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НАВІНЫ

Ад рэдакцыі
Добры дзень, спадар географ!

За акном ужо сапраўдная вясна!!! Сонейка 
так і маніць на вуліцу, але вучоба ніяк не адпу-
скае нас, каб нацешыцца першымі праменнямі.   

Але ўсе мары ўжо далёка адсюль. Можна толькі 
уяўляць сабе, як валяемся на сонечным пляжы, 
ці ўзбіраемся ў горы, ці проста вандруем. Але па-
куль што трэба крыху папрацаваць. Вось і «Эква-
тар» не стаіць на адным месцы. Гэту нумар, ужо 29, 
будзе крыху незвычайным, мы ўнеслі невялікую 
тэматыку ў яго, бо рыхтуемся да конкурсу малаты-
ражных газет. Таму Вы зможаце даведацца якую 
ж нам будучыню гарантуе наш універсітэт!!! 

Але і крамя гэтага Вас чакае шмат 
цікавага, бо мы не стаім на адным 
месцы, а рухаемся толькі напреад!

Крэатыў і пазітыў на дарозе не валяюцца! 
Так што, калі у Вас ёсць новыя крэатыўныя ідэі, 
то мы рады будзем пабачыць Вас у складзе на-
шай рэдкалегіі. З пытаннямі можна звяртацца 
да любога члена дзеючай рэдкалегіі, якіх мож-
на знайсці на нашым факультэце, ці ў сацыяль-
ных сетках (менавіта ў групе нашай газеты). 

Мы будзем Вам рады!

А ты чытаеш ЭКВАТАР у сацыяльных сет-
ках? НЕ??? Ты зусім адстаў ад жыцця! Далучай-
ся да нашай суполкі «Vkontakte», а менавіта - 

http://vk.com/equatormag! 
Нас ужо 395 удзельнікаў! 

І з кождым днём становіцца ўсё больш! 

Далучайся да нас! 
Мы сочым за табою!

Падрыхтавала Марына Карней

Што ж цікавага здарылася на нашым 
геаграфічным факультэце за апошні час?? 

1. І зноў кірмашу яркія колеры-
твой працадаўца чакае цябе!

Чым прываблівае вясна да геаграфічнага 
факультэта, так гэта тым, што менавіта гэтай 
парой для пяцікурснікаў адкрываюць свае 
дзверы профільныя прадпрыемствы, якія 
прапануюць выпускнікам вакантныя мес-
цы. На ўдзел у дадзеным мерапрыемстве, 
якое адбывалася на нашым факультэце, гэ-
тай вясной падалі свае заяўкі 18 арганізацый 
рознапланавых па сферы дзейнасці і 
прывабнасці для выпускнікоў. Хай на 
кірмашы і не свяцілі зоркі, будзем спадзя-
вацца, што кожны знайшоў там сваю сцежку.

2. Аўдытарскія заняткі... Ці эфектыўныя 
яны? Для вырашэння гэтага пытан-
ня, 24-25 красавіка на нашым факуль-
тэце праводзіўся навукова-метадычны 
семінар, у рамках якога па кафедрам было 
арганізавана прадстаўленне электрон-
ных матэрыялаў. У аўдыёзапісах лекцыі 
пакуль існаваць не будуць, але хто ве-
дае... якім будзе наш заўтрашні дзень?

3. Паводле справаздачы Міжнароднай 
арганізацыі па міграцыі, колькасць 
міжнародных мігрантаў у 2010 годзе склала 
214000000 чалавек ці 3,1% насельніцтва све-
ту. Што ж тычыцца нашага факультэта, то ў 
нас таксама можна вылучыць некаторыя зме-
ны. Цяпер у 225 аўдыторыі вы не знойдзіце 
дэкана, а даведкі можна замовіць у 315. І 
калі перамены - адзін са складнікаў нашай 
будучыні, то навучэнцы таксама звязаны з 
ім, бо 225 аўдыторыя цяпер для студэнтаў.

Падрыхтавала Вiкторыя Койпiш
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МАЗГАВЫ ШТУРМ

ВЫНIКI Г Е А Ф А К

23-24 сакавіка 2013 года Зборныя каман-
ды БДУ «Сухінічы-Вузлавыя» і «Сухінічы-
Галоўныя» прынялі ўдзел у фінале Адкрыта-
га чэмпіянату ВНУ Расіі па інтэлектуальных 
гульнях у Санкт-Пецярбургу.

Запрашэнне да ўдзелу ў фінале па 
выніках адборачнага тура, які праводзіўся 
з восені па зіму сінхронна ў шэрагу 
гарадоў Расіі, Украіны, Беларусі, а так-
сама Арменіі, на імя рэктара Беларуска-
га Дзяржаўнага ўніверсітэта С. У. Абла-
мейка паступіла з Санкт-Пецярбургскага 
філіяла Міжнароднай асацыяцыі клубаў 
«Што? Дзе? Калі?» за подпісам Аляксан-
дра Друзя, вядомага ўсім прыхільнікам 
інтэлектуальных гульняў. Акрамя зборных 
БДУ, гонар нашай Рэспублікі адстойвала 

Для мяне ўніверсітэт – гэта першы крок у дарослае жыццё, маг-
чымасць зрабіць яго цікавым і разнастайным. Гэта шанец зда-
быць новых сяброў, каштоўны вопыт, выбар сцежкі майго лесу.

Анастасiя Кулак

каманда з БДУІР - «Балліндалох 177500».
Сярод удзельнікаў было тры студэнта 

геаграфічнага факультэта: Васіль Бабкоў (3 
курс, геалогія), Алімпаў Станіслаў (4 курс, 
ГIС) i Раманенка Уладзіслаў (4 курс, ГIС).

Беларусы паказалі вельмі добрыя 
вынікi ў гульнi «Што? Дзе? Калі?», сталi 
пераможцамi гульняў «Мазгавы штурм» 
і «Хет-трык», залатымi i срэбранымi 
прызёрамi гульні «Свая гульня».

Беларускі Дзяржаўны ўніверсітэт у 
апошнія гады стаў цэнтрам развіцця 
інтэлектуальных гульняў у нашай краіне. 
Тройчы зборная каманда БДУ станавілася 
пераможцам Адкрытага чэмпіянату 
ВНУ Расіі ў гульні «Што? Дзе? Калі?».

Падрыхтавау Уладзiслау Раманенка
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БДУ для мяне - гэта не толькі вучоба, гэта, у першую чаргу, жыц-
цёвы вопыт. Тут мы ўпершыню становімся самастойнымі, адчува-
ем свабоду, знаходзім другую сям’ю.  Студэнства - гэта найлепшыя 
гады нашага жыцця, якія трэба зберагчы ў нашай памяці і сэрцы.

Марына Карней

ГЕАГРАФІЧНЫЯ СУВЯЗІ

Географы, якія мы? Што для нас геафак і як 
бачаць наш факультэт студэнты расійскіх ВНУ?

З году ў год наш факультэт наведваюць сту-
дэнты з Расіі і Украіны, калі бяруць ўдзел у 
розных канферэнцыях і даследаваннях. Пад-
час такіх мерапрыемстваў, хтосьці абмень-
ваецца сваімі ведамі і вопытам, а хтосьці 
знаходзіць новых сяброў. Для таго, каб 
зразумець ці існуе сапраўды адна вялікая 
геаграфічная сям’я, мы звярнуліся да студэнтаў 
расійскіх ВНУ і паспрабавалі высветліць, ці 
ёсць паміж намі падабенствы, адрозненні па 
геаграфічным духу, а таксама пацікавіліся іх 
меркаваннямі пра наш факультэт. Свае вынікі 
інтэрв’юіравання даем ніжэй у артыкуле:

  - Геаграфічны факультэт - гэта цэлае 
жыццё, напоўненае пазнаннем тэрыторыі, 
прыгодамі і разнастайнымі авантурамі.

 Менавіта я вырашыў звязаць сваё жыццё з 
эканамічнай геаграфіяй, таму пайшоў на кафе-
дру «Сацыяльна-эканамічнай геаграфіі Расіі і краін 
блізкага замежжа.» У адрозненне ад усіх эканом-
кафедр, на нашай, заўсёды вядзецца распрацоўка 
нейкіх праектаў, работ, прэзентацый. Кафедра 
адрозніваецца не толькі найбольш загружаным 
вучэбным планам (адносна большасці кафедраў 
на геафаку), але і прагматычнасцю нашай 
спецыяльнасці (у параўнанні з іншымі эканомамі). 
Далёкія і блізкія практыкі ўяўляюць сабой не про-
ста турыстычныя паездкі, а паўнавартасныя 
палявыя экспедыцыі (падкрэсліваю, палявыя, бо 
палову ці большую частку далёкай практыкі сту-

дэнты начуюць у палатках), якія дазваляюць нам 
у «жывую» пазнаёміцца   з метадамі геаграфіі, уба-
чыць тэрыторыю, гарады, прамысловыя прад-
прыемствы з геаграфічнага пункту гледжання. 
Дзякуючы кафедры, у нашых студэнтаў ёсць маг-
чымасць зімой паўдзельнічаць у далёкай і блізкай 
навуковай экспедыцыі, а летам даецца шанец 
ажыццявіць у групе з 3-4 аднагрупнікамі невялікае 
геаграфічнае даследаванне на сродкі спонсараў ка-
федры. Такім чынам, складанасць вучобы кампенсу-
ецца актыўным навуковым жыццём, якое дазваляе 
па максімуму раскрыць свой творчы патэнцыял.

Вядома, студэнцкае жыццё, асабліва геаграфічнае, 
гэта не толькі суцэльная вучоба. Другім важным 
складнікам з’яўляемся самі мы, студэнты-географы. 
Адным з любімых агульных заняткаў, які аб’ядноўвае 
географаў розных кафедр і ўзростаў, з’яўляецца па-
дарожжа. Сумесныя вандроўкі лепш за ўсё раскрыва-
юць людзей, агаляюць унутраны свет чалавека, а 
таксама дазваляюць сумесна ўбачыць свет па срод-
ках розных пунктаў гледжання. У канцы навучання 
на геафаку складваецца верны калектыў сяброў, 
здольных у любую хвіліну паехаць у невядомым 
накірунку разам з табою. Пры гэтым, геаграфічная 
дружба, правераная сотнямі кіламетраў і 
дзесяткамі здарэнняў, падчас паездак, аказваец-
ца найбольш моцнай і надзейнай, дзякуючы чаму, 
яна захоўваецца і пасля заканчэння ўніверсітэта.

Як я ўжо адзначаў, географы не падобныя да іншых 
людзей. На працягу чатырох гадоў навучання, мож-
на заўважыць, што географы адрозніваюцца ад усіх 
сваёй прастатой, камунікабельнасцю, весялосцю, 
дабрынёй, ініцыятыўнасцю. Найбольш характэр-
най рысай, на маю думку, з’яўляецца наш аванту-
рызм. Які географ, калі-небудзь у адзін момант не 
зрываўся з роднага месца, не сядаў з заплечнікам 
на электрычку або аўтобус і не з’язджаў, куды вочы 
глядзяць, у пошуках прыгод ці нейкай чароўнай пры-
роднай або чужацкай прыгажосці, за рамантыкай 
або метафізікай прасторы. Мы - географы гатовыя 
ахвяраваць камфортам і поспехам. У ходзе навучан-
ня на геафаку ў студэнта фарміруецца асаблівае 
геаграфічнае мысленне. Выяўляецца яно, па-першае, 
у асаблівай любові да тэрыторыі і сваёй краіны. 
Прадстаўляючы тэрыторыю як жывы арганізм 
са сваёй гісторыяй і жыццёвым цыклам, географ 
ставіцца да яе як да блізкага чалавека, з якім ён увесь 
час спрабуе мець зносіны і дапамагаць у развіцці. У 
другіх, любую праблему географ імкнецца разглед-
зець праз яе праекцыю на тэрыторыю, што пры-
мушае яго глядзець на цяжкасці комплексна, г.зн. не 
толькі з пункту гледжання галіновага складніка, але 
і таксама вылучэнне тэрытарыяльнага аспекту.

Геаграфічны факультэт МДУ для мяне ўяўляе 
сабой маяк, размешчаны ў бязмежнага акіяна. Ён 
адзін з нямногіх геафакаў Расіі змог захаваць свой 

ГЕАГРАФIЧНЫЯ СУВЯЗI
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ГЕАФАКГЕАГРАФIЧНЫЯ СУВЯЗI

БДУ для мяне гэта не проста месца вучобы. Гэта месца, якое дазволіла 
мне раскрыць сябе, пазнаёміла з цудоўнымі людзьмі, навучыла трываць 
ночы без сну, зносіцца з людзьмі, марыць і дасягаць сваіх мэтаў. 

БДУ – бясспрэчна найлепшы этап маёй маладосці.

Багдан Пачапскi

СТУДЭНТАМ З УСХОДУ 
ПАДАБАЕЦЦА БДУ

навуковы патэнцыял, што дазваляе яму, пакуль 
практычна ў адзіноце, асвятляць цяжкі шлях 
геаграфіі, падобна самотнаму маяку, які ў любое 
надвор’е паказвае караблям неабходную дарогу. 

Пра геаграфічны факультэт БДУ магу сказаць 
толькі тое, што гэта месца са сваёй асаблівай 
атмасферай сяброўства, якая прыцягвае да сябе.

студэнт Маскоўскага Дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя М.В.Ламаносава

Е. Крапчатаў

    - Вялікі плюс геафака БДУ ў тым, што ён раз-
мешчаны ў самым цэнтры горада і, адпаведна, 
мае добрую транспартную даступнасць: побач 
і метро,   і вакзал, і прыпынкі гарадскога наземна-
га транспарту. Другое - добры будынак з выдат-
ным рамонтам. У нас пастаянна цякуць сцены і 
столі, усё ж такі будынак сярэдзіны 19 стагод-

дзя. Трэцяе - гардэроб, у нас яго зроду не было і 
ўвесь час даводзіцца верхнюю вопратку насіць з 
сабою або на сабе. Чацвёртае - у вас ёсць музей! 
Пятае - вялікі кампутарны клас. Але неяк мала 
бачыў у вас на сценах працы вашай творчасці 
з нагоды практык. А калі казаць у цэлым, то 
магу сказаць, што факультэт мне падабаецца, 
прыемна знаходзіцца ў вас у гасцях, калі бываю!

студэнт Санкт-Пецярбургскага Дзяржаўнага 
ўніверсітэта

А.Старшынаў

Падрыхтавала Вiкторыя Койпiш

Кожны год у верасні да нас прыходзяць вучыцца 
новыя былыя школьнікі і абітурыенты. Здаецца, што 
кожны з нас, калі ўваходзіў на Геаграфічны факультэт у 
сваё 1 верасня, хваляваўся і быў па-ранейшаму святоч-
на апрануты ў белую кашулю і свой выпускны пінжак. 

Гэта ўсё так, але якія ж першыя ўраджанні ад 
універсітэту ў студэнтаў замежных краін, ад 
студэнтаў, якія, мабыць, упершыню ў Еўропе, таксама 
цікава, якую ж будучыню гарантуе ім наш універсітэт.

Мне пашанцавала пагутарыць з двума 
студэнтамі-замежнікамі геафаку. Першы з іх 
Азат Аганазараў, ён навучаецца на першым кур-
се па спецыяльнасці геалогія. Азат – першы 
стараста-замежнік, першай цалкам замежнай 
акадэмічнай групы, прыехаў з Туркменістану.

Азату вельмі спадабаўся наш універсітэт. Ён 
ліча, што нашая адукацыя лепш за туркменскую, 
яго ўразілі нашыя выкладчыкі, іх метады выкла-
дання, спадабаліся студэнты, асабліва дзяўчаты. 
Добрай рысай для яго стала тое, што не трэба 
прытрымлівацца афіцыйна-дзелавога стылю ад-
дзення, што больш дэмакратычна. Не падабаюцца 
Азату вялікія перапынкі, таму ты затрымліваешся 
ва ўніверсітэце да цёмна і прыходзіш стомленым.

“Абавязковае наведванне лекцый лічу правільным 
таму, што мы прыйшлі ва ўніверсітэт ву-
чыцца, а не спаць. У нас, у  Туркменістане, адну 
пару прагуляеш і ўжо вымова,” – кажа Азат.

Цяпер перанясёмся далей на ўсход. Другім 
апрошаным стаў, студэнт-замежнік з Кітайскай 
народнай рэспублікі, Ван Хао. Ван Хао на-
вучаецца на 4 курсе па спецыяльнасці ГІС. 

Ван Хао, у адрозненні ад Азату, які навучаўся ў 
рускамоўнай школе, прыехаў без усялякіх ведаў 
рускай мовы, але гэта не выклікала ў пазітыўнага 
кітайца тяжкасцяў. Ён таксама лічыць беларускую 
адукацыю лепшай за кітайскую, але не па ўсіх 
галінах. Напрыклад, выкладанне ГІС у БДУ больш 
якаснае, чым у кітайскіх вну. Сам Ван Хао прыехаў 
з поўдня Кітаю, з правінцыі Гучжоў, з той правінцыі, 
дзе жывуць знакамітыя народы мяо, яо. Для мяне 
цікава было даведацца про тое, што ў Кітайскай 
школе форму Кітая параўноўваюць з пеўнем. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – добрая вну, яе 
адукацыя карыстаецца побытам не толькі на Беларусі, 
але і за мяжой, асабліва на ўсходзе. Так у мяне была 
магчымасць даведацца ў замежных студэнтаў іх 
меркаванні на конт БДУ. Універсітэт гарантуе будычы-
ню такім студэнтам, яны паедуць да сябе на Радзіму і 
зробяць свой годны ўнёсак у яе далейшае развіццё. 
Іншае пытанне – хто ж прыедзе да нас, хто з беларусаў 
зробіць свой годны ўнёсак у развіццё сваёй краіны…

Падрыхтавау Ягор Левачоу
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26 сакавіка адбылася галоўная падзея вясны ў нас на 
факультэце - «Містэр ГЕА-2013». Пераможцам стаў сту-
дэнт 4 курса - Павел Плюта. Для таго, каб даведацца, як 
змянілася жыццё хлопца пасля конкурсу, рэдкалегія «Эк-
ватара» адправіла на размову журналіста, які ведае, што 
такое эмоцыі пасля гэтага конкурсу. Валадзько Дзмітрый 
сустрэўся з новаспечаным містэрам і задаў пару пытанняў:

- Паша, яшчэ раз віншую цябе з перамогай, на 
гэты раз ад рэдкалегіі «Экватара». Гэтай вяс-
ной ты самая абмяркоўваемая персона геафа-
ка. Рады гэтаму? Як адчуванні пасля конкурсу?

- Хто б гэтаму не радаваўся? Не сказаў бы, што вельмі рады, 
але задаволеная ўсмешка часта з’яўляецца ў мяне на твары. 
Адчуванні? Жыццё крыху змянілася, хутчэй нават светаад-
чуванне. Адчуваю сябе выдатна, зрэшты, як і да конкурсу.

- Першыя эмоцыі, якія ўзніклі, калі пачуў фразу:  
«Містэрам ГЕА-2013» становіцца Павел Плюта»?

- Дзесьці ўнутры я гэта ўжо прадчуваў, 
але магутнае здзіўленне не прымусіла 
сябе чакаць, і радасць таксама, вядома ж.

- Ты быў здзіўлены даведаўшыся, што і гле-
дачы і журы палічылі цябе лепшым? Як гэта? 

- Шчыра кажучы, я думаў, што кожнаму дастанецца па ад-
ной стужачцы, і, калі атрымаў «Містэр-папулярнасць», ра-
дасць, вядома, была, але я падумаў, што выбыў з барацьбы 
за галоўны прыз, затым 2 стужачкі Антона Сараквашына 

мяне пераканалі 
ў адваротным.

І м к н у с я 
ставіцца да гэта-
га факту сціпла 
і з пачуццём па-
коры лёсу. (Смя-
ецца). А наогул, 
14-гадовы Паша, 
думаю, вельмі 
б узрадаваўся, 
д а в е д а ў ш ы с я , 
што зможа вось 
так бамбануць. 
Цяперашні я з 
вялікім спако-
ем да гэтага 
стаўлюся, але 
скачкі ў паветра 
я сабе дазволіў. 
Н е ч а к а н а , 
неўсв ядом лена, 
крута, плюта і г.д. 
Да такога мяне 
не рыхтавалі.

- Да конкур-
су ты ставіў 
для сябе за-
дачу перамаг-
чы? Ці можа 
Алімпійскі прын-

цып табе бліжэй?
- Я б натуральна схлусіў, калі б сказаў, што 

не хацеў перамагчы, але асноўнай мэтай у кон-
курсе гэта не з’яўлялася: «ні на карову ж граем».

- Ні на карову - згодзен, але планшэт лішнім не стаў?
- Любы падарунак не бывае лішнім, галоўнае 

- умець ўжыць яго, а за планшэт яшчэ раз 
асобны дзякуй, ужо выручаў пару разоў.

- Выдатна, але давай больш падрабяз-
на спынімся на конкурсе. Як праходзіла 
падрыхтоўка? Хто дапамагаў? І ўсе ўжо веда-
юць, што ты за суткі змяніў творчы нумар. Чаму?

- Падрыхтоўка праходзіла ў вольным, амаль не напруж-
вальным стылі. Дапамагалі ўсе, да каго звяртаўся, але 
і ад прапанаванай дапамогі стараўся не адмаўляцца, 
за тое ўсім дзякуй. Асобна не магу не вылучыць майго 
крэатыўнага кансультанта-дырэктара, крытыка, слугу 
і сябра - Кірыла Варвашэню. Без Кірыла я бы не быў на кон-
курсе гэтакім цікавым. Нават самому сабе. (Усміхаецца). 

Агульнымі намаганнямі з арганізатарамі мы прыйшлі 
да высновы, што гледачы заўсёды больш імкнуцца да 
шоў, і я вырашыў паказаць ім тое, чаго яны хочуць. Му-
чаць людзей сваімі маналогамі лепш буду ў коле сяброў.

- У рэдкалегію «Экватара» паступіла пару 
пытанняў да цябе. Першае з іх: «Як ты ставішся 
да спорту і які від спорту ты больш за ўсё любіш?»

- Да спорту стаўлюся вельмі станоўча, добрая гэта 
справа. Як і большасць хлопцаў, я люблю футбол, але і 
іншыя папулярныя віды стараюся не абдзяліць увагай.

- Колькі разоў зможаш зараз адціснуцца?
- Каб не схлусіць і не падфарбаваць, зараз буд-

зем правяраць. (Упаў і пачаў адціскацца). Як ба-
чыш, пад руляй пісталета, разоў 50 зраблю.

- Ты выбіраеш адзін з самых папуляр-
ных відаў спорту. Адсюль другое пытанне: 
«Як ты лічыш, што ніколі не выйдзе з моды?»

- Уоу-уоу. Гэта філасофскае для мяне пытанне. Я б сказаў, 
што практычна нішто не выходзіць з моды, проста яно 
відазмяняецца, але начынне застаецца ўсё тым жа, напэўна.

- Наступнае пытанне вельмі важнае для 
рэдкалегіі. Як ты ставішся да беларускай мовы?

- Я заўсёды быў і буду за родную мову, але заўсёды ёсць 
нейкае «АЛЕ». Не мне вам тлумачыць, якія змешаныя 
пачуцці адчувае патрыёт, які жыве ў рускамоўным гра-
мадстве, і які сам з’яўляецца яго часткай. Сам я ўсё жыц-
цё правучыўся ў беларускамоўнай школе і люблю сваю 
мову, але пакуль такія тэндэнцыі гісторыі. Аднак я 
ўпэўнены, што нашыя дзеці ўбачаць больш дакладны 
варыянт развіцця падзей у гэтым вектары. Упэўнены, 
што здарыцца свята на вуліцы беларускай мовы.

- Мне прыемна чуць такое меркаванне. Хай 
будзе так. Ты знешне такі спакойны, таму хо-
чацца задаць вельмі незвычайнае пытан-
не: «У сваім жыцці ты калі-небудзь біўся?»

- Шчыра - не. Я супраць гвалту. Раней кіраваўся правілам: 
ўдарылі па левай - падстаў правую. Хлопец мог уда-
рыць - я стаяў, ён мабыць думаў, што я альбо камень, 

МІСТЭРГЕА:

Калі параўновываць БДУ з чым-небудзь, то я хутчэй 
прадставіла ўсю гэтую складаную сістэму зяк дрэва, дзе 
ёсць і ствол, і карані, і кроны. Кожны факультэт - гэта но-
вая галіна, а студэнты - гэта лісце, якія змяняюцца год ад года.

Вiкторыя Койпiш

СТУДСАЮЗ
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альбо з галавой сапраўды нешта не ў парадку, і на гэ-
тым усё сканчалася. Зараз жа мая філасофія перайна-
чылася, не ведаю, як зраблю ў будучыні, але вядома, калі 
гэта неабходнасць, упэўнены, маё вясковае мінулае 
і характар, як у вар’ята, што-небудзь прыдумаюць.

- Паша, гэта значыць, што дзеля перамогі 
ў конкурсе з удзельнікамі ты б біцца не стаў?

- Ха-ха, трызненне. Біцца трэба за апошні 
хлеб, а не планшэт ці павышэнне самалюбства.

- Дарэчы, пра яго. Аб самалюбстве! Для 
чаго ты пайшоў на конкурс і як ты дума-
еш, для чаго туды пайшлі іншыя ўдзельнікі?

- Мой адказ па-ранейшаму не адрозніваецца ад на-
званага ў анкеце: за весялосцю, атрыманнем жыццё-
вага вопыту. Гэта я і атрымаў. Плюс невялікія змены ў 
жыцці. Думаю, што мэты астатніх удзельнікаў не вельмі 
адрозніваліся ад маіх, за выключэннем хіба адной-двух. Я на-
огул схільны верыць, што ўсе людзі хочуць аднаго і таго ж.

- Як складаліся адносіны з 
удзельнікамі падчас падрыхтоўкі?

- Вяршэнствавала дружалюбнасць, месцамі, 
магчыма, такое ветлівае суперніцтва.

- А пасля конкурсу адносіны не змяніліся?
- Кожны сышоў па сваіх месцах (курсах, пато-

ках), як і павінна было адбыцца. Хацеў бы да-
даць, што ўсе яны па-свойму выдатныя хлопцы, я 
рады, што ўдзельнічаў разам з імі, было пацешна.

- Тэма гэтага выпуску «Экватара»: «БУДУЧЫНЮ ГА-
РАНТУЕ ЎНІВЕРСІТЭТ». Што для цябе значыць БДУ?

- БДУ - гэта сябры, лепшы ВНУ краіны, прэстыж, 
пазітыў, веды, навыкі, новы том майго жыцця.

- Не пашкадаваў аб тым, што абраў 
менавіта геаграфічны факультэт?

- Ні на сякунду за 3,5 гады, ні на ся-
кунду! Геафак усім факам фак!

- Давай яшчэ ледзь-ледзь пафіласофствуем. 
Што для цябе цяпер самае складанае?

- У дапамогу для адказу чамусьці ўспомніліся два адвечных 
пытанні: «Хто вінаваты?» і «Што рабіць?». Калі на першае 
пытанне я ўсё часцей знаходжу адказ, то з другім пакуль пра-
блематычна. Адказ на першае пытанне не вырашыць ўжо 
створаную праблему або задачу, а вось другі - так, у гэтым, 
то і ўся складанасць, напэўна, адказ на другое пытанне.

- Працягнем. Што б ты хацеў змяніць?
- Тут мой адказ раздвойваецца, адна мая палова 

крычыць: «НІЧОГА!», а іншая назойліва шэпча - «УСЁ!». 
Праўда, абодва адказы няслушныя. Але, калі пачынаць не-
шта мяняць, то з сябе, на карысць навакольным і сабе.

- Карыстаючыся выпадкам, не магу не задаць пытан-
не: «Як табе арганізацыя конкурсу «Містэр ГЕА-2013»?

- Я ўпершыню ўдзельнічаў у такім мерапрыемстве, няма з 
чым параўнаць. Арганізацыя мне спадабалася. Нават вельмі.

- У адрас Студэнцкага Саюза геаграфічнага факультэ-
та часта паступаюць думкі, што ў гэтым конкурсе пера-
магаюць толькі «свае». Што ты на гэта можаш сказаць?

- Шчыра кажучы, я таксама так думаў, але Студ-
Саюзу ўдалося мяне пераканаць у адваротным.

- Калі б у цябе была магчымасць яшчэ раз 
паўдзельнічаць у конкурсе - пайшоў бы?

- Чаму б і не? Прэзідэнты ж любяць пераабірацца! 
(Смяецца). Толькі не падумайце, што я сябе з імі 
параўноўваю. Конкурс проста вельмі добры, заўсёды 
хочацца страсянуць косткамі, нервамі, мазгамі.

- У наступным годзе пройдзіць конкурс «Міс 
ГЕА-2014». Што ты можаш сказаць дзяўчатам, 
якія ўжо думаюць аб удзеле, але сумняваюцца?

- Жыццё адно! Не выпускайце ша-
нец павесяліцца, месцамі нават палажать!

- Звычайна пераможцы падобных конкурсаў (у на-
цыянальным або сусветным маштабе) актыўна 
ўкараняюцца ў дабрачыннасць і становяцца асобамі або 
прадстаўнікамі «добрай волі». Чым гатовы заняцца ты?

- Я гатовы заняцца ўсім, што можа прынесці 
ўсмешку людзям. Што ў маіх сілах і жаданнях, вядома.

- Дык што ж у тваіх жаданнях?
- Складанае пытанне. Жаданні часцяком змяняюц-

ца. (Задуменна ўсміхнуўся). Можа быць, легалізацыя 
марыхуаны, можа быць аказанне дапамогі люд-
зям, якія маюць патрэбу ў савеце, зносінах, смеху або 
радасці. Не ведаю. Я хачу проста быць Чалавекам.

- Дзякуй, Паша, за прыемную гутарку. Ад сябе 
дадам, што я вельмі рады, што менавіта табе 
перадаваў гэтае «пафаснае» званне. У цябе ёсць маг-
чымасць сказаць пару слоў чытачам «Экватара».

- Паважаныя чытачы, радуйцеся жыццю, верце ў 
ўсвядомленую мару, будзьце на пазітыве. Дзякуй тым, хто за 
мяне хварэў - я вас люблю, не будзьце мудакамі, а тых, хто не 
хварэў за мяне - таксама люблю, але менш, і таксама не будзь-
це мудакамі. Хацелася б бліскуча пажартаваць, але ў галаву 
нічога не лезе, так што зрабіце выгляд, што ўсміхнуліся. Бе-
ражыце сябе і сваіх блізкіх, а я Павел Плюта сканчаю вяшчан-
не. Поспехаў усім. Хай усё будзе добра, нягледзячы ні на што.

Падрыхтавау Дзмiтрый Валадзько 

Нiна Лiтвiнка

У н і в е р с і т э т  д а е  ш а н е ц  с к л а с ц і  с я б е  з  р э ш т к а ў  п э ў н ы х 
в е д а ў  і  п а д з е й .  І  т о л ь к і  а д  ц я б е  з а л е ж ы ц ь ,  я к  і м  с к а р ы -
с т а ц ц а !

ЖЫЦЦЁ ПАСЛЯ

СТУДСАЮЗ
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ЧАС ДЛЯ СПОРТУГ Е А Ф А К

“БДУ – Будучае Дзяржавы Ў нашых руках” – так я пісаў у свой пер-
шы Экватар, так я думаў на другім курсе. Канешне БДУ – крок у буду-
чыню, мінімальны крок у пяць год. Але цяпер… улічваючы абставіны 
і выкарыстоўваючы выраз прафесара Анціпавай на адной з лекцый,  
скажу так: “Універсітэт не гарантуе будучыні, а дае ключы да яе…”

Ягор Левачоу8

 

ДЗЯЎЧАТЫ!!! НАПЕРАД!!!

МОЎНАЯ ХВІЛІНКА
Беларуская мова  – такая родная і такая далёкая. Як вядома, у Беларусі дзве 

дзяржаўныя мовы: беларуская і руская. Гэта, канешне, не параўнаць з Індыяй, дзе іх 
21. Але блытаніца ўсё ж такі здараецца. Каб ваша мова не была падобная да “трасянкі”, 
запомніце некалькі простых прыкладаў перакладу слоў, у якіх часта робяцца памылкі:
Словы на літару А:
                             

 

 

 

Жаночая зборная геаграфічнага факультэта па ва-
лейболу зноў парадавала нас добрымі вынікамі – ся-
род 16 зборных факультэтаў БДУ нашыя дзяўчаты 
занялі 2 месца. На спаборніцтвах за наш факультэт 
выступалі Дар’я Палікша (4 курс) (капітан), Вольга Но-
сава (4 курс), Ірына Кучынская (3 курс), Анастасія Емец 
(2 курс), Ганна Маняк (2 курс) і Юлія Манкевіч (1 курс).

Турнір пачаўся з групавой стадыі 26 лютага. У групе нашыя 
дзяўчаты згулялі 4 матчы, у кожным з якіх перамаглі “ўсухую” 
2 : 0. Былі пераадолены зборныя біялагічнага і эканамічнага 
факультэтаў, факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, 
факультэта радыёфізікі і кампутэрных тэхналогій. Такім чы-
нам, нашыя дзяўчаты занялі першае месца ў групе і прабіліся 
ў фінальную стадыю. Матчы ў фінальнай групе пачаліся з 
гульні супраць зборнай дзяржаўнага інстытуту кіравання 
і сацыяльных тэхналогій. Не змяняючы традыцыям, нашы 
дзяўчаты без цяжкасцяў пераадолелі і гэтую каманду такса-

ма, з лікам 2:0. Наступнымі на шляху былі 
дзяўчаты з факультэта міжнародных 
зносін, якія таксама былі пераадо-
лены “ўсухую”. Вырашальнай стала 

гульня супраць пераможцаў апошніх 4 
гадоў – зборнай юрыдычнага факультэта. Адбы-

лася яна 26 сакавіка ў спартыўнай зале галоўнага корпуса. 
Перарваўшы чараду перамог, зборная нашага факультэта 
саступіла дзяўчатам з юрфака з лікам 0 : 2. У наступны дзень, 27 
сакавіка, нашыя дзяўчаты без асаблівых праблем пераадолелі 
зборную механіка-матэматычнага факультэта, заняўшы 
выніковае 2 месца. Варта адзначыць, што гэтую пазіцыю жа-
ночая зборная нашага факультэта займае ўжо другі год запар.

Нашыя дзяўчаты належна выступілі на 
спаборніцтвах, паказаўшы добрую гульню, за што пад-
зякуем ім і пажадаем поспехаў у далейшых бітвах.

    Падрыхтавау Багдан  Пачапскi
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ГЕАФАКЗА КУЛIСАМI

Кожнага с т удэнта хва-
люе пытанне:  што чак ае 
яго за  сценамі  фак ультэ-
та  пас ля яго зак анчэння? 
К алі  ў  дзяцінс тве мы ма-
рым с таць к асманаў там або 
прынцэсай,  то  зараз на-
шыя мары больш рэальныя. 

К алі  ты не плаціў  5  гадоў за 
адук ацыю,  а  цешыўс я с ты-
пендыяй,  то  тады ц ябе ча-
к ае размерк аванне і  2  гады 
адпрацоўкі .  Толькі  вось 
к уды пайсці?  Ц яперашні  5 
к урс у жо ведае свой лёс . 

Па вынік ах размерк а-
вання с ярод самых за-
даволенных тыя,  х то 
пойдуць працаваць у  на-
с т упныя прадпрыемс тва: 

РУП “Белгіпрагаз” 
інж энерам-геолагам,  дзе 
спадабалас я спецыфік а 
працы,  к алек тыў,  маг-
чымасць прафесійнага 
развіцц я,  сва я чарга 
на будаўніцтва жылля. 

У  “Магілёўскі  абласны 
цэнтр па г ідраметэаралогі і 
і  маніторынг у наваколь-
нага ас ярод дзя ім.  А .Ю. 
Шмідта»  інжынерам-
гідролагам пойдзе праца-
ваць магілёвец,  задава-
лены тым,  што зас таўс я ў 
родным месцы без праблем 
з  жыллём,  з  прыязным к а-
лек тывам і  перспек тывамі 
імк лівага  к ар’ернага рос т у.

У  “Белгіправодгас” ў 
геа лагічным ад дзеле 
прадас таўляюць інтэрнат 
і  навучаюць працы.

Лепшым варыянтам з  маг-
чымых лічыць сваё месца 
с т удэнт,  як і  пойдзіць пра-
цаваць на “Беларуснафта”- 
годна я зарплата,  прадпры-
емтсва аплочвае здымнае 
жыллё,  поўны сацыяльны 
пакет,  добрыя перспек тывы 
і  магчымы к ар’ерны рос т.

 Таксама задаволеныя 
сваім размерк аваннем бу-
дучыя с упрацоўнік і :  НП 
«Брас лаўскія  азёры»,  “Белд-
зярж лес”,  “Рэспу блік анскі 
Г і д р а м е т э а ц э н т р ” , 
“Белгіпрадар”,  РС ХАУП 
«БелПС ХАГІ”,  “БелНДІП 
горадабудаўніцтва”,  «Пе-
гас  Турыс тык” і  ас татнія 
т урфірмы,  “Нацыянальны 
с татыс тычны к амітэт  РБ”. 
К алі  вы яшчэ не вырашалі , 
дзе вашае месца,  то  пара 
зацік авіцца гэтымі  назвамі . 

Самым неадназначным 
зас таецца размерк аванне ў 
раённыя ад дзелы адук ацыі , 
або прос тымі  с ловамі  – 
нас таўнік амі  ў  школы.  А д-
ныя ідуць т уды па сваёй 
ін іцыатыве і  зас таюцца 
задаволенымі .  Тыя,  к аго 
т уды размяркоўваюць, 
упіраюцца нагамі  і  рук амі . 

Сваю працу перш за 
ўсе нада любіць,  таму 
аб размерк аванні  вар-
та  пак лапаціцца загад-
зя .  Менавіта  тыя,  х то сам 
знайшоў сабе за яўк у, 
зас таліс я  задаволенымі . 
Пры выбары размерк аван-
ня больш за  ўсё с т удэнты 

цэняць магчымасць пра-
цаваць па спецыяльнасці 
ў  сваім родным месцы або 
ў  Мінск у,  годную зарпла-
т у,  забеспячэнне жыллём, 
магчымасць к ар’ернага 
рос т у,  к аллек тыў. 

Многія  у жо працуюць па 
спецыяльнасці  адначасова 
з  вучобай і  зас тануцца на 
гэтых месцах.  А ле,  к алі  вы 
не мож аце знайсці  працу па 
спецыяльнасці  –  не бяда. 
Географы патрэбны ўсюды. 
Так дэмографа па адук ацыі 
лёгк а возьмуць экола-
гам,  трэба толькі  ж аданне. 
Платнік і  таксама мог у т  раз-
мерк авацца пры ж аданні . 
Асабліва я праблема ск ла-
лас я з  размерк аваннем у 
мінчан,  таму ім хочацца 
параіць загадзя і  с таранна 
аднесціс я  да гэтага  пытан-
ня.  Увог уле ў  Мінск у знайсці 
адпаведную працу ц яж-
к а з-за  вялік ай кольк асці 
ж адаючых і  высокіх  цэ-
навых патрабаванняў 
п р а ж ы в а н н я .

Спадзяемс я гэтыя пара-
ды дапамог уць вам у  да-
лейшым.  Тваё будучае за-
лежыць у  першую чарг у ад 
ц ябе самого.  Правільны вы-
бар дапамож а табе не дарма 
правесці  гады на фак ультэ-
це і  ў  патрэбным рэчыш-
чы прымяніць атрыманыя 
веды.  На ўніверсітэт  спад-
зявайс я,  але сам не тармазі . 

 Цiкавiлася Анастасiя Кулак 

Дзмiтрый Валадзько

ПОГЛЯД У БУДУЧЫНЮ

Што для мяне БДУ? БДУ - гэта 5 год, якія змянілі мяне, гэта 5 год, 
якія зрабілі мяне больш упэўненым. БДУ - гэта сябры. БДУ - гэта 
Студэнцкі Саюз, які зараз займае большую частку маіх думак і воль-
нага часу. БДУ - гэта толькі прыступка, якая дае мне нейкую веру ў 
тое, што я насамрэч моцны. БДУ - гэта шмат эмоцый, розных эмоцый.



10 ЭКВАТАР

ГЕАФАК ПА СУСВЕТНЫМ АБШАРАМ

КАНАДА ЗА 2      МЕСЯЦЫ

Хацелася б падзяліцца элементамі яскравых 
ўспамінаў пра стажыроўку ў Канадзе (дакладней – пра 
самую цікавую яе частку – вольны час), на якую мяне 
занесла з верасня па лістапад мінулага года, і параіць 
некалькі do’s and don’t, якія мне асабіста запомніліся. 

Першае “ду”па прыезду – трэба пачаць слухаць 
Канадскае радыёThe Bear (http://www.thebear.
fm/player.aspx), а яшчэ лепш – наладзіць яго на 
гадзіннікуў Holiday Inn’е, каб штодзень бадзё-
ра прачынацца пад AC/DC ці Озі Осбарна. Для 
стварэння “канадскамоўнай” атмасферы раю за-
раз жа, калі ёсць магчымасць, падключыцца да 
радыёкропкі гэтай лепшай рок-радыястанцыі 
Оттавы (па-амерыканску - з націскам на О).

Другое, што трэба зрабіць – абавязкова зайсці 
ў Tim Horton’s (канадскі адказ Starbucks’у) і 
замовіць фрэнч ванілу з фірмовымі донатсамі. 
З цягам часу гэта пераўтвараецца ў культур-
ны рытуал, які пераўтвараецца ў залежнасць, 
ад якой цяжкавата адмовіцца (нават падчас вы-
лету з аэрапорта Таронта дадому, ты, як джанкі, 
шукаеш вачыма знаемы лагатып, каб спусціць 
апошнія пару канадскіх даляраў з качкамі на каву).

Калі вы ўжо асвоіліся ў сталіцы Канады і зразумелі, 
што там рабіць асабліва няма чаго, бо ўсё жыццё – 
ў Таронце ці Манрэале (бадай, самая цікавая пад-

зея ў Оттаве за 2,5 месяца – канцэрт ZZ TOP), вам 
прыходзіць ідэя распрацоўваць план, куды можна 
паехаць і што паглядзець у геаграфічным наваколлі. 

Паехаць можна шмат куды. Напрыклад, 22 гадзіны 
на аўтобусе – і вы ўжо ў Галіфаксе, ходзіце па музеі 
іміграцыі “Пір 21” ці шукаеце па парадзе калежанкі 
па працы паб Lowers Deck, “лепшае месца для ад-
пачынку ва ўсім Галіфаксе”, ці едзеце на Поўдзень, 
каб пабачыць і адчуць прысутнасць старога знаё-
мага – Атлантычнага акіяна, дзе ўсе пачынаецца, 
і ўсё скончваеца, далей толькі сістэма адносінаў 
харч-драпежнік (і чалавек там далека не на першым 
месцы). На мой погляд, гэта ад Хантара С. Томпсана.

Калі вяртаешся з Галіфакса, заўважаеш, што гро-
шай ўжо няма (бо транспарт у Канадзе экстрэ-
мальна сацыяльна неарыентаваны), а пабываць 
яшчэ шмат дзе трэба, звяртаешся да старога до-
брага хічхайкінгу ці аўтаспыну. Мы з сяброўкамі з 
Украіны так ездзілі ў Манрэаль і Кінгстан. Кожная 
паездка – гэта новыя людзі, новыя гісторыі, новы 
досвед. Не думаю, што хутка атрымаецца забыць 
гісторыю жанчыны, якая, выконваючы пасмярот-
ную волю любімага чалавека, рассыпала яго попел 
на закаце на гары Монт-Раял. Ці, як, калі вадзіцель 
на шляху на блюзавы фэст ў Кінгстан, літаральна 
пачаў паліць джойнт за рулем! Не хутка забудзец-
ца і намаганне злавіць машыну на самым крайнім 
выездзе з Манрэаля падчас моцнага суперштор-
ма Сэндзі. Таму аўтаспын – гэта абавязковае “ту ду”.

Манрэаль. Ёсць у гэтым месцы нешта магічнае, 
што прыцягвае, як магніт. Па-першае, не адразу 
адчуваецца, што гэта франкафоннае месца. Адчу-
ваецца мікс амерыканскага і еўрапейскага сты-
лю, некаторыя часткі горада нагадваюць квар-
талы еўрапейскіх гарадоў. Мульцікультуралізм 
з’яўляецца візытоўкай Манрэаля. А самая яскравая 
выява для мяне, напрыклад – гэта від з даху хмара-
чоса (дзе знаходзіўся клюб 737) на святло начнога 
горада. Менавіта ў такія моманты разумееш, што 
такое глабальны горад у эканоміка-геаграфічнай 
інтэрпрэтацыі (хаця ёсць падазрэнне, што некалькі 
пляшак Old Milwakee таксама робяць тут салідны 
ўзнёсак у дадатак да геаграфічнага бэкграўнда).

Чаго ж не трэба рабіць ў Канадзе? Нельга шкодзіць 
качкам і вавёркам, якіх тут шмат. За гэта могуць 
пасадзіць ці аштрафаваць. Прэцэдэнты ўжо былі. 
Нельга не ўсміхацца людзям, бо гэта Канада і канадцы. 

Падрыхтавау Андрэй Безручонак

1/2
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А Д У К А Ц Ы Я ГЕАФАК

Вялікі Геаграфічны 
фестываль Па сістэме 4+2

З 5 па 7 красавіка ў Санкт-Пецярбургу праходзіў Вялікі 
Геаграфічны Фестываль-2013 (ВГФ-2013), які не абышоў бокам 
і студэнтаў нашага факультэта. Студэнты 2 курса – Вольга Дру-
цель, Барыс Уласеўскі і Дзмітрый Ахмадаў – наведалі паўночную 
сталіцу. Пра тое, як яно было, нам расказала Вольга Друцель:

- Прывітанне! Раскажы, калі ла-
ска, што ўвогуле з сябе ўяўляе ВГФ?

- На ВГФ сустракаюцца студэнты, якія зацікаўлены 
ў геаграфіі і тыя, хто, на мой погляд, жадае працягваць наву-
ковую дзейнасць у далейшым. ВГФ існуе для тых, хто гатовы 
ўзняць нейкую праблемную тэму і прапанаваць яе рашэнне.

- А якія тэмы ўзялі вы?
- На фестывалі Барыс расказваў пра гендар-

ную палітыку, Дзіма – пра канфесіянальную структуру 
Беларусі. Маёй тэмай была ісламізацыя еўразійскага рэгіёну.

- А як вы, дарэчы, даведаліся пра фестываль?
- Нам параілі прыняць удзел у ВГФ выкладчыкі ка-

федры эканамічнай геаграфіі Беларусі і краін Садружнасці.
- Раскажы, як праходзіў фестываль?
- Мы прыехалі ў Санкт-Пецярбург 5 красавіка. З 9 гадзін 

раніцы пачалася рэгістрацыя ўдзельнікаў, а ў 10 адбылося 
адкрыццё фестывалю. Першым з прамовай выступіў дэкан 
факультэта геаграфіі і геаэкалогіі Санкт-Пецярбургскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта Н.В. Каледзін. Фестываль быў прыс-
вечаны стагоддзю з моманту правядзення экпедыцыі Фрыцьё-
фа Нансена ў Сібір і Далёкі Ўсход. Пасля выступлення Каледзіна 
выкладчыкамі факультэта геаграфіі і геаэкалогіі СПбДУ былі 
прачытаны даклады, прысвечаныя гэтай экспедыцыі. Да-
лей адбылося дзяленне ўдзельнікаў па тэмах іх дакладаў. Мы 
з Дзімай трапілі ў адну секцыю, Барыс – у іншую. Па прычы-
не адсутнасці вопыту выступлення на навуковых канфе-
рэнцыях, перад прамовай у мяне прысутнічалі хваляванне і 
страх, але ўсё прайшло добра. Пасля выступленняў адбыўся 
кава-брэйк, а потым былі круглыя сталы на розныя тэмы.

- Што адбывалася ў астатнія дні?
- На другі дзень правядзення фестывалю мы прымалі 

ўдзел у геаграфічным брэйн-рынгу, у якім удзельнічалі 19 ка-
манд. У нашу каманду ўваходзілі мы з Барысам і Дзімай, хлопец 
з МДУ, які быў капітанам каманды, дзяўчынка з СПбДУ і хлопец 
з Сімферопаля. Наша каманда называлася «Славянскі базар». 
Мы не вызначаліся ведамі па геаграфіі Расіі і таму занялі толькі 
15 месца. Увечары мы хадзілі на геаграфічную вечарыну, якая 
праходзіла ў клубе «BOURLESQUE». У наступны дзень мы са-
мастойна праводзілі час у Санкт-Пецярбургу, наведвалі вы-
датныя мясціны горада. Уехалі мы адтуль у 7 гадзіне вечара.

- А дзе вы жылі ўсе тры дні?
- Нас размясцілі ў хостэле «First». Пра-

жыванне аплачвалі арганізатары ВГФ-2013.
- Якія ўражанні засталіся ад фестывалю?
- Нам вельмі спадабаўся фестываль, мы 

атрымалі масу станоўчых эмоцый і ў наступ-
ным годзе мы плануем зноў прыняць у ім удзел.

Падрыхтавау Багдан Пачапскi

Не для каго не сакрэт, што з наступнага навучальна-
га года навучанне на Геаграфічным факультэце буд-
зе чатырохгадовым, карецей кажучы па сістэме 4 + 2.

Цяпер нашыя студэнты па сканчэнні будуць не спецыялістамі, 
як раней, а па-еўрапейску бакалаўрамі і магістрамі.

Зрабіўшы няскладаныя арыфметычныя дзеянні 
адразу бачна, што цэлы год кудысьці знікае для 
навучэнцаў першай ступені. Таму плануецца пера-
гляд вучэбных планаў амаль што па ўсіх прадметах..

Цікава, адносна якіх прадметаў у першую чаргу пройдзе пе-
рагляд? Здаецца, што студэнты мяркуюць пра памяньшэнне 
колькасьці гадзінаў па прадметах сацыяльна-гуманітарнага 
блоку, напрыклад, псіхалогія, педагогіка, гісторыя і інш. Але мы 
ведаем, што скарачэнне пройдзе і па тых прадметах, якія скла-
даюць падставу прафесійнага ўзроўню будучага спецыяліста, 
што выклікае хваляванні ў шаноўнай студэнцкай плыні. 

Дэлікатная рэч – фізічная геаграфія мацерыкоў. 
Першакурснікі, якія прыйдуць у 2013 годзе, не будуць слу-
хаць курс “Геаграфія краінаў СНД (фізічная)”, ён будзе верну-
ты да курсу “Фізічная геаграфія мацерыкоў”. Гэта насамрэч 
правільна таму, што асобнае выдзяленне фізічнай геаграфіі 
СНД ад астатніх частак Свету штучна, і выглядае як рудзімент.

У выніку мы атрымоўваем яшчэ больш матэрыялу па 
Фізічнай геаграфіі мацерыкоў, таму будзе вельмі дрэн-
на, калі гадзінаў не толькі не дададуць, а яшчэ і памень-
шаць. Студэнты вельмі хвалююцца за сваю будучыню, 
не хочацца ж разглядаць цэлы мацерык за 3 гадзіны…

Хацелася б убачыць і адчуць у наступным навучальным 
годзе дастатковую колькасць гадзін для засваення матэры-
ялу, каб лекцыйны курс не звадзіўся да прафанацыі. Вось 
тады мы і паглядзім якую будучыню гарантуе нам універсітэт.

Падрыхтавау Ягор Левачоу 



Рэдкалегiя нумара: 
Дзмітрый Валадзько, Марына Карней, Ягор Левачоў,

Вікторыя Койпіш, Уладзіслаў Раманенка, Анастасія Кулак, 
Багдан Пачапскі, Андрэй Безручонак.

Вёрстка: Марына Карней
Вокладка: Канстанцін Балашоў

Кантакт праз: equator.geo@gmail.com, http://vk.com/equatormag. 
Адрас: Мiнск, вул. Ленiнградская, 16 

Наклад  120 ас.

Па гарызанталі:
1. Станцыя на якую быў перавезены Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт пад час 
Вялікай Айчыннай вайны. 3. Як называўся адзін з першых факультэтаў Беларуска-
га дзяржаўнага ўніверсітэта? 5. Глядзі надпіс на малюнку: “Слава перадавой савецкай 
…”. 8. Прозвішча папярэдняга рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 9. Першы 
рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 11. Чыё імя раней насіў наш універсітэт? 
14. Якая кветка на гербе БДУ? 15. Дэкан геаграфічнага факультэта з 1936 па 1938 гады.
Па вертыкалі:
2. Заснавальнік беларускай лімналагічнай школы. 4. Прозвішча сённяшняга рэктара Бе-
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 6. Як называюць студэнты першы інтэрнат БДУ?. 
7. Які будынак універсітэцкага гарадка захаваўся пасля вайны неразбураным. 8. Рэк-
тар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з 1957 па 1972гады (гл.фатаздымак). 10. У якім 
горадзе знаходзіцца БДУ. 12. Імя лепшага выкладчыка кафедры дынамічнай геалогіі 
ў гэтым годзе. 13. Чаго не хапае ва ўніверсітэцкім гарадку пасля пабудовы метро?

Падрыхтавау Ягор Левачоу


