
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 6   к р а с а в i к ’ 1 5



2   2015•красавік•Экватар    

статыстыка

НАВiНЫ ГЕА

Багдан Пачапскі

7 студэнтаў геафаку прынялі ўдзел у конкур-
се Містар Геа 2015. Пераможцам стаў студэнт 2 
курса Максім Кучар.

29 – чалавек агулам (20 выкладчыкаў і 
9студэнтаў) былі прызнаныя лепшымі на фа-
культэце і ўзнагароджаныя прэміяй “Залаты 
глобус”. Лепшым выкладчыкам факультэта па 
традыцыі прызналі Юрыя Кухарчыка.

27 чалавек з кафедры эканамічнай
геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці 
прынялі ўдзел у першым з’ездзе кафедры, прыс-
вечаным дню географа.

2015 год абвясціў беларускі 
ўрад годам моладзі.

2,185 млн (23,08%) маладых люд-
зей ва ўзросце ад 14 да 31 гадоў пражывалі ў  

Беларусі на пачатак 2014 году.

75 год з першага абвяшчэння 
Міжнароднага дня студэнцтва адзначалася ў 

леташнім лістападзе.

27.4 гадоў - сярэдні ўзрост уступлення 
ў першы брак у беларускіх мужчын. Сярод жан-

чын гэты ж паказальнік складае 25,3 гадоў.

70 год перамогі ў другой сусвет-
най вайне адзначае насельніцтва пла-
неты сёлета.

62 краіны з 73 існуючых на той момант 
прымалі ўдзел у другой сусветнай. 

>63000000 чалавечых жыццяў 
наогул забрала вайна.

>260 лагераў смерці існавала на 
тэрыторыі Беларусі падчас другой сусветнай 
вайны.

>200 тон крыві ў год здаюць грамадзяне
Рэспублікі Беларусь. 

40 данацый крыві павінен здаць беларус, каб 
атрымаць званне «ганаровага донара».

 18 - 60 гадоў – такога ўзросту 
павінен быць патэнцыяльны донар 

у нашай краіне.

ЦIКАВЫЯ  
ЛIЧБЫ

Перамога Год моладзi

Донарства
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Зараз мы адправімся ў заха-
пляльную паездку з Курловічам 
Дзмітрыем Міраслававічам.

«Прадстаўнікі нашай белару-
скай арганізацыі Белгорхімпрам 
вывучалі ў Венесуэле радовішча 
фасфарытаў. Мяне запрасілі дас-
ледваць рэльеф і воды. Я часцяком 
хадзіў па тых знакамітых багатых 
лясах, дзе небяспека чакае на кож-
ным кроку. Там прырода велімі 
адрозніваецца ад нашай, асабліва 
вельмі цікава ў джунглях. Адной-
чы на нядзелю мяне пазвалі на 
вадасховішча, якое перапоўнена 
піраннямі. Раней мне ніколі не было 
цікава лавіць рыбу, а тут я злавіў 
больш за ўсіх, і мне так падабала-
ся! Потым за мной замацавалася 
мянушка Містар К а -
рыбас, па на-
зве віда гэтай 
рыбы. Я першы 
раз паспрабаваў 
кракадзіла, мяса падоб-
на на курынае, але шмат 
касцей. Гэтая вандроўка 
пакінула шмат яркіх 
успамінаў і ўражанняў» - 
падзяліўся Дзмітрый Міраслававіч.

Давайце працягнем нашае пада-
рожжа па прасторах Паўночнай 
Амерыкі разам з Уласавым Барысам 

Паўлавічам.
« Я аб’ехаў Амерыку, пачынаючы 

з Нью-Ёрка, Потым Канэкцікут, 
Ваёмінг, Вашынгтон, Лас-
Анджа лес, 

С а н -
Францыска, 
п а р к 

Ёсіміці, Гранд-
Каньён, Лас-Вегас, 
Сан-Дыега. Я 
пабываў ў горадзе-
прывідзе Каліка, дзе раней 
было радофішча срэбра, а калі 
яно скончылася, то людзі пакінулі 

гэтае месца, - і гэта не апошні 
горад-прывід у Амерыцы. Вельмі 
шмат старых пабудоў дзівоснай 
прыгажосці. У горад- зе Гардэн-

Гроў я пабываў у Крышталь-
н ы м саборы . 

Вакол са-
бора разбіты 
цудоўны сад, 
у п ры г ож а н ы 

скульптурнымі 
к а м п а з і ц ы я м і 

і фантанам. 
Цікава тое, што на кожным 

крэсле, на кожным шкле напісана 
хто падарыў гэтую рэч. І так па 
ўсей Амерыцы, на кожнай лаўцы, 
сметніцы, у кожным музеі ёсць 
таблічка, на якой напісана чый гэта 
дар. Амерыканцы вельмі ўдзячны 
народ, і гэтая рыса мяне проста 
заваявала. Многія месцы знаё-
мы з фільмаў, напрыклад, я быў у 
тым гатэлі, дзе здымалі « У джазе 
толькі дзяўчыны». Я бачыў столькі 
цікавага і незвычайнага, столькі 
новага і  неверагоднага – гэта была 
цудоўная вандроўка!» - паведаў Ба-
рыс Паўлавіч.

Вялікі дзякуй нашым выкладчы-
кам за такое цікавае спадарожжа!

ВАКоЛ сВету з ВЫКЛАдЧЫКАмI геАфАКу
Вы гатовыя працягнуць нашу вандроўку і атрымаць яшчэ больш уражанняў і эмоцый? Тады давайце зноў пабы-
ваем у самых цудоўных кутках нашай вялікай планеты.

Цікавілася Вікторыя Храмцова
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госці

ЭЦЬеН ПIге ПРА мIгРАЦЫЮ, ЧЫсЦIНЮ I студЭНЦтВА
27 лютага на кафедры эканамічнай геаграфіі замежных краін па лініі Міжнароднага геаграфічнага саюза 
знаходзіўся з візітам прафесар Універсітэта Нёўшатэль – Эцьен Піге. Для студэнтаў 2 курсу ён выступіў з адкры-
тай лекцыяй на тэму “Міграцыя насельніцтва і змяненне клімату”. Адразу пасля яе мы сустрэліся з паважаным 
прафесарам і паразмаўлялі на разнастайныя тэмы – ад міграцыйнай палітыкі Швейцарыі да студэнцкага жыцця 
і чысціні гарадоў.

Добры дзень. Пачнем з тэмы, 
якая тычыцца непасрэдна Вашай 
прафесійнай дзейнасці. У студзені на 
сайце www.hebdo.ch Вы пісалі, што 
Швейцарыя з’яўляецца адной з вяду-
чых краін свету па іміграцыі (амаль 
30% насельніцтва краіны нарадзіліся 
за мяжой). Як Вы можаце пракамен-
таваць гэту сітуацыю? 

Вітаю! Сапраўды, Швейцарыя – 
адна з вядучых краін свету. Ёсць 
толькі некалькі краін, у якіх пра-
жывае больш імігрантаў на душу 
насельніцтва. 
Гэта тлу-
м а ч ы ц ц а , 
перш за ўсё, 
эканамічным 
с т а н а м 
к р а і н ы 
ў мінулым – пачынаючы з дру-
гой сусветнай вайны. У 1940-х 
Швейцарыі вельмі пашанцавала – 
на яе тэрыторыі не было войскаў і, 
адпаведна, не было разбурэнняў. 
Калі вайна скончылася, усім 
краінам была патрэбна дапамога – 
прамысловасць была знішчана. У 
сваю чаргу, Швейцарыя вырабля-
ла шмат прадуктаў, што прыцяг-
вала людзей у пошуках працы. Да 
таго ж, улады вялі даволі адкрытую 
міграцыйную палітыку. На мой по-
гляд, людзі, што тады прыехалі пра-
цаваць у Швейцарыю, сталі адной 
з асноўных прычын эканамічнага 
поспеху краіны. Гэта, зразумела, до-
бра. У цяперашні час міграцыйная 
палітыка краіны застаецца добрай, 
але ж гэта прыводзіць да некаторых 
цяжкасцяў – напрыклад, існавання 
міграцыйных прытулкаў. Аднак 
нам удаецца рабіць гэтыя прытулкі 
карыснымі для швейцарскай 
эканомікі. Канешне, няма нічога 
ідэальнага, але Швейцарыя ў гэтым 
плане даволі паспяховая краіна.

Ці аказваюць які-небудзь 
уплыў навуковыя даследаванні па 
эканамічнай геаграфіі на дзяржаўнае 
кіраванне ў Швейцарыі?

Найбольшую ролю ў кіраванні 
краінай граюць, зразумела, фінансы 
і эканоміка. Даследаванні ў 
эканамічнай геаграфіі значна больш 
абагульненыя. Аднак швейцарскія 
ўлады даволі адкрытыя для любых 
даследаванняў – на геаграфічныя 
тэмы ў тым ліку. У даследчыкаў ёсць 
магчымасці для кантакту з уладамі. 

Н а п р ы -
клад, ёсць 
міграцыйная 
камісія – яна 
дае парады 
ўладам па 
п ы т а н н я х 

міграцыі.
Добра, раскажыце што-небудзь 

пра студэнцкае жыццё ў Швейцарыі. 
З якімі праблемамі звычайна суты-
каюцца маладыя людзі, якія навуча-
юцца ў ВНУ?

Ты бы лепш спытаўся пра гэта 
ў саміх студэнтаў – яны змаглі бы 
распавесці пра 
гэта больш даклад-
на. На мой погляд, 
ім пашанцавала – у 
Швейцарыі глыбо-
кая ўніверсітэцкая 
сістэма, добрыя графікі праверак 
ведаў і інш. Найбольш цяжкая рэч 
для нашых студэнтаў – гэта грошы, 
таму што дзяржава іх навучэнцам 
не вылучае. Калі ў бацькоў дастат-
кова грошай, то, канешне, напачатку 
вучобы яны сваім дзецям дапамага-
юць. Аднак звычайна праз некато-
ры час яны кажуць: “Гэй, ідзі ўжо 
працаваць!”. Заробкі даволі высокія, 
але і кошт пражывання таксама. На-
прыклад, калі ты студэнт і ты хочаш 
мець пакой ў інтэрнаце, табе трэ-

ба плаціць 500 долараў штомесяц. 
Такім чынам атрымліваецца, што 
або плацяць твае бацькі, або ты вы-
мушаны ісці працаваць. Аднойчы 
на лекцыі я спытаў студэнтаў: “Хто 
з вас працуе не менш, чым 20-40 
гадзін на тыдзень?”. Атрымалася, 
што 80% працуюць – і гэта звычай-
ныя студэнты! У мяне быў наву-
чэнец, які, перад тым, як прыйсці 
на маю лекцыю, якая пачыналася 
а 10-й гадзіне, уставаў у 5 гадзін 
раніцы і ішоў на працу, дзе збіраў і 
чысціў капусту. А пасля заняткаў ён 
зноў ішоў працаваць. У Швейцарыі 
зараз многа палітыкаў, якія кажуць 
пра неабходнасць выплаты студэн-
там хаця бы мінімуму грошай.

А што наконт студэнцкіх 
аб’яднанняў ва ўніверсітэце 
Нёўшатэль? Чым яны займаюцца?

В а 
ў н і в е р с і т эце , 
дзе я працую, 
н а в у ч а ю ц ц а 
250 студэнтаў-
г е о г р а ф а ў . 

У іх ёсць аб’яднанне, у якое яны 
плацяць невялікія ўнёскі. Сту-
дэнты арганізуюць канферэнцыі, 
паездкі ў цікавыя мясціны. Такса-
ма яны жа праяўляюць актыўнасць 
у сітуацыях, калі незадаволеныя 
нейкімі зменамі ў, напрыклад, наву-
чальных праграмах. 

Працяг на стар 10

ЛЮДЗІ, ШТО ТАДЫ ПРЫЕХАЛІ ПРА-
ЦАВАЦЬ У ШВЕЙЦАРЫЮ, СТАЛІ 
АДНОЙ З АСНОЎНЫХ ПРЫЧЫН 
ЭКАНАМІЧНАГА ПОСПЕХУ КРАІНЫ

НАЙБОЛЬШ ЦЯЖКАЯ РЭЧ ДЛЯ 
НАШЫХ СТУДЭНТАЎ – ГЭТА 
ГРОШЫ, ТАМУ ШТО ДЗЯРЖАВА 
ІХ НАВУЧЭНЦАМ НЕ ВЫЛУЧАЕ

ХТО: прафесар Эцьен Піге (Etienne Piguet) 
– загадчык камісіі па геаграфіі насельніцтва 

Міжнароднага геаграфічнага саюза (IGU), загад-
чык Швейцарскага нацыянальнага камітэта IGU.

ЧАМУ: мы не маглі не сустрэцца з адным з 
галоўных географаў Швейцарыі, калі даведаліся, 

што ён плануе наведаць Мінск.
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Цікавіўся Ягор Левачоў

ВестАЧКА здАЛёК

- Як вядома нашым чытачам, 
Вы зараз знаходзіцеся ў Кракаве на 
стажыроўцы ў межах праграмы 
Эразмус Мундус, дарэчы ў гэтым 
годзе 3 чалавекі з нашага факультэ-
та атрымалі такія гранты. Што 
менавіта Вас зацікавіла ў гэтай 
магчымасці міжнароднага абме-
ну? 

- Прычыны ў ва ўсіх ад-
нолькавыя – развівацца, на-
магацца стаць крыху леп-
шым ў сваёй прафесіі. І ўсе 
папярэднія стажыроўкі былі 
прадыктаваныя той жа пры-
чынай. Вось толькі на працяглы 
час хацелася паехаць туды, дзе вельмі 
паспяхова развіваецца сацыяльна-
эканамічная геаграфія і тая 
ейная вузкая вобласць, 
якой я займаюся. І вось 
нарэшце ў праграме 
ELECTRA ў кансорцы-
юме з’явіўся Ягелонскі 
ўніверсітэт. Канешне ж, я 
адразу пачала афармляць 
заяўку!

- Калі міжнародны абмен 
студэнтамі нам зразумелы, тады 
цікава, насколькі ён адрозніваецца ад 
выкладчыцкага. Хацелася б даведацца, 
чаму вучаць выкладчыкаў за мяжой?  

- Адрозніваецца вельмі. На-
прыклад, у адрозненне ад 
студэнтаў, мне не трэба навед-
ваць заняткі (за выключэннем 
толькі тых выпадкаў, калі я іх 
праводжу :-). Але я хаджу на 
цікавыя мне лекцыі і семінары 
(і нават некалькі курсаў цал-
кам). Гэта не проста спосаб 
атрымання новай інфармацыі ў межах 
асобнага прадмету, але яшчэ і магчы-
масць параўнаць падыходы да падачы 

матэрыялу і шматлікія іншыя рэчы. 
Асноўная задача такой стажыроўкі 
- гэта навуковы праект па заяўленай 
тэме. Плюс трэба яшчэ прачытаць 
курс лекцый на англійскай мове. Ва-
рыянты лекцыйных курсаў паказва-
юцца яшчэ на стадыі падачы заяўкі. 

Дэмаграфічны аналіз і прагна-
заванне са мной у гэтым се-
местры вывучаюць студэнты 
з Нямеччыны, Францыі, Ву-
горшчыны і Румыніі.

- Ці  цяжка прайсці конкурс 
і папасці выкладчыку на та-

кую праграму?
- Я не ведаю дакладна, напэўна, 

у УМС лепш могуць распавесці пра 
тое, колькі прэтэндэнтаў і які кон-

курс і г.д. Мне вядома 
толькі адно - стыпен-
дый на стажыроўкі 
Post-Doctoral заўсёды 
не шмат, а вось колькі 
на іх прэтэндэнтаў - не 
ведаю. Вядома, калi 
падаеш заяўку, важна, 

каб тэма твайго праек-
ту была блізкая тым дас-

л е д а - ванням, якімі займаюцца 
ў меркаваным месцы стажыроўкі, 
плюс павінна быць больш-менш пры-
стойнае рэзюмэ, з якога таксама бач-

на, што чалавек працуе менавіта 
ў гэтай сферы. У адваротным 
выпадку немагчыма атрымаць 
ліст падтрымкі з прымаючага 
ўніверсітэту, а без яго заяўку 
не падасі. З сертыфікатам, што 
пацвярджае веданне англійскай 
мовы, таксама строга. Так што 
трэба некалькі гадоў папра-

цаваць, каб потым заяўка па такому 
тыпу мабільнасці мела шанцы на по-
спех.

- Мо Вы маеце цікавую гісторыю, 
якую Вы хацелі б распавесці нашым 
чытачам?

- Цікавага шмат кожны дзень! 
Кур’ёзаў спачатку было нямала. Так, 
напрыклад, праз пару тыдняў знаход-
жання тут, у меню ўніверсітэцкага 
кафэ мяне асабліва пачаў вабіць радок 
- боршч. Замаўляю ... І атрымліваю ў 
супавую чашу з празрыстай вадкас-
цю чырвонага колеру ў якой нічога, 
чыста нічога акрамя вадкасці няма, 
і асобна на талерцы два кракеты. На 
смак нядрэнна, але нічога агульнага з 
нашым разуменнем першай стравы не 
мае. На другі дзень, вывучаючы спіс 
супаў у меню, настойліва спрабавала 
высветліць, ці моцна салёны расол, 
а апынулася, што расол - гэта булён. 
Вось такі гастранамічны вопыт ... Але 
вы за мяне не хвалюйцеся, цяпер ужо 
і з мясцовай кухняй я знаёмая добра, 
ды і з польскай мовай справы лепей.

Дзякуй вялікі, Людміла 
Уладзіміраўна, рэдкалегія весніка 
жадае Вам  паспяховага працягу 
стажыроўкі! Да сустрэчы!

Вітаю дарагіх чытачоў! Нашыя студэнты нярэдка з’язджаюць па веды за мяжу. Але не толькі студэн-
ты, выкладчыкі таксама. Зараз на стажыроўцы ў Кракаве знаходзіцца выкладчыца кафедры эканамічнай 
геаграфіі замежных краін Людміла Факеева. Рэдкалегія весніка вырашыла даведацца як яна там маецца. 
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Містар геа

Ну вось і скончылася самае доўгачаканае мерапрыемства геафака, але палкасці яшчэ не прыціхлі. Рэдкалегія 
ЭКВАТАР’а вырашыла пагутарыць з удзельнікамі і падліць алею ў полымя

м А К с I м  К у Ч А Р  -  м I с т А Р

Сапраўды, гэтае мерапрыемства 
было самым абмяркоўвываемым. 
Думаю, большая частка студэнтаў 
усё ж такі заходзіла ў суполку 
Ўкантакце, упадабляла фотаздымкі і 
відэазапісы. Усе сачылі за мерапры-
емствам. Для даведкі: відэазапісы 
ўдзельнікаў праглядзелі агулам 
амаль 4,5 тысячы разоў. А агульная 
колькасць наведвальнікаў суполкі 
дасягнула больш за 2,5 тысячы, за 
апошнія 30 дзён сярэдняя колькасць 
наведвальнікаў за дзень - больш за 
380. 

І вось 26-га сакавіка ў адным са 
сталічных клубаў Студэнцкі саюз ге-
афака арганізаваў спаборніцтва для 
сапраўдных мужчынаў факультэта. 
У гэтым спаборніцтве ўдзельнічалі 
студэнты розных курсаў - з 2-га па 
5-ы.  Намінантамі конкурсу былі: 
Богуш Уладзіслаў, Максім Кучар, 
Данііл Шыла, Сяргей Шакура, Іван 
Буко, Міхаіл Тамашоў і Павел Крот. 

Усе ўдзельнікі перад тым, як 
папасці ў клуб, прайшлі жорскі ка-
стынг: стаўшы канкурсантамі яны 
ўдзельнічалі ў дзвюх фотасесіях, 
здымалі відэаролікі і, канешне ж, 
рыхтаваліся да сваіх феерычных 
выступленняў у клубе «Цэнтар». 
Усе матэрыялы вы можаце зноў жа 
паглядзець у афіцыйнай суполцы 
мерапрыемства Ўкантакце.

Вернемся да клуба.  Ужо пасля 
21 вечара ў клубе ўдзельнікі кон-
курсу прадстаўлялі публіцы свае 
нумары: візітку, жаночыя фантазіі, 
творчы нумар, дэфіле «Прафесіі», 
інтэлектуальны конкурс і дэфіле ў 

плаўках, ну і фінальны выхад. За-
значым, што вёў праграму Аляк-
сей Сапрыкін, выпускнік геафака, і 
самае галоўнае, здаецца, гэта была 
першая беларускамоўная праграма 
на геафаку такога узроўня. Дзякуй 
за мову!

Як вядома, шмат чаго залежыць 
ад журы. Гэтае свята «журылі»: Ры-
гор Пасрэднік, Юлія Ішмуратава, 
Яўген Казлоў, Наталля Капацэвіч, 
Наста Міцкевіч, Ганна Ганчарова і 
Аляксандра Крук.

Спадзяюся, усе ведаюць вынікі 
конкурса, але не будзе залішнім на-
гадаць пераможцаў:
МІСТАР ГЕА:  Максім КУЧАР
ПЕРШЫ ВІЦА-МІСТАР: Улад БОГУШ
ДРУГІ ВІЦА-МІСТАР: Павел КРОТ
Містар Папулярнасць - Данііл 
ШЫЛА
Містар Фота - Павел КРОТ
Лепшае Відэа - Павел КРОТ
Містар Крэатыў - Данііл ШЫЛА
Містар Талент - Міхась ТАМАШОў
Містар Стыль - Іван БУКО
Містар Спорт - Сяргей ШАКУРА
Містар Інтэлект - Максім КУЧАР

І як заўсёды, пасля гэтага конкур-
су шмат будзе гутарак, «чэсна-ня-
чэсна» і г.д. Але не будзем асуджаць 
кампетэнтнае журы і арганізатараў 
конкурсу і даведаемся на меркаванні 
саміх удзельнікаў, яно куды больш 
цікавае за нашае, мы ж не прымалі 
ўдзел. Аднак, як вядома, некаторыя 
з удзельнікаў адразу пасля конкур-
су сыходзілі з-за кулісаў, нават не 
паціснуўшы рукі. Шмат хто пасля 
аб’яўлення вынікаў конкурсу быў 
збянтэжаны, гэта было бачна па тва-
рах  і па тым, што амаль адразу ўсе 
пачалі сыходзіць з танцпляцоўкі. 

Містар Геа КУЧАР кажа, что гэты 
конкурс быў лепшы за мінулы ў сэн-
се арганізацыі, але інтэлектуальны 
конкурс аніхто не ўпадабаў, зараз 
Максім адчувае зайздросць з боку 
ўдзельнікаў, але добрую зайздросць. 
«Усё было крута! Была добрая 
спартыўная атмасфера!» - дзеліцца 
сваімі пачуццямі Максім. Дарэ-
чы нумар сп. Кучара «Burlesque» 
запрасілі паказаць на «Міс фізфак». 
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свята кожны дзень

У сваю чаргу дае дрэнную ад-
знаку Улад Богуш таксама 
інтэлектуальнаму конкурсу і шукае 
жаночую сукенку. Калі ў вас ёсць 
інфармацыя пра яе знаходжанне - 
тэлефануце сюды: +375445784561. 
Гэтыя 2 удзельнікі, канешне ж, за-
даволеныя сваім выступленнем і 
занятымі месцамі) 

У сваю чаргу, Данііл Шыла заявіў: 
«Атрымаў шмат задавальнення, 
кантактаў. Адкрыў для сябе новых 
людзей, па-іншаму пабачыў тых, 
каго ўжо ведаў. Адчуў змены ў сабе. 
Удзячны ўсім тым, хто меў да гэтага 
дачыненне!»

Спадзяюся, што кожны з вас, 
шаноўныя чытачы, атрымаў асало-
ду ад правядзення «Містар ГЕА». 
Рэдкалегія выказвае падзяку ўсім, 
хто прымаў удзел у арганізацыі, а 
таксама тым, хто ўсё ж такі дайшоў 
да клуба. Для гэтага таксама не 
складана) Поспехаў!

 Атрымлiваць узнагароды i 
граматы як лепшыя студэнты і 
выкладчыкi кафедр выходзiлi 9 
выкладчыкаў i 8 студэнтаў (на кафе-
дры «Iнжынернай геалогii» пакуль 
няма студэнтаў).

Разам са старымі намiнацыямi 
былi i тыя, якiя былi ўведзены 
толькi ў гэтым годзе. Гэта такiя 
намiнацыi, як: «самы стылёвы вы-
кладчык» (жанчына – Пiсарчук 
Наталля Мiхайлаўна, мужчы-
на – Казлоў Яўген Анатольевiч), 
«самы жыццярадасны выкладчык» 
(Шчасная Iрына Iосiфаўна), «самы 
спартыўны выкладчык» (Новiк 
Аляксей Аляксандравiч), «кароль/
каралева практык» (Мурашка Ла-
рыса Iванаўна), «лепшы прамоўца» 

(Яротаў Аляксей Яўгеньевiч), 
«граза аўтарытэтаў» (Кухарчык 
Мiхаiл Васiльевiч) i «за вернасць 
факультэту» (Жмойдзяк Расцiслаў 
Афанасьевiч). 

Таксама нельга не згадаць аб тым, 
што дэкану факультэта Iванову 
Дзмітрыю Леанiдавiчу была ўручана 
ўзнагарода «Правiльным курсам».

На працягу ўсяго свята не давалi 
засумаваць выканаўцы песень, пад-
бадзёрваючы гледачоў. 

 Агулам свята прайшло цiкава i 
нiкога не пакінула абыякавым. Ад-
нак, яно толькi распачало цыкл 
святаў на геаграфiчным факультэце.

Астатнiя вынiкi прэмii «Залаты 
глобус» 2015

дзеНЬ геогРАфА
19 сакавiка на геафаку прайшло штогадовае свята факультэта 

– Дзень географа. У арганiзацыi гэтага свята прынялi ўдзел такiя 
студэнцкiя арганiзацыi як: Студэнцкая рада аб якасці адукацыі, прафса-
юз i Студэнцкі саюз

Успамінаў Ягор Левачоў
Фота: Аляксандр Шэлегаў

    працяг там)

г е А  20 1 5
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свята кожны дзень (працяг)

дзеНЬ геогРАфА

Вынiкi прэмii «Залаты глобус» 
2015:

- Лепшы выкладчык кафедры 
геаграфічнай экалогii 2015

Марозаў Яўген Уладзiмiравiч
Студэнт: Голуб Вольга
- Лепшы выкладчык кафедры 

геадэзii і картаграфii 2015
Раманкевiч Аляксандр Пятровiч
Студэнт: Цюрын Iгар
-Лепшы выкладчык кафедры 

дынамiчнай геалогii 2015
Губiн Валерый Мiкалаевiч
Студэнт: Дубаневiч Маргарыта
- Лепшы выкладчык кафедры 

iнжынернай геалогii і геафiзiкі 2015
Матузка Аляксандр Мiкалаевiч
- Лепшы выкладчык кафе-

дры агульнага землязнаўства і 
гідраметэаралогii 2015

Мацюшэўская Кацярына 
Вiктараўна

Студэнт: Буякоў Іван
- Лепшы выкладчык кафе-

дры глебазнаўства и зямельных 
iнфармацыйных сiстэм 2015

Курловiч Дзмітрый Мiраслававiч
Студэнт: Цярэш Юлiя

- Лепшы выкладчык кафедры 
фiзiчнай геаграфii мiра і адукацый-
ных тэхналогiй 2015

Кальмакова Алена Генадзьеўна
Студэнт: Кукрэш Каралiна
- Лепшы выкладчык кафедры 

эканамічнай геаграфii Беларусi і 
краiн Садружнасцi 2015

Озем Генадзь Зянонавiч
Студэнт: Арчынскi Вячаслаў
- Лепшы выкладчык кафедры 

эканамiчнай геаграфii замежных 
краiн 2015

Анціпава Кацярына Анатольеўна
Студэнт: Малькевiч Эла
- «Лепшы малады выкладчык» 

2015
Безручонак Андрэй Пятровiч
- «Лепшы выкладчык года» 2015
Кухарчык Юры Васiльевiч
«Лепшы студэнт года» 2015
Ірына Шахновіч
Рэдкалегія весніка геаграфічнага 

факультэта “ЭКВАТАР” шчыра 
віньшуе пераможцаў, а тыя, хто не 
атрымаў сёлета – загляне сонца і ў 
вашае ваконца!

Студэнцкая рада аб якасці 
адукацыі і прафкам сёння 
(1 красавіка) падыходзілі да 
супрацоўнікаў дэканату і вырашалі 
пытанні наконт нагрузкі студэнтаў. 

Як аказалася, існуе такі дакумент, 
які мае назву: «Парадак распрацоўкі, 
зацвярджэння і рэгістрацыі вучэб-
ных планаў для першай ступені вы-
шэйшай адукацыі». Там напісана, 
што нагрузка студэнтаў выпускных 
і перадвыпускных курсаў не павінна 
перавышаць 32 гадзіны на тыдзень. 

Наш дэканат з гэтым, канеш-
не ж, пагаджаецца, тым больш, 
што гэты парадак зацверджаны 
міністэрствам адукацыі. Але, як 
адзначылі ў дэканаце: такія прад-
меты, як фізкультура, асновы 
прадпрымальніцкай дзейнасці і г.д. 
- ФАКУЛЬТАТЫВЫ. Але па іх трэба 
здаваць залік, супадзенне - не ду-
маю. І, напрыклад, для мяне залік 
па фізкультуры быў заўсёды як ба-
рацьба за ўраджай. 

Атрымоўваецца мы маем 
факультатыў, які абавязковы, і маем 
перанагрузку на студэнтаў, і шосты 
працоўны дзень. 

Наконт заліку па асновам 
прадпрымальніцкай дзейнасці так-
сама ёсць пытанні: раз гэта залік, які 
быццам бы мы абіраем самастойна, 
то чаму ён толькі для географаў? 
Геолагі і гісы не будуць адкрываць 
прыватные прадпрыемствы? 

Такім чынам наш універсітэт ідзе 
ў Балонскі працэс. Сёння ці заўтра - 
усё роўна ён прыйдзе. 

А наконт нашага раскладу 
заняткаў - дык, тыя групы, што 
падыходзілі, уладкавалі свае пра-
блемы і знайшлі саламонава рашэн-
не з дэканатам. Таму задумайцеся, 
хочаце вы хадзіць прымусова на 
фізкультуру ці добраахвотна.

Шмат пытанняў. Але вырашаць іх 
павінны ўсе разам  - і дэканат, і сту-
дэнты!

Павел Клімаў

фАКуЛЬтАтЫВЫ IсНуЮЦЬ 
НА фАКуЛЬтЭЦе

Ягор Левачоў
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адукацыя

З павагай, рэдактар Весніка геаграфічнага факультэта,
магістрант кафедры геадэзіі і картаграфіі

Ніна Літвінка.

ЧЫРВоНЫ КоЛеР дЫПЛомА мАгIстРА
Зараз я паспрабую зрабіць для нашых чытачоў трошкі больш зразумелай такую невядомую з’яву геафакаўскай 
і ўвогуле беларускай адукацыі, як»магістратура». Пэўны досвед у гэтым пытанні я атрымала, бо праз некалькі 
месяцаў гэтая прыступка майго жыцця застанецца ў мінулым. Далей распавяду пра свае ўражанні ад наву-
чальнага працэсу ды некаторыя перспектывы пасля заканчэння. Але хачу папярэдзіць, што ўсё надрукаванае 
на гэтай старонцы з’яўляецца маім асабістым меркаваннем і можа адрознівацца ад таго, што кажуць зверху.

Пачну з таго, што напрыканцы чэр-
веня цэлы натоўп моладзі атрымае-
такі вышэйшую геагафічную аду-
кацыю і ўжо праз месяц пасля таго 
будзе адпрацоўваць два гады па 
размеркаванні. Між тым, існуе шэ-
раг тых, каму не хапіла пяці год сту-
дэнцкага жыцця ды не дае супакоіцца 
вялікая прага да ведаў. Калі гэты сказ 
менавіта пра цябе, паважаны чытач, 
то няма лепшага шляху, як паступіць у 
магістратуру. Але ў кожнага свой сус-
вет і папярэдні сказ насамрэч проста 
прыгожы адказ на пытанне “навошта 
гэта табе?” З больш блізкіх да жыцця 
прычын асноўная, вядома, - незада-
воленасць размеркаваннем, хтосьці 
рыхтуецца да аспірантуры, некаторыя 
ўвогуле спадзяюцца на год “таннага” 
жыцця ў інтэрнаце. Так альбо інакш, 
родны факультэт у гэтым годзе пла-
нуе абраць 8 географаў, 5 эколагаў і 
5 геолагаў для навучання на другой 
ступені вышэйшай адукацыі за кошт 
дзяржавы. 

Уступныя іспыты. Недзе ў пер-
шых лічбах ліпеня камісія з самых 
аўтарытэтных выкладчыкаў – звычай-
на дэкана і двух загадчыкаў кафедр – 
заслухае твае адказы на пытанні і вы-
нясе вердыкт. Для падрыхтоўкі няма 
пэўнай колькасьці пытанняў, толькі 
вялізная праграмма на некалькіх 
старонках, якая складзена большай 
часткай з тэарытычных пытанняў 
гісторыі і метадалогіі навукі. Яшчэ 
неабходна падрыхтаваць практычнае 
заданне ў пісьмовай форме. 

Навучанне. На пачатку верасня 
суместна с навуковым кіраўніком 
абіраецца тэма дысертацыі і склада-
ецца індывідуальны план магістранта. 
Самі заняткі пачынаюцца ў другой 

палове верасня, пар не так шмат – 
не больш 10 на тыдзень, але расклад 
заняткаў можа быць не самым зруч-
ным (1 пара на дзень ці дзве пары – 
раніцай і ўвечары). Нягледзячы на 
гэта, большая палова магістрантаў 
дзесьці працуе і наведвае далёка не ўсе 
заняткі. Абавязковае патрабаванне – 
неабходна здаць кандыдацкі мінімум, 
які складаецца з заліку па Асновах 
інфармацыйных тэхналогій (добра ці 
дрэнна, яшчэ раз успомніце MS Office 
і дзесьці пад новы год засведчыце свае 
веды) ды экзаменаў па філасофіі і за-
межнай мове (звычайна абодва пла-
нуюцца на май месяц). Па кожнаму 
з гэтых прадметаў Вас чакае рэферат, 
500 старонак навуковых артыкулаў 
для перакладу... і шэраг упартай пра-
цы. Акрамя гэтага, вы пазнаёміцеся з 
педагогікай і псіхалогіяй Вышэйшай 
Школы, цікавым прадметам пад на-
звай “Сучасныя праблемы геаграфіі і 
навуковыя школы Беларусі” ды двума 
спецкурсамі, рознымі для кожнай ка-
федры. Не забывайцеся яшчэ пра ды-
сертацыю, якую неабходна напісаць у 
лепшым выпадку да сярэдзіны мая і 
абараніць трошкі пазней.

Па такому раскладу навучаюся за-
раз я, і падобны чакаецца на наступ-
ны год. Наколькі можна выкарыстаць 
атрыманыя веды – кожны выра-
шае сам. Менавіта для мяне з усяго 
пералічанага найбольш карыснай буд-
зе напісаная дысертацыя (тэму абрала 
звязаную з тым, што раблю зараз па 
месцы працы)…але з-за той жа пра-
цы, загружанага раскладу заняткаў ды 
жадання хоць дзень на выходных ад-
пачнуць часу на яе застаецца мінімум. 
Чымсьці дапамаглі і заняткі замеж-
най мовай. Таксама пазначу магчы-
масць узаемадзеяння з магістрантамі 
іншых факультэтаў, гэта цікавы до-
свед, усе мы розныя. Але чакала я ад 
магістратуры нешта большае ў сэнсе 
самаразвіцця, гэта факт. Самастойная 
праца і матывацыя нешта рабіць вы-
рашаюць у любым выпадку.

Падвяду вынік. Нават самі 
выкладчыкі і працадаўцы дакладна 
не ведаюць, чым дыплом магістра 
БДУ лепшы за дыплом спецыяліста 
ў сэнсе працаўладкавання, спорнае 
гэта пытанне і ў сэнсе прафесійнага 
развіцця...Час ад часу чую, што ён га-
рантуе нейкія 10 % дадатку да акладу 
першыя некалькі год пасля выпуску 
альбо больш высокую пасаду на пра-
цы. Між тым, нідзе ў заканадаўстве 
такога не напісана, як і таго, якія па-
сады могуць займаць выпускнікі з ды-
пломам чырвонага колеру вокладкі. 
Добра, калі ў гэтых пытаннях прад-
прыемства вырашыць пытанне ў ваш 
бок, але на практыцы гэта выключ-
ныя выпадкі. Верагодна, канешне, 
што Беларусь у хуткім часе далучыц-
ца да Балонскага працэсу і становішча 
зменіцца. Толькі невядома, калі гэта 
адбудзецца. Зараз адзін з самых 
вялікіх паказчыкаў “за” магістратуру 
– потым будзе лепей навучацца ў 
аспірантуры, таму што кандыдатскія 
іспыты здадзены, але не так шмат 
людзей працягнуць адукацыю. Таму 
пажадаю поспехаў і ўпартай працы 
над сабой усім, хто вырашыць затры-
мацца ў alma-mater яшчэ на год!
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крыжаванка
Па гарызанталі:  
1. Герой Савецкага саюза, партыйны дзеяч, кіраўнік 
партызанскага руху, меў мянушку «Дубняк»; 3. 
Адзіны Горад-Герой у Беларусі; 4. Для абароны 
якога горада была распрацавана аперацыя «Каль-
цо»; 6. Партызанскі атрад, што адзін з першых 
уступіў у бой; 8. Марка нямецкага знішчальніка 
часоў Другой сусветнай вайны; 9. Беларуская на-
ступальная аперацыя; 10. Канструктар-распрацоўца 
танка Т-34; 13. Чый голас пачула ўся краіна са 
сваіх радыёпрыёмнікаў на пачатку ВАВ; 14. Хто 
з камандуючых 3-га Беларускага фронту на-
маляваны на Памятнай манеце Банка Беларусі.
Па вертыкалі:  
1.Выканаўца забойства генерал-камісара В.Кубэ, 
герой Савецкага Саюза; 2. Горад, які адзін з пер-
шых прыняў на сябе  ўдар захопнікаў; 5.Мемары-
яльны комплекс, пабудаваны ў памяць знішчаных 
фашыстамі беларускіх вёсак; 7. У якім горадзе з 28.11 
па 1.12 1943 г. праводзілася канферэнцыя паміж 
СССР, ЗША і Вялікабрытаніяй; 11. Першы залп гэ-
тай батарэі адбыўся 3 жніўня 1941 пад Кінгісэпам; 
12. Партызанскія дзеянні, накіраваныя на пару-
шэнне працы чыгуначнага транспарту атрымалі на-
зву «......... вайна»; 15. Аперацыя па захопе Масквы.

Адказы: па гарызанталі: 1 – Машэраў, 3 – Мінск, 4 – Сталінград, 6 – Жалязняк, 8 – месершміт, 9 – Баграціён, 10 – Кошкін, 13 – Левітан, 14 – Чарняхоўскі.
Па вертыкалі: 1 – Мазанік, 2 – Брэст, 5 – Хатынь, 7 – Тэгеран, 11 – Кацюша, 12 – рэйкавая, 15 - Тайфун

Падрыхтавала Ганна Нікалаенка

Іншаземцы звычайна кажуць, што 
ў Мінску вельмі чыста і прыбрана. 
Тое ж самае кажуць турысты пра 
Швейцарыю. На Ваш погляд, які го-
рад чысцей – Мінск ці Жэнева?

Цяжка сказаць, бо, насамрэч, я 
яшчэ не паспеў дастаткова пагляд-
зець горад. Ведаю, што ён быў моцна 
разбураны падчас вайны. Я паспеў 
заўважыць, што ў Мінску вельмі 
шырокія вуліцы, праспекты – тако-
га ў Швейцарыі 
няма, і гэта 
вельмі цікава. 
Увогуле, для ге-
ографа заўсёды 
цікава наведац-
ца ў новы для 
сябе горад. Што тычыцца чысціні ў 
Швейцарыі – мне здаецца, што ра-
ней у нас было нават занадта пры-
брана. Але цяпер я бы не сказаў, 
што мы вельмі адрозніваемся ад 
іншых краін Еўропы. На мой по-
гляд, калі на вуліцах усё вылізана, 
чыста і арганізавана, калі ўсё кан-

тралюецца – гэта трохі сумна. Так 
было ў Швейцарыі ў 60-70х гадах: 
людзі па законе мусілі кожны па-
нядзелак збіраць усю паперу каля 
сваіх дамоў і прыгожа складаць яе, 
а потым прыязджала смеццевая ма-
шына, забірала гэта ўсё і ўвозіла на 
перапрацоўку – ідэальная сістэма! 

Нават занадта ідэальная – калі 
жыхары не збіралі смецце як мае 
быць, суседзі маглі патэлефанаваць 

і паскардзіцца: 
“Гэта не правільна, 
у Вас не дастаткова 
чыста!”. Але коль-
касць імігрантаў, 
якія не звыкліся з 
такімі парадкамі, 

павялічвалася. Такім чынам у краіне 
ўсталявалася нешта сярэдняе паміж 
занадта высокай арганізаванасцю, 
кантролем ды ліберальнасцю.

Ну і апошняя просьба: раскажыце 
які-небудзь цікавы або смешны вы-
падак, які адбыўся з Вамі падчас пра-
цы.

Цяжка адразу сказаць. У мяне 
ёсць адна цікавая гісторыя з Нігера 
– там я даваў студэнтам лекцыю на 
тую ж тэму, што і сёння ў Мінску. 
Пасярод занятку адзін са студэнтаў 
раптам устаў і пакінуў аўдыторыю. 
Адразу пасля яго выйшаў яшчэ 
адзін студэнт, потым другі, трэці і 
гэтак далей. Усе студэнты ўставалі 
і сыходзілі. Канешне я адразу 
спужаўся, што раблю ці кажу не-
шта не так – можа гавару занад-
та ціха ці што яшчэ. У рэшце рэшт 
яны ўсе пакінулі аўдыторыю. Апы-
нулася так, што ўсе навучэнцы былі 
мусульманамі і ў іх надышоў час 
малітвы – намазу. Зразумела, калі б 
мяне загадзя папярэдзілі, што сту-
дэнтам падчас лекцыі трэба будзе 
сысці для выканання малітвы, я бы 
спыніў лекцыю. Вось такая гісторыя 
пра атрыманне досведу ў культур-
ных адрозненнях народаў.

Вялікі дзякуй за тое, што змаглі 
вылучыць нам час. Чакаем Вас у 
Мінску яшчэ.

ЭЦЬеН ПIге ПРА мIгРАЦЫЮ, ЧЫсЦIНЮ I студЭНЦтВА
Працяг, пачатак на стар. 4

Багдан Пачапскі

КАЛІ НА ВУЛІЦАХ УСЁ 
ВЫЛІЗАНА, ЧЫСТА І 
АРГАНІЗАВАНА, КАЛІ 
ЎСЁ КАНТРАЛЮЕЦ-
ЦА – ГЭТА ТРОХІ СУМНА
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5 курс

РАзмеРКАВАННе: ёсЦЬ ПРАБеЛЫ
18 сакавіка ў жыцці студэнтаў пятага курса адбылася важная падзея – папярэдняе размерка-
ванне.  Хтосці з пяцікурснікаў знайшоў сабе месца самастойна, камусьці дапамаглі бацькі аль-
бо знаёмыя, а ўсім астатнім прадастаўляецца месца з ліку заявак, якія прыйшл і на факультэт

На розных спецыяль-
насцях справы ідуць па-
рознаму. У сувязі з гэтым 
мы прывялі нявялікую апы-
танку сярод студэнтаў (мы 
іх спыталі: 1. Ці задаволеныя 
яны сваім  размеркаваннем; 
2. Ці ідуць яны працаваць па 
спецыялізацыі). А таксама 
прыводзім некаторые лічбы 
наконт размеркавання.

Раман Шкабара, эканоміка-
географ. 

«Пакуль было папярэдняе 
размеркаванне, магу ска-
заць: я вельмі задаволены, 
іду працаваць у турфірму. 
А па спецыялізацыі……Ма-
быць так, бо такой працы як 
эканоміка-географ не існуе 
ўвогуле».

Аляксандра Шыбаева, кар-
тограф.

«Размеркаваннем я вельмі 
задаволена. Іду працаваць 
па сваёй спецыялізацыі ў 
“Белкартаграфію».

Аліна Нямкова, 
дэмаграфія.

«Для мяне размеркаван-
не атрымалася сярэдняй 
задаволеннасці, пайшла ад 
таго, што нядрэнны вары-
янт, калі можна будзе су-
мяшчаць з асноўным зароб-
кам. Ну, я дэмограф – таму 
не па спецыалізацыі. Але па 

спецыяльнасці-так».

Аляксандр Пранюк, геолаг.
Усё сумна… На жаль, але 

размеркавання пакуль няма. 
На геолагаў увогуле прыйш-
ло 5 заявак на 20 месцаў з 
«НВЦ па геалогіі», з заробкам 
у 3 мільёны. І на гэтыя месца 
пайшлі чырвонадыпломнікі. 
А каб пайсці  працаваць ў 
прыватную фірму, павіна 
быць атэстацыя -  2 гады во-
пыта працы і курсы павы-
шэння кваліфікацыі.

Сапраўды, сітуацыя 
адрозніваецца па спецы-
яльнасцях: ГІС, гідрамет у 
асноўным ідуць працаваць 
на прадпрыемствы свай-
го профілю, у сваю чаргу 
географы і геаэколагі ідуць 
у розныя структуры, але 
існуюць «законы», што калі 
размеркаванне прапаноўвае 
факультэт - гэта будзе шко-
ла. Далікатная пакуль што 
сітуацыя з размеркаваннем у 
геолагаў. 

Прапануем вашай увазе 
дыяграмы сітуацыі размер-
кавання студэнтаў геолагаў, 
географаў і геаэколагаў.

Але трэба не забываць, 
што гэта толькі папярэдняе 
размеркаванне, горы працы 
ўсё яшчэ наперадзе. 
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Ганна Нікалаенка



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

1. Храмаў Уладзімір Міхайлавіч, ст. выкладчык кафедры геадезіі і картаграфіі. 2. Кухарчык Міхаіл Васільевіч, намеснік 
дэкана па выхаваўчый працы. 3. Зайцаў Уладзімір Міхайдавіч, дацэнт кафедры эканамічнай геаграфіі замежных краін

фотАфАКт

 
Рэдактар: Ніна Літвінка 

Рэдкалегія нумара: Багдан Пачапскі, Ягор Левачоў, Ніна Літвінка,  
Павел Клімаў,  Вікторыя Храмцова, Ганна Нікалаенка  
Вёрстка: Ягор Левачоў 
Карэктар: Вольга Грынь 
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
Адрэса: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Геаграфічны факультэт БДУ 
Наклад: 120 асобнікаў

Падрыхтавала Ніна Літвінка

Рэдкалегія весніка геаграфічнага факультэта спяшаецц павіншаваць факультэт і асабліва кафедру геадэзіі і 
картаграфіі са сканчэнненем афармлення кабінету аэракасмічных даследванняў! Спяшайцеся ўбачыць!   

Чытайце ў наступным нумары інтэрв’ю з мэтрамі афармлення кабінету


