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ЭКВАТАР

НАВІНЫ

Ад рэдакцыі
Добры дзень, спадар географ!

Рады пабачыць Вас у коле нашых чытачоў! 
А яшчэ, магу з гонарам сказаць, што Вас вітае 

яшчэ і лепшае малатыражнае выданне БДУ!!
Хутка Новы год: елка, пах мандарынаў.....і 

канешне сесія. Для кагосьці першая, для 
кагосьці апошняя. Так што няхай сесія буд-
зе легкай, няхай Вам  дапаможа халява і  веды.

І не забывайце чытаць наш веснік!
Бо Вас у кожным нашым новым нума-

ры чакае шмат чаго цікавага, бо мы не стаім 
на адным месцы, а рухаемся толькі напе-
рад! Кожны знойдзе артыкул на свой густ.

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 суполцы 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 424 удзельнікі ! 

І з кождым днём становіцца ўсё больш! 

Далучайся да нас! 
Мы сочым за табою!

Падрыхтавала Марына Пацэвiч

18 лістапада прайшла канферэнцыя для 
5 курса па выніках педагагічнай практыкі, 
дзе былі прадстаўлены навуковыя працы 
студэнтаў, якія былі напісаны на базе пра-
цы ў школе. Лепшыя студэнты атрымалі 
падзякі і грашовыя прэміі. З кожным годам на-
шыя выпускнікі паказваюць усё лепшыя вынікі!!

Веснік геаграфічнага факультэта «Эк-
ватар» стаў лепшым малатыражным 
часопісам БДУ.  Тэмай конкурснага нумара 
было: «Будучыню гарантуе ўніверсітэт». 
Гэта заслуга ўсёй каманды весніка, якая  
рупліва працуе над кожным выпускам.

2 снежня ў Ліцэі БДУ прайшло грандыёзнае шоу 
- КАПУСТНІК 2013!!!  Каманда ГЕАГРАФІЧНАГА 
ФАКУЛЬТЭТА заняла 2 МЕСЦА ва ўніверсітэцкім 
Капустніку на Кубак Рэктара!!! (з 18 
факультэтаў). Наш факультэт таксама пера-
мог у намінацыі «Лепшы танцавальны нумар»!!! 

ВІНШУЕМ усіх з перамогай!!!!!!!

Для даведкі: 1 месца - ІБМТ, 3 месца - хімфак.

Падрыхтавала Марына Пацэвiч



3
ЭКВАТАР

ЛIЧБЫ Г Е А Ф А К

Падрыхтавау Багдан Пачапскi
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ФАКУЛЬТЭТ

ІВАНОЎ ГОДНЫ ЗАНЯЦЬ ПАСАДУ ДЭКАНА 

Наш родны геаграфічны факультэт зусім 
змяніўся і працягвае змяняцца. І гэтыя 
змяненні, здаецца мне, крануцца кожнага з 
нас. Калісьці на першым курсе мы здавалі 
іспыты па фізіцы з прафесарам Гулаковым і 
хіміі з Багацікавым, на другім  была дальняя 
практыка - міжрэгіянальная. Але змяняюц-
ца выкладчыкі, дысцыпліны і толькі студэн-
ты застаюцца студэнтамі, якія па-ранейшаму 
малююць профіль па АЗ, вучаць мінералы, 
вычэрчваюць разрэзы, схемы, дыяграмы.

Спадзяюся, што ўсе нашыя чытачы ўжо 
ведаюць пра тое, што зараз абавязкі дэка-
на геаграфічнага факультэта выконвае да-
цэнт кафедры агульнага землязнаўства і 

гідраметэаралогіі, доктар геаграфічных на-
вук -  Іваноў Дзмітрый Леанідавіч, былы 
намеснік дэкана па навуковай рабоце. Але 
пакуль што пасада дэкана застаецца воль-
най і будзе занята на падставе конкурсу, які 
пройдзе пасля падпісання загаду рэктара. 

Але нам не церпіцца даведацца пра мер-
каванне нашых студэнтаў па гэтаму пы-
танню, таму наша рэдкалегія ў сацыяль-
ным сеціве правяла апытванне, на тэму:

 “Хто, на ваш погляд, павінен заняць 
пасаду дэкана?”. 

Атрымалася, што за выконваючага абавязкі 
дэкана, Дзмітрыя Леанідавіча Іванова, 

прагаласавала больш за 20 
адсоткаў. Другое месца да-
сталося загадчыку кафедры 
глебазнаўства і ЗІС Мікалаю 
Васільевічу Клебановічу. Трэ-
цяе - Кацярыне Анатольеўне 
Анціпавай, загадчыку кафе-
дры эканамічнай геаграфіі 
замежных краін. Хочац-
ца зазначыць, што адрыў 
у лідэраў вельмі малы.

Мы вырашылі правесці 
невялічкае інтэрв’ю з перамож-
цам нашага імправізаванага 
галасавання - Дзмітрыям 
Леанідавічам Івановым:

— Па выніках апыт-
вання, Вы займаеце 1-ае 
месца. Атрымліваецца, 
што нашы чытачы лічаць 
Вас найбольш годным для 
пасады дэкана факуль-
тэта. Як Вы мяркуеце, 
якім павінен быць дэкан?

— З пункту гледжання 
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ГЕАФАКФАКУЛЬТЭТ

ПА МЕРКАВАННІ СТУДЭНТАЎ

асабістых якасцяў, дэкан павінен 
быць добрым педагогам, які будзе 
задзейнічаны ў адзіным вучэбна-
выхаваўчым працэсе, ён павінен 
прывабліваць да сваёй асобы. 

Канешне, дэкан павінен быць 
арганізатарам, каб правільна раз-
меркаваць працоўную дзейнасць і 
арганізаваць людзей на працоўных 
месцах, бо ад гэтага залежыць по-
спех усяго факультэта. Ну і канеш-
не, сфарміраваць сапраўдную ка-
манду, бо дэкан адзін у полі не воін. 

Дэкан павінен быць патра-
бавальным і да сябе, і да сваіх 
падначаленых, бо перш чым па-
трабаваць выканання ад іншых, 
трэба прымерыць іх да сябе.  

Не на апошнім месцы і аўтарытэт 
у вачах студэнтаў і выкладчыкаў. 

— Чаго б Вы хацелі ад 
студэнцкага самакіравання 
на дадзены момант? 

— Любая творчая праца, 
любая прапанова стулэнтаў, 
накіраваная на развіццё твор-
чых, вучэбных і інтэлектуальных 
ініцыятыў, ніколі не адхіляецца, 
яна разглядаецца і падтрымліваецца, 
або карэктуецца і атрымлівае зялёнае 
святло. Усе пачынанні, якія нечага вар-
тыя, на факультэце падтрымліваліся і бу-
дуць падтрымлівацца. Хацелася б больш 
ініцыятыў з пункту гледжання выйсця на 
іншыя ВНУ, міжнароднага супрацоўніцтва, 
абмена вопытам, міжнародных стажыровак. 

Мала ініцыятыў, якія накіраваны на вучо-
бу, навуковую працу студэнтаў. Ну і канешне 
ўся гэтая студэнцкая актыўнасць павінна 

быць не ў шкоду вучобе. Маладосць толькі 
адзіны раз у жыцці і ўсё трэба паспець, але 
хацелася б, каб студэнты прытрымліваліся 
працоўнай дысцыпліны і студэнцкае 
самакіраванне звярнула на гэта ўвагу.

— Вялікі дзякуй за змястоўныя ад-
казы. Рэдкалегія жадае Вам поспехаў 
у гэтай няпростай працы - на па-
садзе дэкана нашага факультэта.

Падрыхтавау Ягор Левачоу
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ГЕАФАК

СВЕЖЫ

ЗА КУЛIСАМI

- Шаноўная Кацярына Анатольеўна, Вы 
з’яўляецеся новым загадчыкам кафедры 
эканамічнай геаграфіі замежных краін, з чым 
Вас віншуюць нашы чытачы і выпускнікі фа-
культэта. Хацелася б пацікавіцца, як буд-
зе развівацца кафедра ў бліжэйшы час?

- Першае радыкальнае змяненне, якое адбылося 
на кафедры, - гэта амаладжэнне кадравага складу. З 
1 верасня на кафедры з’явілася 2 маладых выклад-
чыка: Уладзімір Канстанцінавіч Каратаеў, выпускнік 
спецыялізацыі «Дэмаграфія», у гэтым годзе ён 
паступіў у аспірантуру нашай кафедры, і Андрэй 
Пятровіч Безручонак - таксама аспірант кафедры. 
На іх мы ўскладваем вялікія надзеі: маладыя людзі 
ведаюць замежныя мовы, праходзілі міжнародныя 
стажыроўкі, удзельнічаюць у міжнародных навуко-
вых праектах. Мы разлічваем, што з прытокам ма-
ладых кадраў будзе звязаны павышэнне ўзроўню  
інтэграцыі ў міжнародную геаграфічную навуку.

Другім вельмі важным змяненнем, якое мы праг-
назуем, з’яўляецца пашырэнне міжнароднага 
супрацоўніцтва з еўрапейскімі ўніверсітэтамі і 
ўніверсітэтамі постсавецкай прасторы. У верасні 
нашу кафедру наведаў прафесар Аляксандр 
Георгіевіч Дружынін з Паўднёвага федэральна-
га ўніверсітэта горада Растоў-на-Доне (дырэктар 
Паўночна-Каўказскага НДІ эканамічных і сацыяльных 
праблем Паўднёвага федэральнага ўніверсітэта - 
заўв. «Экватара»), а праз некалькі дзён да нас пры-
язджаюць калегі з Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта 
– загадчык кафедры краіназнаўства і міжнароднага 
турызму, прафесар, доктар геаграфічных на-
вук Дзмітрый Віктаравіч Севасцьянаў. Акра-
мя гэтага міжнароднае супрацоўніцтва буд-
зе пашырацца за кошт студэнцкай мабільнасці.

- Ці павялічыцца колькасць 
міжнародных студэнцкіх абменаў?

- Адназначна колькасць павялічваецца, таму што 
разам з традыцыйным удзелам студэнтаў нашай ка-
федры ў конкурсе праектаў Вышаградскага фонда 

(чытаць больш падрабязна http://www.bsu.by/main.
aspx?guid=119771 - заўв. «Экватар»), конкурсе На-
цыянальнай стыпендыяльнай праграмы Славац-
кай Рэспублікі, у гэтым годзе дадаецца магчымасць 
ўдзелу ў двухбаковым студэнцкім абмене паміж БДУ і 
Універсітэтам Лодзі, а таксама ў конкурсе Міністэрства 
вышэйшай адукацыі Турэцкай Рэспублікі «Прагра-
ма абмену Мевлана» з універсітэтам Памуккале.

На геаграфічным факультэце у гэтым годзе з’явілася 
магчымасць прымаць замежных студэнтаў для выву-
чэння дысцыплін на англійскай мове. У гэтым годзе 
на кафедры ўпершыню праходзяць навучанне за-
межныя студэнты з Германіі і Фінляндыі. Яны вы-

Усё цячэ, усё змяняецца. Ну а мы імкнемся не адставаць ад падзей і быць заўсёды 
ў курсе! І ў гэтым нам ласкава пагадзілася дапамагчы Кацярына Анатольеўна Анціпава. 

Што чакае кафедру Эканамічнай геаграфіі замежных краін у бліжэйшай будучыні? На гэтае і яшчэ некалькі 
цікавых пытанняў ад нашай рэдкалегіі і пастаянных чытачоў мы атрымалі адказы з першых вуснаў.
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ГЕАФАК

ПОГЛЯД

ЗА КУЛIСАМI

Падрыхтавала Анастасiя Кулак

вучаюць дысцыпліны спецыялізацыі «Дэмаграфія» 
(http://www.bsu.by/en/main.aspx?guid=187981 - 
заўв. «Экватар») на замежнай мове, а таксама на-
ведваюць лекцыі па спецыяльных дысцыплінах на-
шай кафедры «Геаграфія сусветнага гаспадаркі», 
«Сацыяльна-эканамічная геаграфія замежных 
краін», паралельна вывучаючы рускую мову. 
Такім чынам, удзел студэнтаў у міжнародным 
студэнцкім абмене плануецца пашыраць.

- Якія навуковыя напрамкі бу-
дуць развівацца на кафедры?

- Па-ранейшаму будзе назірацца развіццё на-
вуковых напрамкаў у рамках трох традыцыйных 
спецыялізацый, звязаных з турызмам і экскурсійным 
мэнэджментам, эканамічнай геаграфіяй і дэмаграфіяй.

У самай бліжэйшай перспектыве, у планах, з 
улікам патрэбаў рынку працы Беларусі, каб нашы 
студэнты былі сацыяльна больш абаронены пас-
ля заканчэння ВНУ, мы актыўна прасоўваем пы-
танне аб адкрыцці напрамкаў «Геадэмаграфія» 
у рамках спецыяльнасці «Геаграфія».

- Якімі Вы бачыце сваіх студэнтаў? Сту-
дэнт геаграфічнага факультэта - які ён?

-У мяне ёсць магчымасць параўнання студэнтаў 
геаграфічных факультэтаў розных ВНУ. Літаральна 
тыдзень таму я прыехала з Расійскага універсітэта 
Дружбы народаў, дзе чытала лекцыі для студэнтаў, 
якія навучаюцца ў магістратуры. Мне падабаец-
ца вяртацца да беларускіх студэнтаў-географаў, 
таму што яны шмат у чым больш адукаваныя, 
арганізаваныя і дысцыплінаваныя. Захоўваецца 
ўстойлівы працэнт студэнтаў, якія з вялікай 
цікавасцю вывучаюць геаграфію, якія любяць і хо-
чуць падарожнічаць, даведвацца, чытаць. Беларускі 
студэнт-географ мае вельмі спрыяльны профіль.

- Што Вы можаце сказаць для пры-
цягнення студэнтаў на кафедру 
эканамічнай геаграфіі замежных краін?

- Нейкі дэвіз я вам не прапаную, але скажу, што 
стымул трапіць на нашу кафедру адназначна 
ёсць. Магчымасць займацца студэнцкай навукай, 
удзельнічаць у міжнародным супрацоўніцтве, пачы-
наючы з 1 курса - вельмі важны элемент, якім можна 

прыцягнуць студэнтаў. На нашай кафедры дзейнічае 
навуковы гурток «Турызм. Эканоміка. Дэмаграфія.», 
у якім студэнты малодшых курсаў, яшчэ не маю-
чы навыкаў навуковай працы, могуць праводзіць 
альбо пачатковыя даследаванні рэфератыўная ха-
рактару, альбо ўдзельнічаць у палявых працах.

А другі элемент - Студэнцкая навукова-даследчая 
лабараторыя рэгіянальных дэмаграфічных праблем, 
якая вядзе шырокі спектр даследаванняў. Студэнты 
могуць удзельнічаць тут у навуковых праектах, у тым 
ліку з невялікім фінансаваннем. Ну а ў цэлым, вядома, 
усё звязанае з эканомікай, дэмаграфіяй, турызмам - 
гэта самае дынамічнае і самае цікавае ў свеце. Пра гэта 
сведчаць кадравы патэнцыялкафедры, які заўсёды 
гатовы дапамагчы студэнту з выбарам тэмы дасле-
давання, і дысцыпліны, якія чытаюцца ў нас на ка-
федры, і ўласна тэматыка навуковых даследаванняў.

- Сёння спаўняецца 92 гады БДУ. Вашы 
пажаданні універсітэту, студэнтам?

- У сувязі з гэтым святам першае, што хацела-
ся б сказаць, гэта словы глыбокай падзякі лёсу за 
тое, што я скончыла гэты універсітэт і працую ў ім 
даволі доўга. Наступнае - гэта тое, што універсітэт, 
акрамя неад’емных глыбокіх ведаў і вялікага жыц-
цёвага вопыту, дае вельмі вялікі паток ўзаемнай 
энергіі. Па сваёй вучэбнай і навуковай дзейнасці, я 
цесна звязана са студэнтамі і аддаю ім вельмі шмат 
у працэсе сваёй працы, але дакладна таксама кож-
ны дзень я атрымліваю паток станоўчай энергетыкі 
ад студэнтаў, з якімі працую. Таму шчыра віншую 
ўсіх студэнтаў з гэтым святам і хачу ім сказаць, каб 
яны з цеплынёй, любоўю і павагай заўсёды ставіліся 
да Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, сва-
ёй Alma Mater, ну а мы заўсёды іх будзем чакаць.

- Зараз на факультэце найбольш 
абмяркоўваецца пытанне, хто будзе наступ-
ным дэканам геаграфічнага факультэта. 
Што вы можаце сказаць па гэтым пытанні?

- На факультэце зараз працуе добрая каманда во-
пытных выкладчыкаў і навуковых супрацоўнікаў. 
Таму той дэкан, які будзе ўзначальваць геаграфічны 
факультэт, знойдзе ў асобе прафесарска-выкладчыц-
кага склада дапамогу, падтрымку, каб геаграфічны 
факультэт выглядаў належным чынам у рамках БДУ.
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У БДУ ёсць добрая традыцыя: кожную восень старасты першага курса выязджаюць на адука-
цыйны семінар «Ты стараста!». У гэтым годзе не было выключэння. Школа стараст прайшла з 11 па 
13 кастрычніка ў спартыўна-аздараўленчым комплексе БДУ «Брыганціна». Як і заўсёды, у гэтым год-
зе на семінар адправіліся актывісты БДУ і кіраўніцтва універсітэта. Па традыцыі рэктар адказаў 
на ўсе пытанні ў час сустрэчы са старастамі. Трохі падрабязней на гэтым і хацелася б спыніць увагу.

Пачаў сустрэчу Сяргей Уладзіміравіч са слоў віншавання. Павіншаваў старастаў першага курсу не проста з па-
ступленнем у БДУ, а з паступленнем у велізарны цэнтр культуры, навукі, міжнародных сувязяў і вытворчасці на-
шай краіны. Рэктар распавёў аб бліжэйшых навуковых планах універсітэта, звярнуў увагу, што вышэйшую аду-
кацыю па шэрагу спецыяльнасцяў цяпер можна атрымаць за 4 гады. Скончыў жа прамову ён фразай: «Выпускнік 
БДУ - гэта ганарлівае імя», тым самым пажадаўшы новаму пакаленню годна прайсці гады універсітэцкага жыцця.

Далей ўсіх чакала актыўная частка сустрэчы - пытанні з залы і пер-
шым да мікрафона падышоў будучы журналіст Віталь Арэшка:

- Якія інтэрнаты будуць зачыненыя ў сувязі 
з правядзеннем чэмпіяната свету па хакею?
- Ніякія. Абмеркаванні на гэтую тэму былі, але для 
таго, каб прыняць такое рашэнне, патрэбны пад-
ставы. Мы не хацелі пераносіць навучальны год і тым 
больш зачыняць інтэрнаты, але тут ужо больш 
журналісты раздулі гэтую тэму. Зусім хутка мы за-
сяляем новы інтэрнат, але на час чэмпіянату свету, 
магчыма, студэнты пераселяцца ў трэці інтэрнат 
БДУ, які цяпер на рамонце, але яго паспеюць адчыніць.
- Сяргей Уладзіміравіч, асабістае пытан-
не: які музычны напрамак вам падабаецца?
- Я адношу сябе да сталага пакалення. Мне пада-
баецца сучасная эстрадная музыка Беларусі і Расіі. 
Вельмі люблю італьянскую музыку. Італьянская 
мова створана для музыкі. Увогуле, мне пада-
баюцца выканаўцы майго ўзросту, але адзна-
чу, што я яшчэ вельмі люблю класічную музыку.
Касцючук Андрэй (ДІКСТ):
- У нас у інстытуце ходзяць чуткі, што ДІКСТ хут-
ка можа атрымаць незалежнасць. Ці праўда гэта?
- Не плануецца такое.

- Сяргей Уладзіміравіч, а ў чым адроз-
ненне інстытута ад факультэта?
- Інстытут - гэта юрыдычная асоба, а так 
істотных адрозненняў няма. Забягаючы наперад, 
скажу, што вы таксама атрымаеце дыплом БДУ.
Марыя Паўлавец (ФПМІ):
- Я займаюся валанцёрствам. Хачу быць валан-
цёрам на чэмпіянаце свету па хакею. Ці будуць 
пропускі заняткаў лічыцца па ўважлівай прычыне?
- (Адказаў прарэктар па вучэбнай і выхаваўчай рабо-
це Сувораў Уладзімір Васільевіч) Толькі нядаўна скон-
чылася рэгістрацыя валанцёраў і калі вы афіцыйна ў 
спісах, то мы з павагай будзем адносіцца да пропускаў.
- Сяргей Уладзіміравіч, можа быць, ёсць ужо 
інфармацыя аб тым, як будуць прадавацца квіткі? 
Можа быць прадугледжаны зніжкі для студэнтаў БДУ?
- Не, мы не валодаем такой інфармацыяй. Магчы-
ма, універсітэт выкупіць нейкую частку квіткоў.
- Калі прыйдзе час «падвойнага» выпуску, які ды-
плом будзе прыярытэтны чатырох гадоў або пяці?
- Ваш! Галоўнае не дыплом нават, а рэзюмэ. Я б глядзеў 
на рэзюмэ. Сакрэт поспеху, калі ў вас за час вучобы была 

выдатная практыка, на старэйшых курсах вы 
пачалі працаваць і немалаважныя артыкулы.
Анастасія (філалагічны факультэт):
- Пры БДУ ёсць каледж, ёсць Ліцэй, можа 
быць, варта адкрыць школу пры БДУ?
- Я думаю, што Ліцэя БДУ дастаткова.
Раман (механіка-матэматычны факультэт):
- Калі ў галоўным корпусе пачаўся рамонт, у 
мяне з’явілася мара, але нядаўна я даведаўся, 
што рамонт зацягнецца на бліжэйшыя 5 
гадоў, гэта значыць я хутчэй скончу БДУ. 
Цяпер у мяне няма мары. У вас ёсць мара?
- Марыць трэба. Галоўны корпус - гэта не 
мара. Ужо ў 70-я гады думалі аб рамонце, але 
патрэбны былі грошы. Добра вучыцца ў бу-
дынку з гісторыяй, але камфорт - гэта вельмі 
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важна для нас, таму будзем рамантаваць.
Аляксандра (фізічны факультэт):
- Як вы думаеце, у чым леп-
шы і ў чым горшы бок студэнта?
- Вельмі часта любяць крытыкаваць фразай “не 
тое, што было раней!”. Але мы, выкладчыкі БДУ, 
лічым, што да нас прыходзяць добрыя, моцныя 
дзеці. Вы “прасунутыя”! Вы моцныя і мы стара-
емся вас не толькі  вучыць, але і выхоўваць. Сту-
дэнты БДУ вельмі добрыя, і ўсё будзе ў вас добра.
- Чаго не хапае БДУ для канкурэнцыі з 
еўрапейскімі і амерыканскімі універсітэтамі?
- Наша адукацыя вельмі шануецца і паважа-
ецца. Ёсць адзін важны момант: мы рыхтуем 
выпускнікоў для нашай краіны, а яны для сваіх. 
БДУ ўваходзіць у 2% лепшых універсітэтаў све-
ту. Нашы выпускнікі працуюць практычна ва ўсіх 
краінах свету. Вось цяпер адкажыце самі на сваё пытанне.
Вікторыя (гістарычны факультэт):
- Ці ёсць планы ўступлення ў Балонскі працэс?
- Па-першае, да Балонскага працэсу далучаецца 
краіна, па-другое, пытанне па нашай краіне раз-
глядалася ў 2010 годзе. Не ўзялі! У 2015 годзе бу-
дуць разглядаць паўторна, але з упэўненасцю ска-
жу, што БДУ будзе развівацца па-за залежнасцю ад 
гэтага. Нашыя суседнія краіны далучыліся, а нічога не 
змянілася. Запомніце, Балонскі працэс грошай не дае!
- Я чула, што нашы дыпломы ў Еўропе трэ-
ба зноўку абараняць. Ці праўда гэта?
- Няма такіх адзіных правілаў. Еўропа уніфікавала ды-
пломы, так як валюта адзіная. Акрамя Еўропы нідзе 
такога больш няма. Наогул, няма такога паняцця, як 
прызнанне дыплома. Усё гэта казкі ад журналістаў.
Станіслаў (ІБМТ):
- Праграмы абмену Erasmus 
Mundus. Як наладзіць кантакты?
- Адносіны ёсць, як на факультэтах, так і ва 
ўніверсітэце. Па ўсіх франтах вырашаем, працуем, маем 
зносіны. У БДУ двухбаковыя адносіны з больш чым 200 
універсітэтамі. З нейкімі больш маем зносіны, з нейкімі 
менш. Ды і ў Erasmus Mundus праекты ў асноўным. Ад-
значу, што ў нас кожны год расце колькасць праектаў.
Данііл (эканамічны факультэт):
- Што трэба для ўдзелу ў абменах?
- Больш актыўным быць трэба, працаваць цес-
на з выкладчыкамі. Натоўп проста так не ездзіць. 
Крытэрыяў дакладных няма, таму ўсё ў вашых руках.
- Вы не заўважаеце тэндэнцыю з’язджаць з краіны?

- Не, і нават калі такая тэндэнцыя ёсць, то я яе не 
падтрымліваю. У нас выдатная краіна. Магу прывесці 
сумны прыклад Літвы, дзе трэць насельніцтва з’ехала.
Анастасія (ІБМТ):
- Ці плануюцца новыя спецыяльнасці ў БДУ?
- Кожны год адчыняюцца. А чаго 
менавіта не хапае? Працэс ідзе!
- Не кожны рэктар вось так мае 
зносіны са студэнтамі. Дзякуй вам!
- Я вас таксама вельмі люблю!
Кацярына  (хімічны факультэт):
- У Беларускім дзяржаўным тэхнічным 
універсітэце ўсе лабараторыі абноўленыя, ці бу-
дуць у нас на хімфаку абнаўляць лабараторыі?
- Вядома, будуць, але і ў БДТУ не ўсё так маляўніча.
- Сяргей Уладзіміравіч, а куды вы 
патрацілі сваю першую стыпендыю?
- Усю ня прапілі - гэта дакладна. А наогул, стыпен-
дыя была 40 рублёў і бацькі 20 рублёў давалі, вось 
так і круціўся. Я першы год не ў інтэрнаце жыў.
Ігар (факультэт філасофіі і сацыяльных навук):
- Ці плануюцца ў БДУ новыя ме-
тады барацьбы з недаборамі?
- У нас ва ўніверсітэце такіх праблем няма, 
толькі на асобных спецыяльнасцях на платнае.

- Сяргей Уладзіміравіч, а вы памятаеце сваю старасту?
- Люба Ждан! Мы з групай кожныя 5 гадоў 
збіраемся і ў нас выдатныя адносіны.
 Вось такія пытанні цікавяць першакурснікаў. Агуль-
нае ўражанне ад сустрэчы засталося вельмі прыемнае. 
Сапраўды цёплая атмасфера панавала ў гэты вечар.

Падрыхтавау Дзмiтрый Валадзько

І  СТУДЭНТЫ
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Ад вандровак “Ваські-да-Гамы” і да нашых дзён

Цiкавiлася Нiна Лiтвiнка 

З сшыткаў:

-Как называется прибор для измерения давления? 
-Барометр-андроид. (7 клас)

 -Кто и когда открыл Южный полюс? Каким образом 
он это сделал?
-Амундсен. Он прилетел туда на вертолете. (6 
клас)

-Расшифруйте аббревиатуру «КРС».
-КРС - Крупная Рогатая Скотина (7 клас)

-Перечислите причины сокращения численности 
населения Беларуси в первой половине 20 века. 
-Сталинские депрессии.

Кавказ расположен в Азии, только до сих пор не 
определено, к какой части света он относится (9 
клас).

Жидколистные вечнозеленые леса и кустарники (9 
клас)

Мероприятия по очистке склонов Эвереста от за-
грязняющих остатков альпинистов. (9 клас)

Путешествие в Индию Васьки-Да-Гамма. (6 клас)

Географы-землетрясисты. (6 клас)

Австралия-самый одинокий континент (8 клас).

Химическая промышленность упрощает жизнь 
общества, помогая в стирке, окраске и ремонте (11 
клас)

Цветная и черно-белая металлургия развита в 
Северной Италии (9 класс)

Выпадкі на занятках:

Кто отец географии?
– Колумб! 
- Почему??
- Потому что он ее родил…(11 клас)

- А еще там растут жестколистные мелко-широ-
колиственные леса.

- …Какие леса? Почему они так называтся, как ты 
думаешь?
- Потому что  листья у них жесткие, но на одной 
стороне дерева – мелкие, на другой – широкие.

-Что такое попутный газ?
-Это который идет по газопроводу из Западной 
Сибири в Европу, а Украина и Беларусь попутно им 
пользуется. (10 клас)

-Есть такая страна, называется Панама…
-Но это же шапка такая летняя! – удивленный воз-
глас с задней парты (7 класс)

 -Почему английский чай так назван?
-Потому что его там выращивают. (9 клас)

-Почему Мертвое море называется «мертвым»?
 -Потому что в нем плавает дохлая рыба (7 клас).

 -Куда девается вода с поверхности земли после 
дождя?
-…Стекает в канализацию. (6 клас)

В 11 классе ученики на задних партах обсуждали 
разные кафе. Услышав слово «Евразия», практи-
кант спросил что это такое. Ответ поразил - 
суши-бар.

Новы позірк на геаграфію!

Специализация производства-это когда на произ-
водстве работают только специалисты (7 клас).

Коровы женского рода дают молоко, а мужского – 
мясо, это называется мясное животноводство. (7 
клас)

-Что такое международное разделение труда?
-Это разделение труда между мужчинами и женщи-
нами (11 клас).

Вучні жартуюць (?)

- Скажи нам, какая река длиннее – Рейн или Миссиси-
пи? 
- Конечно, Миссисипи. 
- Верно. А на сколько? 
- Ровно на пять букв! 

- Почвы-как туфли, они все разные (8 клас)

 -Почему Курильские острова так названы?
-Население там- заядлые курильщики.

- Что Италия напоминает вам по форме? 
- Резиновый сапог.
- Почему резиновый???
- Но ведь он в воде! 

Рэдкалегія Весніка геаграфічнага факультэта 
заўсёды клапаціцца аб сваіх чытачах і жадае ім 
добрага настрою! І каб дапамагчы Вам у гэтым – 
новая порцыя гумару ад вучняў сярэдніх школ го-
рада Мінска і не толькі, падслуханая студэнтамі-
практыкантамі з 5 курса і іх настаўнікамі! 

Дзякуй усім, хто дапамог назбіраць 
матэрыял для гэтага артыкула!
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Падрыхтавала Вiкторыя Койпiш

Восень.... шэрая і халодная. Яна заўсёды застае нас знянацку. Мы як стракозы з байкі 
«усё спяваем ды скачам», а потым выходзім на вуліцу і адчуваем прахалоду ў паве-
тры. Пад нагамі пачынае шастаць лісце, неба як быццам становіцца ніжэй, чагосьці 
не хапае... А ці не хапае нам чаго??? Падумайце над словамі-падказкамі: весялосць, 
штогадовы, віншаваць. Калі ланцужок ў вас склаўся ў правільным парадку, то ад-
казам павінна было стаць слова - свята. Так, менавіта святы робяць наша жыццё 
больш вясёлым, узяць капуснік - першае пасвячэнне першакурснікаў у геаграфічнае 
жыццё. І калі вы думаеце, што капуснікам уся святочная атмасфера на геафаку 
заканчваецца, то не... Гэта толькі самы пачатак. Не забываем пра дзень геогра-
фа (22 сакавіка) і бярэм на заметку даты афіцыйных дзяржаўных святаў: дзень 
геолага (першую нядзелю красавіка), дзень работнікаў гідраметэаралагічнай 
службы (23 сакавіка), дзень работнікаў землеўпарадкавальнай і картографа-
геадэзічнай службы (21 лютага), дзень аховы навакольнага асяроддзя (5 чэрвеня).

Сярод святочных дат, якія маюць дачыненне да геаграфіі, можна вылучыць 22 
дні, кожны з якіх адпавядае сусветнаму або міжнароднаму святу. Ніжэй прывед-
зены каляндар з датай і назвай свята. Быць можа, калі-небудзь адна з гэтых дат стане вашым прафесійным святам.

Студзень
11 студзеня - Дзень запаведнікаў і нацыянальных 

паркаў.
Люты

2 лютага-сусветны дзень водна-балотных угоддзяў.
 Сакавік 

14 сакавіка - міжнародны дзень рэк. 
Міжнародны дзень рэк, раней меў назву Міжнародны 

дзень барацьбы супраць плацін, за рэкі, ваду і жыццё.
21 сакавіка -Дзень вясновага раўнадзенства. 
22 сакавіка - Сусветны дзень водных рэсурсаў.
23 сакавіка - Сусветны дзень метэаралогіі красавіка 

Красавік
22 красавіка - Міжнародны дзень Зямлі. 

Май
22 мая - Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці. 
24 мая - Еўрапейскі дзень паркаў. 
Дата святкавання была абраная ў сувязі з тым, што 

менавіта 24 мая 1909 г. у Еўропе былі створаны першыя 
Нацыянальныя паркі- гэта былі 9 нацыянальных паркаў, 
заснаваных ў Швецыі. 

Чэрвень
5 чэрвеня - Сусветны дзень навакольнага асяроддзя. 
8 чэрвеня - Сусветны дзень акіянаў 
17 чэрвеня - Сусветны дзень барацьбы з апустыньван-

нем і засухай. 
21 чэрвеня - Дзень летняга сонцастаяння. 

Ліпень 
11 ліпеня - Сусветны дзень народанасельніцтва. 

Жнівень
9 жніўня-Міжнародны дзень карэнных народаў свету.

Верасень
23 верасня-Дзень восеньскага раўнадзенства. 
27 верасня - Сусветны дзень турызму
29 верасня - Сусветны дзень мора (дата свята 

ўнікальная для кожнага года.) 
Лістапад

16 лістапада - дзень геаграфічных інфармацыйных 
сістэм.

Снежань 
11 снежня - Міжнародны дзень гор 
18 снежня - Міжнародны дзень мігранта.
22 снежаня - Дзень зімовага сонцастаяння

Міжнародныя святы маюць агульнасусветнае зна-
чэнне, паколькі іх святкуюць усім светам, не глед-
зячы на грамадзянства і нацыянальнасць. Некато-
рыя з гэтых святаў паявіліся параўнальна нядаўна, 
а некаторыя ўзніклі даўно, але і тыя і іншыя дораць 
нам масу станоўчых эмоцый і добрага настрою.

 
Вось некалькі ўжо не геаграфічных, але 

вельмі незвычайных міжнародных святаў: 
11 студзеня - Міжнародны дзень - «Дзякуй»
21 студзеня - Міжнародны дзень абдымкаў 
17 лютага - Дзень спантаннага праяўлення дабрыні 
14 сакавіка - Міжнародны дзень ліку «Пі» 
18  сакавіка - Сусветны дзень сну ( дата свята 

ўнікальная для кожнага года) 
3 мая - Дзень Сонца 
19 верасня - Дзень нараджэння «смайліка»
19 верасня - Міжнародны дзень пераймання піратам. 
7 кастрычніка - Сусветны дзень усмешкі (дата свята 

ўнікальная для кожнага года)
 21 лістапада - Сусветны дзень прывітанняў 

Свят шмат, і ўсе яны розныя. Так ня-
хай жа ў вас будзе сваё адно любімае свята.

Каляндар святочных дат,                                            
якія маюць дачыненне да геаграфіі 
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Падрыхтавау Ягор Левачоу


