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Будынак геаграфічнага факультэта  
і ўніверсітэцкі дворык у пачатку 30-х гадоў
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коратка пра гэты нумар

НАВIНЫ
Што новага здарылася на факультэце  

за верасень? Зараз даведаецеся!

1. Гэты навучальны год прынёс навіны на ка-
федру эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў 
Садружнасці - загадчыкам кафедры быў назна-
чаны Генадзь Зянонавіч Озем, з чым яго шчы-
ра віншуем! Усёй рэдкалегіяй весніка зычым 
Генадзю Зянонавічу плённай, якаснай працы і 
поспехаў на новай пасадзе!

2. Навіна, якая ўзбурыла ўвесь геафак! Змя-
ненне працягу пар з 90 хвілін і перапынкам у 
сярэдзіне на 80 хвілін без перапынку! Гэтая 
рэформа была па-рознаму сустрэта студэнтамі 
і выкладчыкамі геаграфічнага факультэта. Калі 
казаць у лічбах, паводле вынікаў апытанкі ў 
Укантакце «Цi падабаецца вам новы расклад 
званкоў на факультэце?»,  
45% апытаных студэнтаў гэтыя змены сустрэлі 
з радасцю, для 30% раней было спадручней,  
і 25% яшчэ не вызначылі сваіх адносін да новага 
раскладу.

3. Важная падзея адбылася на факультэце так-
сама і для геолагаў - адкрыццё новай кафедры! 
Цяпер усе студэнты-геолагі будуць падзяляц-
ца паміж дзвюма кафедрамі - раней існуючай 
кафедрай дынамічнай геалогіі, загадчыкам якой 
застаўся прафесар Губін Валерый Мікалаевіч, і 
новай кафедрай інжынернай геалогіі і геафізікі, 
загадчыкам якой стаў прафесар Санько Аляк-
сандр Фёдаравіч. Прынцыповай розніцы 
паміж дзейнасцю абедзвюх кафедраў няма. 
Адрознівацца яны будуць толькі некаторымі 
навучальнымі дысцыплінамі і больш вузкай 
скіраванасцю навучальных практык, курсавых 
і дыпломных работ. Больш падрабязна аб змене 
выкладчыцкага складу кафедраў можна даве-
дацца на сайце факультэта.

4. У суботу 27 верасня прайшла гарадская гуль-
ня «Схватка», арганізаваная студэнцкім саюзам 
геаграфічнага факультэта. У шчыльнай бараць-
бе ў гульні перамагла каманда «Гусь і Валера», у 
склад якой уваходзілі 4 чалавекі - трэцякурснікі 
і першакурснікі з геафака. 2-е месца даста-
лося змяшанай камандзе «Залаты чабурэк», 
прадстаўлялі якую першакурснікі мехмата, 
філфака і ДІКСТа. Бронзавы медаль дастаўся 3 
выпуснікам геафака, якія прымалі ўдзел у гульні 
ў складзе каманды пад назвай «Трое і лімон».

 

АД РЭДАКЦЫI
Шаноўны чытач!

Перад табой першы ў гэтым навучальным 
годзе і 33-ці ўвогуле нумар “Экватара”! Вітаем, 
Сябра, і рады, што ты разам з намі! Абяцаем і 
далей радаваць цябе вельмі творчай студэнцкай 
журналістыкай! Ужо некалькі год мы друкуемся 
выключна на роднай мове, і ўпэўнены, што ты 
нас падтрымаешь ў гэтым. Мова– скарб белару-
скай зямлі. Хто, як не мы з табой лепш за ўсіх 
павінны памятаць аб гэтым.

Месяц кастрычнік абяцае быць вельмі на-
сычаным. Па-першае, родная alma-mater свят-
куе 80-ты год са дня нараджэння! Аб мерапры-
емствах, што ўжо адбыліся ці яшчэ чакаюцца, 
ты можаш таксама даведацца ў гэтым нумары. 
Дый традыцыйны капуснік, на якім “малявачкі” 
ўпершыню пакажуць свае здольнасьці, 
безумоўна, будзе вельмі цікавым! А між тым, 
большасць пяцікурснікаў у гэты час робіць 
першыя прафесійныя крокі – вучыць шкаляроў 
геаграфіі ці старанна атрымоўвае вопыт навуко-
ва-вытворчай дзейнасці.

Застаецца толькі дадаць, што мы заўсёды 
гатовы выслухаць усе твае меркаванні наконт 
артыкулаў у нашай афіцыйнай суполцы Укан-
такце. Чакаем як станоўчыя водгукі, так і аб-
грунтаваную крытыку, бо мы рыхтуем кожную 
старонку менавіта для цябе, паважаны спадар 
або спадарыня! А яшчэ мы спадзяемся, што 
рэдкалегія самага геаграфічнага выдання БДУ 
папоўніцца новымі натхнёнымі людзьмі, якім 
ёсць пра што распавесці на старонках “Эквата-
ра”!

Цікавыя лічбы - ст. 3
Нарысы пэўных эмігрантаў - ст. 4
Без дваццаці стагоддзе - ст. 6
Як стаць студэнтам па абмене? - ст. 8
Артыкул аб важным - ст. 10
Эмблемы кафедраў - ст. 10
Крыжаванка - ст. 11
Фотафакт - ст. 12

АНОНС
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СТАТЫСТЫКА

З 29 верасня па 17 кастрычніка на геафаку праводзіцца фотаконкурс  
"Учора, сёння, заўтра"  

Аб'яўленыя наступныя намінацыі:  
"Географы падарожнічаюць", "Практыкі на геафаке", "З гісторыі факультэта".  

Пераможцаў будуць чакаць каштоўныя прызы.  
Выстава работ будзе арганізаваная ў корпусе факультэта. 

Свае фатаздымкі (абавязкова ў фармаце А3 альбо А4) прыносіць  
да студэнткі 4 курса Ірыны Шахновіч альбо да Міхаіла Васільевіча Кухарчыка.

Кафедрай эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці аб’яўлены  
Конкурс на лепшы эскіз новай эмблемы кафедры 

Пераможцу абяцаюць узнагароду ў памеры 500 000 беларускіх рублёў.  
Тэрмін падачы работ - да 05/11/2014. 

Свае варыянты дасылайце на economgeobel@gmail.com

ЦIКАВЫЯ ЛIЧБЫ
 

27 петраграфічных разнавіднасцяў горных парод складаюць “геалагічную алею” –  
калідор на 2 паверсе корпуса (побач з раскладам заняткаў)

На 75 балаў зменшыўся прахадны бал на бюджэтную форму  
адукацыі геафака ў гэтым годзе ў параўнанні з мінулым, 2013-м

Усяго 3 кафедры працавалі на геаграфічным факультэце ў першыя пасляваенныя   
гады: “фізічнай геаграфіі”, “эканамічнай геаграфіі” і “глебазнаўства і геалогіі”.  

У гэтым годзе на факультэце адкрылася ўжо 9 кафедра 

Да +35,6 °С прагрэлася паветра ў Мінску 3 жніўня 2014 года, і гэта - тэмпературны рэкорд 
сталіцы з 1881 года

58 год споўнілася рэктару БДУ – Сяргею Уладзіміравічу Абламейку  
24 верасня гэтага года 

Ад 40 да 50 студэнтаў і выкладчыкаў з БДУ штогод атрымліваюць гранты на стажыроўку  
за мяжой. Інтэрв’ю на гэтую тэму са спецыялістам Упраўлення міжнародных сувязяў БДУ 

чытай на старонцы 8

491 месца заняў БДУ ў  рэйтынгу сусветных універсітэтаў QS World University Ratings

320 000 рублёў –  
такім быў самы высокі курс даляра  

ў беларускіх рублях, а адбылося гэта ў снежні 1999 года

29,4% студэнтаў, паводле апытання «Экватара»,  
незадаволеныя новым раскладам званкоў  

на факультэце

37 кіламетраў – сярэдняя даўжыня маршрута восьмай па ліку гарадской гульні “Схватка”, якая 
была арганізаваная студэнцкім саюзам геаграфічнага факультэта і адбылася 27 верасня

УВАГА! КОНКУРС!

Багдан Пачапскі
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ПОГЛЯД З-ЗА МЯЖЫ

СЯРГЕЙ МЫШЛЯКОЎ  
(вядучы спецыяліст па тэматычнай апрацоўке ДЗЗ 

кампаніі “Совзонд”, Масква, Расія)
Прывітанне ўсяму творчаму калектыву “Экватара”! 

Дзякуй за вашую справу, час ад часу (хаця і рэдка) на-
ведваю сайт геафаку і чытаю вашу газету.

Геафак я скончыў у 2004 годзе па спецыялізацыі 
“ГІС”, пасля навучаўся ў аспірантуры на кафедры 
глебазнаўства, але ў свой час не абараніўся, аб чым 
шкадую. 

Расію для Беларусі цяжка назваць замежжам. 
Асабліва у маім выпадку, бо яшчэ падчас вучобы і ра-
боты ў Мінску вельмі часта наведваў Маскву ды іншыя 
рэгіёны нашай ўсходняй суседкі. Маскву я добра ведаю 
і вельмі люблю гэты горад. 

Працаваў і працую ў галіне геаінфарматыкі і ДЗЗ. 
Падзеі на сусветным і расійскім рынках ГІС і ДЗЗ мяне 
заўседы цікавілі. Таму быў добра дасведчаны і валодаў 

сітуацыяй яшчэ да пе-
раезда ў Расію. Напры-
канцы 2011 года, пра-
цуючы у БелНІЦземе, 
адазваўся на вакансію 
кампаніі “Совзонд”, 
прайшоў сумоўе і быў 
запрошаны на пасаду 
вядучага спецыяліста. 
Працую ўжо больш двух 
гадоў спецыялістам па 
тэматычнай апрацоўцы 
касмічных здымкаў. 

Але насамрэч кола абавязкаў значна шырэйшае. Я 
б ахарактарызаваў сваю працу наступным чынам: 
на 50% менеджар, на 30% інжынер, на 20% навуковы 
супрацоўнік. Г.зн. і швец, і жнец, і на дудзе ігрэц. Пра-
ца вельмі разнастайная: гэта і выкананне тэматычных 
праектаў, звязаных з касмічным маніторынгам, і вяд-
зенне перамоў, і ўдзел у канферэнцыях, і выкладніцкая 
дзейнасць, і рэклама, і шмат чаго яшчэ… Дарэчы, разам 
са мной працуюць яшчэ 2 дзяўчыны, выпускніцы на-
шага геафаку, ГІС-спецыяліст і глебазнаўца. Вось такая 
ў нас тут дружная беларуская суполка, захоўваем гор-
стку Радзімы ў Маскве!  

Галоўны плюс працы ў Маскве – безумоўна больш 
шырокія магчымасці для самарэалізацыі ў параўнанні з 
Беларуссю. Хаця каму як пашанцуе. Для мяне гэта быў 
галоўны фактар пры змене месца працы. Безумоўна, 
вялікім плюсам з’яўляецца фінансавы фактар, бо я ча-
лавек сямейны і мне трэба карміць сям’ю. У любым вы-
падку, у Беларусь можна ў любы момант вярнуцца, хаця 
я і не планую (па меншай меры ў бліжэйшыя гады). 

Змена працы – гэта такі своеасаблівы выклік самому 
сабе ў плане самаразвіцця: “ці здольны?”

Усім студэнтам хачу пажадаць мэтанакіраванасці, 
бо дасягае мэты толькі той, хто сапраўды гэтага вельмі 
жадае. І ўмення правільна распараджацца сваім часам. 
І яшчэ - атрымлівайце асалоду ад студэнцкіх гадоў! Гэта 
самы лепшы ваш час, як банальна гэта б ні гучала!

ПАВАЛ ЧУМАКОЎ  
(макршэйдэр, Індыя)

Што вывучаў на геафаку? Старанна вывучаў 
геадэзію і дэмаграфію. Анціпавай Кацярыне 
Анатольеўне маё асаблівае прывітанне і падзяка  
за ўкладзеныя ў мяне асновы навуковага аналізу. Я за-
ймаюся зараз не гэтым, які з мяне навуковец!? Але ў 
жыцці, на працы вельмі дапамагае. Скончыў у 2008-м. 

Як апынуўся за мяжой, ці цяжка было ўладкавацца? 
Шукаў працу ў інтэрнэце. Даўно ўжо сядзеў на 
геадэзічным форуме geodesist.ru. Аб’ява: «Патрэбныя 
маркшэйдэры на праект будаўніцтва метро ў Індыі». 
Напісаў, і на вялікае дзіва працадаўца адгукнуўся і 
забраў мяне на сумоўе. Далей простае пытанне ад буду-
чага начальніка: «Праз два тыдні сустракаю цябе ў аэ-
рапорце Чэнаі, ля сіняга глобуса. Згодны?» - «Анягож!» 
За тры гады ў горадзе плануецца пабудаваць 40 км ме-
тро, 9 з іх будуе мая кампанія.

Некалькі слоў пра тваю працу. Прафесія - маркшэй-
дэр. Часам 12 гадзін у суткі я праводжу пад зямлёй. 
Неяк мая жонка распавядала сваім калегам пра мужа, 
то яны перапыталі: «Марк Шэйдэр? Ён у цябе яўрэй ці 
немец?» На самой справе ў мае абавязкі ўваходзіць пад-
земная геадэзія - забеспячэнне правільнага руху 
танелепраходчага комплексу і, адпаведна, у далейшым 
выхад шчыта ў патрэбным месцы.

«+» і «-» працы за мяжой ў параўнанні з нашай краінай. 
Плюсы? Галоўнае - прафесійны вопыт у галіне, якая ў 
нас у краіне пакуль адсутнічае. Зараз у Мінску капаюць 
метро па-старому, на 
комплексах узору 1930-
х гадоў. Верагодна, новы 
механізаваны комплекс 
купяць для будаўніцтва 
трэцяй лініі метро. Па-
куль больш чутак на 
гэты конт, чым канкрэт-
най інфармацыі. Увесну 
ў непальскіх Гімалаях 
скарылі трохтысячны 
пік у ваколіцах Анапур-
ны. Па старой геафакаўскай традыцыі ўзнялі беларускі 
сцяг і выпілі бляшанку згушчонкі. Адусюль, дзе бываю, 
шлю сябрам  паштоўкі. 

Упэўнена, што амаль кожны хоць раз марыў аб тым, каб з’ехаць за мяжу. Як кажуць, заўсёды добра там, “дзе нас 
няма”. І жыццё ў замежных краінах падаецца такім сонечным, значна лепшым, чым у нас на Беларусі. Сёння для 
пэўнай колькасці былых геафакаўцаў жыццё і праца за мяжой – гэта паўсядзённасць. У гэтым артыкуле, паважаны 
чытач, ты маеш шыкоўную магчымасць пазнаёміцца з некалькімі гісторыямі тых, хто калісьці вырашыў нешта 
для сябе і зрабіў гэты вялікі крок, часам даўжынёй больш за некалькі тысяч кіламетраў.

НАРЫСЫ ПЭУНЫХ ЭМIГРАНТАУ
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ПОГЛЯД З-ЗА МЯЖЫ
Мінусы? Адкуль ім узяцца? Акіян, заўжды +35, любімая 
жонка і сабака са мною.

Ці ёсць жаданне праз нейкі час вярнуцца дадому? Да-
дому абавязкова вярнуся.

Пажаданні студэнтам геафаку. Прыязджайце ў госці!
АЛЯКСАНДР МАЛОКІН  

(аспірант і навуковы супрацоўнік Тэхналагічнага 
універсітэта штата Джорджыя, ЗША)

Я скончыў геафак ў 2011 годзе з самай маса-
вай і «пралетарскай» спецыяльнасцю - «Геаграфія», 
спецыялізацыя «Дэмаграфія».

Будучы на 5- м курсе, я вырашыў паспрабаваць 
сябе ў магістратуры. На той момант мяне цікавілі 

праблемы транс-
партнай геаграфіі. 
П р а г л я д з е ў ш ы 
вялікую колькасць 
сайтаў геаграфічных 
д э п а р т а м е н т а ў 
універсітэтаў свету, у 
мяне атрымаўся спіс 
тых, якія больш за ўсё 
сумяшчаліся з маімі 
навукова - даследчымі 
цікаўнасцямі. Пас-
ля падачы салідных 

пакетаў дакументаў у камісіі выбраных ВНУ прайшоў 
этап інтэрв’ю, а за ім услед ужо былі прапановы 
залічэння з умовамі фінансавання (вышэйшая аду-
кацыя за мяжой платная апрыёры). Самы цікавы ва-
рыянт быў прапанаваны Універсітэтам Каліфорніі ў 
Дэйвісу. Гэта быў адзіны ўніверсітэт, дзе я падаваўся не 
на геаграфічную, а на інтэрдысцыплінарную праграму 
“Транспартныя тэхналогіі і планаванне” (Transportation 
Technology & Policy).

У ЗША шматлікія магістранты і амаль усе аспіранты 
працуюць у структуры ўніверсітэта: дапамагаюць пра-
фесарам з адукацыйнымі ці даследчымі задачамі. У 
выніку, павінна атрымлівацца нагрузка стандартна-
га працоўнага тыдня, але паколькі навучанне павінна 
быць цяжкім, шмат студэнтаў праводзяць па 60-80 
гадзін за падручнікамі і ў лабараторыях.

Я працую навуковым супрацоўнікам над праектам, 
які вывучае з’явы шматзадачнасці (магчымасці выкон-
ваць некалькі спраў адначасова) і іх ўплыў на выбар 
таго ці іншага віду транспарту падчас шляху на працу/з 
яе. Праект прымушае ўвесь час вырашаць нестандар-
тныя і цікавыя задачы.

Адзін з мінусаў маей працы – студэнтам-навуко-
вым супрацоўнікам не дазволены водпуск. Але гібкі 
працоўны графік, магчымасці дыстанцыйнай працы 
і распаўсюджванне тэлеканферэнцый заўсёды даз-
валяе змяніць становішча на некалькі тыдняў у год 
без шкоды рабочым абавязкам. З плюсаў можна вы-
лучыць фінансавую незалежнасць. Памер стыпендыі 
разлічваецца такім чынам, каб яна пакрывала ўсе не-
абходныя выдаткі студэнтаў. Хоць існуе байка, што па-
мер стыпендыі ледзь-ледзь вышэйшы за ўстаноўлены 
ўзровень беднасці па штаце , каб студэнты не маглі па-
давацца на дзяржаўную падтрымку маламаёмасным.

У мяне ёсць адзіная парада студэнтам геафака. Хоць 
яна банальная, але з разыначкай. Дзяўчаты і хлопцы, 
вучыце мовы! І я кажу не толькі пра замежныя мовы, 
яны вашыя сябры і памочнікі на ўсё жыццё. Мы з вамі 
жывем у інфармацыйным свеце. А гэта значыць, што і з 
камп’ютарамі трэба ўмець размаўляць на зразумелай ім 
мове. Сёння для таго, каб вывучыць мову праграмаван-
ня, не трэба заканчваць профільны факультэт або мець 
схільнасці да матэматыкі . Скрыптовыя мовы, такія як 
Python, маюць інтуітыўна - зразумелую структуру і ва-
лоданне імі дазваляе вам выконваць працу ў некалькі 
разоў хутчэй. А гэта ваша павялічаная прадукцый-
насць працы, якую так вылучаюць працадаўцы і якая 
напрамую ўплывае на памер заробку.

АЛЯКСАНДР КОКШАРАЎ  
(спецыяліст па развіццю знешніх камунікацый, Лондан, 

Вялікабрытанія) 
Навучаўся на геафаку ў 1993-98 гг. Спачатку выбраў 

спецыялiзацыю «Геаэкалогiя i ахова навакальнага ася-
роддзя», але пасля чацвёртага курса перайшоў на «СЭГ 
замежных краiн». 

 Першы раз паехаў за мяжу падчас навучэння ў БДУ 
- па абмене з Рурскiм унiверсiтэтам у Бохуме (Нямеч-
чына), але вырашыў вярнуцца i скончыць адукацыю у 
Мiнску. Потым паступiў у аспiрантуру ў МДУ iмя Лама-
носава ў Маскве. Пасля года ў Маскве паехаў вучыцца 
ў Англiю - спачатку год стажыраваўся ў Оксфардскiм 
унiверсiтэце, а потом застаўся там у аспiрантуры. Су-
марна ў Оксфардзе правёў чатыры гады. Але вырашыў 
не заставацца ў акадэмiчным асяроддзi i больш за 10 
год працаваў эканамiчным 
журналicтам. У мiнулым 
годзе ізноў  змянiў працоўны 
профiль- перайшоў у сек-
тар пiару i камунiкацый 
у тэхналагiчнай кампанii 
ў Лондане, дзе адказ-
ваю за развiццё знешнiх 
камунiкацый у 12 офicах па 
ўсёй зямлi - ад Сан-Паўлу 
да Токiа.

Асноўны плюс працы за мяжой - неабмежаванасць 
кар’ернага росту. Вялiкая свабода, сучасныя тэхналогii, 
магчымасць бiзнэс-вандровак у цiкавыя гарады i 
краiны. На жаль, праца ў Беларусi большасцю не ары-
янтавана на навакольны свет. Не думаю, что калicьцi 
вярнуся ў Мiнск. Нават у Маскву, дзе можна зарабiць 
еўрапейскiя грошы, вяртацца не думаю.

А студэнтам геафака пажадаю знайсцi сябе ў такой 
сферы, да якой ляжыць душа! Калi штосьцi сапраўды 
падабаецца, то тут неабходна дасягнуць самых вы-
шынь. Геаграфiя дае адметнае комплекснае разуменне 
свету - тым, хто хоча гэтае разуменне ўзяць. I - яшчэ: 
вучыце мовы. Кожная мова - дзверы у новы свет, у но-
вую культуру, у новыя магчымасцi. Я размаўляю на 
пяцi мовах - што для Лондана норма. Я ведаю тут люд-
зей, якiя валодаюць нават 8-10 мовамi - i усё ў iх жыццi 
вельмi добра.

Запісала Ніна Літвінка



Ні для каго не сакрэт, што ў гэтым годзе геаграфічны факультэт святкуе 80-годдзе свай-
го існавання. На ўвесь 2014 год распісаны план мерапрыемстваў, прысвечаных святочнай 
даце, зацверджаны рэктарам БДУ. Ніжэй вы можаце паглядзець частку гэтага спісу, у якой 
мы абралі найбольш цікавыя мерапрыемствы кастрычніку, якія пройдуць на геаграфічным 
факультэце альбо прынамсі з удзелам супрацоўнікаў геафака. Дакладныя даты правяд-
зення дадзеных мерапрыемстваў можна даведацца ў падраздзяленняў-арганізатараў.
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БЕЗ ДВАЦЦАЦI1934

ПРАГРАМА МЕРАПРЫЕМСТВАЎ 
1) Юбілейнае пасяджэнне геалагічнага гуртка «Сучасныя праблемы геалогіі, геахіміі і пошукаў 
радовішчаў карысных выкапняў», якое мусіць быць арганізаванае кафедрай дынамічнай геалогіі.
2) 14-17 кастрычніка кафедра геаэкалогіі абавязваецца правесці V Міжнародную навуковую канфе-
рэнцыю на тэму сучасных праблемаў ландшафтазнаўства і геаэкалогіі.
3) 5 лістапада вучоны савет мусіць правесці расшыранае пасяджэнне, якое будзе ўключаць урачы-
стую частку.
4) 6 лістапада адбудзецца дзень выпускніка геаграфічнага факультэта.
5) Прафбюро, пад кіраўніцтвам Ул. М. Зайцава, плануе правесці сустрэчы з ветэранамі факультэта.
6) Кафедра эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці правядзе міжнародны вучэбна-
метадычны семінар «Інтэграцыйныя працэсы на постсавецкай прасторы: рэаліі і перспектывы» 
сумесна з універсітэтамі Масквы, Санкт-Пецярбурга і Кіева.
7) З 25 кастрычніка па 6 лістапада на факультэце будуць праведзены дзве выставы: выстава наву-
чальных дапаможнікаў і навуковых прац выкладчыкаў і супрацоўнікаў факультэта і выстава-кон-
курс фотаздымкаў студэнтаў і выкладчыкаў «Геафак: учора, сёння, заўтра».
8) У лістападзе адбудзецца З’езд Геаграфічнага таварыства. 
9) Кафедра глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм будзе святкаваць Міжнародны Дзень 
ЗІС. 
10) Круглы стол «Лёс і перспектывы рэгіянальнай грамадскай геаграфіі» правядзе кафедра 
эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці. 

Гледзячы на ўвесь спіс мерапрыемстваў, якія плануецца правесці за гэты час святкавання, рэдкалегія 
“Экватара” вырашыла пацікавіцца ў выкладчыкаў: а як раней праходзілі падобныя святы? Насам-
рэч, мы былі здзіўленыя пачутым.

Яўген Аляксеевіч Яротаў. 
Больш за ўсё мне запомніўся 1987 год. У камітэце 
камсамола, дзе цяпер знаходзіцца лабаранцкая 
кафедры фізічнай геаграфіі света і 
адукацыйных тэхналогій, зарадзілася 
ідэя– правесці дні самакіравання на 
факультэце. Ідэя была прапанаваная 
Рыгорам Якаўлевічам Рылюком, які 
ў той час быў, так сказаць, ідэйным 
натхняльнікам факультэта. Расціслаў 
Афанасьевіч Жмойдзяк, з’яўляючыся 
дэканам факультэта, узгадніў з 
рэктаратам ідэю,  і факультэт быў 
адданы ў кіраванне студэнтаў–   
яны сядзелі ў дэканаце, запраўлялі ўсімі

факультэцкімі справамі, праводзілі лекцыі. 
Правялі выбары – мяне (яшчэ студэнта-
пяцікурсніка) абралі дэканам факультэта. Я 

быў далёкі ад сістэмы кіравання, 
але ж мы разумелі, што рас-
клад павінен існаваць, таму 
заняткі, канешне, праводзіліся.

За гэтыя 3 дні была праведзе-
ная велізарная колькасць розных 
мерапрыемстваў. Падзея была дужа 
маштабнага ўзроўня. Усё пачало-
ся з адкрыцця дзвярэй факультэ-
та. Існаваў план мерапрыемстваў, 
сярод якіх – турзлёт у Вязын-

цы, “Што? Дзе? Калі?”, некалькі дыскатэк, 
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адкрытыя лекцыі студэнтаў, КВН, выбары леп-
шага выкладчыка з узнагароджаннем і ўсімі 
ўшанаваннямі. Упершыню была праведзеная 
гульня “Адзін супраць усіх” – я тады гуляў супраць 
знаўцаў. Дарэчы, на КВН да нас у госці прыяз-
джала каманда з Адэсы – “Адэскія джэнтльмены”. 

Яшчэ была імпрэза, прысвечаная юбілею, 
якая праводзілася ў оперным тэатры – выступалі 
знакамітыя музыкі, спевакі. А напрыканцы гэ-
тага вечара ў корпусе факультэта сабраліся 
выпускнікі. Народ гуляў. У апошні дзень адбы-
лася паездка на геабазу – там палілі вогнішча, 
пелі песні. Там жа было праведзена закрыц-
цё свята – канцэрт з 
імпрэзай кафедраў і 
публікацыяй сценгазет.

Акрамя ўсяго гэ-
тага, напрацягу гэ-
тых дзён праводзілася 
мінералагічная выста-
ва – зачаткавая “Ка-
менная казка”, можна 
сказаць. Насамрэч, усе 
праведзеныя тады ме-
рапрыемствы я ўжо не 
ўзгадаю. Аднак уво-
гуле ўсё гэта было фе-
ерычна–нешта было такое, што запомнілася 
ўсім, і ўсе, хто ўдзельнічаў у свяце, гэ-
тыя 3 дні ў будучыні ўзгадвалі з любоўю.

Павел Уладзіміравіч Жумар.
Памятаю 1994 год – тады святкавалася 

60-годдзе факультэта. Расціслаў Афанасьевіч 
Жмойдзяк быў тады дэканам факультэта. Па-
мятаю, зайшоў да яго ў кабінет, а там на яго-
ным стале – куча лістоў. То бок ён прасіў 
спонсарскай дапамогі ад былых выпускнікоў 
– там на арганізацыі розныя лісты былі. Ну 
і, канешне, рэкатарат тады дапамог крыху.

Што тычыцца ўрачыстай часткі – праходзіла 
яна ў актавай зале галоўнага корпуса. На сцэне 
выпускнікі розных гадоў выступалі і дзяліліся 
ўспамінамі. Быў канцэрт ад студэнтаў на-
шага факультэта. Таксама ж там выступала і 
ўніверсітэцкая каманда КВН, касцяк якой ужо 
тады складаўся са студэнтаў нашага факультэта. 

З неафіцыйнай часткі – усе аўдыторыі 
нашага корпуса былі замацаваныя за 
выпускнікамі кожнага года. Апошняму выпу-
ску дасталася самая вялікая аўдыторыя – 312,

яна ў той час была яшчэ пад нумарам 313. 
Там былі ссунутыя сталы – калі ласка, пры-
ходзьце-гутарце. Было даволі весела. Ну а 
што тады адбывалася ў студэнцкім асяроддзі, 
я не ведаю, бо сам ужо быў выкладчыкам.

У 2004 годзе на самім факультэце нічога не 
праводзілася. З мэтай святкавання была арэн-
даваная вялікая зала канцэртнай залы “Мінск”. 
Для кожнага курса выпускнікоў там былі на-
крытыя сталы ў буфеце. Урачыстая частка 
праходзіла ў самой КЗ “Мінск” – ушаноўвалі 
ўсіх выкладчыкаў. Вялікія авацыі тады ўчынілі 
Рыгору Якаўлевічу Рылюку і Вользе Фёдараўне 

Якушцы. Была, канешне, 
і канцэртная праграма. 
Прыехалі нават нейкія 
артысты з Сербіі– відаць, 
па асабістых кантактах 
кагосьці з упраўлення па 
культурных справах. Ну, 
а нефармальная частка 
працягнулася ў буфеце. 

Напэўна, гэта 
ўсё. Можа, Аляк-
сандр Пятровіч што-
небудзь дадасць?

Аляксандр Пятровіч Раманкевіч.
Памятаю, што ў 1994 годзе наш курс быў на 

2 паверсе факультэта. Былі прадстаўлены амаль 
усе курсы, і ўсе кабінеты былі запоўненыя. У 
той час усе былі вельмі дружныя і згуртаваныя.

Магу дадаць яшчэ, што ў гэтым годзе на-
мячаецца дзень адчыненных дзвярэй для 
выпускнікоў – дакладная дата яшчэ не вызна-
чаная. У плане мерапрыемстваў разглядаецца, 
што гэта адбудзецца ў Ліцэі БДУ 6 лістапада. 

Багдан Пачапскі

5 лістапада а 15 гадзіне  
ў актавай зале ліцэя БДУ адбудзецца  

ўрачыстая частка, прысвечаная  
80-годдзю геаграфічнага факультэта.  

Запрашаюцца ўсе выпускнікі факультэта! 
Уваход па запрашальных білетах,  

якія можна набыць да 25 кастрычніка ў 
каб. 315 у Гісавай Людмілы Віктараўны, 

тэл. 2095484.



Восень – гэта не толькі перыяд пажаўцення лістоты, дажджлівага надвор’я і пачатку новага на-
вучальнага года. Восенню пачынаецца сезон падачы заяваў на ўдзел у міжнародных праграмах 
абмену студэнтамі. Ужо хутка будуць афіцыйна абвешчаныя даты дэдлайнаў большай часткі 
праграмаў, у якіх удзельнічае наш універсітэт. Як заўжды, студэнтаў-географаў гэты перыяд так-
сама не абміне. Па гэтай прычыне мы вырашылі звязацца з упраўленнем міжнародных сувязяў БДУ, 
а менавіта – з Людмілай Слівінскай – спецыялістам аддзелу праграмаў і праектаў УМС, якая рас-
павяла нам пра тыя праграмы, дзе удзельнічае наша ўстанова (і не толькі), а таксама высветліла 
шэраг таго, што патрэбна рабіць, каб паехаць навучацца за мяжу як удзельнік праграмы абмену.

- Прывітанне. Раскажы, калі ласка, у 
якіх праграмах абмену могуць прымаць 
удзел студэнты БДУ? І ў якіх праграмах 
менавіта студэнты геаграфічнага факультэта?

- Як гэта працуе: студэнты БДУ могуць пры-
няць удзел ува ўсіх праектах, у якіх удзельнічае 
хаця бы адзін беларускі ўніверсітэт – розніца 
будзе ў катэгорыі, да якой будзе адносіцца сту-
дэнт - калі БДУ з’яўляецца партнёрам у пра-
екце, тады вы належыце да першай катэгорыі  
(Target group 1). Колькасць стыпендый для та-
кой катэгорыі будзе большай, калі жадаеце 
паўдзельнічаць у праекце, дзе БДУ партнерам 
не з’яўляецца. У такім выпадку вы будзеце на-
лежыць да іншай катэгорыі (Target group 2), дзе 
колькасць стыпендый – адзінкі, але, тым не менш, 
яны таксама ёсць. У гэтым годзе будуць  адкрытыя 
конкурсы па пяці праектах, дзе БДУ з’яўляецца 
партнёрам – HUMERIA, HERMES, ELECTRA, MID 
і BASERCAN+. 
Падрабязную 
інфу атрыма-
еце на сай-
тах праектаў, 
спасылкі на 
іх можаце 
знайсці на 
сайце БДУ. 
Інфармацыю пра іншыя праекты, дзе БДУ не 
з’яўляецца партнёрам, шукайце на сайтах на-
шых універсітэтаў. Асабіста ад сябе магу парэка-
мендаваць праект IANUS II, у якім удзельнічае 
БНТУ – менавіта па ім я атрымала стыпендыю 
і зараз праходжу стажыроўку ва ўніверсітэце 
імя Іана Кузы, што ў Румыніі. Што датычыцца 
другой часткі пытання – тэматычных праектаў 
менавіта для геафаку няма: часцей за ўсе тэмы 
праектаў шырэйшыя. Напрыклад, HUMERIA – 
гэта гуманітарныя навукі, ELECTRA – тэхнічныя 
спецыяльнасці і г.д. Таму, каб вызначыць, 

які праект падыходзіць менавіта вам, трэба 
знайсці ўніверсітэт, які прапаноўвае патрэб-
ныя вам курсы. Прасцей кажучы, дзейнічайце 
наступным чынам: заходзьце на сайт праек-
ту, глядзіце,  якія ўніверсітэты з’яўляюцца 
партнёрамі, заходзьце на іх сайты і глядзіце, 
якія курсы вы маглі б вывучаць там адпаведна 
вашай спецыяльнасці з колькасцю 30 ECTS на 
семестр. 
Калі знаходзіце ўніверсітэт з такімі курсамі, 
падавайце дакументы на праект, у якім і 
ўдзельнічае гэты ўніверсітэт.

- А ў якія краіны ёсць магчымасць паехаць 
навучацца?

- Праграма Erasmus Mundus, у рамках якой 
фінансуюцца праекты HUMERIA, HERMES, 
ELECTRA і MID, мае мэтай даць вам магчы-
масць навучацца ў еўрапейскіх універсітэтах, 

таму зноў жа 
глядзіце спісы 
ўніверсіт этаў-
п а р т н ё р а ў 
па кожным 
з праектаў і 
краіны, якія яны 
прадстаўляюць. 
Магу сказаць, 

што топ краін, куды едуць нашыя студэнты – 
гэта Фінляндыя – з ёй мы маем таксама асобны 
праект BASERCAN+  сумесна з Аляксандраўскім 
інстытутам універсітэта Хельсінкі для сацыяль-
ных навук. Далей па папулярнасці ідзе Італія 
(Балонскі ўніверсітэт), нашыя суседзі – Польша 
ды Літва, а таксама Іспанія. Акрамя гэтага, мы 
маем партнёрамі ўніверсітэт Бардо з Францыі 
і ўніверсітэт імя Гумбальдта з Германіі, хаця 
большая частка абменаў з Германіяй праходзіць 
праз ДААД (Нямецкая служба акадэмічных 
абменаў).

ЯК СТАЦЬ СТУДЭНТАМ ПА АБМЕНЕ?
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- Што неабходна для таго, каб прымаць удзел 
у праграмах? Які ўзровень валодання замежнай 
мовай неабходны? Ці вялікую ролю мае вучэбная 
паспяховасць студэнта?

- Існуюць пэўныя патрабаванні для 
ўдзельнікаў пералічаных праектаў, якія я не 
буду разглядаць дэталёва. Скажу наступнае 
– калі вы маеце грамадзянства Беларусі аль-
бо Арменіі, Азербайджана, Грузіі, Малдовы ці 
Украіны, з’яўляецеся студэнтам БДУ другога 
курсу і вышэй, ці навучаецеся ў магістратуры ці 
аспірантуры БДУ, ці працуеце ў БДУ, валодаеце 
нейкай замежнай мовай на узроўні не менш як В2 
і не знаходзіліся на тэрыторыі Еўразвязу болей 
за 12 месяцаў за апошнія 5 год – вы можаце пры-
маць удзел ува ўсіх праектах Erasmus Mundus, 
дзе ўдзельнічаюць беларускія ўніверсітэты  
(з пэўнымі адрозненнямі, аб якіх я ужо казала). 
Звычайна для абмену на першай ступені адукацыі 
хапае ўзроўню В2, што пацвярджаецца дакумен-
там Language Assesment Sheet, які падпісвае ваш 
выкладчык замежнай мовы. Калі ж вы навучае-
цеся ў магістратуры і далей ці падаяце на поўны 
курс навучання з атрыманнем ступені, з вас за-
патрабуюць афіцыйны міжнародны сертыфікат 
кшталту TOEFL і інш. Зразумела, паспяховасць 
кандыдата – адзін  з асноўных фактараў, які пры-
маецца на ўвагу пры вызначэнні стыпендыятаў 
разам з узроўнем валодання замежнай мовай і 
вашай матывацыяй. 

- Ці бывалі такія сітуацыі, калі дзеля таго, 
каб паехаць кудысьці навучацца, студэнты бралі 
акадэмічны адпачынак? Што трэба рабіць, каб не 
трапіць у такую сітуацыю? Як дамаўляцца з дэка-
натам?

- Любая праграма акадэмічнага абмену мае 
мэтай працяг вашай вучобы на пэўны час у 
нейкім іншым універсітэце без неабходнасці яе 
спыняць у родным. Гэта значыць, што ўвесь час, 
які вы навучаецеся там, павінен быць залічаны 
ў вашым родным універсітэце. З гэтай мэтай вы 
складаеце Learning Agreement, які падпісваецца 
ў дэканаце перад тым, як вы з’язджаеце на вучо-
бу за мяжу. У ім вы пазначаеце курсы, якія мае-
це мэтай вывучаць у замежным універсітэце. У 
сваю чаргу подпіс дэкана азначае, што абраныя 
вамі курсы адпавядаюць вашай спецыяльнасці 
і будуць залічаныя вам па вяртанні. Аднак гэта 
сітуацыя ёсць ідэал – на практыцы ўсё выраша-
ецца індывідуальна з выкладчыкамі ды дэкана-
там. Рэцэпту, як дамовіцца, няма.

- Ці можа студэнт паступаць у магістратуру 
адразу за мяжу? Ці вызваляе гэта ад службы ў 
войску?

 - Нагадаю – зараз мы вядзем гаворку аб 
праграмах абмену – яны маюць мэтай, каб 
іх удзельнікі вярнуліся ў родны універсітэт і 
працягнулі там сваю вучобу. Пэўная колькасць 
стыпендый у рамках такіх праектаў выдзяляец-
ца для навучання на поўным курсе з атрыман-
нем ступені магістра, аднак іх адзінкі, большая 
частка стыпендый прызначана для студэнтаў, 
якія навучаюцца ў магістратуры ў Беларусі і 
хацелі б правесці адзін семестр у еўрапейскім 
універсітэце. Безумоўна, вы можаце паступаць 
ў магістратуру за мяжу самастойна ці па нейкіх 
іншых праграмах – напрыклад, па ўрадавых 
стыпендыяльных праграмах замежных краін. 
Але гэта ўжо іншая гісторыя, дзе вы павінныя 
дзейнічаць поўнасцю самастойна ды незалеж-
на ад УМС ці вашага факультэту. Зразумела, 
вашае паступленне за мяжу не вызваліць вас ад 
вашых абавязкаў як выпускніка БДУ – размер-
кавання ў першую чаргу. Таму, калі вы плануе-
це паступаць самастойна, майце гэта на ўвазе.

 - Ну і на напаследак – як з табою могуць 
звязацца студэнты, каб атрымаць больш 
інфармацыі? 

- Дакладныя даты конкурсаў будуць анан-
саваныя пазней – аднак ужо зараз можаце 
атрымаць карысную інфу на сайце БДУ і да-
лей–на сайтах адпаведных праектаў, а таксама 
на старонцы аддзела міжнародных праграмаў 
і праектаў у Facebook (спасылка: https://www.
facebook.com/groups/502179183145185/). 
Напярэдадні конкурсаў будуць праводзіцца 
інфадні па праектах, дзе будуць прэзентаваныя 
дзеючыя праекты ды падрабязная інфармацыя 
аб удзеле ў іх. Таксама студэнты могуць атры-
маць індывідуальныя кансультацыі ў нашых 
калегаў ці звяртацца да нас напрамую – наш 
аддзел працуе на ФМО, аўд. 409 з пн па пт з 8:30 
да 17:15, тэл: 2095447. Я з’яўляюся кантактнай 
асобай па двух праектах – MID і BASERCAN+. 
Мая пошта – slivinskaya@bsu.by, мая кале-
га Вікторыя Андрэева (andreyevaVA@bsu.by), 
адказная за HERMES, астатнія два праекты – 
HUMERIA ды ELECTRA – вядзе Ірына Ананіч 
(аnanich@bsu.by).
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забавы

Кожны дзень, тыдзень, месяц студэнт думае 
аб тым, як сябе пракарміць і выдаткаваць як 
мага менш часу і грошай. Таму я паведаю вам аб 
месцах, дзе можна лёгка і хутка паесці! 

На мой погляд, «геафакаўцы» знаходяцца 
побач з шасцю паўнапраўнымі сталовымі:  
у галоўным корпусе БДУ і дзве каля інтэрната 
нумар 2 (першая за ім, а другая каля спартком-
плексу), на нашым факультэце (але без супоў!), 
на хімфаку і за юрфакам.

Пачнем з першай. Для студэнтаў, якія ўвесь 
свой дзень працуюць на геафаку, гэта — адзін з 
лепшых варыянтаў. Добрая «калекцыя» салатаў 
і асноўных страваў. Інтэр’ер спадабаецца тым, 
хто любіць цёмныя месцы з вельмі разна-
стайнай музыкай, сярод якой кожны знойдзе 
сабе тое, што яму ці ёй падабаецца. Аднак, як 
у любым месцы харчавання, тут ёсць і мінусы. 
Па-першае, у адрозненні ад дзвюх іншых стало-
вых, тут трэба спачатку аднесці посуд, а пасля 
разнос. А па-другое, у гэтай сталоўцы вельмі 
мала розных відаў піражкоў!

Другая сталоўка, якая сёння будзе разглед-
жана, гэта сталоўка каля самога інтэрнату. Яе 
плюсы: яна самая вялікая з трох, большы выбар 
дэсерту,  і  яе інтэр’ер. Яна вельмі падобна да 
звычайных сталовых, якія ёсць у любым горад-
зе. Светлая столя ды падлога. Плюсы не вельмі 
вялікія, на мой погляд, аднак жа і мінусаў 

у яе вельмі вялікіх няма. Але тое, што яна 
знаходзіцца побач з інтэрнатам — гэта добра.

Трэцяя знаходзіцца побач са спарткомплек-
сам БДУ. Плюсы: самая ўтульная з усіх трох. 
Нешта ёсць у ёй такое, з-за чаго хочацца туды 
прыходзіць паесці зноў і зноў. Гэтак жа, яна 
працуе па суботах. Адзіная з усіх. Аднак, калі 
паглядзець на яе з боку траты грошаў і часу — 
яна саступае па гэтай якасці мінулым дзвюм. 

Чацвёртая на хімфаку. Сталоўка ўтульная, 
маленькая. У асартыменце ўсё ёсць — і супы, 
і салаты, і галоўныя стравы. Адрозніваецца ад  
сталоўкі ў галоўным корпусе толькі месцам і ас-
ветленасцю памяшкання. Аднак для некаторых 
гэта можа быць... галоўным фактарам у выбары!

Пятая знаходзіцца за юрфакам. Самая 
галоўная загадка для мяне, бо я там ніколі не 
“трапезничал”. Мне вельмі спадабалася! Цэны 
як і усюды, плюс: вокны ўнутры разнакаля-
ровыя, што вельмі падымае настрой, столь 
таксама выклікае радасць. Сама расстаноўка 
прымусіла мяне запомніць гэтае месца. Але 
чарга вельмі вялікая. А так ўсё добра.

І на дэсерт — буфет геафака. Вельмі блізка да 
студэнта, цэны — прымальныя, за ежу таксама 
плюс. Мінус толькі адзін — няма супоў!

Я спадзяюся, што мой артыкул дапаможа 
вам у выбары. Да сустрэчы, сябры, у чарзе!

а)

б)

в) г) д) е) ё) ж)

1. Кафедра геаграфічнай экалогіі

9. Кафедра геадэзіі і картаграфіі

3. Кафедра дынамічнай геалогіі 

8. Кафедра агульнага землязнаўства і гідраметэяралогіі

5. Кафедра глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм 

6. Кафедра фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій 

7. Кафедра эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаваў Садружнасці  

4. Кафедра эканамічнай геаграфіі замежных краін 
2. Кафедра інжынернай геалогіі і геафізікі

Практычнае заданне ад "Экватара"! Суаднясіце кафедры са сваімі эмблемамі,  
у тым ліку, з эмблемай новай кафедры. Адказы шукайце на старонцы 11

АРТЫКУЛ АБ ВАЖНЫМ

Павел Клімаў

з)



“Дзевер і залувіца не брат і не сястрыца!”
Прапаноўваю вашай увазе крыжаванку на тэму сваяцтва. 

Па гарызанталі:  2 - кожная з дачок у адносінах да іншых дзяцей гэтых жа бацькоў; 5 - сын у 
адносінах да другіх дзяцей гэтых жа бацькоў; 6 - жонка брата; 7 – брат ці сястра, якія з’яўляюцца 
братам (сястрой) па мачысе ці айчыму; 8 -маці мужа; 9 - жончын бацька; 10 - сын сына або дачкі; 
15 -людзі, якія жылі раней, продкі; 16 - родная сястра мужа (мужава сястра); 18 - бацькава ці мат-
чына сястра; жонка дзядзькі; 19 -хросны бацька ў адносінах да бацькоў хросніка і да хроснай маці; 
21 - няродны бацька, муж маці ў адносінах да яе дзяцей ад папярэдняга шлюбу; 24 - няродны сын 
для мужа альбо жонкі ў сям’і. 
Па вертыкалі:  1 - пазашлюбнае дзіця (разм.); 3 - родны брат жонкі (муж жончынай сястры); 4 - 
жонка сына; 11 -чалавек, які ўступіў у пабрацімства; 12 -  муж дачкі; 13 -замужняя жанчына (у 
адносінах да свайго мужа); 14 -  хлопец або мужчына, які мае намер ажаніцца; 15 - дзядзькава 
жонка, цётка; 17 - няродная маці, жонка бацькі ў адносінах да яго дзяцей ад папярэдняга шлюбу;  
20 - жонка аднаго брата ў адносінах да жонкі другога брата; 22 - зяць, прыняты ў сям’ю жонкі, які 
жыве ў доме жонкі, 23 - дачка брата альбо сястры.
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крыжаванка

Павел Клімаў

Ягор Левачоў

 
УВАГА!  

Абвяшчаем аб адкрыцці новай рубрыкі,  
якая пачне выпускацца ў нашым весніку з наступнага нумару.  

Цяпер кожны жадаючы можа паўдзельнічаць у напісанні "Экватара"!  
Для гэтага дастаткова проста даслаць нам сваю гісторыю.  

Тэматыка разнастайна: можаце, напрыклад,  
распавесці пра свае прыгоды падчас вандровак  

альбо проста падзяліцца цікавымі думкамі пра жыццё на факультэце. 
Чакаем вашых артыкулаў з пазнакай "Свабодная старонка"  

на equator.geo@gmail.com.  
Пры наяўнасці нейкіх пытанняў можаце звяртацца  

да любога з членаў рэдкалегіі "Экватара" у VK.

 
ШАНОЎНЫЯ ГЕОГРАФЫ!  

Першакурснікі і ўжо бывалыя чытачы! 
Веснік геаграфічнага факультэта “Экватар”  
шукае таленавітых, актыўных і проста тых, 

хто жадае трапіць у вясёлы і сяброўскі 
калектыў нашай рэдкалегіі.  

Магчыма, вы ўжо ўмееце пісаць добрыя 
артыкулы ці проста жадаеце паспрабаваць– 

мы вам абавязкова дапаможам. 
За інфармацыяй можна звяртацца  

ў асабістыя паведамленні  
да любога з членаў рэдкалегіі  

альбо на e-mail: equator.geo@gmail.com

!!!

Адказы на заданне з эмблемамі кафедр:1-б), 2-з), 3-е), 4-д), 5-ж), 6-в), 7-ё), 8-г), 9-а)
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фотафакт

Яшчэ адно практычнае заданне ад «Экватара».  
Паспрабуйце адгадаць, хто з знаёмых вам выкладчыкаў знаходзіцца на фота!  

Раім не падглядваць ў адказы да пераможнага канца!

 
Рэдактар: Ніна Літвінка 

Рэдкалегія нумара:  
Ніна Літвінка, Багдан Пачапскі, Ягор Левачоў, Павел Клімаў 

Вёрстка: Надзея Шымбалёва 
Карэктар: Вольга Грынь 

Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 

Геаграфічны факультэт БДУ 
Наклад - 120 асобнікаў

Злева направа: 1. Расціслаў Афанасьевіч Жмойдзяк з групай студэнтаў падчас працы на геабазе. 2. Малады і брутальны  
Валеры Станіслававіч Аношка. 3. Маладая Ядвіга Казіміраўна Яловічава танчыць у досыць вядомым ансамблі «Крыжачок».

Тым часам былы дэкан геаграфічнага факультэта - Іван Іванавіч Пірожнік -  
упарта працуе ў Паморскай Акадэміі ў польскім горадзе Слупск.  

Рэдкалегіі "Экватара" ўдалося адшукаць адтуль некалькі фотаздымкаў з тытулаваным прафесарам. 
Шукайце дэкана на фота ніжэй.

АДШУКАЙ ДЭКАНА

Яшчэ фотаздымкаў чакай 
у наступным нумары


