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Нам          ГОД!



Вітаю ўсіх чытачоў “Экватара”! Вось ён, заветны САРАКАВЫ нумар весніка геаграфічнага фа-
культэта! 10 год прайшло з таго часу, калі быў выдан першы нумар. Час ідзе, змяняецца рэдкалегія, 
рубрыкі, але “Экватар” у які раз паспрабуе падарыць вам некалькі некалькі імгненняў новых уражанняў!
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статыстыка

Першы курс

Пятрусь Пушкароў

244 — столькi новых 
цудоўных вочак на Геафаку ў гэ-
тым гаду.

2  —  рознiца ў колькасцi памiж 
хлопчыкамi i дзяўчынкамi, пры 
гэтым хлопчыкаў больш!

5 — колькасць чалавек на 
«гідраметеаралогіі» на першым 
курсе

3 (месяца) — столькі 
часу неабходна, каб па-
мыць усе вокны гатэля 

Бурдж-Халіфа (ААЭ).

75 - адсотак славакаў, якія 
прагаласавалі ў інтэрнэце за 
прысваенне новым мосце праз 
раку Морава імя Чака Норыса..

167, 5 - (метраў) - вы-
шыня хмарачоса ў Манхэтэне, 
які не мае ніводнага акна.

8.O1.1835 
—адзіны дзень у гісторыі, 
калі ў ЗША не было 
дзяржаўнага доўгу.

2 9 7. O O O 
OOO.OOO   
даляраў — даход Каталіцкай 
царквы ў 2010 годзе.

За 7O.OOO долараў 
— за такую суму можна аранда-
ваць на адзін дзень Ліхтэнштэйн

25% — аўстралійцаў мо-
гуць лічыць, што іх продкамі 
былі злачынцы.

4 разы запар з 2011 года 
Мэльбурн быў прызнаны леп-
шым горадам для жыцця ў све-
це.

42  — адсотак ад агульнай 
тэрыторыі Антарктыды, якой 

хоча валодаць Аўстралія.

ЦIКАВЫЯ  
ЛIЧБЫ

Манетны двор Архітэктура

Аўстралія
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ВІТАЕМ!

НАВIНЫ

Словы Паўла Клімава

16 лістапада ў 13.00 ў 312 
аўдыторыі пройдзе мера-
прыемства, прысвечанае 
Міжнароднаму дню ГІС. 
Яна будзе ўключаць сустрэ-
чу студэнтаў з вядучымі ГІС-
спецыялістамі Беларусі, а так-
сама конкурс ГІС-праектаў
26 кастрычніка 15.00 у рам-
ках 95-годдзя заснавання 
БДУ, адбудзецца прэзента-
цыя атласа і картаграфічнай 
прадукцыі, падрыхтаванай 
супрацоўнікамі факультэта.
11 кастрычніка пад 
кіраўніцтвам Студэнцкага Са-
юза геаграфічнага факультэ-

та адбылося вельмі цікавае 
мерапрыемства - "Барацьба 
характараў". Першакурснікі за 
10 хвілін пабывалі ў пяці скла-
даных і не вельмі сітуацыях, 
каб праверыць хуткасць свайго 
мышлення ў вырашэнні пра-
блем з якімі яны могуць сутык-
нуцца ў рэальным жыцці. Так-
сама Студэнцкі Саюз ў хуткім 
часе правядзе яшчэ адно ме-
рапрыемтсва – 25 кастрычніка 
ў 312 ў 16.00 пройзде Капуснік 
геаграфічнага факультэта. “Эк-
ватар” сумесна з вамі будзе са-
чыць, які ён бузде ў гэтым годзе!

З 20 Студэнцкі Саюз БДУ за-
пускае штогадовы конкурс 
"БДУ ў тваім фармаце". У 
конкурсе прымаюць удзел 
фатаграфіі і відэаролікі зробле-
ныя студэнтамі, аспірантамі і 
магістрантамі. Выкладчыкі так-
сама змогуць прыняць удзел. 
Работы будуць падавацца да 24 
лістапада. Сам фестываль прой-
зде 8 снежня. 25 кастрычнiка 
адкрыецца выстаўка "Беларускі 
дзяржаўны універсітэт: 
гісторыя і сучаснасць» у го-
нар 95-гадовага юбілею БДУ. 
Экспазіцыя разгорнецца ў На-
цыянальным гістарычным 
музеі. Пачатак у 12.00.
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СТАТЫСТЫКА

Пачатак жыцця – першы курс
Вось і прайшло чарговае першае верасня 

для нашага роднага геафака! Верасень наляцеў 
з халадамі, але сэрца кожнага з нас саграваюць 
свае непаўторныя ўспаміны пра тое, як гэта 
было ўпершыню!

А якія эмоцыі выклікае ў Вас, чытач, спа-
лучэнне «першы курс»? Думаю, я не памылюся, 
калі скажу, што для кожнага першакурсніка ад-
крытыя дзверы геаграфічнага факультэта - гэта 
дзверы ў новы, цікавы свет, які не заўсёды лёгка 
спасцігнуць, але гэтым і захапляльны для нас 
свет прыродазнаўчай думкі, няпростых чала-
вечых дасягненняў і адкрыццяў! У гэтым год-
зе наш факультэт папоўніўся 123 дапытлівымі, 
неардынарнымі, таленавітымі студэнтамі. Наш 
веснік традыцыйна пазнаёміўся з тымі, хто 
папоўніў маладую кагорту  географаў. Такім 
чынам, знаёмімся!

Для кожнага геаграфія пачынаецца па-
рознаму: у кагосьці з першага цікавага  ўрока, які 
здзівіў іншаземнымі назвамі, у іншых з частых 
падарожжаў, а ў трэціх - гэта алімпіяда. Апош-
няе, як паказала наша інтэрв’ю, становіцца 
першапрычынай паступлення на геаграфічны 
факультэт. А як вызначыла  Таццяна Кісіцкая, 
студэнтка 1 курса 7 групы: «БДУ скончыць прэ-
стыжна і гэта лепшае месца куды паступаюць з 
наборам геаграфія + матэматыка».

Нажаль, але выбар навучальных устаноў 
са здачай геаграфіі невялікі! Будучы ГІС-
спецыяліст Яўген Каліноўскі ўпэўнены, што 
«калі атрымліваецца рабіць нешта добра, то 
варта прысвяціць гэтаму жыццё».

Перакананнямі выкладзена дарога да 
поспеху!Да таго ж геаграфія і геалогія гэта ня-
стомны пошук новага, нязведанага, на думку 
геолага Дзмітрыя Машкова.

Першакурснік 1 групы Ілля Яцкевіч 
упэўнены, што «ў многіх іншых вышэйшых на-
вучальных установах студэнты хутка вылята-
юць чыста таму, што ім не падабаецца вучоба».  
Да геафака гэта не мае ніякага дачынення!

Варта адзначыць, што ў гэтым год-
зе студэнтам нашага факультэта стаў брон-
завы прызёр міжнароднай алімпіяды па 
геаграфіі «iGeo - 2016» у Пекіне - Міхаіл

Стрэмаўс. Ад нашай рэдакцыі, віншуем Міхаіла 
з гэтым высокім дасягненнем на міжнародным 
узроўні і жадаем яму такіх жа высокіх вынікаў у 
сценах нашай «alma mater».

Камфортны, цёплы клімат геаграфічнага 
факультэта прыцягвае сваёй непаўторнасцю, 
сцвярджаюць «малявачкі» - першакурснікі. 
Сяброўская атмасфера, добразычлівасць і це-
плыня, падтрымка і ўвага - вось асацыяцыі, 
выкліканыя геафакам! Нашы першакурснікі, 
адзначаюць, што іх першыя ўражанні ад 
зносін з выкладчыкамі і старшакурснікам - 
звышстаноўчыя і прыемныя! Задаючы пытанне 
пра найбольш цікавых і ўпадабаных прадметах, 
чуеш традыцыйна рэйтынгавыя сярод студэнтаў 
многіх першых курсаў агульнае землязнаўства, 
геалогія, экалогія, ГІС, палеанталогія, 
глебазнаўства. І вядома,  першакурснікі назы-
ваюць любімых усімі студэнтамі выкладчыкаў, 
якія ніколі не губляюць форму: Кухарчык М.В., 
Кухарчык Ю.В., Целеш І.Л., Клебановіч М.В., 
Матузка А.М. «Глабальная каханне» так можна 
ахарактарызаваць гэтую з’яву!

І вядома ж у ліку самых жаданых і чака-
ных уражанняў для пачаткоўцаў географаў - 
практыка на геабазе. Пра яе казалі ўсе без вы-
ключэння першакурснікі, і ў кожнага была свая, 
расказаная старажыламі «пацешная гісторыя». 
Пазбаўленыя такой магчымасці геолагі не ад-
чайваюцца, і спадзяюцца  ўсежтакі абавязкова 
ўбачыць базу! Будзем спадзявацца і мы, што 
геолагам-першакурснікам - 2016 абавязкова па-
шанцуе!

Ну што ж, будзем лічыць першае знаёмства 
з нашымі «малявачкамі» адбылося! Пажадаем 
ім новых добрых сяброў, цікавага студэнцкага 
жыцця, глыбокага і свядомага вывучэння на-
вучальных курсаў, паспяховага першага семе-
стра і ўдалай здачы першай сесіі! Поспехаў Вам, 
першакурснікі! У добры  і цікавы шлях!

З першым курсам знаёмілася Ліза Гружэўская
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ГОСЦЬ З-ЗА МЯЖЫ

Цікавілася Ганна Пятніцкая

Браць ад жыцця усё
Зусім нядаўна, да пачатку новага навучальнага года да нас на родны геафак прыехаў новы вы-

кладчык. І ўпершыню, бадай, быў такі ажыятаж на першай пары ў панядзелак. Усё таму, што наш 
госць—гэта Рыгор Іофе. Калі коратка, то ён прафесар геаграфіі ў Рэдфардскім універсітэце штат 
Вірджынія (ЗША). У мінулым — супрацоўнік Інстытута геаграфіі Расійскай акадэміі навук. Скончыў 
Маскоўскі дзяржаўны універсітэт (сацыяльна-эканамічная геаграфія). Рыгор Іофе з’яўляецца прыз-
наным спецыялістам у галіне геаграфіі сельскай гаспадаркі і сельскай мясцовасці. У апошнія гады 
актыўна займаецца вывучэннем Беларусі, не раз сустракаўся з Прэзідэнтам нашай краіны А. Р. Лу-
кашэнка. Ім былі напісаны папулярныя ў Амерыцы кнігі пра Рэспубліку Беларусь і яе геапалітычнае 
становішча ў сучасным свеце. Уяўляю Вашай увазе самыя цікавыя моманты нашай гутаркі.

Вы даўно з’ехалі ў Амерыку....
Так, у 1989 годзе.
А што Вас больш за ўсё здзівіла, калі Вы 

прыехалі з Савецкага Саюза ў Амерыку?
Я вучыўся ў англійскай школе, таму аб’ём 

неабходнай інфармацыі для жыцця ў іншай 
краіне ў мяне быў досыць вялікі, было прас-
цей. Вельмі здзівіў выгляд сельскай мясцовасці 
і малых гарадоў. Як ні дзіўна, так званыя «скай-
лайн» (лініі хмарачосаў) не ставяцца да боль-
шай частцы Амерыкі. Вялікая частка Амерыкі 
аднапавярховая. Але больш за ўсё здзівіў этыкет 
прывітання, яны заўсёды вельмі ветлыя: “How 
are you? Fine! Thank you!» Граматычна гэтая фра-
за з’яўляецца пытаннем, але на самой справе 
хутчэй ветласць, элемент этыкету, нешта пера-
ходнае. І зразумець гэта адразу вельмі складана. 
Многія людзі схільныя адразу адказваць на гэтае 
пытанне і што самае галоўнае скардзіцца. А там 
ты павінен быць заўсёды ў норме, хай нават ад-
былося нешта непрыемнае, але ты заўсёды: “I am 
fine? Thank you!»

А якія ў Вас цяжкасці былі па прыездзе?
Ну, перш за ўсё гэта моўны бар’ер, нават не 

гледзячы на тое, што я быў добра падрыхтаваны, 
я не быў гатовы для зносін з класам, студэнтамі. 
Гэта было падобна да таго, быццам мяне кінулі ў 
клетку з тыграмі (смяецца).

Па-другое, гэта адаптацыя зусім да іншых 
людзей. У іх зусім іншыя стандарты. Аб такіх 
рэчах, як аб спісванні, напрыклад, там казаць не 
прыходзіцца. 

Ці праўда, што геаграфія як прадмет не 
вельмі папулярна ў школах Амерыкі?

Гэта не абавязковы прадмет ў шко-
лах, і, вядома, там гадзін вельмі мала, але гэта 
зусім не значыць, што яе не выкладаюць. На 
універсітэцкім узроўні маса універсітэтаў маюць 
кафедры геаграфіі, але яны цяпер, за выключэн-
нем шэрагу універсітэтаў, больш знаходзяцца ў 
прыкладной вобласці. Ўзровень геаграфічнай 
адукаванасці сярод простага насельніцтва ў цэ-
лым сапраўды вельмі нізкі, гэта праўда.

А вось якімі якасцямі павінен валодаць су-
часны студэнт, каб дамагчыся высокіх вынікаў у 
навучанні  на Ваш погляд?

Ён павінен быць, як сказаў А. С. Пушкін 
« Дабрашчасны той, хто з моладу быў малады». 
Павінен ісці ў добрым сэнсе гэтага слова ва ўсе 
цяжкія, спрабаваць усё ўзяць ад жыцця, таму 
што такога перыяду больш не будзе ніколі. Ён 
павінен валодаць інтэлектуальнай цікаўнасцю. 
Калі ёсць такая якасць, то тады можна змірыцца 
з усімі, так сказаць, парушэннямі рэжыму і з 
усім тым, чым студэнты любяць займацца пад-
час лекцый (смяецца). І тут няма альтэрнатывы, 
калі вы не будзеце рабіць усё неабходнае ў тым 
узросце, у якім вы знаходзіцеся, тады нічога не 
выйдзе добрага. Усё павінна быць, але ў меру.

Вялікі дзякуй за цікавую гутарку! Што Вы 
можаце пажадаць студэнтам геафака?

Самадысцыпліны перш за ўсё, таму што 
калі вы не ўмееце правільна арганізаваць свой 
час, вы загінулі. Плюс цікаўнасці да ўсяго новага 
і нязведанага!
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блізкія сэрцу геафака

ДЗЕНЬ ДОБРЫ, ПАНОВЕ!
“Дзень добры, панове!” – менавіта так вітае сваіх гледачоў вядучы праекта «Новыя падарож-

жы дылетанта» Юрый Жыгамонт. Хто не ведае  знакамітага беларускага вандроўніка, які здзіўляў 
і яшчэ будзе здзіўляць сваімі гісторыямі пра Бацькаўшчыну. Атрымаўшы магчымасць пагута-
рыць з гэтым надзвычай артыстычным і шчырым чалавекам, мы з вялікай асалодай скарысталіся 
ёю, каб з яго адданасцю і шчырасцю пабачыць Радзіму – жыва, па-сапраўднаму, яскрава.

  Што вас натхняе, накіроўвае, дае столькі 
сіл, што вы так шмат падарожнічаеце?

Сілы даюць продкі, зямля наша дае сілы і 
Бог сілы дае на такую справу. Я працую з іхняга 
дазволу: перад тым, як ехаць у якую-небудзь 
вёску, я пытаюся адабрэнне ў сваіх продкаў, 
дапамогі ў іх прашу, каб яны дапусцілі да 
інфармацыі, спрыялі зрабіць добрую праграму.

Я лічу, што наша Бацькаўшчына – гэта 
нашы карані. Як дрэва сілкуецца карэннем сваім, 
ну дык і я сілкуюся ад маёй зямлі, натхняюся 
маімі продкамі, а я ўжо тое, што атрымліваю, да-
ношу да вас – усё ідзе з каранёў.

Ці заўважаеце вы розніцу паміж Усходняй 
і Заходняй Беларуссю?

Асноўнае адрозненне ў тым, што Ус-
ходняя Беларусь вельмі рана патрапіла пад 
бальшавіцкае няшчасце – гэта няшчасце амаль 
што і зруйнавала ўсю Усходнюю Беларусь, таму 
архітэктурных помнікаў там амаль і не застало-
ся. На Захадзе Беларусі, куды ні паедзеш, шмат 
цэркваў, касцёлаў і іншых розных пабудоў, а 
ўсход гэтага не мае. Але Усходняя Беларусь 
багата сваёй цікавай гісторыяй, там таксама 
было шмат і цэркваў, і касцёлаў, але ўсё было 
панішчана Саветамі. 

У чым беларуская памяркоўнасць? Ці 
гэта стэрэатып? Ці ёсць якія-небудзь стэрэа-
тыпы пра беларусаў, якія б вы разбурылі?

У чым наша памяркоўнасць? Гэта так хо-
чуць лічыць, што ўвесь час беларусы на балоце 
сядзелі, а прыйшоў “рускі брат”, з балота дастаў, 
а ў нас універсітэты былі, калі ў Расіі школ ніякіх 
не было. І колькі паўстанняў было: ні на Украіне, 
ні ў іншых суседзяў столькі не было, таму я не 
скажу, што беларусы талерантныя. Гэту думку 
проста навязваюць.

Таксама стэрэатып пра бульбашоў: пры-
чым ён да Беларусі, калі ў нас палова краіны на-
зывае бульбу картопляй?  

Заходнія беларусы называлі бульбашамі 
партызан, якія дзейнічалі на Берасцейшчыне. 
Нас заўсёды называлі ліцвінамі.

Што для вас патрыятызм і настальгія 
па Радзіме?

Я не быў дзесьці далёка ад Радзімы. Быў 
увесь час тут: тут нарадзіўся, вырас і тут жыву. У 
войску служыў два гады, і тады, канешне, дахаты 
хацелася. А што я лічу патрыятызмам? Для мяне 
патрыятызм, калі чалавек любіць сваю Радзіму, 
калі ён любіць сваю родную мову, гісторыю, 
культуру, ён гатовы аддаць сваё жыццё за 
Бацькаўшчыну. І я не разумею тых людзей, якія 
пачынаюць крыўдзіцца, што беларусы хочуць 
размаўляць па-беларуску: я кажу пра ўсходніх 
суседзяў. Беларусы хочуць быць незалежнымі 
– гэта наша абсалютнае права, гэта наша хата. І 
тое, што мы абараняем сваю гісторыю, культуру, 
мову і хочам, каб ўсе гэта існавала і было, то так 
і павінна быць – гэта наша жыццё. Мова – гэта 
душа народа, знікае мова –знікае народ. Таму мы 
павінны патрыятычна ўсё абараняць ад усякіх 
памкненняў гэта знішчыць. 
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блізкія сэрцу геафака

Гутарыла Валерыя Якаўчык

Беларуская дзяржаўная ідэалогія і пра 
ўсё, і ні пра што? А што маглі бы прапанаваць 
вы?

На сённяшні момант трэба захаваць мову, 
гісторыю, культуру, бо ўсё гэта зараз у вельмі 
цяжкім стане і патрабуе выратавання. Мы 
павінны прыкладаць шмат намаганняў, каб за-
хаваць нашы каштоўнасці, каб мова жыла вечна 
і пераходзіла ад пакалення ў пакаленне. 

Які ў вас самы цёплы момант з 
дзяцінства?

Нават не ведаю! У мяне ўсё дзяцінства 
было цёплым, і ўспаміны пра дзяцінства ў 
мяне заўсёды вельмі файныя, калі нават проста 
ўзгадваю пра яго, то на душы становіцца лёгка і 
хораша. Я вырас у вёсцы, і ў мяне было ўсё: лес, 
поле, рэчка, хатнія жывёлы, свабода, увесь пра-
стор, які агортвае твой позірк. Заўсёды быў сва-
бодны выбар, амаль ніхто нічога не забараняў, і 
каб я ўзгадаў нейкі асаблівы эпізод – не магу: іх 
было вельмі шмат! 

Што незвычайнага вы прывезлі са сваіх 
падарожжаў?

Я не еду за нейкімі адмысловымі рэчамі, 
я еду менавіта за ўражаннямі, душэўнымі і 
духоўнымі. 

А ці не хацелі б вы надрукаваць кнігу аб 
сваіх падарожжах па Беларусі? 

Ой, ну такіх думак яшчэ не было. Можа, 
надыдзе час, калі я ўжо не змагу ездзіць, хадзіць, 
то можна будзе напісаць кнігу.

 Я мяркую, што кніга павінна ісці з душы, а 
ў мяне зараз такой душэўнай патрэбы няма. Калі 
ўзнікне  такая    патрэба, то я  абавязкова  зраблю  
гэта.

Існуе ў вас сапраўдны партрэт беларуса?
Вазьміце партрэт нашых беларускіх князёў 

– гэта сапраўдныя беларусы: падперазаныя 
слуцкім поясам, здаровыя, светлавалосыя.

Сярод пісьменнікаў таксама шмат тых, хто 
праўдзіва складаў партрэт беларусаў (Караткевіч, 
Багдановіч і іншыя), я падтрымліваю іх погляд.

Што бы вы пажадалі беларусам? 
Вяртацца да сваіх каранёў. Мы павінны 

ведаць, хто мы такія, каб пры любым ветры нас 
не магло знесці, перанесці куды-небудзь. Трэба 
любіць сваё – і тады ўсё будзе добра. І хату хай 
любяць беларусы сваю!

Ж ы г а м о н т  м я р к у е :
«А вы ведалі, што самы распаўсюджаны 

экспанат любога беларускага музэя — лапці як 
увасабленьне нашых каранёў, з чым я катэга-
рычна ня згодны. Лапці — гэта звычайны спэ-
цабутак, якім карысталіся нашыя продкі, калі 
ішлі на працу або ў лес. А на сьвяты і ў царкву 
яны надзявалі боты. Усяму гэтаму адпавядае 
гістарычны стэрэатып: калі беларусы — зна-
чыць, сяляне. Хто нашы продкі? Тыя, хто хадзіў 
у лапцях ды з косамі. А ў нас прысутнічалі і 
іншыя саслоўі — магнаты, шляхта, гараджане. 
Яны апраналі на сябе цяжкія дасьпехі, бралі ў 
рукі вялізныя мячы і йшлі абараняць радзіму 
ад ворагаў. Вось гэтыя экспанаты і трэба ўсюды 
выстаўляць як сімвал непераможнасьці нашага 
народу!»



Майя До. В’етнам.ФМА.
Чаму ты абрала БДУ? 
Майя: Таму шта шмат в’етнамскіх студэнтаў ка-
жуць, што гэта самы лепшы універсітэт Беларусі.
Калі б ты змагла вярнуцца на некалькі гадоў 
назад, ты бы паступіла   зноў у БДУ?
Майя: Да, я бы паступіла сюды зноў, мне падаба-
ецца вучыцца ў БДУ.
Ці цяжка табе тут вучыцца?
Майя: На першым і другім курсе для мяне было 
зусім цяжка вучыцца, але потым стала лягчэй.
Калі ты вучала рускую мову?
Майя: Перад тым як прыехаць вучыцца ў Мінск, 
я яе вучыла тры месяцы ў В'етнаме, потым вучы-
лася на падрыхтоўчым факультэце, ужо потым 
на ФМА.
Чым адрозніваецца адукацыя ў Беларусі і 
В’етнаме?
Майя: У вашых школах дзеці вучацца бясплатна, 
а у нас платна, але вышэйшая адукацыя у вас да-
ражэй чым у нас. 
Ты жывешь у інтэрнаце?
Майя: Да. Мне падабаецца там жыць. Умовы 
жыцця у вашых інтэрнатах лепш чым у маёй 
краіне.
БДУ сёлета спаўняецца 95 гадоў, можаш пажа-
даць што-небудзь універсітэту, яго студэн-
там і супрацоўнікам?
Майя: Жадаю ўсім поспехаў і ўдачы ва ўсім!

Рустэм Кельменбэтаў. Казахстан.ФПМІ.
Чаму ты абраў БДУ? 
Рустэм: Мне гаварылі, што тут можна атрымаць 
вельмі добрую адукацыю.
Калі б ты змог вярнуцца на некалькі гадоў на-
зад, ты бы паступіў   зноў у БДУ?
Рустэм:. Да, але спачатку бы вывучыў С++ с 
Python’ом. Мне падабаецца вучыцца ў БДУ, тут 
весела і вельмі выдатныя выкладчыкі.
Ці цяжка табе тут вучыцца?
Рустэм: Ёсць праблемы з праграмаваннем, а так 
усё добра!

Падабаецца ці табе ў Беларусі?
Рустэм: Да, тут вельмі добрыя людзі.
БДУ сёлета спаўняецца 95 гадоў, можаш пажа-
даць што-небудзь універсітэту, яго студэн-
там і супрацоўнікам?
Рустэм: Ну, універ выдатны, я нават і не ведаю, 
чаго жадаць. Добрых студэнтаў, пабольш ўплыву 
і аўтарытэту!

Леанарда Пібаке. Эквадор. Геаграфічны фа-
культэт.
- Чаму ты абраў БДУ? 
- Леанарда: спачатку я хацеў вучыцца ва Украіне, 
але з-за цяжкага становішча, якое там склалася, 
я вырашыў вучыцца ў Беларусі.
- Калі б ты змог вярнуцца на некалькі гадоў 
назад, ты бы паступіў   зноў у БДУ?
- Леанарда: Да, чаму не. Мне падабаеццы тут ву-
чыцца, сістэма адукацыі у вас добрая.
- Ці цяжка табе тут вучыцца?
- Леанарда: Не вельмі. Спачатку было цяжка з-за 
дрэннага валодання мовай, але зараз, здаецца, 
усё атрымліваецца.
- Калі ты вучыў рускую мову?
- Леанарда: Калі я першы раз сюды прыехаў, я 
не ведаў рускай мовы, таму першы навучальны 
год вучыўся на падрыхтовачным курсе у БНТУ. 
А ўжо на другі год паступіў у БДУ.
- Ці падабаецца табе ў беларусі?
- Леанарда: Да, тут спакойна, але зімой вельмі 
холадна.
- Чым адрозніваецца адукацыя ў Беларусі і у 
Эквадры?
- Леанарда: Наогул, сістэмы навучання ў нас 
розныя. У нас навучальны год падзяляецца на 10 
або 8 сяместраў, у залежнасці ад спецыяльнасці. 
Мы можам выбіраць, якія прадметы вывучац, а 
якія не.

 
Вялікі дзякуй за вашы адказы, на мае 

назойлівыя пытанні!

БДУ АБ’ЯДНОУВАЕ

Падрыхтавала Вікторыя Храмцова

БДУ – тры такія родныя гукі, якія аб’ядноўваюць тысячы студэнтаў з розных факультэтаў, 
гарадоў і краін. БДУ не мае межаў ва ўсім свете, ён шчыра вітае кожнага ў сваіх сценах. І сёння мы 
вырашылі даведацца, як нашым сябрам з розных вугалкоў планеты жывецца у нашай дружнай сям’і – 
БДУ.   

ПАДАРОЖЖА У МIНУЛАЕ
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на краі свету выток
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Ну ўсё пачалося трохі да мяне. З таго што ў 
мяне ёсць у руках - назва, напрыклад, была аба-
рана.

Але, мы ўсе разумелі, што судэнтам цікава 
чытаць пра студэнтаў, пра тое, што яны бачаць. 
Скандалы, інтрыгі, раследаванні са студэнцкага 
асяроддзя.

Мы рабілі такія яркія загалоўкі, кшталту 
"Байка ці праўда: хто скраў машыну ў Малашан-
кава?" "Гурт Амарока: Мы рэпетуем у гаражы ля 
могілак", "Адмена льгот: не чакай мяне мама!"

Наконт склада рэдакцыі - толькі рамантыкі. 
Мы рабілі справу, ад якой атрымоўвалі асалоду. 
Гэта як быць журналістам Esquire, толькі ў маш-
табах геафака.

Дарэчы, журналісты "Экватара" былі заўжды 
адораныя пяшчотнай увагай Міхаіла Васільевіча 
Кухарчыка. За сухімі словамі "газета выдавалася 
па ініцыятыве дэканата" - яго непасрэдны ўдзел 
у натхненні рэдакцыі і, што асабліва важна, у 
кантролі дэдлайнаў.

Лагічнае пытанне наконт цэнзуры - не, мы 
яе не адчувалі. Іван Іванавіч Пірожнік, хіба, 
крытыкаваў і выкрэсліваў з тэкста некаторыя 
беларускія хітрыя словы, якія я любіў уставіць, 
кшталту "адмысловец" ці "чалец". А зараз я і сам 
стараюся прасцей пісаць. Склад рэдкалегіі на 
той момант быў такі: Павел Чумакоў, Юля Губа-
рава, Маша Шчарбакова, Саша Малокін. Пазней 
дадаўся Саша Безручонак.

Яшчэ ў нас быў цудоўны вярстальшчык 
Канстанцін Залатар. Калі артыкулы былі 
напісаныя - я нёс усе матэрыялы да яго. Мы 
жылі разам у інтэрнаце, двойцы. Я, ды і ўсе 
геафакаўцы, прыходзілі да яго для раздрукоўкі 
рэфератаў і курсавых. Ну, а як выйшаў першы ну-
мар "Экватара" (лістапад 2013), які мы вярсталі ў 
вордзе, ён сам прапанаваў свае паслугі. З чым ён 
добра спраўляўся, вельмі ўдзячны яму.

Алгарытм працы быў вельмі просты. Паколькі 
рэдакцыя з 4-5 чалавек уяўляе вельмі вузкае кола 
людзей з адносна невялікім колам інтарэсаў, 
было неабходна прымусіць пісаць артыкулы як 
мага большую колькасць людзей, сяброў, калег, 
выкладчыкаў.

Былі ідэі прыцягнуць да выдання газеты яко-
га-небудзь спонсара, каб можна было друкаваць 
не 80 асобнікаў, а 299 (максімальна дазволеныя 
для малатыражак).

Якія могуць быць пажаданні - ды ўсё супер. Я 
і ўявіць не мог, што "Экватар" праіснуе дзесяць 
год. Прычым захавае канцэпцыю, захавае мову, 
што мне асабліва прыемна.

Мне падаецца ў вас добры фармат, якога я бы 
і раіў трымацца - цікавосткі і фотачкі ў сацсеткі, 
а вялікія матэрыялы ў друкаваную версію. У 
інтэрнэце не чытаюць лонгрыды, але толькі ў іх 
можна раскрыць змястоўную тэму.

Поспехаў!

Ў сувязі з юбілеем «Экватара» мы вырашылі звязацца з адным з «ветэранаў» весніка і спытаць - як 
усё пачыналась... Сустракайце, адзін с аснавальнікаў «Экватара» - Павел Чумакоў!
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вольная старонка

Цікавілася Кацярына Дунец

Кожны верасень на геафак прыходзяць цікавыя студэнты. Сення мы пазнаёмім 
Вас, паважаныя чытачы, з адной незвычайнай парай «Асоб геафака». Гэта сту-
дэнты, якія маюць розны погляд на жыцце, але аднолькавую знешнасць.

Свiрыдаў Аляксандр, 1 курс, 6 гру-
па.

Узрост : 17.

Роднае месца: Мiнск.

Любімы прадмет ва ўніверы: 
геалогiя.

Чаму геафак? Спадабаецца геаграфiя.

Інтарэсы: спорт.

Літаратура: фэнтазi.

Апошняе падарожжа: Турцыя.

Музыка: розная.

Рэчы ў тваім заплечніку, якія 
заўсёды з сабой : пашпарт, праязны, 
студэнцкі білет.

Раіш паглядзець у інтэрнэце: цiкавы 
серыял.

Любы занятак: футбол.

Мара ўсяго жыцця: шмат 
падарожнічаць.

Свiрыдаў  Ілля, 1 курс, 5 группа .

Узрост : 17 .

Роднае месца: Мінск.

Любімы прадмет ва ўніверы: 
уводзіны ў ГІС.

Чаму геафак? Дыплом даў магчы-
масць не здаваць ЦТ.

Інтарэсы: спорт.

Літаратура: фэнтазі.

Апошняе падарожжа: Турцыя.

Музыка: розныя стылі .

Рэчы ў тваім заплечніку, якія 
заўсёды з сабой : компас .

Раіш паглядзець у інтэрнэце: да-
кументальныя фільмы ВВС.

Любы занятак: бавіць вольны час з 
сябрамі.

Мара ўсяго жыцця: пакуль што 
няма.

Па гарызанталі: 
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крыжаванка

Кацярына Дунец

Адказы: па-гарызанталі: Па горизонталі: 4. асіна; 5. ясень; 6. вяз; 7. ліпа; 8. бэз; 9. насуп; 11. 
глог. Па вертыкалі: 1. бяроза; 2. рабіна; 3.клен; 4. алешына; 10. таполя; 12. граб; 13. вярба.

Па вертыкалі:  

Прывітанне, сябры! 
Прапануем праверыць свое 
веды у восеньскім лесе. Вы-
значце назвы дрэў па іх прыго-
жых лістах. Гэта не так про-
ста, як здаецца на першы погляд!

АСОБЫ ГЕАФАКА
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фотафакт

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

1. Губін Валерый Мікалаевіч 2. Лопух Пётр Сцяпанавіч 3.Шалькевіч Франц Емельянавіч

ФОТАФАКТ

 
Рэдактар: Павел Клімаў 

Рэдкалегія нумара: Павел Клімаў, Кацярына Дунец, Вікторыя Храмцова, 
Пятрусь Пушкароў, Валерыя Якаўчык, Лізавета Гружэўская, Ганна Пятніцкая,
Аляксандр Цубер, Вікторыя Громава. 
Вёрстка: Валерыя Якаўчык, Кацярына Дунец. 
Карэктар: Крысціна Барыс 
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Геаграфічны факультэт БДУ 

Наклад: 75 асобнікаў

Падрыхтаваў Павел Клімаў


