
ЭКВАТАР
в е с н i к  г е а г р аф i ч н а г а  ф а к у л ьт э т а 

н у м а р  3 5  лю т ы ’ 1 5



2   2015•люты•Экватар    

статыстыка

БелГТ

Багдан Пачапскі

60 гадоў споўнілася Беларускаму 
геаграфічнаму таварыству (БелГТ) ў 2014 годзе.
30/09/2012 – дата выхаду апошняй навіны на 
сайце БелГТ.

404 – нумар найбольш распаўсюджанай 
памылкі на web-старонках сайта БелГТ  
(NOT FOUND).

17 чалавек уваходзяць у склад Вучонага 
Савету БелГТ.

7 – найбольшы паказчык унікальных 
наведвальнікаў сайта на суткі за перыяд студ-
зень-люты.

3 па ліку конкурс “Містэр Геа” 
пройдзе напрыканцы сакавіка.

20 гадоў роўна – сярэдні ўзрост двух 
папярэдніх пераможцаў конкурсу.

23 лютага – дэдлайн для падачы анкет на 
ўдзел у конкурсе.

794 фотаздымкі наогул былі запампа-
ваныя на старонку конкурсу “Містэр Геа 2013” 

Укантакце.

7 чалавек-удзельнікаў будуць адабраныя на 
конкурс паводле вынікаў кастынгу.

5 дзён будзе праходзіць выстава-
кірмаш “Каменная казка” у галоўным 
корпусе БДУ (24-28 лютага).

У 2013 годзе праводзілася “Каменная 
казка” апошні раз да гэтага года. 

Каля 100 калекцыянераў прынялі ўдзел у 
выставе-кірмашы ў снежні 2012-га.

У 50 раз у гісторыі пройдзе мінералагічная 
выстава-кірмаш “Каменная казка”.

14:00 – у гэты час, 24 лютага, адбудзецца 
ўрачыстае адкрыццё юбілейнай выставы.

19 сакавіка на геафаку пройдзе мерапрыем-
ства, прысвечанае Дню географа.

3 красавіка на геаграфічным факультэце 
пройдуць IX геалагічныя чытанні “Актуальныя 

пытанні інжынернай геалогіі, гідрагеалогіі і 
рацыянальнага нетракарыстання”.

612 месца (з 22 тысяч) займае БДУ у сус-
ветным рэйтынгу ўніверсітэтаў “Webometrics 

Ranking of world Universities”.

 “Мэта 99” – новы грамадскі рух, сэнс 
якога заключаецца ў сартаванні і перапрацоўцы 

смецця і бытавых адходаў. Далучайся 
да сучаснага экалагічнага руху і ты: 

www.target99.by

ЦIКАВЫЯ  
ЛIЧБЫ

Каменная казка Мiстэр Геа

Цiкавае
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СТАТЫСТЫКА

Падрыхтавала Ніна Літвінка

ЖЫЦЦЁ ПАСЛЯ РАЗМЕРКАВАННЯ
зараз пачалі вольнае плаванне па жыцці пас-
ля адпрацоўкі.  Актуальнае становішча было 
высветлена праз асабістыя размовы з былымі 
студэнтамі, гутарку ў сацыяльных сетках і па 
водгуках сяброў-аднакурснікаў. Атрыманыя 
паказчыкі для кожнага чытача могуць сведчыць 
аб розным, таму пакінем малюнкі без тлумачэн-
ня. 

Спадзяемся, што дадзеная вышэй 
інфармацыя будзе карыснай і натхніць на 
пэўныя думкі аб будучым. А скончыць хацела-
ся б звычайным выказваннем - усё залежыць ад 
цябе і тваіх дзеянняў.  Ды дадаць словы аднаго з 
выпускнікоў:

- У слове «размеркаванне» прысутнічае эле-
мент прымушэння.Размеркаваным я сабе не ад-
чуваю. Сваю заяўку зарабіў і атрымаў сам. Фа-
культэт не рабіў перашкод, але і не дапамагаў.

Так альбо інакш, але перад кожным студэнтам 
нашай краіны паўстае даволі складанае пытанне 
- а што пасля і дзе я буду працаваць? І рознымі 
сродкамі пачынаюцца пошукі таго месца, дзе ты 
будзешь з’яўляцца пяць дзён амаль кожны тыд-
зень бліжэйшыя два гады. Безумоўна, лепей буд-
зе, калі гэтае месца ты адшукаеш сам, магчыма 
могуць дапамагчы бацькі ці знаёмыя. А не - дык 
родны факультэт без працы не пакіне, асабліва 
калі навучаешся за кошт дзяржавы.

Сёння мы пазнаёмім вас з вынікам невялікага 
журналісцкага расследавання на такую акту-
альную тэму размеркавання. Для атрымання 
змешчаных ніжэй дыяграм былі выкарыстаны 
афіцыйныя дадзеныя геаграфічнага факультэта 
аб працаўладкаванні студэнтаў бюджэтнай фор-
мы навучання мінулага 2014 года выпуску. Для 
параўнання ўжываліся аналагічныя дадзеныя 
для 2012 года выпуску, бо менавіта гэтыя людзі
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прасторава-часавы кантынуум

ВАКОЛ СВЕТУ З ВЫКЛАДЧЫКАМI ГЕАФАКУ
На свеце столькі цудоўных месцаў, якія б мы з вялікай радасцю наведалі! І вось зараз у нас ёсць 
магчымасць акунуцца у атмасферу далекіх і неверагодных краін, прагартаць стронкі цікавых 
гісторый, адчуць усю прыгажосць мясцовай прыроды разам з выкладчыкамі геафаку. Давайце 
пачнем нашу захапляльную вандроўку!

Першым нашым спадарожнікам стаў 
КРАСОЎСКІ АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ. Разам з 
ім мы адправімся на іншыі канец свету ў Новую 
Зеландыю.

«Я пабываў у розных краінах, але у 
англамоўнай быў першы раз. У Новую Зелан-
дыю я паехаў з навуковай цікавасцю. У горадзе 
Крайсчэрч праходзіла пасяджэнне генераль-
най асамблеі міжнароднай праграмы SPARK, 
якая займаецца пытаннямі кліматалогіі. Я быў 
першым прадстаўніком нашай краіны на гэтай 
канферэнцыі. Я пабываў у Кантарберыйскiм 
універсітэце, з якім ужо на працягу года БДУ на-
ладжвае супрацоўніцтва.

А зараз я раскажу менавіта пра свой ваяж! 
Новая Зеландыя – гэта былая брытанская 
калонія і на сенняшні дзень там засталася, я б 
сказаў, Брытанія мінулага стагоддзя: і старыя 
аўтамабілі, і цэрквы, і нават уклад часоў той 
Брытаніі. Самае прыгожае і цудоўнае, што я там 
бачыў, гэта блакітныя пінгвіны. Яны жывуць 
толькі ў Новай Зеландыі і іх памер не болей на-
шай качкі. 

На ўсёй тырыторыі 
вельмі шмат кратэраў, гор, 
частыя ўраганы, землятру-
сы. Там трава зусім не такая, 
яна расце ў выглядзе калеч-
ка.  А ўся краіна як вялікая 
ферма… Едзеш – вакол 
алені, казулі, коні, ламы, а 
авечак… Нават існуе такая 
жартоўка - калі пытаешся ў 
іх, колькі чалавек жыве у ва-
шай краіне, 

то яны адказваюць: «А гэта разам з баранамі або 
не?»
Наогул вельмі прыгожая краіна: цудоўная 
прырода, высокія горы, прызрыстыя азёры». – 
паведаў Аляксандр Мікалаевіч.

Далей мы працягнем нашу вандроўку разам з 
ПРАКАПОВІЧАМ СЯРГЕЕМ МІКАЛАЕВІЧАМ.

«Ні разу ў сваім жыцці з турфірмамі не меў 
справу, усё арганізую сам. Першы раз я пабываў 
за мяжой у Ялце, а вось ужо на трэцім курсе я 
вырашыў асвоіць Еўропу. 
   Аднойчы са мной здарыўся цікавы выпа-
дак. Гэта быў тур па Еўропе: Рыга-Брусэль-
Барселона-Мілан-Цюрых. Але даляцеў я толькі 
да Барселоны. Там на апошні дзень майго пры-
быцця і выявіў, што ў мяне скралі пашпарт і 
грошы. Я застаўся ў незнаёмай краіне, дрэнна 
валодаючы замежнай мовай, і мне трэба было 
як-небудзь вяртацца ў Беларусь амаль што з края 
Еўропы.  Але бліжайшая беларуская амбасада 
знаходзілася ва Францыі, у Парыжы, і я пайшоў 
у паліцэйскі ўчастак. Мяне вельмі здзівіла, як 

добра да мяне аднес-
лася паліцыя, бо такіх 
турыстаў, як я, у ніх кож-
ны дзень вельмі шмат. 
Мне падалі інтэрнэт і 
тэлефон з міжнародным 
выхадам. Была ўжо по-
зняя ноч і надзеі, што я 
датэлефануюся да яко-
га-небудзь консульства, 
было зусім мала. Але 
калі я патэлефанаваў 
у МЗС Беларусі, мне 

адказалі і нават звязаліся з консулам у Парыжы.
Цяпер мне неяк трэба было даехаць да Парыжа. 
У савецкіх фільмах людзі часта рабілі тайную 
кішэню з грошамі на ўсякі выпадак, вось такая 
кішэня мяне і выратавала тады. Як жа я быў 
рады бачыць родны сцяг, калі дабраўся да нашай 
амбасады ў Парыжы! 
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прасторава-часавы кантынуум

Мне вельмі хутка зрабілі дакументы, і я даклад-
на памятаю, як я тарапіўся на самалет, які чакаў 
мяне аднаго. Мне вельмі пашанцавала, што по-
бач са мной былі  такія добрыя і адказныя людзі. 

А зараз вось ужо трэці год я лятаю на Ка-
нары. Там такія шчаслівыя людзі, столькі 
ўсмешак на адзінку плошчы я не бачыў ніколі!» - 
падзяліўся сваей незвычайнай гісторыяй Сяргей 
Мікалаевіч.
   

Вялікі дзякуй нашым спадарожнікам за та-
кую цікавую вандроўку!

Падрыхтавала Вікторыя Храмцова

ГЛАБАЛЬНЫЯ ГЕАЛАГIЧНЫЯ НАВIНЫ

- Як атрымалася, что на спецыялiзацыю 
«Геалогiя і разведка карысных выкапаняў» з на-
ступнага года будзе здавацца фiзiка?

- Зыходзячы з існуючага становішча, 
Мінадукацыя за 10 месяцаў да пачатку 
цэнтралізаванага тэставання размяшчае 
інфармацыю аб маючых адбыцца іспытах, якія 
неабходна здаваць па кожнай спецыяльнасці. У 
сувязі з гэтым МА штогод рассылае запыты ва 
ўстановы вышэйшай 
адукацыі (УВА) з мэ-
тай удакладнення дад-
зенага пытання.

С п е ц ы я л ь н а с ц ь 
"Геалогія і разведка 
карысных выкапняў", 
па якой мы рыхтуем 
студэнтаў, ставіцца 
да вучэбна-метадычнага аб'яднання (ВМА) 
вышэйшых навучальных устаноў у галіне 
горназдабыўной прамысловасці і знаходзіцца ў 
БНТУ, у той час як усе астатнія спецыяльнасці, 
па якіх мы рыхтуем спецыялістаў, ставяцца да 
ВМА па прыродазнаўчай навуковай адукацыі. 
Паколькі ВМА вышэйшых навучальных устаноў 
у галіне горназдабыўной прамысловасці 
знаходзіцца ў БНТУ, - міністэрства адправіла 
запыт менавіта ў гэтую навучальную ўстанову. 
Ліст трапіў у рукі першага прарэктара БНТУ. 

Улічваючы, што ў БНТУ таксама рыхтуюць 
геолагаў (спецыяльнасць «Распрацоўка мясцо-
вых карысных выкапняў») прарэктар не стаў 
унікаць у сутнасць праблемы і, не збіраючы 
ВМА (у склад якога ўваходзіць і В.М. Губін), 
паказаў пералік тых экзаменаў, якія здаюць на іх 
спецыяльнасць па геалогіі, гэта значыць фізіку, 
матэматыку і мову.

- Гэта значыць вас аб гэтай навіне нават не 
паведамілі?

- Нам пра гэта 
стала вядома, калі 
інфармацыя ўжо была 
афіцыйна апублікавана 
і змяніць яе ўжо ў гэ-
тым годзе немагчыма, 
паколькі пералічаныя 
дысцыпліны экзаменаў 

публікуецца не менш чым за 10 месяцаў да па-
чатку ЦТ.

- Вы будзеце нейкiм чынам спрабавать змянiць 
сітуацыю?

- Абавязкова. У наступным годзе мы паспра-
буем адыграць сітуацыю назад, але на дадзеным 
этапе пакуль што зрабіць нічога нельга. Мы 
зацікаўлены ў тым, каб на геаграфічны факуль-
тэт па гэтай спецыяльнасці здавалася таксама 
геаграфія, а не фізіка.

Цікавіўся Павел Клімаў

Інтэрв’ю з Дзмітрыем Леанідавічам Івановым, 
дэканам геаграфічнага факультэта

vs.



ХТО 
Тарацько Майя Мікалаеўна

ДАТА НАРАДЖЭННЯ  
28.03.1948 г. (66 гадоў)

МЕСЦА НАРАДЖЭННЯ 
в. Церабуты, Пухавіцкі раён, Мінская вобласць
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блізкія сэрцу геафака

МАЙЯ ТАРАЦЬКО ПРА ТАДЖЫКIСТАН I ГАРДЭРОБ ГЕАФАКА

Што Вам больш за ўсё ў жыцці надае радасць?
Радасць у жыцці мне дастаўляюць, канешне, 
зносіны з маладымі людзьмі, студэнтамі. Мне 
гэта прыносіць вялікае задавальненне – пада-
баецца падказываць ім нешта, падабаецца, калі 
яны радасна бягуць, здаўшы іспыт падчас сесіі, а 
я ім заўсёды даю наказ – “Ні пуху, ні пер’я!”.

Тыпова геаграфічнае пытанне: Вы любіце 
падарожнічаць? Дзе Вам давялося пабываць?
Мой муж – ваенны тапограф. Мы вельмі мно-
га ездзілі па ягонай службе. У маладосці мы 20 
гадоў пражылі ў Таджыкістане, 12 з якіх я ад-
працавала картографам у геолага-выведваль-
най экспедыцыі ў наваколлях горада Ура-Цюбэ. 
Пазней, там жа, я працавала настаўніцай рускай 
мовы і літаратуры ў школе. Акрамя таго, 2 гады 
бязвыезна я пражывала ў Рэспубліцы Малі, 
куды майго мужа таксама накіравалі па служ-
бе. Там я працавала на дыппошце пры амбасад-
зе СССР – гэта быў цікавы досвед. Пасля Малі 
мы вярнуліся ў Таджыкістан, дзе пражылі яшчэ 
2 гады, а потым нас перакінулі ва Украіну – у 
Жытомір. Там я працавала ў школе настаўніцай 
рускай мовы і літаратуры, а таксама выкладала 
дзецям чарчэнне. 

Пасля ўсяго гэтага мы з мужам вярнуліся ў 
Мінск, дзе ўжо да пенсіі я працавала настаўніцай 
ў 195 школе.

Дык, атрымліваецца, што Вы па адукацыі 
настаўніца рускай мовы? 
Не толькі. Насамрэч, у мяне дзве адукацыі: першы 
дыплом быў па спецыяльнасці оптыка-механіка, 
а атрымала я яго ў мінскім політэхнічным ка-
леджы, а другі дыплом – настаўніцы рускай 
мовы і літаратуры, быў атрыманы мной у 
педінстытуце горада Ленінабад (цяпер – Худ-
жанд) у Таджыкістане. У політэхнічным ка-
леджы я вучылася на вячэрнім аддзяленні па 
накіраванні ад заводу – было вельмі цікава, 
таму што я адначасова і навучалася і пра-
цавала ў канструктарскім бюро аддзялення 
кінафотаапаратуры. Жыла тады ў інтэрнаце. Як 
і сучасныя студэнты, час ад часу мы прагульвалі 
лекцыі. Карацей кажучы, было весела. На завод-
зе я тады прайшла вельмі добрую практыку – 
мяне навучылі здорава чарціць, і, калі я абараня-
ла дыплом, мае чарцяжы былі найлепшымі з усіх. 
Гэтым я карысталася ўжо пасля – калі працава-
ла картографам у Таджыкістане. У Ленінабадзе я 
скончыла завочнае аддзяленне педінстытута імя 
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блізкія сэрцу геафака
Кірава. Тады мне было 40 гадоў, у мяне ўжо было 
два дзіцяці. 

А як Вы трапілі на гэтую працу? 
На пенсіі сядзець дома я, вядома, не магла. Сюды 
трапіла, можна сказаць, выпадкова – мне проста 
падказала прыяцелька, якая даўно працавала ў 
гардэробе пры ўніверсітэце, што ёсць такая пра-
ца. Вось я і паспрабавала. А калі паспрабавала 
– так тут і засталася.

І якія новыя якасці Вы набылі дзякуючы гэтай 
працы?
У першую чаргу, тут я якасці не набываю, а 
імкнуся аддаваць іх студэнтам. Часам дапа-
магаю нейкімі парадамі – часта размаўляем з 
дзяўчатамі-студэнткамі на розныя тэмы. Час-
цяком гутарым і з выкладчыкамі. Тым больш, 
улічваючы маю былую занятасць у картаграфіі 
і геалогіі, у нас з імі многа агульных тэм для 
гутаркі. Аднойчы, ужо нябожчык, прафесар 
Высоцкі Эдуард Аляксандравіч, нават падараваў 
мне асабістую кнігу ўспамінаў. 

Дарэчы, якую апошнюю кнігу Вы прачыталі?
Я вельмі люблю гістарычныя раманы. Вось за-
раз, у вольны час на працы, я чытаю раман 
украінскага пісьменніка Паўла Загрэбельнага 
пад назвай “Дзіва” пра адукацыю і прыняццё 
праваслаўя на Русі. Кніга выдатная!

Многім цікава, як і дзе гардэробшчыцы правод-
зяць летні сезон. Чым, напрыклад, займаецеся 
асабіста Вы?
Насамрэч, нічога асаблівага. Летні сезон я пра-
ваджу ў бацькоўскім доме ў вёсцы Церабуты 
Пухавіцкага раёну, у якім раней жылі мае бацькі. 
Усё лета я знаходжуся там – лес, грыбы, ягады, 
лецішча, гарод.

Скажыце, што Вы робіце ў сітуацыях, калі 
працоўны дзень скончыўся, а курткі студэн-
ты яшчэ не забралі?
Калі куртак шмат (праходзіць які-небудзь сход 
або мерапрыемства) сяджу і чакаю, пакуль сту-
дэнты іх забяруць. А калі куртак застаецца, ска-
жам, 2-3, то мы іх перадаем дзяжурным па вахце.
 
А як ставіцеся да студэнтаў, у якіх на куртцы 
няма гафтачцы?
Часам я іх вучу, як трэба правільна рабіць 
гафтачкі, але ў асноўным прышываю іх сама 
– для гэтага ў мяне заўсёды пад рукою ляжаць 
ніткі з іголкай.

Прыемна, што Вы так трапятліва ставіцеся 
да студэнтаў. Ці можаце Вы сказаць, што за 
час працы тут, геаграфічны факультэт стаў 
для Вас другім домам?
Тут я працую ўжо 13 сезон, але я б не сказала, 
што ён стаў для мяне другім домам. Калі б я была 
выкладчыцай – то іншая справа. А так да геафа-
ка я вельмі прывыкла – нават не ўяўляю сабе, 
каб я шукала штосьці іншае. Вось як прыйшла 
сюды – так тут і застыла, прыкіпела да гэтага 
месца. Магчыма і дзякуючы таму, што знаход-
жу тут агульныя тэмы для размовы з-за геалогіі 
і што магу паразмаўляць з людзьмі менавіта аб 
гэтым, бо ўсё маё жыццё прайшло праз гэта – 
камандзіроўкі ды паездкі. 

Ну і апошняе пытанне: што для Вас БДУ?
БДУ для мяне – гэта храм навукі. Я вельмі па-
важаю студэнтаў, якія навучаюцца тут. Мне 
імпануе тое, што яны такія культурныя, і вельмі 
падабаецца, што я магу мець з імі зносіны – 
яны не проста праходзяць міма, а спыняюцца, 
размаўляюць са мной. Мне гэта вельмі падаба-
ецца – мець зносіны з моладдзю.

Гутарыў Багдан Пачапскі
Фота: Аляксандра Крук
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мiстэр геафак

Напярэдадні трэцяга па ліку конкурсу «Містэр геафак» у рэдакцыі нарадзілася ідэя матывацыйнага артыкула. Для 
гэтага прыйшлося задаць пару пытанняў былым удзельнікам конкурсаў «Міс» і «Містэр». Гэта старонка - вынік.

МIСТЭР ГЕАФАК
Арцём Цяцяннікаў, ваенны факультэт, выпускнік.

- Арцём, прывітанне! Раскажы, што табе даў удзел у 
конкурсе 2013 года?
- Па-першае, канешне, самарэалізацыя, па-другое, я 
паказаў сябе і пабароў страх перад сцэнай.
- А што б ты сказаў тым хлопцам, якія яшчэ не могуць 
вырашыць, удзельнічаць ці не?
- Удзельнічайце, няма чаго баяцца, вы ж МУЖЫКІ!

Удзельнік конкурсу «Містар геа - 2011» Аляксандр 
Пякарскі (выпускнік ваеннага факультэту) сказаў, што 
ўдзельнічаў бы і зараз, калі б была такая магчымасць, 
таму жадае тым, хто зараз навучаецца і думае пра кон-
курс – абавязкова ўдзельнічаць!

Задалі некалькі пытанняў і дзеячай Міс факультэта, 
студэнтке 4 курса – Аляксандры Крук.
- Саша, што табе даў удзел у конкурсе?
- Конкурс даў магчымасць паказаць сябе, пазнаёміцца з 
новымі людзьмі. Гэта быў выклік самой сабе: пабароць 
страх выступаць перад публікай. Гэта яшчэ і эмоцыі: 
вялікае задавальненне быць часткай усяго мерапрыем-
ства.
- Галоўнай часткай! Добра, а стала б ты зараз 
удзельнічаць у конкурсе, ведаючы, што ты не перамо-
жаш?
- Хутчэй за ўсё – так! Я бы ўдзельнічала яшчэ раз, нават 
калі б ведала, што шанец не вялікі. Таму што гэта маг-
чымасць разнастаіць свой вольны час. Усе рэпетыцыі, 
фотасесіі і думкі над нумарамі – гэта дакладна не дае 
сумаваць.
- Што б ты сказала тым, хто баіцца падаць заяву?
- Не думайце, проста наперад! Сябры і аднагрупнікі 
вам у дапамогу! Будзе весела!

Трошкі пагутарылі і са студэнткай другога курса, 
«Місс крэатыўнасць - 2014» Алёнай Рубель.
- Калі ўдзельнічала ў конкурсе, ты была на першым 
курсе, не баялася?
- Дзякуючы конкурсу я пазнаёмілася з будучымі 
блізкімі сябрамі, таму і не страшна было. Конкурс да-
памог праверыць сябе, праверыць, на што я здольна, 
паверыць, што цяжкасці мяне не супыняюць і іх мож-
на пераадоліць. Дзякуючы конкурсу ў разы хутчэй 
знаходзіш агульную мову з незнаёмымі людзьмі. «Міс 
геа» - гэта мора пазітыўных эмоцый і новых адчуванняў.
- А стала б зараз удзельнічаць?
- Канешне стала б, гэта ж такая класная падзея ў жыцці!
- Табе было так проста?
- Не, было складана, і час ад часу задавала сабе пытан-
не: «Навошта я ва ўсё гэта ўвязалася?». Але калі кон-
курс скончыўся, то хацелася яшчэ і яшчэ бліскаць на 
сцэне і дараваць людзям радасць відовішча.
- Што б ты пажадала хлопцам, якія зараз думаюць, 

удзельнічаць ці не?
- Смялей! У гэтым жыцці толькі ты ўсё вырашаеш! На-
вошта адмаўляцца ад незабыўных момантаў і новых 
эмоцый? Гэта будзе няпроста, але ўпэўнена, што ўсім 
удзельнікам спадабаецца!

Праз некалькі месяцаў мы даведаемся імя нова-
га Містара, але зараз ім з’яўляецца ўжо выпускнік 
геаграфічнага факультэта – Павел Плюта, і ён кажа, што 
пасля перамогі ён можа са сціплай усмешкай адказваць 
на пытанне «якія дасягненні ў цябе ёсць?»: «Я містар 
геа!». І абавязкова ўдакладняе «не гей, а геа». Паша 
лічыць, што дадаў самаўпэўненасці свайму характару, 
дзякуючы конкурсу. На пытанне стаў бы удзельнічаць 
у конкурсе зараз, ён адказаў: «Абавязкова стаў бы, гэта 
чартоўскі весела, у незалежнасці ад выніку». А вось, 
што Містар геафака сказаў тым, хто яшчэ думае:
- Хлопцы, спадары, лепш зрабіць гэта і потым, магчы-
ма, шкадаваць, чым не зрабіць і, магчыма, шкадаваць. І 
ўвогуле, што вы губляеце? А тое, што атрымаеце – гэта 
я гарантую!

Вольга Лялюйка ўдзельнічала ў конкурсе «Міс геа - 
2012».
- Прывітанне, што табе даў конкурс «Міс геа»?
- Так як я з першага курсу працавала у СтудСаюзе, то 
ад конкурсу не чакала нейкага росту папулярнасці на 
факультэце, не жадала знаёмстваў ці нейкіх зносін з 
актывістамі, гэтага хапала. Таму ў мяне былі 2 невялікія 
мары: па-першае, зноў хацелася прайсці па подзіўму, 
як успаміны аб навучанні ў школе мадэляў, па-другое, 
зрабіць так званы «паказ» баявога майстэрства, якім я 
займаюся.
- У цябе гэта выдатна атрымалася! Не шкадуеш? 
Паўтарыла бы?
- Канешне. У мяне засталіся яскравыя ўспаміны ды 
прыемныя пачуцці.
- Што б ты сказала, хлопцам, якія баяцца ўдзельнічаць 
у такім конкурсе?
- Хлапцы геафака, вы сапраўдныя мужчыны, таму 
ня трэба баяцца зрабіць гэты крок! Студэнцтва – час 
адкрыццяў, прыемнага маленькага бяспамяцтва, новых 
крокаў! Таму, толькі наперад! Вы не пашкадуеце!

Другая Міс у гісторыі геафака, выпускніца 2012 года 
Паліна Мірончык лічыць, што ў падарунак яна атрыма-
ла ня толькі карону, але і новых сяброў:
- Мой удзел у такім конкурсе быў першым у маім 
жыцці, мне было цікава пераадолець свой страх, маг-
чыма, нават не перад сцэнай, а перад тым, што цябе бу-
дуць абмяркоўваць…
- Канешне, абмяркоўваюць шмат. Удзельнічала бы за-
раз?
- Зразумела. Я заўсёды лічыла, што такі конкурс –
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геаграфічны каляндар

Матэрыял: Ніна Літвінка 
Падрыхтавала Кацярына Дунец

гэта не больш, як магчымасць геафака «патусіць», 
але не на ўзроўні «танцы-выпіць-закусіць-і зноў тан-
цы», а так, неяк больш весела. Як паказвае вопыт гэта 
атрымліваецца, калі ёсць элемент спаборніцтва. 
- Што б ты сказала тым хлопцам, якія не могуць зрабіць 
апошні крок на шляху да падачы заявы на ўдзел?
- Я ніколі не разумела, навошта патрэбны сапраўдныя 
конкурсы прыгажосці, які ў іх сэнс? Ісці ўдзельнічаць 
з гэтага пункту гледжання ня трэба, а вось здзівіць, 
павесяліць сваімі талентамі – чаму б не? Толькі трэба 
быць гатовым, што, магчыма, ты станеш асобай для 
плётак на нейкі пэўны час. 

Але мне падабаецца, як пісаў Іван Бунін: «Я не черво-
нец, чтобы всем нравиться!».

Як аўтар скарыстаюся магчымасцю і скажу, што 
такія конкурсы – гэта магчымасць зрабіць сваё сту-
дэнцкае жыццё больш насычаным. Ніколі не лічыў 
сябе самым таленавітым ці прыгожым, але ў мяне было 
вялікае жаданне рэалізаваць сябе ў першым конкурсе 
«Містар геафак». І гэтае жаданне, здаецца, атрымалася, 
раз я перамог. Жадаю кожнаму, хто чытае гэтыя радкі 
ўпэўненасці, крэатыўных думак і, канешне, падаць за-
яву і перамагчы, як мінімум сябе і свае страхі! 

Гутарыў Зміцер Валадзько
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вольная старонка

Барыс Уласеўскі

Цікава часам ведаць, якія стэрэатыпы склаліся пра студэнтаў Геафака сярод студэнтаў, якія вучац-
ца па-за сценамі нашага факультэта. Рэдкалегія весніка «Экватар» паспрабавалі даведацца, што ду-
маюць пра нас студэнты іншых факультэтаў і задалі ім наступныя пытанні:
1. Як, па вашым меркаванні, выглядае тыповы студэнт Геаграфічнага факультэта?
2. Чым адрозніваюцца студэнты вашага факультэта ад студэнтаў Геаграфічнага факультэта?
3. Як вы думаеце, ці лёгка вучыцца на Геаграфічным факультэце?
4. Кім пасля выпуску працуюць географы?

СТЭРЭАТЫПЫ ПРА ГЕОГРАФАУ

Стас Лазута  
студэнт 5 курсу ММФ БДУ

1. З вялікім заплечнікам за пля-
чыма і, магчыма, намётам.
2. Уменне прадказваць на-
двор'е.
3. Калі сапраўды вучыцца, то, 
думаю, не прасцей, чым на мех-
маце (а на мехмаце вучыцца 
вельмі няпроста).
4. Добрымі, вартымі геадэзіс-
тамі.

Аляксандра Караткевіч 
студэнтка   4 курсу Архітэктур-

нага факультэта БНТУ
1. Няголены, нявыспаны, ус-
кудлачаны, і абдымае глобус.
2. Геафакаўцы прасцей (у доб-
рым сэнсе).
3. Ну ў мяне ёсць адзін сябар 
з геафака. Часам мне здаецца, 
што ён наогул не спіць, а толькі  
піша ўсялякія курсачы ды рых-
туецца да кантрольных, якія 
заўсёды заўтра. І выкладчыкі 
заўсёды строгія. Таму я думаю, 
што вельмі цяжка.
4. Географамі - гэта зна-
чыць працаваць яны могуць 
мантажнікамі ў Прамбудзе, або 
крэатыўнымі дырэктарамі ў 
Dozari Club, але ўсё роўна яны 
будуць географамі.

Дар’я Карэтка 
студэнтка 2 курсу гістфака БДУ
1. Тыповы студэнд геафака вы-
глядае як і любы іншы студэнт. 
Я не думаю, што географы моц-
на адрозніваюцца ад іншых.
2. Гісторыкі крыху больш зам-
кнёныя ў свой свет, усе геогра-
фы, якіх я ведаю, вельмі адкры-
тыя рабяты.
3. Не вельмі лёгка. Хутчэй за 
ўсё, прыходзіцца вельмі шмат 
запамінаць і чытаць.
4. Ну, зразумела, выкладчыкамі 
геаграфіі, геолагамі, картогра-
фамі. Яшчэ там нешта з косма-
сам звязанае ёсць.

Дзіяна Уласава 
студэнтка 4 курсу філфака БДУ
1. Тыповы студэнт геаграфіч-
нага факультэта – гэта звычай-
ны чалавек – такі як і ўсе. Але ён 
ведае сталіцы ўсіх краін свету і 
яго не надураць у ювелірнай 
краме.
2. Студэнты вашага факультэта 
ведаюць, дзе можна лепей ад-
пачыць летам за мяжой.
3. Думаю, што на геафаку, як і 
на любым факультэце, вучыц-
ца складана, але, ня гледзячы 
на гэта – цікава.
4. Геолагам, настаўнікам 
геаграфіі, спецыялістам па ка-
дастры і геаінфармацыйным 
сістэмам (гэта проста у мяне 
сяброўка выпускніца вашага 
факультэту).

Аляксандр Лапуцько  
студэнт 3 курсу ІЖ БДУ

1. Географ – гэта хлопец у аку-
лярах і клецістай сарочцы. Не 
вельмі худы – сочыць за сабой, 
але пры гэтым нічога асаблівага 
не носіць.
2. Адрозніваюцца тым, што 
ведаюць значна больш сталіц 
розных краінаў.
3. Мне здаецца, што ня лёгка 
–  усюды ёсць нейкія свае цяж-
касці.
4. У большасці выкладчыкамі.



Па гарызанталі: 
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крыжаванка

Барыс Уласеўскі Ягор Левачоў

Адказы: па-гарызанталі: 2 – Геркулес, 3 – Пегас, 4 – Дзіяніс, 6 – Аід, 8 – Артэміда, 9 – Арэс, 10 – Гера. 12 – Мойры. 
 Па-вертыкалі: 1 – Пасейдон, 5 – Зеўс, 6 – Атлас, 7 – Кентаўр, 9 – Афіна, 11 – Апалон.

Па вертыкалі:  
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фотафакт

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

1. Раманкевіч Аляксандр Пятровіч, загадчык кафедры геадезіі і картаграфіі. 2. Курловіч Дзмітрый Міраслававіч, дацэнт 
кафедры глебазнаўства і ЗІС. 3. Прафесар Клебановіч Мікалай Васільевіч, загадчык кафедры глебазнаўства і ЗІС.

ФОТАФАКТ

 
Рэдактар: Ніна Літвінка 

Рэдкалегія нумара: Багдан Пачапскі, Ягор Левачоў, Ніна Літвінка,  
Зміцер Валадзько, Павел Клімаў, Кацярына Дунец, Вікторыя Храмцова  
Вёрстка: Надзея Шымбалёва 
Карэктар: Вольга Грынь 
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Геаграфічны факультэт БДУ 
Наклад: 120 асобнікаў

Падрыхтавала Ніна Літвінка


