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ВІТАЕМ!

АД РЭДАКТАРА

Вельмі шмат падзей адбы-
лося за гэты маленькі тэрмін 
ад пачатку новага года. І, ка-
нешне, адно з самых значных 
– гэта назначэнне на пасаду 
дэкана нашага роднага фа-
культэта ўжо былога загад-
чыка кафедры ГІС Мікалая 
Васільевіча Клебановіча! 
Канешне, калі ён стаў дэ-
канам, чалавекам больш 
медыйным, многія адразу жа 
зацікавіліся: чым ён займаец-
ца ў вольны час, як аднесся да 
сваёй новай ролі на факультэце 
і кім марыў быць ў дзяцінстве? 
Аднак факультэт – гэта не 
адзінае месца, дзе змяніўся 
кіраўнік. На той самай кафедры 
ГІС замест ўжо нашага новага 
дэкана быў пастаўлены мэтр 
беларускіх геаінфармацыйных 
сістэм Дзмітрый Міраслававіч 
Курловіч! І да яго таксма былі 
пытанні. Як нашыя “навічкі” 
адказвалі на пытанні вы 
зможаце даведацца ў ар-
тыкулах Вікторыі Храмцо-
вай і Аляксандра Цубера.

Як заўсёды, «Экватар» су-
стрэне вас «Цікавымі лічбамі» 
Пятра Пушкарова, дзе вы 
зможаце даведацца, у якім 
годзе нарадзіўся першы ча-
лавек на тэрыторыі Антар-
ктыды і як яго звалі, колькі 
вінаградзін патрэбна для ад-
ной бутэлькі віна і гэтак далей.

Калі гэтых цікавых фактаў 
вам не хапіла і вы хачаце даве-
дацца, як  называюць  драўляныя 
боты ў Францыі або што час-
ценька забываюць зняць пе-
рад выхадам з паліклінікі ці

з Амерыкі. Ён раскажа вам 
пра тое, чым адрозніваюцца 
беларускія студэнты ад 
амерыканскіх, што цікавага 

ён убачыў па ту старон-
ку акіяна і многае другое

Аднак ўсё ж такі зараз 
заканчваецца сакавік і гэта 
значыць, што геафак ідзе 

на футбол! Ўжо трэці год 
каманда геафака па футболу 

будзе цешыць нас. І, канешне, 
мы паспрабуем ім адказаць тым 
жа… Але не буду вам аб усім 
распавядаць – пачытайце самі!

Рубрыкі «Што ў тваім 
заплечніку» і «Асобы геафа-
ка» зноў працягнуць вас рада-
ваць, раскажуць пра тое, што 
носяць географы і геаграфіні 
ў сябе за спінамі і пакажуць 
вам яшчэ двух цікавых люд-
зей на факультэце, пра якіх 
вы маглі не ведаць. Марыля 
Лачкоўская «адчыняла» тай-
ны заплечнікаў географаў, 
а Вікторыя Храмцова «ад-
чыняла» душы і іх інтарэы.

Ўжо падумалі, што мы 
запамяталі пра тое, хто за-
бярэ тытул «Містар геа» 
ў Максіма Кучара? Як бы 
не так! Пра «містараў», іх 
нейкія таямніцы і сякрэты 
вам распавядуць Таццяна 
Карват і Дзмітрый Міхалёў.

А калі вас проста цікавяць 
падзеі, якія былі ці будуць 
на геафаке, вы можаце па-
глядець іх ў нашай рубрыцы 
«Навіны». Ну што ж ... пачнем!

лякарні, то мы раім паглядзець 
і разгадаць нашу «Крыжаван-
ку», якую з любоўю падрых-
тавала вам Ірына Зелянкова.

Але лета ўжо не за гарамі, 
і вось вы вырашылі пагляд-
зець у «Экватары», куды вам 
на канікулах паехаць? Шмат 
варыянтаў мы вам можам 
прапанаваць: гэта і валан-
церства ў Танзаніі ці Індыі. 
Сапраўды, вельмі цікавыя 
страны! Да і дапамагчы пры 
гэтым каму-небудзь – вельмі 
нядрэнны варыянт, пра які 
вам распавядзе аўтар нашай 
«Крыжаванкі». Таксама ёсць 
і варыянты ад выкладчыкаў. 
Давыдзенка Вольга Васільеўна 
адчыніць вам прыгажосць род-
най краіны, а таксама краявіды 
Малдовы і Прыднестроўя. 
Цікавілася Марыля Лачкоўская 
спецыяльна для вас.

Яшчэ пра адзін варыянт  
раскажа Андрэй Безручо-
нак, які ў студзене вярнуўся

Прывітанне, чытачы! Сакавік ўжо сканчаецца, «Містар геа» ўжо падыходзіць, а новы ну-
мар “Экватара” яшчэ не выйшаў?! Мы выправім гэтую памылку! Трава зелянее, птушкі пачалі 
спяваць свае вясновыя трэлі і мы таксма паспрабуем даць вам крыху вясновага настрою!

        ПАВЕЛ КЛІМАЎ
               рэдактар
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                                           СТАТЫСТЫКА

                                              Пятрусь Пушакроў

78 м/сек – найвышэйшая хуткасць ветра, 
якую назіралі ў Антарктыдзе. Яе зафіксаваў 
беларускі палярнік А. Гайдашоў у 1989 годзе. 

6O метраў – на столькі пады-
мецца ўзровень Сусветнага акіяна, 
калі ільды Антарктыды растаюць. 

1978 – год, у якім нарадзіўся 
першы чалавек на тэрыторыі Антаркты-
ды – аргенцінец Эміліа Маркас Пальма.

6O O вінаградзін патрабу-
ецца для вырабу адной бутэлькі віна. 

8O % насельніцтва Зямлі 
рэгулярна ўжывае насякомых як ежу. 

2  еўра за адзін кілаграм тлушчу, які змяшчаец-
ца ў прадукце, складае “падатак на тлушч” у Даніі.

4O O.O O O 
даляраў у год – прэзідэнцкая зар-
плата Дональда Трампа, ад якой ён 
адмовіўся ў першы дзень пасля інаўгурацыі. 

4.1O .2O 1O  Германія 
скончыла здзяйсняць выплату рэпарацый за 
Першую Сусветную вайну, якія былі нало-
жаныя на яе ўмовамі Версальскага дагавора.

Прыблізна 1/3 насельніцтва зямно-

га шара жыве на 2 даляры на суткі.

99 гадоў таму была абвешачана неза-
лежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. 
Адбылося гэта ў Мінску 25 сакавіка. 

Прыблізна на 43.OOO   
скарацілась колькасць беларускамоўных вучняў.

Каля 4OO помнікаў Леніну   
знаходзіцца ў населеных пунктах Беларусі 

ЦIКАВЫЯ  
ЛIЧБЫ

  Цікавая Антарктыда    Пра Беларусь

    Ежа ў лічбах    Манетны двор
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Навіны

Мінулы тыдзень 
адзначыўся вялікай коль-
касцю мерапрыемстваў у 
сувязі з «Тыднем географа».

21 сакавіка на геафаку 
прайшлі першыя «Бітвы ка-
федр» Студэнты 1-3 курса з 
кожнай кафедры змагаліся за 
гонар сваіх кафедр. 1-ае мес-
ца адышло каманде кафедры 
ГІС, другое – кафедры геадэзіі 
і картаграфіі, а пачэснае трэ-
цяе месца – каманда кафедры 
інжынернай геалогіі і геафізікі.

22 сакавіка адзначалі дзень 
географа, які быў падзелены 
на две часткі. Першая част-
ка прайшла пад кіраўніцтвам 
актывістаў БРСМ, якія на 
першым паверсе арганізавалі 
розные конкурсы, раздавалі 
кафу і печыва. Другая частка 
прайшла ўжо ў 312 аудыторыі, 
дзе былі падлічаныя вынікі 
галасаванняў студэнтаў і 
выкладчыкаў за званне «леп-
шы студэнт кафедры», «лепшы 
выкладчык кафедры» і гэтак 
далей. Перамаглі Кухарчык 
Міхаіл Васільевіч, як “Леп-

та будзе праводзіць «Студэнт 
на тыдзень», у якім прымуць 
ўдзел чатыры абітурыенты. 
Такая падзея на геафаке будзе 
праходзіць упершыню, таму 
сачыце за навінамі сумесна з 
намі!

13 красавіка ў 116 і 107 
аўдыторыях нашага факультэ-
та пройдзе «День донара». Тым, 
хто хоча ў будучыні дапамаг-
чы, варта спяшацца: папярэдні 
запіс будзе праводзіцца да 7 
красавіка ў дэканаце.

шы выкладчык факультэ-
та” і Аляксей Сазонаў, як 
“Лепшы студэнт факуль-
тэта”. Іншыя намінацыі і іх 
пераможцаў чытайце тут 
https://vk.com/geofaculty_bsu

23 сакавіка ў 212 
аўдыторыі прайшоў турныр 
па «Што? Дзе? Калі?» сярод 
студэнтаў геаграфічнага фа-
культэта. Барацьба была вельмі 
шчыльнай, аднак пераможца 
можа быць толькі адзін! 3 мес-
ца заняла каманда «Частный 
случай», 2 месца адышло «Ра-
кам в Ираке» і 1 месца заслужа-
на заняла каманда «Трое в лод-
ке, не считая Зайкова”.

На гэтым тыдне Студсаюз 
сумесна с дэканатам факультэ-

ШТО НОВАГА?

Вітаю вас, дарагія чытачы «Экватара»! У які раз вы ўжо адкрываеце новы нумар 
геаграфічнага весніка і зноў бачыце рубрыку «навіны». Вы лічыце, што ўжо ўсё ведаеце, што ад-
былося ці адбудзецца на геафаку ў бліжэйшыя дні? Вельмі добра, калі гэта так. Аднак спадзяюся, 
што і тут вы зможаце адкрыць для сябе нешта новае. А калі не – узгадаць тое, што запамятавалі!

 Павел Клімаў
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                    ПРАСТОРАВА-ЧАСАВЫ КАНТЫНУУМ 

Цікавілася Марыля Лачкоўская

                         Што ў тваім заплечніку?
Ганна Пятніцкая

Мая торба - гэта Нарнія, тут 
важка вылучыць найбольш па-
трэбную рэч. Але ж у ёй заўсёды 
павінны быць пропуск ды сту-
дак, а таксама бутэлька вады. 
Усё астатняе можна перажыць:)

Вольга Рабянок
Самая патрэбная рэч - 

навушнікі (музыка - суправад-
жэнне майго жыцця). Але ж 
таксама заўсёды з сабою маю 
некалькі карысных дробязей 
(адна з іх - маленькі флакон-
чык парфумаванага масла).

Паліна Міхалап
Мая незамяняльная рэч - 

кніга па ангельскай мове, яна 
ў мяне яшчэ са школы. Там 
знаходзяцца разнастайныя 
паперкі, кшталту наменклату-
ры па фізгеа. А яшчэ з сабою 
маю пярцовы балончык (лю-
блю вяртацца дадому ноччу).

Раман Пульвас
Шчыра кажучы, усё, што 

ёсць у маёй торбе, вельмі ка-
рыснае ў пэўных абставінах. 
Але ж ёсць адна рэч - звязак 
ключоў, на які я, на жаль, час-
цяком магу забыцца, пра што 
час ад часу вельмі шкадую.

Леанарда Пібакюэ
Безумоўна, гэта мае акуля-

ры. З імі я бачу наш багаты свет, 
зроблены з маленькіх дэталяў 
ды мноства ліній. Люблю маля-
ваць, і з імі атрымліваю поўную 
інфармацыю пра наваколле. 
Некаторым да спадобы слу-
хаць, але ж я аддаю перавагу 
таму, каб глядзець уважліва на 
свет і яго бясконцыя дробязі.

Дар’я Забаронак
Без майго капшука я пера-

стаю існаваць на некаторы час, 
бо там знаходзяцца ўсе патрэб-
ныя мне рэчы (грошы, праяз-
ны і інш.). І, канешне, заўсёды 
побач люстэрка, я ж дзяўчына!

ВАНДРОЎКІ З ВЫКЛАДЧЫКАМІ
Вольга Васільеўна Давыдзенка

У студэнцкія часы я шмат 
дзе была ў Беларусі. Так, 
на другім курсе ездзілі на 
Паўночную практыку (Браслаў, 
Віцебск, Магілёў і інш.). Умо-
вы былі тыя ж самыя, здаец-
ца, што і зараз. А не так даўно 
была ў Малдове, дзе прымала 
ўдзел у летняй школе ды бай-
дарачным паходзе ў межах 
праэкта REG 154. Мэтай гэ-
тага праекта было выяўленне 
экалагічных праблем Днестра, 
а таксама своеасаблівае яднан-
не Малдовы і Прыднястроўя. 
Тут былі разнастай-

ныя выбітнасці кштал-
ту ўрэза рачных тэрас, як 
на нашых кар’ерах. А яшчэ

спускаліся ў вузкую пячору каля 
Дубасарскага вадасховішча, 
дзе вывучаліся мясцовыя кажа-
ны. Яна была настолькі вузкая, 
что прыходзілася лезці на спіне 
ды сядзець там на кукішках. 
Але гэта было вельмі цікава!

А раней, у 2008 годзе, пры-
мала ўдзел ў канферэнцыі 
«Ламаносаў», якая праходзіла 
ў Маскве. У МДУ ўзрушыў 
галоўны корпус, дзе лунае 
дух вучонасці, там нават у 
інтэрнаце адчуваецца даўніна.
Часта бываю ў Пецярбур-
гу: езджу да цёткі. Апроч 
галоўных выбітнасцяў го-



ПРАСТОРАВА-ЧАСАВЫ КАНТЫНУУМ

Цікавіўся Павел Клімаў

рада ўразіў балет Расійскага 
тэатра «Грыбаедаў», дзе ўсе 
выступоўцы, здавалася, 
пырхалі, як калі б у кожнага 
былі свае крылы. І вельмі не-
чаканым быў помнік Мікалаю 
Пржэвальскаму, дзе каля само-
га помніка ляжыць вярблюд.

Яўген Уладзіміравіч Марозаў

У апошнія гады я амаль 
што нікуды не езджу, але ж 
у маладосці назбіраў цэлую 
скрыню цікавых гісторый з 
розных гарадоў і мясцовасцяў. 
Студэнтам ездзіў па ўсім 
Савецкім Саюзе ды не толькі.

 

А ўжо потым і сам вазіў 
студэнтаў у разнастайныя 
вандроўкі, напрыклад, у сель-
гас атрады ў Малдову, у Батумі 
праз Украіну ды Сухумі. 
Паездкі заўсёды былі цікавымі 
і вясёлымі, але ж нярвовых 
клетак патрабавалася шмат! 
Гэта былі вельмі прыемныя і 
непаўторныя часы, пра якія 
я часта ўзгадваю і расказ-
ваю цяперашнім студэнтам.
Вялікі дзякуй нашым вы-
кладчыкам за  размову і 
пажадаем ім яшчэ больш 
цікавых вандрванняў
Цікавілася Марыля Лачкоўская

пазіцыю ў цэнтры. 
-Які самы запамінальны 

момант быў за гэтыя тры 
гады ў камандзе геафака? 

С я р г е й : С а м ы 
запамінальны – гэта мой 
першы сезон у камандзе. 
Заўсёды прыходзіла шмат 
балельшчыкаў на гульні, 
была неймаверная падтрым-
ка. Асабліва прыемна было, 
калі мы перамагалі і маглі 
падзяліцца гэтай радасцю з імі. 

-Ці ёсць у цябе якое-не-
будзь асаблівае святкаванне 
гола, якое ты робіш, ці хо-
чаш зрабіць ў новым сезоне? 

Сяргей: Канешне. У 
асноўным, калі я забіваю важ-
ны гол, раблю рукамі сэрцайка, 
якое адзначае любоў да футбо-
ла, да родных і цалкам да ўсяго. 

-Што ты хочаш па-
жадаць балельшчыкам і 
чытачам “Экватара”? 

Сяргей: Хачу пажадаць, 
каб прыходзілі на трыбуны, 
падтрымлівалі нас. Вельмі 
прыемна, калі збіраюцца 
людзі з твайго факультэта, 
падтрымліваюць цябе. Тады 
жаданне граць і перамагаць 
яшчэ больш. Каб іх адпускалі 
з пар, каб гульні не траплялі на 
госы і залікі, каб яны прыходзілі 
і падтрымлівалі каманду! 

Дзякуй Сяргею за ад-
казы, а мы ўжо з нецярпен-
нем чакаем першую гуль-
ню, якая адбудзецца 31 
сакавіка на спарткомплексе.

Вось ўжо трэці год вельмі 
шмат людзей на нашым фа-
культэце чакаюць апошнія дні 
сакавіка – пачатак красавіка, 
каб пайсці на спарткомплекс 
і паглядзець, як географы 
граюць на полі, змагаюцца 
за факультэт і за саміх сябе. 

Мы вырашылі спытаць пра 
каманду  і  яе планы на новы сезон 
у лепшага іграка двух апошніх 
гадоў Сяргея Мандрыка. 

-Прывітанне, Сяргей. 
Ты ў камандзе ўжо трэці 
год. Адчуваеш асаблівую 
адказнасць за вынік ці 
ў параўнанні з мінулымі 
гадамі нічога не змянілася? 

Сяргей: Канешне, калі ты 
ўжо не першы год у каманд-
зе, трэба несці за яе адказ-
насць, выбіраць новых ігракоў 
у каманду, больш адказваць 
за рэзультат і яе гульню. 

-Якія планы ў 
вас на гэты сезон? 

Сяргей: Я лічу, што ў гэ-
тым сезоне трэба прынамсі 
выходзіць з першага месца 
ў групе і пападаць ў трой-
ку. А як па мне – павінны за-
ймаць толькі першае месца! 

-У вас з’явіліся навічкі 
ў камандзе. Ці змогуць 
яны вывесці сборную ге-
афака на новы ўзровень? 

Сяргей: Змогуць. Які год 
запар у нас з’яўляецца вельмі 
добры першакурснік. Мы 
спадзяемся, што ён зможа за-
крыць нашу праблемную

Крыху пра футбол
Вітаю вас, дарагія чытачы! Вось ўжо канец сакавіка, 

прайшоў “тыдзень географа”, некалькі дзён застало-
ся і да “Містэра геа”. І што потым рабіць? Да іншых “вя-
сёлых” падзей, як экзамены і залікі, яшчэ далёка... І куды 
пайсці географам і геаграфіням ў красавіку? На футбол!
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ПРАСТОРАВА-ЧАСАВЫ КАНТЫНУУМ

ВАЛАНЦЁРСТВА 
Калі ты актыўны і 

энергічны і хочаш правесці 
лета з карысцю для сябе і ата-
чальных, тады гэты арты-
кул стане дапаможнікам для 
рэалізацыі тваіх жаданняў. 
Для гэтага, напрыклад, ты 
можаш папоўніць шэрагі 
валанцёраў. Міжнароднае ва-
ланцёрства – самы зручны 
спосаб паглядзець свет, не 
выдаткаваўшы пры гэтым ні 
капейкі. Таму мы падрыхтавалі 
самую важную і цікавую 
інфармацыю на гэтую тэму.

У кожнай валанцёрскай 
праграмы свой кірунак (сацы-
яльны, экалагічны, сельска-
г а с п а д а р -
чы і інш.), 
але вымогі 
прыблізна 
а д нол ь к а -
выя. Ад вас 
не патрабу-
ецца адмен-
ных ведаў 
ці адукацыі, 
валанцёрам 
можа стаць 
к о ж н ы 
а х в о т н і к . 
Але перава-
га аддаецца 
м а л а д ы м 
людзям з актыўнай жыццёвай 
пазіцыяй. Вы павінны быць 
камунікабельным, прыязным і 
не мець шкодных звычак. Так-
сама вітаюцца людзі з ведамі 
ангельскай мовы. Самыя за-
хапляльныя валанцёрскія 
праекты і арганізацыі на 
лета 2017 (і не толькі).

1) Праекты ў вобласці 
адукацыі, аховы здароўя, са-
цыяльнай вобласці і дабрабы-
ту жывёл у Арушы, Танзанія
Валанцёры гэтай праграмы 
могуць працаваць у Арушы

скай праграме вылічаны на 
тэрмін да 6 месяцаў, але пры 
жаданні яго можна падоўжыць.

Афіцыйны сайт пра-
грамы: http://www.
volunte er indiai spi ice .com/

3) Sea Turtle Conservancy — 
грамадская арганізацыя, якая 
ўжо некалькі гадоў клапоціцца 
пра марскіх чарапах. Валанцё-
ры звычайна асочваюць знаход-
жанне чарапашых гнёздаў на 
беразе і ўсяляк іх абараняюць 
— як ад дзікіх жывёл, так і ад 
саміх людзей. Яшчэ ў абавязкі 
ўваходзіць сачыць за асвят-
леннем прылеглых да пляжаў 
тэрыторый, каб поўзлую чара-

пашку ў час 
заўважылі ў 
цемры і не 
пакалечылі. 
Т э р м і н 
п а д а ч ы 
дакументаў 
– круглы год, 
а ўзяць удзел 
могуць усе 
а х в о т н і к і . 
П а ж а д а -
на веданне 
а н гл і йс к а й 
м о в ы .

Афіцыйны сайт арганізацыі: 
https://conser veturt les .org/

Валанцёрства – гэта не 
толькі магчымасць дапамаг-
чы людзям, жывёлам і на-
вакольнаму асяроддзю, але і 
выдатны шанец пазнаёміцца 
з культурамі і мовамі роз-
ных краін, стаць бліжэй да 
прыроды, а таксама атры-
маць неверагодныя эмоцыі 
ад захапляльных прыгод.

ад 2-х тыдняў да года і больш. 
Усе праекты доўгатэрміновыя 
і пачынаюцца ў 2017 годзе. У 
цябе ёсць магчымасць правесці 
ў Танзаніі столькі часу, колькі 
ты пажадаеш. Для жыцця звы-
чайна падаецца гасцявая хатка 
для валанцёраў, але часам цябе 
могуць пасяліць і у сям’і мяс-
цовых жыхароў. Сілкаванне 
(сняданак і вячэра) – па месцы 
жыцця, абед – па месцы працы. 
Арганізатары праекта ўсяляк 
падтрымваюць валанцёраў, 
могуць правесці азнаямленчы 
тур і г.д. Адменных вымогаў 
да ўзросту і полу няма, спектр 
праектаў вялікі, таму кожны 

можа адшукаць сабе занятак 
па гусце. Афіцыйны сайт пра-
грамы: http://viva-tanzania.com/

2) Валанцёрская пра-
грама ў Індыі iSpiice

Гэта валанцёрская пра-
грама ўключае экскурсіі па 
архітэктурных, гістарычных 
і рэлігійных выбітнасцях 
Індыі. Узяць удзел у прагра-
ме могуць усе ахвотнікі, якія 
валодаюць англійскай мо-
вай, незалежна ад узросту і 
полу. Удзел у гэтай валанцёр-    Цікавілася Ірына Зелянкова
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Жонка спачатку сказала: «Ніякіх дэканаў!» 

 Збіраючыся на інтэрв’ю 
з новым дэканам, як і заўсёды 
мы крыху  хваляваліся, усё ж 
такі чалавек сур’ёзны і за-
няты, аднак гутарка была 
на здзіўленне лёгкай і вельмі 
цікавай. Мікалай Васільевіч 
з усмешкай узгадаў сваю ма-
ладосць, распавёў нам пра 
сваю новую пасаду і падзяліўся 
планамі на будучыню. 

- Кім Вы марылі быць у 
дзяцінстве?

М.В.: Я рос у сям’і 
выкладчыкаў, таму я заўсёды 
жадаў займацца навукай з 
юных гадоў. Мне падабаліся 
геаграфія і матэматыка, 
але, як заўсёды,  умяшаўся 
суб’ектыўны фактар. У той час 
я сустракаўся з дзяўчынай, якая 
збіралася паступаць на геафак, 
так я і зрабіў свой выбар. Але 
потым мы хутка з ёй расталіся. 
А мая спецыялізацыя – гэта 
таксама элемент выпадковасці.

-Вы калі-небудзь 
шкадавалі, што выбралі 
геаграфію, а не матэматыку?

М.В.: Цяжка сказаць, хм… 
Калі б пайшоў у матэматы-
ку быў бы большы дыяпазон 
магчымасцяў, а географ мае 
вузкую накіраванасць. Вось 
я, скажам, спецыялізуюся на 
глебазнаўстве, а  кім можа пра-
цаваць глебазназнавец: вы-
кладчыкам або ў Інстытуце 
глебазнаўства? І, напэўна, 
больш нікім. А калі ты матэма-
тык, то ты маеш больш месцаў 
працы, да і ў фінансавым 
плане лепш. Мой старэйшы 
сын - праграміст, ён даўно

зарабляе больш, чым я.

-Які ў вас любімы заня-
так?

М.В.: Най-
большае зада-
вальненне мне 
дастаўляе ры-
балка. Не столькі 
дзеля рыбы, 
колькі дзеля таго, 
каб атрымаць асалоду ад 
прыроды. Я ніколі не езджу на 
Мінскае мора, таму што гэта 
ж не прырода, а завадскія тру-
бы. Менавіта з гэтай прычыны 
я ўжо трыццаць гадоў езджу 
ў байдарачныя паходы, але ў 
апошнія гады яны станавіліся 
ўсё цішэй, як гэта правільна 
сказаць, «матраснымі» больш, 
маршрут усе карацей, рака ўсе 
спакайней. Але ў свой час я 
пабываў у Карэліі і праходзіў 
па 300 кіламетраў за адзін 
паход. Я праплыў па рэч-
ках на байдарцы каля 5000 
кіламетраў і правёў каля двух 
гадоў у гэтых паходах увогуле.

-Любіце лі Вы 
падарожнічаць?

М.В.: Люблю. У іншых 
краінах я практычна не быў, але 

па Беларусі наўрадці нехта 
больш за мяне ездзіў! 

Ведаеце сайт Гло-
бус Беларусі? Там 
можна ўбачыць 
самыя прыгожыя 

славутасці нашай 
краіны. Так вось з 

ТОП 20 я, канешне, 
ужо бачыў усё, а з ТОП 100 
працэнтаў 80. Мне і маім дзе-
цям больш ўсяго спадабаліся 
Гервяты. Вельмі уражвае сваей 
магутнасцю і непаўторнасцю 
касцёл, таксама здзіўляюць і 
цудоўныя мясцовыя краявіды. 

- Як Вы вырашылі  стаць  
дэканам?

М.В.: Я нічога не вырашаў. 
Я не рваўся, гэта не зусім 
маё. Мяне доўга адольвалі 
сумненні, таму шта гэта ўсё ж 
такі іншая праца, шмат папер, 
пасяджэнняў яшчэ больш… Я 
захаваў паўстаўкі прафесара 
на роднай кафедры. Там у мяне 
застаўся невялічкі стол, дзе я 
заўсёды магу з маімі калегамі 
выпіць кавы. Зараз я буду чы-
таць не пяць курсаў, а два, а то 
і адзін, пакуль не ведаю. Зусім 
без працы, якая мне падабаец-
ца, я ўжо наўрад ці змагу. У мяне 
ўжо ёсць патрэба дзяліццца 
сваімі ведамі са студэнтамі і 
рабіць так, каб ім было цікава 
пазнаваць новыя ісціны. 
Быць больш публічнай персо-
най – гэта вялікая адказнасць 
для мяне, але я паспрабую не 
падвесці студэнцкую грамаду!

Зусім нядаўна на факультэце адбыліся значныя перамены ў кіруючым склад-
зе. Гэта новая старонка ў гісторыі геафака, таму сёння ў Вас, паважаныя чы-
тачы, ёсць магчымасць бліжэй пазнаёмицца з новым дэканам факультэту.

ІНТЭРВЬЮ

А КІМ 
МОЖА ПРАЦА-

ВАЦЬ ГЛЕБАЗНАЗ-
НАВЕЦ?



- Ці стала ў Вас меньш 
вольнага часу? 

М.В.: Я гэтага яшчэ не 
ўсвядоміў… На першы погляд 
часу стала значна меньш. Не 
ведаю, як я зараз буду пісаць 
артыкулы, не кажу ўжо пра 
манаграфіі. У снежні я збіраўся 
напісаць дзве манаграфіі, але, 
бац, мне прапанавалі стаць 
дэканам. Ну як прапанавалі - 
сказалі «трэба». Канешне, часу 
стала меньш…

-Як сям’я адрэагава-
ла на Вашу новую пасаду? 

М.В.: Жонка спачат-
ку сказала - неякіх дэканаў! 
Але потым звыклася. Даволі 
шмат людзей мне раілі 
« З г а д ж а й с я ! З д о л е е ш ь ! » .

- Што Вы думаеце пра нова-
га загадчыка вашай кафедры?

М.В.: Я думаю, што ў яго 
атрымаецца. Гэта адзін з са-
мых перспектыўных мала-
дых выкладчыкаў на факуль-
тэце. Я зусім не здзіўлюся, 
калі ў будучыні ён такса-
ма зможа стаць дэканам.

-Што бы Вам хацела-
ся змяніць на факультэце?

М.В.: Зусім карды-
нальна я мяняць 
нічога не жадаю, 
бо лічу, што ву-
чэбны працэсс 
у нас пабудава-
ны нядрэнна, ён 
ужо адпрацава-
ны. Усе выкладчыкі 
стараліся палепшыць ву-
чэбныя мерапрыемствы, на-
прыклад, мы адстаялі тыя ж 
самыя практыкі на геастанцыі, 
якія не раз спрабавалі звер-
ху прыкрыць. Але мы ўсе ў 
адзін голас даказвалі: які можа 
быць географ на асфальце?! 

Я калісьці таксама скончыў 
геаграфічны факультэт і лічу, 
што ў мой час нас вучылі 
горш, некаторыя прадметы 
выкладалі вельмі пасрэдна. 

- Зусім хутка на ге-
афаку будзе праходзіць 
конкурс «Містэр Геа», а 
у Вашы студэнцкія гады 
было нешта падобнае?

М.В.: Не, нічога практыч-
на не было, у нас усе было 
заарганізавана: Камсамол, 
ліпавы на паперы… Я адносна 
рана абараніў кандыдацкую, у 
26 гадоў, а ў Камсамоле састаялі 
да 28. І мяне з-за таго, што я 
быў адзіны кандыдат камса-
мольскага ўзросту ў інстытуце 
адразу выдвінулі ў сакрата-
ры. У Райкоме Камсамола я 
з цяжкасцю выжыў год. По-
тым я адшукаў добрую нагоду 
і хуценька збяжаў у старшыні 
Савета маладых вучоных. Не 
ведаю, як у вас зараз молад-
зевые арганізацыі, мне дума-
ецца, што яны крыху здара-
вей, чым было раней. Ну у нас 
ніякіх Містэраў Геа і блізка не 
было, у вас значна больш крэ-
атыва. І гэта зразумела, таму 
шта кожнае новае пакаленне 
разумнейшае за папярэдняе.

-Можа Вы нешта 
змянілі ў сваім 

кабінеце?

М.В.: Пран-
цыпова нічога 
не змяніў. Толькі 

паставіў чырвоны 
кубак, які быў зава-

яваны на спаборніцтвах 
па шахматах. Я сур’ёзна ў 
шахматы ўжо некалькі год не 
граю, але кальсьці быў кан-
дыдатам у майстры спорту. 
Здаралася некалькі разоў вы-
ступаць на адносна буйных 
спаборніцтвах тыпа кубка

СССР, але фактычна пасля за- 
канчэння ўніверсітэту я усур’ёз 
перастаў граць у шахматы.

- Што вы можаце пажа-
даць студэнтам факультэ-
та?

М.В.: У першую чаргу, 
будзьце самі сабой, спрабуйце 
адшукаць сваё месца ў жыцці! 
Вы жывеце ў складаны час, але 
у час добры. Прынамсі ў ваш 
час шмат залежыць ад таго, 
што вы ведаеце і ўмееце. У маю 
моладасць было ў асноўным 
пазваночнае права. Уладкавац-
ца на добрае месца было падчас 
немагчыма без таго, каб за цябе 
хто-небудзь не патэлефанаваў 
і не парэкамендваваў цябе. 
А зараз усе ж такі ўсякія 
кастынгі , рэзюме, інтэрв’ю, 
часта глядзяць на тое, што ты 
ўмееш і мне гэта падабаецца!

- Вялікі дзякуй за гутарку , мы 
ўпэўненыя, што наш факуль-
тэт у надзейных руках!

Цікавіліся Аляксандр Цубер і 
Вікторыя Храмцова

НУ ЯК
ПРАПАНАВАЛІ - 

СКАЗАЛІ «ТРЭ-
БА».  

ІНТЭРВЬЮ
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- Што цябе падштурх-
нула да ўдзелу ў конкурсе?

Ігар Жукавец: Гэта 
быў чарговы выклік, на які 
я паддаўся. Нічога новага. 
Як чалавек азартны, я час-
цяком уваходжу ў гульню.

Саша Думанскі: Да ўдзелу 
ў “Містары” мяне матывава-
ла тое, што і да ўдзелу ва ўсіх 
астатніх пазанавучальных 
імпрэзах БДУ: цікавасць, новыя 
знаёмствы, магчымасць прыем-
на і весела бавіць час у працэсе. 
За гэта я люблю геафак, за гэта 
я любіў і люблю БДУ! Ад сама-
га пачатку я зразумеў, што мне 
варта падаваць заяўку на ўдзел, 
бо у кампаніі такіх містараў 
конкурс сумным быць не можа. 

Мердан Чарыеў: Пад-
штурхнула да ўдзелу мяне па-
ведамленне ад Ігара Жукаўца: 
“да ты с*ышь просто”.

(Саша Думанскі)
-Якім павінен быць 

ідэальны містар?

Сяргей Гулевіч: Для мяне 
ідэальны Містар – гэта той 
чалавек, які ўвесь час на ва-
чах усіх, знаходзіцца ў цэнтры 
ўвагі і ўмее “запаліць талаку”.

Максім Градабоеў: З 
грыўкай, як у Ромы Пуль-
васа, саскамі, як у Мердана, 
сэксуальнасцю, як у Сашы 
Пінчука, з барадой, як у Ігара, 
мэтанакіраванасцю, як у 
Сяргея, і з маёй усмешкай.

 

(Сяргей Гулевіч)
-На твой погляд, якія 

якасці з’яўляюцца самымі 
важнымі для людзей?

Саша Пінчук: Адназнач-
на дабрыня. Разумны чалавек, 
дурны, непрыемны па вы-
глядзе, па іншых прыкметах, 
калі ён добры – яму ўсё не 
толькі прабачаецца, але і ідзе 
плюсам у карму. І аптымізм. 
Аптымісты не пускаюцца ў 
дэпрэсіі, не скончваюць жыц-
цё самагубствам, не бурчаць

ні на каго, бо жыццё выдатнае 
само па сабе. Так яно і ёсць!

(Саша Пінчук)
-Уяві, што ты – су-

пергерой. Апішы сябе і пры-
думай каронную фразу.

Мердан Чарыеў: 
Чалавек-вогнішча – па 
пстрычцы з’яўляюцца сухія 
дровы, крэсіва, кнот і адра-
зу падпальваецца. Дэвіз: 
“Палі, пакуль можаш”.

(Мердан Чарыеў)

Самая ажыятажная падзея года – Містар ГЕА 2017 – збірае леп-
шых географаў з усяго факультэта! Сёлета мерапрыемства прыцягну-
ла непараўнаны сэптэт, дзе ў кожнага з удзельнікаў свая чароўнасть і харызма.

Пашыраная піяр-кампанія ўдзельнікаў дадала пікантнасці да конкурса і зрабіла будні геафака 
ярчэй: кожны дзень на працягу тыдня быў як свята! Зараз мы хочам прапанаваць вам пазнаёміцца 
бліжэй з гэтымі хлопцамі яшчэ раз. Для гэтага мы задалі кожнаму з іх некалькі пытанняў.

МЕРАПРЫЕМСТВА НА ФАКУЛЬТЭЦЕ
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-Ва што ты верыш?
Ігар Жукавец: Веру ў 

тое, што змагу адшукаць вы-
йсце з кожнай сітуацыі.

(Ігар Жукавец)
-Як карыстацца 

тэадалітам?
Рома Пульвас: З практыкі 

на геастанцыі я памятаю 
толькі агульныя паняткі пра 
гэта. Спачатку прыбор трэ-
ба, канешне, усталяваць. 
Потым трэба зрабіць цэн-
траванне прыбора па роўні, 
каб ён працаваў карэктна. 

(Рома Пульвас)
Пры гэтым ён ані ў якім разе не 
павінен хістацца. Таксама трэ-
ба вырабіць гарызанатаванне 
тэадаліта – падкруціць шрубы

Чым Вы займаліся ў 
ЗША і як Вы туды трапілі?

А.П.: У Злучаныя Штаты я 
трапіў па праграме стажыроўкі 
Fulbright Faculty Development 
Program, мэты якой - ава-
лоданне амерыканскімі 
методыкамі выкладання і па-
шырэнне інфармацыйнай 
базы ў сваёй галіне вывучэн-
ня. Стажыроўка пачалася з 
міжнароднай канферэнцыі ў г. 
Нью-Ёрк, адкуль я паляцеў у 
прымаючы University of Iowa, 

Амерыканскае падарожжа
Зусім нядаўна ў Беларусь са стажыроўкі ў ЗША 

вярнуўся выкладчык кафедры эканамічнай геаграфіі за-
межных краін Андрэй Пятровіч Безручонак. Чым ён там 
займаўся і што яго уражыла чытайце ў інтэрвью ніжэй.

так, каб прыбор стаяў пара-
лельна паверхні Зямлі. Пас-
ля гэтага можна праводзіць 
вымярэнні з дапамогай 
глядзельнай трубы і рэйкі.

Саша Пінчук: Пытанне ад-
назначна з падвохам. Глядзіце: 
ёсць такая навука – “тэалогія”. 
Прамы пераклад гэтага сло-
ва азначае “багаслоўе”. Супад-
зенне? Не думаю! Людзі ду-
маюць, што яны вымяраюць 
вуглы... а насамрэч спрабуюць 
знайсці сябе ў гэтым свеце.

-Што ты пажадаеш 
сваім сапернікам па конкурсе?

Максім Градабоеў: Па-
жадаю класнага высту-
пу, каб мы не зваліліся 
ў бруд тварам і паказалі 
сапраўды вясёлыя выступы. 

Рома Пульвас: На мой 
погляд, у “Містэры” галоўнае 
– не перамога, а ўдзел. Кожны 
ўдзельнік мае магчымасць па-
казаць сябе, каб стаць больш 
папулярным, а не толькі буду-
чы пераможца (але гэта зусім 
не азначае, што я не імкнуся 
да перамогі). Таму канку-

Максім Градабоеў)

рэнтам хачу больш за 
ўсёпажадаць выклікаць добрае 
ўражанне на публіку, якая, улас-
на кажучы, і ідзе на “Містэр” за 
захапляльнымі ўражаннямі.

Зусім кропля застала-
ся да бітвы. Галоўнае пы-
танне: хто забярэ карону 
Містара ў Містара Геа 2015? 
Даведаемся 30 сакавіка!

Цікавіліся Таццяна Карват і 
Дзмітрый Міхалёў

Graduate School of Urban and 
Regional Planning. Ну а пад-
час стажыроўкі я наведваў 
некалькі курсаў, выступаў пе-
рад магістрамі, распрацоўваў 
сілабус для дысцыпліны 
“Геаграфія транспарта”, ну і, 
канешне, знаеміўся з куль-
турай і філасофіяй жыцця 
ў Штатах, сацыялізаваўся з 
мясцовым насельніцтвам, 
вандраваў па краіне, бо там, 
насамрэч, шмат чаго  мож-
на паглядзець цікавага.

МЕРАПРЫЕМСТВА НА ФАКУЛЬТЭЦЕ



раходам у свеце.І 
вадзіцельаўтобуса з Лас-
Анджэлесу да Сан-Дыега 
наўпрост забылася заехаць у 
цэнтар самога Сан-Дыега, і 
паехала адразу да мяжы і пе-
рахода. Для 85 % этнічнай 
большасці пасажыраў, якія 
ехалі непасрэдна ў Ціхуану, 
гэта было нават зручней. Але 
цікава было назіраць разгу-
бленнасць вадзіцеля, этнічнай 
меньшасці ў складзе 8-мі ча-
лавек, якія збіраліся непас-
рэдна ў Сан-Дыега, і слухаць 
каментары пасажыраў, якія 
рэкамендавалі наступным 
разам браць квіткі на дарагія 
цягнік ці летак, а не карыстацца 
“народным” відам транспарта.

Чаго бы Вы пажадалі чы-
тачам «Экватара»? 

А.П.: Раю пабачыць 
ЗША, бо свой асабісты до-
свед - гэта проста файна. 

Ну і калі нумар хутка вы-
йдзе, схадзіце з 3 па 7 красавіка 
ў сталічны кінатэатр «Піянер» 
на традыцыйны фестываль 
амерыканскіх дакументаль-
ных фільмаў. Уваход вольны!

У якім горадзе і 
ўніверсітэце Вы былі?

А.П.: Я праходзіў 
стажыроўку ў City of Iowa 
City; так вось крэатыўна на-
зываецца гарадок, які быў 
некалі першай сталіцай Шта-
та з насельніцтвам каля 70 
тысячаў чалавек (каля 30 тыс. 
з якіх - студэнты ўніверсітэта). 

Што цікавага ёсць 
там, чаго няма ў Беларусі?

А.П.: Хм, цікавае пытанне, 
на якое адразу так і не адка-
жаш. З першага, што прыйшло 
да галавы, - там ёсць танныя 
аўтобусы Megabus, “маленькая 
група з Тэ хасу” ZZ-TOP, сетка 
гіпермаркетаў Walmart і смач-
нейшы (адзін з маіх сяброў 
рэгулярна ходзіць да іх кожны 
аўторак) фастфуд Buffalo Wings.  

Вы вялі пары ў 
амерыканскіх студэнтаў? 
Чым адрозніваецца 
амерыканскі сту-
дэнт ад беларускага?

А.П.: Так, я веў некалькі 
семінараў падчас стажыроўкі, 
і наведваў лекцыі. Трэба разу-
мець, што студэнт у ЗША - гэта 
чалавек з іншым успрыманьнем 
свету, якое, з аднаго боку, больш 
матэрыяльна накіраванае,   

больш мэтанакіраванае, больш 
працанакіраванае, а з іншага 
- больш вольнае. Студэнт, 
калі плаціць за адукацыю не-
малыя грошы, лепш ведае, 
што канкрэтна яму патрэбна 
для рынка працы. І нармаль-
ны студэнт больш патрабуе ад 
выкладчыка, не сароміцца ка-
заць, калі што незразумела, і 
задаваць канкрэтныя пытанні. 
Амерыканскі студэнт больш 
працуе, калі параўноўваць 
з нашым, нават пасля хэппі 
аўра (калі студэнт з сябрамі 
накіроўваецца ў бар ці кафэ, 
дзе напоі прапаноўваюцца 
з істотнай зніжкай, бо кош-
ты на ўсе гэта ў ЗША даволі 
высокія), ён вяртаецца ў 
бібліятэку ці спецыяльны па-
кой, дзе працягвае рыхтаваць 
даследчыцкі праект ці рыхта-
вацца да іспыту. Ну і адносіны 
да плагіярызму істотна роз-
ныя, вы ж самі ўсе разумееце. 

Ці былі якія-небудзь 
цікавыя альбо казусныя мо-
манты ў гэтай практыцы?

А.П.: Цікавых гісторый 
было шмат, пра ўсё і не распа-
вядзеш. Цікавы момант быў, 
калі я вырашыў (канешне, у мэ-
тах геаграфічнага даследвання) 
паехаць у Ціхуану, даволі зна 
емы горад у Мексіцы, з самым 
вялікім пешаходным пагранпе
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Цікавіўся Павел Клімаў

ПАДАРОЖЖЫ



Цікавіліся Цубер Аляксандр і 
Храмцова Вікторыя

- Кім Вы марылі стаць?

Д.М.: У мяне было два 
варыянта: першае – гэта 
геаграфія, яна мне заўседы па-
дабалася. У старэйшых класах 
я пачаў весці розныя мерапры-
емствы ў школе, удзельнічаў 
у тэлевізійных праграмах, на-
прыклад, «Усе мы родам з 
дзяцінства». Таму я думаў па-
ступаць у Інстытут культуры, 
але ў выніку  выбраў геаграфію.

- Чаму Вы вырашылі 
пайсці на спецыалізацыю ГІС?

Д.М.: На маім кур-
се быў першы набор на 
спецыалізацыю ГІС. Яна 
была свежай у параўнанні 
з іншымі спецыалізацыямі 
на геафаку. Ні кроплі не 
шкадую пра мой выбар.

- Якія ў Вас інтарэсы?

Д.М.: Люблю чы-
таць, слухаць музыку, тэ-
атр і падарожнічаць. Раней 
мне падабаўся канферанс 
і школьны тэатр, зараз я 
гэта рэалізую, калі выхажу 
за кафедру і чытаю лекцыі.

-Што змянілася у 
Вас, калі Вы сталі за-
гадчыкам кафедры?

Д.М.: Пашырылася кола

абавязкаў. Раней я быў вяду-
чым дацэнтам напрамку ГІС, 
курыраваў курсы, займаўся 
кіраваннем у вучэбным пла-
не. Зараз з’явіліся больш 
шырокія абавязкі. Калегі 
падтрымліваюць мяне і дэ-
кан факультэта таксама дапа-
магае. Калектыў у нас даволі 
таварыскі і я ўспрымаю любую 
крытыку ці параду. Меркаванне 
кожнага выкладчыка і студэнта 
я магу выслухаць і прыняць.

- Ці застаўся ў Вас 
час на навуковую пра-
цу, працу са студэнтамі?

Д.М.: Зараз такі час, што 
трэба займацца ўсім патрошку: 
і тым, і тым, і тым. Ёсць кола 
абавязкаў як мэнэджера, як на-
вуковага супрацоўніка, як вы-
кладчыка, плюс абавязкі пра-
цы са школьнікамі, напрыклад, 
я распрацоўшчык алімпіяды, 
таксама працы з настаўнікамі, 
павышэнне кваліфікацыі 
настаўнікаў. Планую ў наступ-
ныя гады напісаць доктарскую. 
Спадзяюся, што ўсё будзе добра!

- Што Вы думаеце 
на конт новага дэкана?

Д.М.: Абажаю!(усміхаецца). 
Дэкан – гэта твар факультэта, 
і Мікалай Васільевіч валодае 
ўсімі якасцямі сапраўднага дэ-
кана: па-першае ён добры ча-
лавек, па-другае выдатны вы-
кладчык, прафесар і, канешне,  
вучоны. Ён адзін са сталпоў 
геаграфіі, таму я лічу, што гэта 
вельмі добры выбар рэктара 
і ў асобе Мікалая Васільевіча 
факультэт атрымае штуршок 
да развіцця. Поспехаў дэкану, 
а мы яму будзем дапамагаць! 

- Зусім хутка на ге-
афаку будзе праходзіць 
конкурс «Містэр Геа», а 
у Вашы студэнцкія гады 
было нешта падобнае?

- На жаль, такіх конкурсаў 
у нас не было, але былі іншыя. 
У нас былі розныя культурныя 
мерапрыемствы, напрыклад, 
на Дзень беларускай мовы мы 
ставілі тэатральныя пастаноўкі 
з песнямі, пляскамі. Таксама у 
нас былі дыскатэкі, у тым ліку 
на факультэце, але у старым 
корпусе, пакуль у гэтым быў 
рамонт. Зараз я мяркую, что 
грамадскія арганізацыі у нас 
развіваюцца станоўча, я цалкам 
падтрымліваю гэтую дзейнасць.

- Што вы можаце пажа-
даць студэнтам  факультэта?

- Жадаю, каб яны памяталі 
наш факультэт, не забывалі 
пра яго. І калі яны будуць за-
ймаць высокія пасты, каб 
прыходзілі да нас і заўседы 
падтрымлівалі. Ну і, канеш-
не, жадаю ўсім асабістага 
шчасця, адшукаць сябе!

Вялікі дзякуй Дзмітрыю 
Міраслававічу, поспехаў на но-
вай пасадзе!

З ГІСАМ У СЭРЦЫ
Не так даўно кафедра глебазнаўства і ЗІС атрымала новага загадчыка – Курловіча 

Дзмітрыя Міраслававіча, які з радасцю распавёў нам шмат новага і цікавага пра сябе і не толькі. 
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Вольная старонка

АСОБЫ  ГЕАФАКУ
Сёння, дарагія чытачы, мы пазнаёмім Вас з двума цікавымі асобамі. Адзін з іх 

толькі пачынае свой доўгі шлях па цяжкай, але вельмі займальнай дарозе геафака. А 
іншы ўжо мае за плячыма пяць гадоў непаўторнага жыцця на родным факультэце.

Імя, група, курс: Мартынава Дар’я,1 курс 2 гру-
па.
Узрост: 17.
Роднае месца: Вітебск.
Любімы прадмет ва ўніверы: Геалогія.
Чаму геафак? Я лічу, што пасля вучобы на 
геафаку ў мяне будзе больш магчымасцяў 
падарожнічаць і пазнаваць свет.
Интарэсы: Малюю алеем і танцы.
Апошні прагледжаны фільм: Я дрэнна памятаю 
тую частку жыцця, калі у мяне быў на гэта час. 
Магчыма гэта «Выратаваць планету» з Ды Ка-
прыа.
Любимая кніга: Люблю кнігі Пола Экмана 
па псіхалогіі! Асабліва «Псіхалогія хлусні» і 
«Псіхалогія эмоцый». Так, я на геафаку!
Якую краіну ты хацела бы наведаць?: Напэўна, 
гэта была б Грэцыя.
Музыка: Колька Баскаў мой любімы! А калі 
сур’ёзна, то я не прытрымліваюся нейкага вызна-
чанага жанру. Часта слухаю сучасную класічную 
музыку і розныя мі-мі-мішныя песні.
Рэчы ў тваім заплечніку, якія заўсёды з табой: 
Тэрмакубак кавы з трымя лыжкамі цукру, шмат 
ежы, гаманец і шмат чаго для вучобы.
Мара ўсяго жыцця: Калі казаць пра нешта гла-
бальнае, то рэлізавацца як асоба і адшукаць сваё 
месца ў жыцці .
Мова, якую жадаеш вывучыць: Акрамя 
англіскай, якіая патрэбна, я б хацела вывучыць 
іспанскую, итальянскую і партугальскую мову.
Тры словы на літару «П», якія першымі 
прыйшлі табе у галаву: паліталогія, песня, 
пляж.

Імя, група, курс: Шубіч Уладзіслаў, 5 курс, 7 гру-
па.
Узрост: 21
Роднае месца: Драгічын ,Брэсцкая вобласць.
Любімы прадмет ва ўніверы: Вышэйшая матэ-
матыка, матэматыку люблю яшчэ з пачатковай 
школы, як і наогул дакладныя навукі.
Чаму геафак? Любіў заўсёды геаграфію, а леп-
шае геаграфічнаея адукацыя на геафаку.
Інтарэсы: перш за ўсё футбол, замежныя мовы, 
падарожжа, імкненне да нечага новага, красоўкі 
люблю, ну і яшчэ люблю папіць піва пасля пары.
Апошні прагледжаны фільм: фільм не памя-
таю, а вось серыял «Малады тата».
Любімая кніга: Прынц і жабрак. Гэта была 
адна з першых кніг, прачытаных мною, але яна 
пакінула зусім незгладжальнае ўражанне.
Якую краіну ты хацеў бы наведаць?: Перу, мне 
нават снілася, што я там падарожнічаю.
Музыка: Апошнім часам Chillout.
Рэчы ў тваім заплечніку, якія заўсёды з та-
бой: Куртка, кніга, антыбактэрыяльны гель, 
напульснік, акуляры, заданне на дыплом.
Мара ўсяго жыцця: Сідзячы ў старасці на бе-
разе Атлантычнага акіяну ў Этрэта або ў Пунта-
дэль-Эстэ, злавіць сябе на думцы, што я пражыў 
нездарма, зрабіў усё, што змог, дасягнуў усяго, 
пра што марыў.
Мова, якую жадаеш вывучыць: Перш за ўсё 
англіская, а затым іспанская і шведская, навошта 
не ведаю).
Тры словы на літару «П», якія першымі 
прыйшлі табе у галаву: прывітанне, папяросы, 
пуанты.

Гутарыла Храмцова Вікторыя
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Крыжаванка

Ірына Зелянкова

Шаноўныя чытачы, вось і  скончылася зіма са сваімі завірухамі і маразамі. 
На вуліцы ўжо ва ўсю свеціць сонейка і паветра стала напаўняцца свежымі 
вясновымі водарамі. А якое стала неба! Яскравае і блакітнае, і празрыстае ад-
начасова, нібыта казачнае.  Глядзіш на яго – і забываешся на ўсё на свеце.

Па-гарызанталі:
3.Кавалерыйскія боты з доўгімі стаялымі 
халявамі, якія маюць наверсе прышыўныя кла-
паны, што зачыняюць калена.
4. Боты для занятку футболам з шыпамі на па-
дэшве.
6. Абутак старажытных грэкаў.
10. Лепшы абутак для лютай сцюжы.
11. Драўляныя боты ў Францыі

Адказы: Па-гарызанталі: 3. Батфорты; 4. Буцы; 6. Сандалі; 10. Валёнкі; 11. Сабо. Па-вертыкалі: 
1. Лабутэны; 2. Макасіны; 5. Пуанты; 7. Чаравічкі; 8. Унты; 9. Галёшы; 11. Сланцы; 12. Лапці; 13 
Бахілы;

Па-вертыкалі:
1. Туфлі з вядомай песні, у якіх чырвоная падэш-
ва.
2. Мяккі абутак паўночнаамерыканскіх 
індзейцаў.
5. Балетныя туфлі з цвёрдымі насамі.
7. Абутак, які з вялікімі намаганнямі здабыў ка-
валь Вакула для нявесты ў аповесці Гогаля.
8. Футравы абутак  народаў Поўначы і Сібіры.
9. Гумовы абутак, апранаемы па-над ботамі для 
засцярогі іх ад волкасці.
11. Бываюць і гаручымі карыснымі выкапнямі, і 
пляжнымі.
12. Сялянскі абутак з лыка ці бяросты.
13. Іх часта забываюць зняць перад выхадам з 
паліклінікі ці лякарні.

Надвор’е стала цё-
плым і сонечным. А гэта 
значыць, што можна сме-
ла развітацца са сваім 
зімовым адзеннем! А так-
сама зняць цёплыя боты 
і апрануць лёгкі абутак, 
які сумаваў усю зіму ў цём-
най шафе. Як раз пра абу-
так і пойдзе далей раз-
мова ў крыжаванцы. 
Пастрабуйце адказаць на 
ўсе пытанні, і паразважай-
це, якога выгляду абутку 
няма ў вашым гардэробе.
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Фотафакт

    Пракаповіч Сяргей Мікалаевіч    Махнач Уладзімір Віктаравіч        Новік Аляксей Аляксандравіч

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


