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У кастрычніку 2011 года коль-
касць насельніцтва Зямлі 
дасягне 7 мільярдаў чалавек. 
Дасягненне гэтай эпахальнай 
для ўсяго свету мяжы ад-
крывае шырокія магчымасці 
і адначасова ўяўляе сабой 
сур'ёзную праблему. Хоць 
людзі сёння жывуць даўжэй і 
здаравей і сем'і ва ўсім свеце 
аддаюць перавагу мець менш 
дзяцей, у многіх аспектах 
па-ранейшаму захоўваецца 
велізарная няроўнасць.

Пры сучасных тэмпах 
дэмаграфічнага росту, 
насельніцтва Свету што-
год павялічваецца пры-
кладна на 78 млн. чалавек 
- гэта прыблізная колькасць 
насельніцтва Канады, 
Аўстраліі, Грэцыі і Партугаліі 
разам ўзятых.

Амаль увесь гэты 
дэмаграфічны рост (97 з 
кожных 100 нараджэнняў) 
прыходзіцца на менш развітыя 
краіны, некаторыя з якіх ужо 
з цяжкасцю спраўляюцца з 
задавальненнем патрэбаў 
сваіх грамадзян. Расце разрыў 
паміж багатымі і беднымі. 

Між тым многія багатыя 
краіны і краіны з сярэднім 
узроўнем даходу занепа-
коены нізкім узроўнем 
нараджальнасці, скарачэннем 
колькасці насельніцтва і яго 
старэннем.

Наша здольнасць сумесна 
жыць на здаровай планеце 
будзе залежыць ад рашэнняў, 
якія мы прымаем сёння. У све-
це з насельніцтвам у 7 млрд. 
чалавек, якое працягвае расці, 
мы павінны разлічваць адно 
на аднаго.

па дадзеных факталагічнага 
бюлетэня UNFPA

Марина
Ввод текста

Марина
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Марина
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Ад рэдакцыі

Дзень добры, паважаныя чытачы! 
Уяўляем вашай увазе першы нумар 
нашай газеты ў новым навучальным 
годзе. Але асобна хочацца павітацца 
з першакурснікамі, якія напэўна 
ўпершыню, але спадзяемся не ў апошні 
раз, трымаюць у руках нумар “Эквата -
ра”! Вельмі рады бачыць ВАС у нашай 
вялікай геаграфічнай сям’і, а таксама 
сярод чытачоў нашага выдання!

Нешта вельмі хутка пранесліся 
канікулы (як заўседы!), дый першы 
месяц вучобы ўжо на прыканцы. Пара 
брацца за вучобу. 

Прыемнай навінай для ўсіх студэнтаў 
Мінска стаў той факт, што з 12 ве-
расня мы можам катацца бясплат-
на ў грамадскім транспарце, пры 
прад’яўленні студэнцкага квітка. 

Але, калі хто запамятаваў, то нагад-
аем, што ў хуткім часе нас чакае 
грандыёзная падзея – Дзень на-
раджэння Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта. Яму нямнога, нямала, 
а ўжо 90 гадоў – як-ніяк юбілей! За 
гады сваёй дзейнасці нашым родным 
універсітэтам падрыхтавана каля 142,5 
тыс. спецыялістаў з вышэйшай адука-
цыяй. Сёння БДУ з'яўляецца вядучай 
вышэйшай навучальнай установай 
у сістэме нацыянальнай адукацыі 
Беларусі. Менавіта ў БДУ навучаецца 
звыш 28 тысяч студэнтаў – а гэта цэлы 
горад!

І не забывайце пра нашу групу 
«Vkontakte», а менавіта - http://vk.com/
club17986569! А вы, першакурснікі, 
далучайціся да нас і удзельнічайце ў 
штомесячным галасаванні на лепшы і 
горшы артыкулы нумара. 

1-35 02 01-05
Як гаварыў М. М. Баранскі “Геаграфія картай пачынаецца 
і картай заканчваецца”. Менавіта карта з’яўляецца нашай 
мовай – мовай студэнтаў Геафака.

У нашай краіне космааэракартаграфія толькі 
пачынае развівацца. Сёння ствараеецца Беларуская 
касмічная сістэма дыстанцыйнага зандзіравання (БКСДЗ), 
якая будзе забяспечваць нас неабходнай інфармацыяй 
на ўсіх узроўнях дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь.  
Паколькі ў цяперашні час цяжка знайсці вобласць прак-
тычнай дзейнасці чалавека, у якой не выкарыстоўваюцца 
дадзеныя дыстанцыйнага касмічнага зандзіравання, 
галоўнай мэтай з'яўляецца стварэнне сістэмы паста-
яннай падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі кадраў у галінах 
навукі і тэхнікі, звязаных з БКСДЗ. 

У цяперашні час на нашым факультэце існуе 
спецыялізацыя “Картаграфія”, на якую студэнты 
размяркоўваюцца толькі на трэццім курсе. Няглед-
зячы на добрую картаграфічную падрыхтоўку, яны 
атрымоўваюць дыплом з кваліфікацыяй “Географ. Вы-
кладчык геаграфіі”.

У 2011-2012 навучальным годзе праведзены набор 
абітурыентаў на новы напрамак - Геаграфія 
(Космааэракартаграфія).

Пераўтварэнне спецыялізацыі «Картаграфія» у на-
прамак з асобным навучальным планам і прысваенне 
выпускнікам кваліфікацыі «Географ. Картограф » 
дазволіць:

 - ажыццяўляць планамерную і мэтанакіраваную 
падрыхтоўку па спецыяльнасці, яшчэ з першага курса;
 - ўвесці ў навучальны план шэраг профільных дысцыплін 
абавязковага і ВНУ кампанентаў, а таксама пашырыць 
пералік дысцыплін спецыялізацыі;
 - ўмацаваць прафесійны статус выпускаемых 
спецыялістаў.

(працяг чытайце на 5-й старонцы)

- Дзе ты вучышся? – пытаюцца у мяне знаемыя, калі прыязжаю 
дадому.
- У БДУ, - адказваю я.
- Ооо! Малайчына! Добрае месца! –  хваляць яны,  нават не пы-
таюць які факультэт. Прыемна, што яшчэ сказаць!..

Ніна Літвінка
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Ужо 90!!! Так, менавіта столькі год ў хуткім часе спаўняецца нашаму ўніверсітэту. І з кожным годам 
усе больш і больш людзей могуць з гонарам сказаць: “Я выпускнік БДУ!” 

Не хочацца зноў нагадваць пра гісторыю, бо вы і так шмат пра яе ўжо чулі. Лепш проста некалькі 
прыемных слоў як для ўніверсітэта, так і для выкладчыкаў, студэнтаў і проста працаўнікаў БДУ.
 
Няхай гэты юбілейны год будзе самым найлепшым за ўвесь час існавання Беларускага дзяржаўнага 
ўіверсітэта. Для ўніверсітэта яшчэ адзін пражыты год – гэта незаменны вопыт, пошук новых 
талантаў, новых здольных да навукі студэнтаў. 

Выкладчыкі – вы цэнтральная вось, якая трымае на сабе той нялегкі груз ведаў, які вы так ста -
ранна даносіце да сваіх падапечных. Студэнты ў сваю чаргу прапускаюць праз сябе ўсю дадзеную 
інфармацыю, каб несці яе далей у свет. Разам мы адна вялікая сям’я. Нас аб’ядноўвае адно слова. 
Але яно такое роднае і блізкае да душы – гэта БДУ! Самы лепшы, самы любімы ўніверсітэт. Няхай 
з кожным годам ты будзеш цешыць нашу краіну разумнымі і знакамітымі выпускнікамі, якія з -
гонарам ў голасе будуць гаварыць, што яны скончылі БДУ! Няхай увесь юбілейны год ты – наш 
БДУ – будзеш чуць у свой адрас віншаванні, словы падзякі і, канешне, уздыхі здзіўлення з боку нашых 
гасцей.

З Днём нараджэння БДУ! ТЫ – наш дом, наш Alma Mater!

YPA! XYTKA 90!

Марыла вучыцца там, дзе буду адчуваць сябе 
сярод сваіх. Паступіла ў БДУ на геафак – не 
пралічылася!

Марына Карней
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Спецыялісты-картографы могуць вы-
конваць даследаванні па праектаванню, 
складанню і выданню карт рознага прыз-
начэння. Важным аспектам прафесійнай 
падрыхтоўкі выпускнікоў з'яўляецца 
індыкацыйнае картаграфаванне на 
аснове выкарыстання аэракасмічнай 
інфармацыі.

У цяперашні час выпускнікі кафедры, пра-
цуюць у падраздзяленнях Дзяржкамітэта 
па маёмасці: РУП «Белкартаграфія», 
«Аэракосмагеадезія», «Картгеацэнтр», 
а таксама ў профільных арганізацыях 
Міністэрства прыродных рэсурсаў і 

экалогіі," Космааэрагеалогія », ў навігацыйным атрадзе Міністэрства абароны. 
На працягу апошніх пяці гадоў у названыя арганізацыі ладзяцца 10-14 маладых 
спецыялістаў. У сувязі з уводам у дзеянне Беларускага касмічнага апарата патрэба ў 
спецыялістах-картографах можа вырасці.

Вучэбна-лабараторная база геаграфічнага факультэта дазваляе рыхтаваць 
спецыялістаў па названаму профілю. Для правядзення навучальных палявых 
практык функцыянуе вучэбная геастанцыя «Заходняя Бярэзіна». На базе 
геастанцыі вядуцца работы па стварэнню эталонна-калібравальнага палігона для 
наземнага суправаджэння комплекснага падспутнікавага эксперыменту, у тым ліку 
пры правядзенні палётных выпрабаванняў і каліброўкі мэтавай апаратуры Белару-
скага касмічнага апарата. Пры кафедры геадэзіі і картаграфіі плануецца стварэнне 
спецыялізаванага камп'ютэрнага класа.
  
Прафесарска-выкладчыцкі склад кафедры геадэзіі і картаграфіі мае неабходны во-
пыт і патэнцыял для падрыхтоўкі спецыялістаў-картографаў. Да выкладання будуць 
прыцягнуты і спецыялісты іншых кафедраў, а таксама РУП «Аэракосмагеадезіі» і 
«Космааэрагеалогіі».
  
Бібліятэчны фонд геаграфічнага факультэта і картаграфічны фонд кафедры валодае 
неабходнай навуковай і вучэбнай літаратурай.
  
Такім чынам, на геаграфічным факультэце БДУ ёсць усе ўмовы для падрыхтоўкі 
спецыялістаў па спецыяльнасці і напрамку 1-31 02 01/05 «Геаграфія 
(Космааэракартаграфія)», што дасць магчымасць паспяхова вырашыць праблему 
забеспячэння рэспублікі дыпламаванымі спецыялістамі дадзенага профілю.
У дачыненні сёняшніх першакурснікаў хочацца сказаць, што на гэтую спецыяль-
насць пайшлі разумныя студэнты. Прахадны бал складаў 304.

На прыканцы хачу падкрэсліць, што карта – твар геаграфіі, як навукі. І ня хочацца 
яго забруджваць некваліфікаванымі спецыялістамі. Таму спадзяемся на добрасум-
леннасць нашых картографаў… 

Падрыхтаваў: Левачоў Ягор
(Аўтар выказвае падзяку ў дапамозе пры напісанні артыкула дацэнту Тапаз А. А.)
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт - Сарбона Усходу.
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт - храм навукі, айчыннай 
асветы.
БДУ- Будучае Дзяржавы Ў нашых руках.

Ягор Левачоў
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Паўднёвы Судан – новая краіна ў Афрыцы

Фарміраванне палітычнай карты свету 
ідзе бесперапынна. Так 9 ліпеня 2011 
года была ўтворана новая дзяржава на  
Афрыканскім кантыненце – Паўднёвы 
Судан. Здаецца, што не ўсе студэнты 
Геаграфічнага факультэта БДУ веда-
юць пра такое новаўтварэнне. Таму мы 
вырашылі высветліць гэтыя падзеі.

У гэтым годзе, а калі больш дакладна, то 
з 9 па 15 студзеня, у Паўднёвым Судане 
быў праведзены рэферэндум па пытанні, 
якое датычылася незалежнасці ад Су-
дана. За незалежнасць прагаласавала 
98,456% выбаршчыкаў. Згодна з вынікамі 
рэферэндума, 9 ліпеня Паўднёвы Судан 
афіцыйна адасобіўся ад Рэспублікі Судан і 
стаў незалежнай дзяржавай са сталіцай у 
горадзе Джуба. Першым прэзідэнтам стаў 
лідэр суданскага народна-вызваленчага 
руху Сальва Кіір Маярдзіт. Абвяшчэнне 
незалежнасці Паўднёвым Суданам стала 
вынікам 21-гадовай грамадзянскай вай-
ны, якая забрала жыцці, па розных ацэн -
ках, ад 1 млн. да 2 млн. чалавек.

Першай з краін, якія прызналі незалежнасць Паўднёвага Судана, стала Рэспубліка Судан (Беларусь – 
18 жніўня). Па выніках дамоўленасці, мяжы дзвюх дзяржаў ўстаноўлены ў адпаведнасці з межамі па 
стане на 1 студзеня 1956 года, гэта значыць на момант пачатку першай грамадзянскай вайны паміж 
Поўначчу і Поўднем Судана.

Нядаўна было вырашана пытанне аб пераносе сталіцы з Джубы. Такое рашэнне прынята ў сувязі 
з адмовай мясцовай улады штата Цэнтральная Экваторыя, на тэрыторыі якога знаходзіцца Джу-
ба, вылучыць цэнтральнаму ўраду неабходную колькасць зямлі пад пабудову новых дзяржаўных 
будынкаў.

Па гэтай прычыне ўрад мае намер пакінуць Джубу і перанесці сталіцу ў горад Рамсэль, які 
знаходзіцца ў 240 кіламетрах на поўнач ад цяперашняй сталіцы. Мяркуецца, што пераезд можа за-
няць каля шасці гадоў, бо ў Рамсэле трэба будзе пабудаваць шматлікія ўрадавыя аб’екты.
Паўднёвы Судан стаў 54-ай дзяржавай у Афрыцы і 196-ай дзяржавай свету.

(па паведамленням БЕЛТА).
Падрыхтаваў: Левачоў Ягор

У сутнасці, у кожным з нас утоены патэнцыял для 
дасягнення любой мэты ці мары. Практыка ж і веды, 
набытыя нам ва ўніверсітэце, толькі пацвярджаюць
гэта.

Віка Койпіш
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Webometrics, QS, BSU
Кожны студэнт лічыць, што менавіта яго 
ВНУ самая найлепшая. Але як яно на самой 
справе?  З пачаткам 21 стагоддзя, нароўні з 
фармаваннем рэйтынгаў універсітэтаў асоб-
ных краін, пачалося складанне так званых 
"глабальных рэйтынгаў", у якіх адзін з адным 
параўноўваюцца лепшыя ВНУ свету.

У 2003 годзе Інстытут вышэйшай адукацыі 
(Institute of Higher Education) Шанхайскага 
ўніверсітэта (Shanghai Jiao Tong University) 
упершыню апублікаваў рэйтынг 500 вядучых 
ВНУ свету.
У 2004 годзе складзены першы штогадовы 
рэйтынг спецыялізаванага прыкладан-
ня газеты Times (Times Higher Education 
Supplement, QS-THES).  

У 2004 годзе запушчаны іспанскі праект Webometrics - глабальны рэйтынг, у які ўключаны амаль 
чатыры тысячы вну свету. У 2005 годзе свой глабальны рэйтынг універсітэтаў пачаў публікаваць 
часопіс Newsweek International. 

Як жа ацэньваецца БДУ у сусветных рэйтынгах?  У іспанским праекце Webometrics за апошнія тры 
гады рэйтынг БДУ ўвесь час расце. Так, у ліпені 2009 года ўніверсітэт займаў 1 тыс. 916-ю пазіцыю 
(увогуле ацэньваецца больш за 10 000 ВНУ), у ліпені 2010 гады - 1 тыс. 476-ю, у студзені цяпераш-
няга года падняўся яшчэ на дзве пазіцыі, а ўжо ў ліпені 2011 года, пераадолеўшы 266 прыступак, 
дасягнуў 1 тыс. 208-га месца. У гэтым рэйтынгу БДУ апярэдзіў усе айчынныя вну, украінскія, а 
з расійскіх - прапусціў наперад толькі 9. Пяцёрка сусветных лідараў выглядае так: 1-е месца - 
Масачусецкі тэхналагічны інстытут, 2-е - Гарвардскі ўніверсітэт, 3-е - Стэнфардскі ўніверсітэт, 4-е 
- Універсітэт Корнелла і 5-е месца - Каліфарнійскі ўніверсітэт (Берклі). Сярод беларускіх ВНУ БДУ 
займае 1-ае месца, пасля яго ідуць ГрДУ, БДУІР, БДПУ.

Але гэта яшчэ не ўсё! Вельмі прыемна, што Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт упершыню трапіў у топ-
700 лепшых універсітэтаў свету брытанскага агенцтва QS (QS World University Rankings 2011/2012). 
Беларуская ВНУ знаходзіцца ў групе з 501-й па 550-ю пазіцыю (дакладнае месца не вызначаецца). 
Сярод вышэйшых навучальных устаноў СНД БДУ ў рэйтынгу займае 9-е месца. На гэтай жа пазіцыі 
ён знаходзіцца і сярод ВНУ Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Узначальвае рэйтынг Кембрыджскі 
ўніверсітэт.

Такім чынам, БДУ не перастае нас радаваць, а мы , у сваю чаргу, павінны памятаць, што мы – студэнты 
БДУ – найлепшай ВНУ нашай краіны! Мы павінны ганарыцца сваім універсітэтам. 

Падрыхтавала: Карней Марына

БДУ – цябе ні на што не змяню! 
БДУ – ты найлепшы!

Улад Мішанаў
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Кватэрнае пытанне па-студэнцку

Даведка “ TUT.BY”

• Калі  ў чэрвені зняць адна-
пакаёвую кватэру каштава-
ла $150—160, то зараз кошт 
будзе больш у сярэднім  на  
$200.

• За апошні час кошт 
арэнды у доларавым 
эквіваленце зменшыўся 
на 20—30%, але ж у 
беларускіх рублях ён 
павялічыўся  на 40%.

• З чалавека агенцтвы па-
ранейшаму просяць $60-80. 
Летась гэтулькі каштаваў 
ўвесь пакой, без суседзяў.  
У межах $80-110 вагаецца кошт прыватных прапаноў,  максімум з аднаго чалавека - $130.

• Па дадзеных агенцтва "Твоя столица", за жнівень арэнда аднапакаёвых кватэр у Мінску падаражэла  
амаль на $50. Калі ў ліпені яна разам з камуналкай каштавала ў сярэднім $204, то да пачатку верасня 
- $252. Кошт двухпакаёвых кватэр павялічыўся на $31(да $317). 

• За $170-180 можна зняць аднапакаёвую   кватэру або без мэблі, або мала абсталяваную. Кошт ка-
мунальных паслуг, электраэнергіі, газу ў гэтую суму не ўваходзяць. 
• Кошт арэнды укамплектаванай кватэры  вагаеца ад $200 да  $250 (без камунальных плацяжоў).
• Сярэдні кошт арэнды двухпакаёвых кватэр прыблізна — $270—290.

У жніўні на рынку арэнды жылля кошты зноў значна павялічыліся. Чыннік таму -  чаканае ў верасні 
нашэсця студэнтаў, якім тэрмінова будзе патрэбны дах над галавою. Самыя адказныя пачалі шукаць 
пакой ці кватэру  яшчэ ў ліпені. Значная частка студэнтаў старэйшых курсаў засталася на абжытых 
раней месцах. Але, калі кватэрнае пытанне вырашалася без цяжкасцей?

У мінулыя гады гаспадары большасцю патрабавалі аплату ў далярах і ніхто не пярэчыў. Але ў 
сакавіку  цяперашняга  года сітуацыя змянілася. Часцей за ўсе атрымлівалася дамовіцца мірна, га-
спадары ставіліся з разуменнем. Было і наадварот.

 “У чэрвені з нас  запатрабавалі  аплату або ў далярах па курсу 6000 (даведка рэдакцыі – у гэты час 
афіцыйны курс быў каля 5000 рублёў за даляр). З грашыма тады было зусім цяжка і напярэдадні 
практыкі на геастанцыі мне прыйшлося высяліцца. Добра, што сяброўкі пусцілі да сябе”, - распавя-
дае цяперашняя трэцякурсніца. 

Дзякуй БДУ за адукацыю, сяброў, магчы-
масць самарэалізавацца і мару!

Зміцер Валадзько
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“Ён (гаспадар) сказаў плаціць або далярамі, 
або па курсу 6500 (для мая гэта быў 
вельмі вялікі курс)…і праз 2 дні мы адтуль 
высяліліся. Я пайшоў жыць да аднакласніка,” - 
дзеліцца знаёмы студэнт 4 курса. 
Сумным  з'яўляецца  і тое, што ўладальнікі 
жылля самастойна  усталёўваюць 
кошт, не гледзячы на размяшчэнне і 
ўкамплектаванасць пакоя: так, напрыклад, 
за $70 здаюць месца ў пакоі практычна ў 
цэнтры Мінска, усе тыя ж $70 просяць за 
пакой у Мачулішчах, што ў 15 кіламетрах ад 
сталіцы, ці ў 25 хвілінах язды на электрычцы. 
У $50 абыйдзецца месца ў пакоі для аднаго 
на ўскрайку горада. Гаспадары па-ранейшаму 
самі ўсталёўваюць абменны курс.

Але хто шукае, той знойдзе. Большасць 
апытаных мною геафакаўцаў паспяхова 
вырашылі кватэрнае пытанне. 

 "У канцы лета я знайшла пакой на 20 даляраў 
танней і ехаць адтуль на хвілін 15-20 менш. 
А старыя гаспадары зараз тэлефануюць мне 
і пытаюць пра кошты на жыллё!" - цешыцца 
аднакурсніца, і не толькі яна адна.  
“Глядзела, што было ў Інтэрнэце. Канчатко-
вы варыянт абрала з таго, што прапанаваў 
універсітэт - у раёне станцыі мятро 
Маскоўская. Задорага, вядома, але жыць 
трэба дзесьці", - распавяла першакурсніца-
эколаг. 

Часта дапамагае звычайная жыццёвая 
кемлівасць. Студэнты гатовыя пацясніцца 
і жыць нават па трое ў адным пакоі, каб 
плаціць не так шмат. А што яшчэ застаецца, 
трэба ж куды-небудзь прыходзіць пасля пар! 
Спецыялісты па рынку нерухомасці прагна-
зуюць, што ў кастрычніку кошты на жыллё 
панізяцца. Гэтым мала суцешыш тых, у каго 
існуе такое пытанне. Але нам некалі сума-
ваць, студэнцкае жыццё  проста не дазваляе!

Падрыхтавала: Ніна Літвінка

Яшчэ да нас 
з вамі…

Заўсёды цікава паслухаць гісторыі старэйшага па-
калення і паглядзець на жыццё, якое было да нас. 
Веснік Геаграфічнага факультэта "Экватар" дае 
вам такую магчымасць. А пачнём мы з апавядання 
Міхаіла Васільевіча Кухарчыка:

 - Правучыўшыся некаторы час на фізічным фа-
культэце, зразумеў, што гэта не мой шлях. І мае 
паступленне на геафак было асэнсаваным выба-
рам.  Да ўступных іспытаў я рыхтаваўся паўгода, 
яшчэ, калі знаходзіўся на службе ў арміі. Бацька, 
які  працаваў настаўнікам геаграфіі, дасылаў да 
мяне для гэтай мэты падручнікі. Паколькі школу 
я скончыў з залатым медалем, то чакаўся іспыт толькі 
па прафілюючаму прадмету. Іспыт у мяне прыймалі 
М.К. Чартко і У. А. Навіцкі. Напэўна, выкладчыкі 
палічылі мае веды дастатковымі і паставілі “вы-
датна”.

 Навуковая мая праца пачалася ў 1975 годзе. 
На той час найбольш папулярнай была кафе-
дра Агульнага Землязнаўства. Пры ёй існавала 
лімналагічная лабараторыя, выкладчыкі разам са 
студэнтамі ездзілі ў экспедыцыі па паспартызацыі 
азер Беларусі. Потым пайшла і новая плынь – 
вывучэнне вадасховішчаў. Падрабязна гэтым 
займаўся атрад  П.С. Лопуха,  які пісаў дысерта-
цыю “Фарміраванне ложа і берагоў сярэдніх па 
памерах вадасховішчаў”. Каб набыць матэрыял 
экспедыцыі  адпраўляліся нават больш трох 
разоў на год.  Я таксама прымаў удзел у іх. Гэта 
быў цудоўны час  рамантыкі і прыгод. Здараліся 
розныя выпадкі, пра адзін з якіх і хацелася б 
распавесці.

…У лістападзе 1977 года было вельмі холадна - 
тэрмометр паказваў ніжэй за нуль, дзьмуў вецер з 
крупой і імжой. 

(працяг на 10-й старонцы)

Шмат чаго можна сказаць пра БДУ, ад усхваляльна-
квазіпатрыятычных дыфірамбаў, да словаў праўды, якая не ўсім 
падабаецца.  Як ёсць, так ёсць: добра, што ўнівер намагаецца 
рухацца наперад (WI-FI, U-ТВ), аднак, каб насамрэч наблізіцца да 
Ўніверсітэтаў эўрапейскага ўзроўню, трэба яшчэ пахаць і па-
хаць.  І 90 год тут - гэта толькі пачатак развіцця.

Андрэй Безручонак
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Рэдкалегiя нумара: 
Зміцер Валадзько, Марына Карней, Улад Мішанаў, 

Ягор Левачоў, Вікторыя Койпіш, Ніна Літвінка.
Вёрстка: Андрэй Безручонак

Кантакт праз: equator.geo@gmail.com, vk.com. 
Адрэса: Мiнск, вул. Ленiнградская, 16 

Наклад  100 ас.

Уявіце, як у такое надвор'е сядзець у 
лодцы! Мы праводзілі поўны набор 
даследванняў. З намі былі і дзяўчаты, ім 
сапраўды прыходзілася цяжка – калі хлоп-
цы выконвалі фізічную працу, яны большасцю
занімаліся гідрахімічным аналізам і проста адубевалі 
ад холаду. У той дзень, скончыўшы дзённую праграму,
мы  паплылі да берага, каб хутчэй сагрэцца. 
Саскочыўшы з лодкі першым, я заўважыў, 
што адна дзяўчына не можа ўстаць з лодкі. 
Выглядала яна дрэнна – губы і твар белыя, 
рукі дрыжалі. Яе адразу падхапілі на рукі, 
панеслі ў хату, пачалі расціраць, а пасля 
адзелі шарсцяныя наскі і ахінулі ў коўдру. 
На той момант у хаце не тапілі ўжо 2 дні, трэба 
было распаліць печку, якая месцілася ў склепе, 

усклалі на мяне, і ,па-праўдзе, усё апынула -
ся не так легка, бо дровы былі сырыя.
   Пасля некалькіх няўдалых спроб я папрасіў 
у шафера бянзіну, наліў яго ў баначку з-пад 
кансерваў і паставіў на вуглі, адагнуўшы ўніз

крышку. Потым зачыніў дзверцу… Раздаўся моцны хлапок. На самой справе, у той момант бянзін 
пачаў выпарацца, адбыўся выбух і з пячы выляцела цэгліна. 

У хаце пачаўся рух, але ўсе трохі 
пажартавалі і супакоіліся. Адзін Петр 
Сцяпанавіч злаваўся:
“Ты - дыверсант! Печку разбурыў! Нас 
людзі пераначаваць пусцілі, а ты! Каб усе 
было выпраўлена!” 
Што ж зробіш, прыйшлося адраманта-
ваць, паштукатурыць і пабяліць печку. 
Паліў печку гадзіны 4, хата нагрэлася, 
усе задаволеныя пайшлі спаць.

Раніцай прыйшоў вартаўнік прымаць 
памяшканне. Паглядзеў ён на печку,  
дый кажа:
- Ой, Петр Сцяпанавіч, якія ж добрыя 
студэнты-географы! Пратапілі, хату сагрэлі, 
нават печку пабялілі і ў пакоі падмялі! 
Прыязджайце часцей!

Запісала Ніна Літвінка

ніжэй узроўня першага паверха. Гэты абавязак

Салігорскае вадасховішча, 1978 г. 

Вымярэнне хуткасцей цячэння вады студэнтамі 
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"Курыца - не птушка, першакурснік - не студэнт…"

Шматлікія лічаць, што ўмеюць чытаць,
Але большасць з іх умее толькі адпачываць.

Ставяць над лектарамі яны эксперыменты.
Такі лад жыцця, такія студэнты! (с)

Вы сталі першакурснікам? Віншуем, аднак 
гэта яшчэ не азначае, што вы сталі студэн -
там. Першы курс, як першы клас… Усё трэба 
пачынаць з чыстага аркуша... Няма ні найлеп-
шых сяброў, ні звыклых настаўнікаў.  

Пацешна назіраць за "маляўкамі", якія хутка 
перасоўваюцца па калідорах, не разумеюць 
што да чаго, дый яшчэ і з шаленымі 
вачамі і некантралюемымі эмоцыямі ад 
убачанага і пачутага…Чым жа адрозніваецца 
першакурснік ад "студэнта", і ўвогуле як вы-
глядае першакурснік? 

Першакурснікі - вельмі дзіўныя, яны не 
звыкліся з новым ассяроддзем і таму такія цікавыя для назірання і знаёмства. Сваімі думкамі 
“першакі” яшчэ ў школе і не адчуваюць таго, што ў іх жыцці пачаўся новы, крыху незвычайны
і самы лепшы ў жыцці этап, дзе на кожным кроку чакае цэлая груда свежых ведаў, цікавых 
знаёмстваў і прыгод. 

Гэтыя суб'екты не бачаць розніцы паміж выкладчыкамі і настаўнікамі, дый нейкімі там дацэнтамі, 
асістэнтамі, дактарамі навук… Куратар для іх нічым не адрозніваецца ад класнага кіраўніка, і таму 
яны лічаць, што ен будзе пілаваць за кожны пропуск і дрэнную адзнаку, а ў выпадку чаго тэлефана-
ваць бацькам (не….ну канешне будзе, але не так, як вам здаецца!!). 

Першакурснікі настолькі дапытлівыя, што ўважліва слухаюць лектараў, імкнуцца запісаць усё аж да 
коскі (трэба ж неяк вучыцца выбіраць, што вам патрэбна, а дзе можна і паспаць). Іх канспекты нагад-
ваюць размалеўку - ўсе дэталі вылучаны разнастайнымі колерамі - чым ярчэй, тым лепш. Але ж яны 
і вельмі самаўпэўненыя - думаюць, што будуць не такімі як усё і пачнуць рыхтавацца да сесіі яшчэ за 
месяца 2….(хм…наіўныя…!!! я таксама так лічыла)  

Кожная з гэтых постацяў не можа ўразумець: як гэта магчыма - адсядзець бясконцую пару, паспець 
за перапынак перабегчы з аўдыторыі ў аўдыторыю, пастаяць у чарзе ў сталовай, старанна ўсё пе-
ражаваць, запіць кубкам гарбаты з аўтамата і, нарэшце, заняць сваё месца ў кабінеце да з'яўлення 
выкладчыка (усе прыходзіць з вопытам). 

У дадзеных асоб назіраюцца такія сіндромы, як напалоханыя твары, вялікае жаданне вучыцца, 
дасканалая дрымотнасць і натуральная галоднасць – усё гэта па прычыне іх непрыстасаванасці да 
новага ладу жыцця. 

Такім чынам, толькі пасля першай сесіі, калі іх арганізм напампуецца досведам, перастане ўсяму 
дзівіцца, і ўніверсітэт стане неад'емнай часткай жыцця, а таксама пасля натуральнага ад -
бору, яны - незвычайныя і дзіўныя - становяцца сапраўдныміі студэнтамі. 
Сапраўднымі студэнтамі са сваімі жаданнямі і сваімі, як не дзіўна, першымі 
праблемамі…. Хтосьці ў шэрых руцінных буднях знаходзіць новых сяброў, хтосьці 
пачынае будаваць сваё асабістае жыццё, а хтосьці марыць атрымаць сваю ўласную 
"Нобелеўскую прэмію". 

Падрыхтавала: Карней Марына
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