранілі свае курсавыя працы, якія доўгі 
час не дазвалялі нам спакойна спаць. Для 
кагосьці гэта была першая навуковая праца, 
але далека не апошняя. Але ня час пасла-
бляцца! Сесія не прымусіць сябе чакаць! 

Першы курс, у хуткім часе, адправіцца на 
геастанцыю, дзе яны стануць сапраўднымі 
студэнтамі, а вось другі курс, ужо 4 траўня 
чакае першы экзаменацыйны іспыт. Што да-
тычыцца астатніх курсаў, то ў іх яшчэ ёсць 
крыху часу, каб не аб чым не бянтэжыцца.
У чарговы раз, нагадваю вам пра нашу гру-
пу «Vkontakte», а менавіта - http://vk.com/
club17986569! Нас ужо – 231 удзельнік! 

Такім чынам, згодна з вынікамі гала-
саваньня ў інтэрнэт-прасторы, лепшым 
становіцца сумесны артыкул рэдкалегіі 
“Экватара” – “Кафедры факультэта”. А 
горшым стаў, па меркаваньні большасьці 
ўдзельнікаў групы, артыкул “Метэагур-
ток”.

Далучайся да нас! Кожны голас будзе 
ўлічаны!

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

Лепшы (уверсе) и горшы (унізе) артыкулы 20-га нумара. Вынікі тай-
нага адкрытага галасавання на старонках нашай групы Vkontakte.

+

_

Марына Карней

ЦЭТЛІКІ 21-га НУМАРА:
ШДК, геафак, 1000, Дзень Географа, Студэнцкі 
Звяз, ЗЛЖ, геалогія, спорт, праца, дэбаты, 
першы курсач.

Чытайце ў наступным спецыяльным  нумары:
ДЭСАНТ.  ЭКВАТАР ЕДЗЕ НА «БАЗУ»
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Перыёдыка геафака.
А вы ведаеце, што яшчэ з 19 кастрычніка мінулага 

года вядзе сваю гісторыю яшчэ адно цудоўнае выданне 
нашага факультэта - Геалагічны веснік «Q»?! З гэтага  
часу на стэндзе кафедры дынамічнай геалогіі змянілася 
ўжо тры выпускі. Першыя два распавядалі пра палявыя 
экспедыцыі на  Гарадоцкае  і  Ваўкавыскае ўзвышшы, 
у якіх удзельнічалі нашы геолагі ўлетку 2010 года. 3-ці 
нумар з'явіўся ў лютым гэтага года і быў прысвечаны 20 
найбольш цікавым геалагічным стварэнням Беларусі. 

Трэба адзначыць, што ў апошнім нумары  выдаўцы 
выправілі дызайнерскія недахопы, наконт суадносінаў 
колеру і шрыфтоў, таму зараз газета атрымалася больш 
яркая і цікавая, і, што самае галоўнае, чытабельная. І гэта 
часам прыцягвае да сябе погляды тых, хто яе бачыць. І 
вось ужо выйшаў 4 выпуск “Геалагічнага Весніка”.

Па традыцыі, у пятніцу, 8 красавіка, у 124 аўдыторыі з 12.00 
праходзілі навуковыя чытанні «Актуальныя праблемы геалогіі і 
разведкі радовішчаў карысных выкапняў», якія былі прыстаса-
ваны да ўжо мінулага “Дня геолага”. На працягу мерапрыемства 
былі праслуханы выступы ўжо знакамітых навукоўцаў: Махнача 
А.А., Г.І. Каратаева, В.М. Губіна, Н.С. Пятровай і інш. У канцы 
чытанняў, свае навуковыя працы прадставілі таленавітыя сту-
дэнты  -  другакурсніца К. Хількевіч, а таксама трэцякурснікі М. 
Калеснік, В. Ганіч і А. Сідоранка. Цікаўна, што асноўны матэрыял 
для напісання прац быў здабыты маладымі навукоўцамі асабіста, 
яшчэ ўлетку ў палявых экспедыцыях.

Палітычнае становішча, якое складваец-
ца  ў свеце, нікога не можа пакінуць абыя-
кавым, асабліва нашых студэнтаў, знаёмых 
з палітычнай картай свету не па чутках. 
Менавіта для гэтага, 5 красавіка на 6-ой пары 
ў музеі Землязнаўства сабраліся на дэбаты 
(дакладней, засяданне дыскусійнага клуба) 
8 маладых людзей. Падаў такую магчы-
масць хлопцам дэмограф-чацвёртакурснік 
Яўген Траяновіч. Асноўнай тэмай абмер-
кавання была сітуацыя ў Лівіі і ўсё з ёй 
злучанае. Падчас бурных размоў і спрэчак 
ўдзельнікі так і не прыйшлі да адзінага мер-
кавання пра значнасць гэтага пытання для 
сусветнай супольнасці. Таму, сабранне буд-
зе праведзена яшчэ раз, як толькі з'явіцца 
вольная хвілінка. Чакайце аб’яву на факуль-
тэце і далучайцеся!

26 сакавіка ў рамках “Дзён географа” Сяргеем Пракаповічам, 
сумесна з  БРСМ геафака, была арганізавана “Вясновая серыя 
гульняў «Што? Дзе? Калі?».  Інтэлектуальная эліта нашага фа-
культэта сабралася ў 212 аўдыторыі ў 17.30 і пад наглядам самага 
справядлівага журы, у складзе Л.І. Мурашка, Д.Л. Іванова і М.В. 
Клебановіча, вызначала лепшую з 18 каманд. Пасля барацьбы ў 
2-х турах (кожны па 10 пытанняў) і конкурсу капітанаў, гэта зада-
ча была паспяхова вырашана: 1-е месца заняла ўжо ў чарговы раз 
каманда «Позняе каханне» пад кіраўніцтвам Стаса Алімпава (ГІС, 
2 курс), 2-ой стала зборная каманда «Фаварыт» ( капітан Віця 
Цырыбка, 5 курс),  і тройку лепшых замкнула  геаінфармацыйна-
геалагічная каманда «Дзеці Зямлі», 1 курс (капітан Багдан Жораў). 
Пераможцы атрымалі памятныя сувеніры, граматы і чыпсы «Ане-
га» на закуску, а ўсе ўдзельнікі - зарад добрага настрою і прыем-
ныя ўспаміны.

Удзельнікі ШДК-2011
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Дзень вясновага раўнадзенства, ці 
пра тое, як усё пачыналася ...

Спадзяюся, усё памятаюць, як 
мы адсвяткавалі 21 сакавіка?))) Не? 
Ну, значыць адпачылі добра. 

А што гэта была за такая цудоўная 
дата? Правільна, Дзень Географа. 
Чаму менавіта гэтая дата? Магчы-
ма, гэта звязана з Міжнародным 
Днём Зямлі, магчыма, з днём вясно-
вага раўнадзенства, ніхто дакладна 
вам не скажа, але традыцыя ёсць 
традыцыя - і адзначаем усім факуль-
тэтам.

Так і сёлета, 21 сакавіка ў 312 
аўдыторыі, прайшоў канцэрт-
узнагароджанне, які адкрыў свят-
каванне Тыдня Дзён Географа. 
Некалькі тыдняў студэнты выбіралі 
лепшых, на іх думку, выкладчыкаў, 
а выкладчыкі - лепшых студэнтаў. 
Такім чынам, вашай ува-
зе прадстаўляюцца імёны 
лаўрэатаў.

Л е п ш ы м і 
выкладчыкамі і 
студэнтамі на сваіх 
кафедрах сталі: 
Раманкевіч Аляксандр 
Пятровіч і Кочуб Але-
на (кафедра геадэзіі і 
картаграфіі), Марозаў 
Яўген Уладзіміравіч і 
Анціпава Вольга (ка-
федра геаграфічнай 
экалогіі), Клебановіч 
Мікалай Васільевіч і Семянюк 
Аляксандр (кафедра глебазнаўства і 
зямельных інфармацыйных сістэм), 
Лаўрыновіч Марыя Віктараўна і 
Лагачоў Ілля (кафедра фізічнай 
геаграфіі свету і адукацыйных 
тэхналогій), Шавель Аляксей 
Мікалаевіч і Галерка Аляксандр 
(кафедра эканамічнай геаграфіі 
Беларусі і краін Садружнасці), Ку-
харчык Міхаіл Васільевіч і Табаль-
чук Таццяна (кафедра агульнага 
землязнаўства і гідраметэаралогіі), 
Каратаеў Герман Іванавіч і Скуратаў 
Андрэй (кафедра дынамічнай 
геалогіі), Зайцаў Уладзімір 
Міхайлавіч і Сідарэнка Алена 
(кафедра эканамічнай геаграфіі 
замежных краін). Акрамя назва-
ных намінацый, было і некалькі 
асаблівых. Так, у намінацыі «Пуга і 
пернік» пераможцам стаў Вячаслаў 
Васільевіч Харук. Спецыяль-
ны прыз атрымаў наш дэкан Іван 
Іванавіч - «За дасягненні ў галіне 
геаграфіі». Лепшым маладым вы-
кладчыкам стаў Курловіч Дзмітрый 
Міраслававіч. Званне лепшага сту-
дэнта геаграфічнага факультэта ў 

гэтым годзе атрымала Алена Кочуб. 
А ў галоўнай намінацыі «Лепшы 
выкладчык геаграфічнага факуль-
тэта БДУ» чарговы год запар пе-
рамогу атрымаў Юрый Васільевіч 
Кухарчык! Зайздросная сталасць і 
дзіўны прафесіяналізм!

Велізарная падзяка студэнтам ге-
афака, якія павіншавалі факультэт, 
падарыўшы сваю творчасць. До-
брай традыцыяй стала выступленне 
на Дні Географа студэнтак філфака, 
гэты год не стаў выключэннем, за 
што дзяўчатам вялікі дзякуй. Як 
заўсёды, выступілі прафесійна! 

Ну што ж, вось так прайшоў 
канцэрт-адкрыццё Тыдня Дзён 
Географа ў 2011 годзе... І гэта быў 
толькі пачатак ...

Па-за фарматам ...
 Акрамя афіцыйнай версіі спра-

ваздачы пра Дзень Географа ха-
целася б сказаць некалькі слоў пра 
асабістыя уражанні ... Здаец -
ца, апошні раз я вяла які-небудзь 
канцэрт яшчэ ў школе, так што 
ў нейкім сэнсе гэта быў дэбют ... 
І, вядома, я хвалявалася, і нават было 
крыху страшна ... Вялікая адказ-
насць рыхтаваць такое мерапры-
емства, хочацца, каб усё прайшло 
на вышэйшым узроўні. Адразу ска-
жу, што накладкі былі, як, напэўна, 
і ў падрыхтоўцы любога сур'ёзнага 
свята. Радуе, што промахі былі 
несур'ёзнымі і нешматлікімі. І што 
хацелася б адзначыць асабліва ... 
Калі спачатку было хваляванне, 
то да канца канцэрта яно цалкам 
знікла. Настолькі добразычлівай 
і цёплай была атмасфера ў зале! 
Хто б што ні казаў, а геафак гэта 
сапраўды унікальны факультэт - 
мы адна вялікая сям'я! І пакуль у 
нас захоўваецца гэты дух, заўсёды 
знаходзяцца сілы і жаданне рабіць 
жыццё факультэта больш цікавым.

На прыканцы красавіка валанцёр-
скай арганізацыяй БДУ «Абдымкі», 
сярод студэнтаў нашага ВНУ і 
іншых універсітэтаў краіны, была 
праведзена акцыя «Тысяча ўсмешак 
за тысячу рублёў». Сутнасць акцыі 
простая: калі тысяча чалавек 
здасць па тысячы рублёў, то набя-
рэцца мільён. Пагадзіцеся, тысяча 
рублёў у наш час - сума смешная, 
дык чаму б не дапамагчы тым, 
хто ў гэтым сапраўды мае патрэ-
бу?! Збор сродкаў праходзіў каля 
3 тыдняў. Спачатку здавалася, што 
акцыя праваліцца, што не атрыма-
ецца сабраць запаветны мільён, але 
ўжо да канца другога тыдня мэта 
была дасягнута! У выніку ў агуль-
най скарбонцы, па апошніх дадзе-
ных, апынулася каля 1.913.850 
рублёў! Свой значны ўклад у гэтую 
суму ўнеслі і студэнты геафака. На 
нашым факультэце было сабрана 
больш за 120 тысяч рублёў! На мой
погляд, вынік годны! Хочацца адзна-
чыць, што студэнты самі знаходзілі 
валанцёраў і прапаноўвалі здаць 
грошы, ні адзін чалавек не 
адрэагаваў негатыўна! Таксама, 
акрамя студэнтаў, у акцыі прынялі 
ўдзел і некаторыя выкладчыкі. Гео-
графы, дзякуй за такое стаўленне! 

Сабраныя грошы было вы-
рашана выдаткаваць на куплю 
кампутара дзіцячаму дому № 5 
горада Менска, кіраўніцтва яко-
га было прыемна здзіўлена такому 
падарунку. Таксама пакінутай 
сумы хопіць на куплю стацыянар-
нага танометра ў спецыяльную 
школу-інтэрнат, дзеля дзяцей з 
парушэннем апорна-рухальнага 
апарата ў г.  Асіповічы. 

Такім чынам, упэўнена мож-
на сказаць, што акцыя ўдалася! 
Вялікі дзякуй усім, хто прыняў 
удзел! 

1000 х1000

Падрыхтавала Бенедзіктовіч Крысціна       
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Пакуль не юбілей...

25 сакавіка Студэнцкаму Звязу 
БДУ споўнілася 14 гадоў. Гэта, вя-
дома, не юбілей, але ўжо парог, так 
бы мовіць, падлеткавага ўзросту. 
Звяз студэнтаў сталее, набіраецца 
досведу і пры гэтым увесь час 
удасканальваецца .Актывісты 
універсітэта за 14 гадоў правялі 
столькі мерапрыемстваў, што нават 
самы дапытлівы і ненаедны глядач 
не змог бы іх усе наведаць. За гэ-
тыя гады з'явіліся такія праекты, як 
«Капуснік», «Школа журналістыкі», 
«Брыз», «Святло Вялікай Перамогі», 
«Восеньскі Баль» і многія іншыя. 
Таксама СтудЗвяз прымае актыўны 
ўдзел у арганізацыі «Віват, студэн-
та», «Школы старастаў», Фесты-
валю Эстрады БДУ, «Міс БДУ» 
і дзён нараджэння факультэтаў і 
універсітэта.

Што тычыцца геаграфічнага 
факультэта, то тут вялікая 
частка афіцыйных (і не толькі) 
мерапрыемстваў арганізаваныя 
гэтак жа Студэнцкім Звязам. У 
ліку якіх «капуснікі» (як факуль-
тэцкія, так і ўніверсітэцкі), «Новы 
Год», «Схватка», «Дзень Свято-
га Валянціна», «Дзень географа», 
«Містэр і Міс факультэта», а таксама 
вечарыны ў клубах.

Варта расказаць пра сам Дзень На -
раджэння! Актыў БДУ адзначаў яго 
ў студэнцкім кафэ «Gaudeamus». 
Стыль вечарыны прыдумалі самі, 
а тэма вельмі блізкая для ўсіх, хто 
вучыцца - «Школа». На ўваходзе 
ва ўстанову стаялі дзяжурныя, якія 
сачылі за тым, каб ніхто не спазняўся, 
і ўсе былі ў школьнай форме, калі ж 
хтосьці затрымліваўся, то дзяжурныя 

пісалі заўвагу ў дзённік факультэта. 
Дарэчы, форма - гэта асобная тэма 
для размовы. Менавіта, дзякуючы 
гэтаму атрыбуту, адчувалася тая ат-
масфера мілага і, здаецца, ужо даўно 
забытага школьнага дзяцінства.

Дзень Нараджэння праходзіў у 
форме лінейкі, дзе ў ролі класаў 
выступалі факультэты. «Восьмы 
геаграфічны» клас прадстаўлялі: 
Старшыня СтудЗвяза геафа -
ка - Пасрэднік Рыгор, Валадзько 
Зміцер, Лялюйка Вольга, Фралова 
Лізавета, Полубятка Аляксандр, 
Хібіеў Артур і Шастакова Надзея.

Пасля лінейкі актывістаў 
факультэтаў чакаў салодкі стол, дзе 
ўсе ўдзельнікі віншавалі адзін адна-
го са святам і дзяліліся ўражаннямі. 
Затым усе зрабілі агульнае фота на 
памяць. Я, як удзельнік мерапрыем-
ства, магу з упэўненасцю сказаць: 
«Салодкі стол атрымаўся! Дзень 
Нараджэння быў адзначаны!»

Ад сябе хачу пажадаць Сту-
дэнцкаму Звязу крэатыўных ідэй, 
папаўнення складу, усё паспяваць, 
быць заўсёды здаровымі і ніколі 
не ўдавацца ў смуту. Варта, вядо-
ма ж, пажадаць новых праектаў, 
якія будуць радаваць студэнтаў і 
выкладчыкаў БДУ, а старым праек-
там «новай хвалі жыцця». СтудЗвяз,-
Вы - тая творчая частка студэн -
цтва, без якой жыццё ўніверсітэта 
немагчыма. Не дарма дэвіз Студ -
Звяза «Мы - сэрца БДУ». Так пра -
цягвайце і далей тварыць і біцца ў 
рытме Беларускага Дзяржаўнага 
Універсітэта! З ДНЁМ НАРАД-
ЖЭННЯ!

Валадзько Змiцер

А вы памятаеце пра тую...
Пра самую першую?

Нарэшце сапраўдная вясна да-
бралася і да геафака, а разам з ясным 
небам і яркім сонейкам прыйшла 
пара абараняць курсавыя працы. 
«Экватар» рашыў пацікавіцца, якія 
ўражанні пакінула ў першакурснікаў 
іх першая ў жыцці курсавая. Як 
паказала апытванне, большасць 
«першакоў» запомнілі яе надоўга.

Падчас напісання курса-
ча шматлікія першакурснікі   
сутыкаліся з аднолькавымі 
праблемамі: недахопам часу і 
афармленнем «курсача». 

Нягледзячы на тое, што 
падрыхтоўка запатрабавала вялікай 
стараннасці, а таксама матэрыяль-
ных выдаткаў, большасць студэнтаў 
засталася задаволенай атрыманым 
вынікам. 

«Атмасфера была абвостра-
на: усё вельмі хваляваліся, - кажа 
студэнт 1-га курсу 2-й групы Ма-
кусь Антон, - Больш за ўсё баяўся 
пытанняў ад камісіі, якая ўсім сваім 
сур'ёзным выглядам прымушала 
трапятаць. Ня мог супакоіцца на-
ват пасля дакладу. Сядзеў і глядзеў 
на стос «заліковак». «Адпусціла» 
толькі тады, калі ўбачыў адзна-
ку сваімі вачыма. Атрымаў «8». 
Застаўся задаволеным.» 

Вядома, што ня ўсім пашансіла 
так, як Антону: былі і «4-кі», і 
«5-кі». Аднак, усе радаваліся і таму, 
што атрымалі магчымасць абара-
няць працу. Дарэчы, не дапушчаны 
былі толькі адзінкі.  

Зараз асноўныя сілы кінуты на 
падрыхтоўку да залікаў і сесіі. 
Лічаныя дні засталіся да палявой 
практыкі на «геастанцыі», на якой 
таксама запатрабуецца запас сіл і 
ведаў. 

«Экватар» віншуе перша-
курснікаў з абаронай іх першых 
курсавых прац і жадае ім поспехаў 
у далейшым навучанні! 

Падрыхтаваў Улад Мiшана¿
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ГЕАФАК СПАРТЫЎНЫ і 
Геаграфічны факультэт, бяс-

спрэчна, заўсёды быў і будзе ад-
ным з самых спартыўных у БДУ. 
Прыкладаў гэтаму шмат, вынік 
адзін - мы заўсёды сярод лепшых. 
І летась па праве занялі 3-е месца 
ў агульнаўніверсітэцкім першын -
стве (пасля юрфака і мехмата). За 
такія, далёка не сціплыя, вынікі трэба 
сказаць дзякуй нашым спартоўцам-
энтузіястам, якія, не шкадуюць
часу і сіл, выкладваюцца цалкам 
на трэніроўках, а таксама нашаму 
спартыўнаму «анёлу-захавальніку» 
- Харуку Вячаславу Васільевічу.

Быць у тройцы - гэта наша до -
брая спартыўная традыцыя, і трэба 
прыкласці ўсе сілы, каб так было 
і далей. Вядома, усюды ёсць сваі 
цяжкасці, практычна немагчыма без 
страт  сумяшчаць навучанне і спорт. 
Нялёгка ў гэтым плане прыйшлося 
2 курсу, які  сёлета перакінулі на 2 
змену. І не заўсёды выкладчыкі ла-
яльныя да спартоўцам, шматлікім 
студэнтам прыйшлося спыніць на-
ведванне секцыі па самых розных 
прычынах. Ёсць сваі  праблемы і з 
прэміяваннем спартоўцаў, асабліва 
сумнае становішча ў платнікаў, якім 
грошы налічыць проста няма куды. 
З-за недахопу месцаў толькі адзінкі 
засяляюць у інтэрнат, у людзей можа 
проста знікнуць зацікаўленасць... 
Але калі нас спынялі цяжкасці? Не 
гледзячы ні на што, наш маленькі 
дружны факультэт не збіраецца 
здавацца і будзе працягваць у тым 
жа накірунку! 

На жаль, факультэт не можа змяш -
чаць усю патрэбную інфармацыю 
пра спартыўнае жыццё на стэнд-
зе. Таму веснік геафака «Эква -
тар» спяшаецца споўніць гэты не -
дахоп і прадстаўляе вашай увазе 
невялікі спартыўны агляд. Нарэш-
це, прыйшоў час, даведацца пра на-
шы дасягненні і павіншаваць 
пераможцаў!

Грэка-рымская барацьба. Гэта 
традыцыйна развіты ў нас від, бо 
трэнерам выступае сам Вячаслаў 
Васільевіч Харук, майстар спорту ў 
гэтым выглядзе. Адным з апошніх 
нашых вынікаў з'яўляецца брон-
за студэнта 4 курсу Лёшы Рычко-
ва  на рэспубліканскім першын-
стве, трэцякурснік Арцём Кутузаў 
адзначыўся там жа 7-м месцам. 

Лыжны спорт. Кандыдат у май-
стры спорту Карнейчук Максім 
(3 курс), Саша Галерка (4 курс), 

Лёша Мамкоў (1 курс), Света Му -
рашка (4 курс) - вось нашы леп-
шыя лыжнікі! З моладдзю займаец -
ца Капылова Людміла Аляксееўна, 
вельмі таленавіты трэнер, амаль
другая маці для іх.  Каманда заняла  
2 месца ў лыжных гонках на пер --
шынстве ўніверсітэта, дзяўчаты ж у  
эстафеце адзначыліся 3-м месцам.  
Што вызначае нашых лыжнікаў -  
іх сяброўства і камандны 
дух, усё гэта дазваляе 
вырашаць шматлікія 
праблемы. Ды і  ў цэ-
лым,   лыжная    секцыя 
лічыцца лепшай  у 
БДУ, даказана 1-ым 
месцам на нядаўняй 
прэзідэнцкай лыжні (з 
геафакаўцаў у складзе 
каманды быў Максім 
Карнейчук). 

Армрэслінг.   Вылу -
чым нашых кандыдатаў 
у майстры спорту - 
нядаўна атрымаўшую 
гэта званне  Вясла-
ву Жылевіч(2 курс) 
і чацвёртакурсніка 
Мікіту Ругаля, ужо дас-
ведчанага спартоўца. У  
мінулым у гэтым выгля- 
дзе радавалі смаімі дасяг- 
неннямі Насця Крук і 

Гіравы спорт. Від, які патрабуе 
нямалай фізічнай сілы. Але і тут мы 
атрымалі поспех - можам па праву 
ганарыцца дасягненнямі майстара 
спорту - пяцікурсніка Ігара Кацю-
ры, ужо ніводны год ён здзіўляе 
нас. Значных поспехаў дамагліся 
таксама  чацвёртакурснікі Жэня 
Парабкаў і Саша Целяк. 

Баскетбол, дзяўчаты. Адна з 

 

 

Паша Паляк.
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АЗДАРАЎЛЯЛЬНЫ (ЗЛЖ) 
найдужэйшых нашых каманд, 
дзяўчатам трохі не пашансава-
ла ў гэтым сезоне, але мы ў іх ве-
рым, 6-е месца - гэта толькі лёгкая 
размінка. Са студэнтак геафака за 
ўніверсітэцкую  зборную іграюць 
другакурсніцы Соня Захарэнкава 
і Алеся Шышонак. Мы заўсёды за 
вас, дзяўчаты!

Валейбол, дзяўчаты. До-
брых вынікаў дасягнулі і нашы 
валейбалісткі, якія занялі 1-е месца 
ў сваёй падгрупе і дамагліся права ў 
наступным годзе перайсці ў мацней-
шую  па турнірнай сетцы. Істотны 
недахоп гэтага віду - менавіта ў 
падзеле на 2 падгрупы, лепшую 
каманду тут аб'ектыўна не вызна-
чыш.  А пакуль - толькі 7 месца, але 
з вялікімі перспектывамі. Спадзяем-
ся, што ўсё лепшае яшчэ наперадзе!

Якія яшчэ спартовыя падзеі 
адбыліся ў красавіку - 19 красавіка 
- Лёгкаатлетычны крос, 26-27 
красавіка - Спаборніцтвы па 
лёгкай атлетыцы, 28 красавіка - 
Спартыўнае арыентаванне

Усё вышэйсказанае прымушае за-
думацца. Але на гэтым спартыўны 
год не скончаны, самае цікавае на-
перадзе - якая ж футбольная каман-
да стане лепшай ва ўніверсітэце 
ў гэтым сезоне? Гэта вызначыц-
ца ў блізкім часе. «Экватар» пра-
пануе нам усім разам сачыць  за 
развіццём падзей і падтрымліваць  
нашых,футбалістаў, для чаго тут 
змешчаны  расклад гульняў  і фут -
больны агляд.

Геафак пераможа!

18 красавіка на СК 
«Універсітэцкі» стартаваў турнір 
па футболу сярод факультэтаў 
БДУ. Каманда геаграфічнага фа-

культэта таксама правяла пер-
шыя гульні, таму, мы не маглі не 
пацікавіцца вынікамі. «Экватар» 
атрымаў магчымасць прасачыць 
за падзеямі знутры, г.зн. прама з 
футбольнага поля. 

На момант падрыхтоўкі арты-
кула, геафак правёў 2 сустрэчы: 
з Інстытутам Бізнэсу і Права, а 
таксама Факультэтам Філасофіі і 
Сацыяльных Навук. У абодвух мат-
чах нашы атрымалі ўпэўненую пе-
рамогу: 6-1 і 3-1 адпаведна. Гульні 
атрымаліся відовішчнымі, дзякую-
чы багаццю галоў. 

Усе засталіся задаволенымі 
вынікам, аднак не думалі паслабляц-
ца, бо гульня патрабавала вызнача-
ных карэктовак. Каманда рашуча 
наладжана на перамогу ў турніры, 
чаго «Экватар» ім і жадае, а Вас 
запрашае наведаць чарговыя су-
стрэчы: падтрымаць любімы фа-
культэт.

Падрыхтавалі Нiна Лiтвiнка i  
Улад Мiшана¿



Тарнада ў ЗША: 
геаграфічна-фотаграфічная рэтраспектыва

BREAKING NEWS             Красавік, 19-28, 2011

На ЗША ў красавіку абрынуліся мацнейшыя за апошнія 80 год тарнада. У штатах Алабама, Арканзас, 
Тэнэсі ды Місісіпі было абвешчана надзвычайнае становішча. (с) http://www.zimbio.com

    ЭКВАТАР прывітанні навіны актуаліі лічбы разважанні стэрэатыпы ads.яшчэ

Папрацуем?
18-е …… 19-е ……. 20-е ………

Ну вось!!!! Нарэшце, вось яно - 
21!!! – дзень, калі на нашу картку 
залічваюць доўгачаканую сты-
пендыю… Але вось якая справа! 
Ізноў у галаве пастае адно і тое ж 
пытанне: на што яе выдаткаваць? 
Страціць грошы на ежу ці адпачыць 
і выдатна правесці час у клубе або 
ў іншым цікавым месцы??? А калі 
хочацца ўсюды паспець?   

Так вось, грашовае пытан-
не - адно з самых актуальных для 
студэнтаў. Як жа знаходзіць выйс-
це са становішча моладзь? Ну, як 
вядома, можна нічога не есці цэлы 
месяц, ездзіць”зайцем” у траліке 
або аўтобусе (ну ці хадзіць пешшу), 
і тым самым зэканоміць капейчыну, 
якую табе дала маці на жыццё… 
Але, нешта здаецца мне, што так 
доўга не пражывеш, ды і ўсё адно 
будзе мала. Жыццё ў Менску - гэта 

ўменне выжываць.
А калі нічога з прыведзеных 

варыянтаў не падыходзіць, і ты не 
абвык енчыць грошы ў бацькоў, 
што ж тады рабіць?    

Насамрэч выйсце ёсць - гэта да-
датковы заробак у вольны ад вучо-
бы час. Шматлікіх у гэтых словах 
палохае тое, што гэта можа адбіцца 
на вучобе. Але, калі пытанне з гра-
шыма кожны раз нагадвае пра сябе, 
усе сумненні сыходзяць апрочкі, і 
ты знаходзіш магчымасць сумяш-
чаць вучобу і працу, прычым без 
уплыву аднаго на другое.  

Але дзе можна знайсці працу? 
Адказ просты - гэта звычайныя га-
зэты ці інтэрнэт-прастора, дзе існуе 
мноства вакансій, якія ўладкуюць 
любога. Там можна знайсці працу 
як з частковай занятасцю, так і раз-
авую. Калі ж у вас няма часу на тое, 
каб лазіць па сайтах ці зачытваць 

да дзюр газэту ў пошуках працы, то 
можна проста пакінуць сваё рэзюмэ, 
а працадаўца сам звяжыцца з вамі, 
калі вы яму падыходзіце. Самымі 
распаўсюджанымі адмысловасцямі 
для студэнтаў з'яўляюцца такія, 
як: кур'ер, прадавец-кансультант, 
сакратар-рэферэнт, вярстальнік, 
мэнэджар-кансультант, аператар у 
пэйджынгавай кампаніі, мэнэджар 
па продажах, няня ці гувернантка, 
грузчык, рознапрацоўны, афіцыянт, 
бармэн, круп'е... Як бачыце на 
любы густ і колер, у каго да чаго 
ляжыць душа. Можна зарабляць 
грошы і тым, што ў вас лепш за ўсё 
атрымліваецца. Вам падабаецца 
фізіка ці ангельская мова? У чым 
праблема - зарабляйце рэпетытар-
ствам ці рашэннем кантрольных 
прац. Падабаецца пісаць курсавыя 
і ў вас гэта выдатна атрымліваецца? 
Чаму не прапанаваць свае паслугі 
іншым? Паверце, знойдзецца шмат 
ахвотнікаў… 
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Чытайце ў наступным спецыяльным  нумары:
ДЭСАНТ.  ЭКВАТАР ЕДЗЕ НА «БАЗУ»



I`m ГЕАФАК!
 I`m the best!!!

Геафак - наш самы родны, самы блізкі сэрцу факультэт. Ай……ледзь не забылася….і САМЫ 
ЛЕПШЫ! Хтось-небудзь ня згодны? Я ведаю, што ўсе толькі «ЗА». І вось, мне стала цікава, чым жа 
мы вылучаемся з натоўпу. З натоўпу элітнай моладзі рэспублікі - студэнтаў БДУ. Ня будзем траціць 
часу, а пройдземся па факультэтах…

Па суседству з намі хімфак, ня раз мы там заседжваліся да васьмі гадзін вечару, схіліўшы галаву 
над шклянкамі з рэактывамі. Але…… Няхай самі, непасрэдныя насельнікі хімфаку, ведаюць, як пе-
ратварыць брунэтку ў бландынку, але яны і не здагадваюцца як здаць залік у спадара Чартко. 

Наш галоўны корпус, а там і Мехмат – яны без цяжару вылічаць любы інтэграл і знойдуць пляц 
постаці, але яны не ўяўляюць, што форма Зямлі не шар, а трохвосевы кардыяідальны эліпсоід 
кручэння.

Гумфак - нашы хлопцы не складаюць нам вершаў, але яны могуць падарыць нам увесь свет у вы-
глядзе глобуса.

Недалека ад МехМата – Фізфак. Кінематыка і механіка - гэта для іх, а мы бароздзім акіянаў абша-
ры.

Садзімся на 44 тралік і едзем да ФФСН. У іх Карл Маркс, Ніцшэ, Кант, а для нас раднейшыя 
Калумб, Магелан, Дакучаеў, Вярнадскі (гэтыя юзікі таксама прэтэндуюць на апош-
няга, аднак іх разуменне  ну ВЕЕЕЕЕЕЛЬМІ далёкае ад рэалістычна-адэкватнага 
арыгінала).

Там, дзе ўсе ідзе па волі закона - стаіць юрфак - гм….. іх аб'ядноўваюць веды законаў, абарона 
невінаватых і доказ віны, а ў нас усё прасцей - нас аб'ядноўвае наша геастанцыя, дзе кожны паказвае 
свой сапраўдны твар.

Журфак - вядома, што наша ўменне выказаць думку на паперы не так ідэальна, але якія цуды 
фантазіі мы выяўляем на іспытах, выцягнуўшы незнаёмы квіток!!..

Нейдзе, паза шумам вялікага горада, у так званай “росшче”, туліцца біяфак. Кузурачкі, расліны, 
ДНК - мы ў гэтым не спецыялісты... І няхай вакол нас шмат шуму і гаму, затое наш факультэт раз-
мешчаны ў цэнтры Менска.

Радыёфізікі і электронікі ведаюць, чаму лямпачка гарыць, якія правадкі трэба злучыць - гэта 
выклікае ў нас складанасць, але мы сапраўды ведаем, як узнікаюць плыні і як зрабіць увязку.

Эканомфак - эканомяць на ўсім, нават на апале і на вонкавым выглядзе корпуса. Затое ў нас 
фінскія шклопакеты і падлога з 23 выглядаў каменя.

Ну вось…невялікімі перабежкамі мы пабывалі на большасці факультэтаў. 

Вынік:
Мы – ГЕАФАК, Мы – ЛЕПШЫЯ! 

Падрыхтавала Карней Марына

                                                                            ЭКВАТАРпрывітанні навіны актуаліі лічбы разважанні стэрэатыпы P.S.яшчэ
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* пункт гледжання Экватара можа не супадаць з пунктам гледжання некаторых аўтараў
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СКРЫНЯЦУД
На мой погляд, вельмі відавочным фактам для большасці студэнтаў, незалежна ад іх узросту і нацыянальнасці, 

з'яўляецца праўдзівае запатрабаванне ў 2-х, здавалася б простых, але зусім незаменных рэчах,  такіх, як ежа і сон. 
Што да апошняга, то, калі засноўвацца на вопыце па падрыхтоўцы да экзаменаў, якая ажыццяўляецца ў апошні 
дзень і ў начныя гадзіны, можна заўважыць, што без сну мы абыходзімся, а вось есці нам хочацца заўжды!

На тэрыторыі нашага факультэта можна вылучыць дзве асноўныя і найбольш зручныя крыніцы сілкавання, 
якія дазваляюць нам зноў адчуць сябе гатовымі грызці граніт геаграфічнай навукі. 

Такімі месцамі з’яўляюцца, па-першае - камфартабельны буфет, для наведвання якога неабходны наступныя 
ўмовы: наяўнасць вольнага часу, любоў да змеепадобных інтэрнацыянальных чэрг і вялікае жаданне пасядзець 
за круглым сталом. 

Іншым і больш сціплым метадам забойства думак пра ежу з'яўляецца наш сябар аўтамат, якога мы абзавём 
містарам-падсілкавацелем за адвагу, мужнасць і годную службу перад геаграфічным народам.

За працэсам працы аднаго з дасягненняў навукі і тэхнікі можна атрымліваць асалоду гадзінамі, а гукавы эфект 
прымушае задумацца над адным пытаннем: «Што адбываецца з валютнай купюрай у сярэдзіне аўтамата?» 

Мы вырашалі правесці продукцыяналізацыю містара-падсілкавацеля.
І вось атрыманыя вынікі! Было заўважана, што некаторыя яго найменні можна сустрэць і ў эксклюзіўным  

буфеце. З мэтай знайсці падабенствы і адрозненні паміж таварамі паўсядзённага спажывання, былі коштарыза-
ваны тры аб'екта харчовага гандлю: шэрая скрыня (містар-падсілкавацель), буфет і звычайная гарадская крама. 

На сцелажах мы шукалі:

Па выніках пошукавых мерапрыемстваў у буфеце і 
краме, была вылучана адна простая праўда: « Калі ты 
галодны, то кошт цябе не спыніць…. і не важна, што ты 
пры гэтым набудзеш, а што страціш».

А для тых, для каго 100 б.р. уплываюць на раз-
меркаванне паўсядзённага бюджэту, у мэтах 
эканоміі можна парэкамендаваць набываць зефір, 
Fant-у і Coca-Col-у ў краме, «Сhoco•Pie» у буфеце, 
а Snickers, «Lays» і печыва «Контик» у шэрым пры-
язным ящыкападобным аўтамаце, які не абавязкова 
гвалтоўна трэсці ў надзеі, што з яго штосьці выпад-
ковым чынам можа выпасці. І не спрабуйце сунуць 
руку, каб нешта выняць – не атрымаецца (праверана 
на сабе!).

Падрыхтавала Койпiш Вiка
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Праблема з працай цалкам развя-
зальная, калі не сядзець на месцы, 
а пачынаць актыўна яе шукаць! 
Пераканацца ў гэтым дапамогуць 
прыклады звычайных студэнтаў 
нашага факультэта, якія паспяхо-
ва сумяшчаюць вучобу і працу:

- Ёсць нядрэнны варыянт для 
хлопцаў - падзаробак на будоўлі ў 
нядзелю. Тут хутчэй больш плюсаў, 
чым мінусаў: ад заняткаў цябе не 
адцягваюць, занятасць - усяго адзін 
дзень у тыдзень - з 8 раніцы да 4 
гадзін дня, стабільны аклад - каля 
50 тысяч беларускіх рублёў. Адзінае 
«але» - такая праца знаходзіцца 
галоўным чынам праз знаёмых 
(Аляксандр, 1 курс).

- Трохі незвычайны спосаб 
- донарства. Зразумела, што зда-
ваць кроў можна з вызначанымі 
абмежаваннямі - у нашай краіне 
гэта дазволена рабіць 2 разы ў ме-
сяц. Відавочныя плюсы гэтага за-
нятку - яно займае мінімум часу 
(прыйшоў-здаў-сышоў), даецца вы-
зваленне ад вучобы на 2 дні ( кары-
стацца ці не карыстацца ім - тваё 
рашэнне), гарантаваны прыбытак 
- ад 50 тысяч і больш у залежнасці 
ад колькасці і выгляду донарства ( 
больш падрабязна можна пагляд-
зець у Інтэрнэце). Мінусы -  страх 
перад гэтай працэдурай, страх 
падчапіць якую-небудзь заразу, а 
таксама абмежаванні для донараў 
па здароўі. Паверце, ніхто з на-
шых знаёмых донараў інфармацыю 
пра  адмоўныя наступствы не 
падцвердзіў, усё жывыя-здаровыя, 
ходзяць на пары і жывуць поўным 
жыццём. (Мікалай, 2 курс і 
іншыя)

- Усім знаёмы кансуль-
танты па прыгажосці розных 
касметычных фірмаў і наогул 
распаўсюджвальнікі  прадукцыі 
па каталогах. Для дзяўчын гэта 
не столькі праца, колькі задаваль-
ненне - магчымасць пабалбытаць 
з сяброўкамі, абмеркаваць навінкі 
ды і сабе штосьці новае знайсці. 
Іншае пытанне - прыбыткі ад 
такога занятку, але тут усё зале-
жыць вылучна ад уласнага жадан-
ня і прадпрымальнасці. (Прыклады 
прыводзіць не трэба, напэўна ў 
кожнага ёсць такія знаёмыя).

- Яшчэ адзін выгляд падза-
робку - гэта 1-2 разы на тыдні 
весці ў школе, Доме культуры, ці 
ў іншым падобным месцы, кружкі 
для дзяцей, курсы, арганізоўваць 
трэніроўкі і іншае. Хтосьці пад-
зарабляе ў школе выходнага дня 

- Зараз пра падзаробак 
улетку. Думаю, кожнаму знаёмыя 
будаўнічыя і педагагічныя атра-
ды, яшчэ для нашых бацькоў - гэта 
адны з самых яркіх успамінаў пра 
студэнцкае жыццё. Ёсць яны і 
цяпер, кожнае лета вядзецца на-
бор хлопцаў і дзяўчат рознымі 
арганізацыямі, моладзевымі і не 
толькі. Але калі з будаўнічымі 
атрадамі ўсё больш ці менш зра-
зумела, то працаваць важатым 
зможа далёка не кожны. Першым 
чынам трэба ўмець знаходзіць 
агульную мову з дзецьмі, несці за іх 
адказнасць, арганізоўваць мерапры-
емствы і быць гатовым вырашаць 
праблемы ў любы час сутак (сваркі, 
хваробы, зламаныя рэчы, кошт 
якіх абавязкова аднімуць з тваёй 
зарплаты). У сярэднім за змену ў 
летнім лагеры важатаму плацяць 
250-300 тысяч, не так і мала, плюс 
- гэта магчымасць добра правесці 
час, набрацца досведу і набыць но-
вых сяброў. Трохі іншая спецыфіка 
ў лагероў на чарнаморскім узбя-
рэжжы Крыму і Краснадарскага 
краю, дзе такая праца - хутчэй 
таннейшы спосаб адпачыць на 
моры, паколькі выдаткі на даро-
гу, страхоўка і асабістыя выдаткі 
значна больш таго, што табе за-
плацяць. Затое ўмовы для працы 
там лепш, чым у нашых лагерах, у 
цябе будзе дзе начаваць, 3-х разавае 
сілкаванне і мінімум 4 гадзіны на 
моры кожны дзень!

Вам надакучыла без справы сяд-
зець у хаце ў вольны час, вы жа-
даеце адпачываць, не ў чым сабе не 
адказваць і не залежаць ні ад каго – 
такім чынам, вы зробіце правільны 
выбар! Поспехаў вам!

Папрацуем?

для дашкалят, хтосьці  развівае 
ўменні дзяцей гуляць у «Што? Дзе? 
Калі?» або асвойвае з імі турызм. 
Адзін занятак займае 3-4 гадзіны, 
гэта цікава, калі табе падабаюц-
ца зносіны, да ты яшчэ і грошы 
за гэта атрымліваеш - каля 20-25 
тысяч за занятак. Трохі іншае - 
праца настаўніка, куды часам бя-
руць студэнтаў 4-5 курсаў. Плюсы 
і мінусы таксама зразумелыя ( На-
талля, 2 курс; Юлія, 3 курс і інш.)

- Вядомая рэч, што для 
большасці студэнтаў першым 
чынам актуальнымі з’яўляюцца 
аднаразовыя падзаробкі. Якія ва-
рыянты могуць выкарыстоўвацца 
геафакаўцамі - гэта мэнэджары па 
продажах на розных акцыях, працы 
па разгрузцы/пагрузцы, уборцы…
На такую працу прасцей знайсці 
час, і, калі не спадабаецца, мож-
на больш да гэтага не вяртацца. 
Часцей за ўсё, гэтыя працы пра-
пануе сам універсітэт - паглядзі 
ўважліва аб'явы на факультэце. 
Можна знайсці такое і праз знаё-
мых, той жа Інтэрнэт, месцы для 
пошуку не абмежаваны. 

- Макдональдс - месца знаё -
мае ўсім, праца там досыць разрэ-
кламавана. Ты можаш абраць для 
сябе зручны графік працы, у дада-
так цябе пасля гэтага пакормяць, 
і раз у тры месяца дадуць прэмію, 
а студэнтам платнікам будзе дад-
зена палёгка на зніжэнне падаход-
нага падатку. Таксама да плюсаў 
можна аднесці і тое, што пры пер-
шай прыладзе на працу арганізацыя 
сама аформіць працоўную кніжку. 
Аднак падчас працы ты ўвесь час на 
нагах, за табою уважліва сочаць, а 
без санітарнай кніжкі ты туды не 
ўладкуешся. (Яўген, 3 курс)  

Падрыхтавалі Нiна Лiтвiнка i  
Марына Карней
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