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Dear participant of GrIStuF 2010,
We hope that you still remember impressive moments of 
the last festival? If this is the case, we are happy to inform 
you, that we will host our sixth international student’s 
festival in June 2012. The motto of this event will be “Face to 
Face – paving the way for a non-violent society”.

Violence is present all over the world differing in its 
form and its intensity. At this, its dimension ranges from 
psychological violence in the communication between each 
other up to physical violence in international conflicts. We 
consider a Face-to-Face dialog to be the best way to provide 
new impulses for a non-violent society.

Therefore, we would like to invite you and other students of your university or your circle of friends 
to come to Greifswald and to exchange your and their perspectives with students from other nations, 
cultures and religions. To inform as many students as possible about this great opportunity, we would 
kindly ask you to forward this invitation via different ways like internet, print or conversation. For instance 
we have attached a poster to this e-mail, which can be printed and put up at highly-frequented spots at 
your university. A high-resolution version of the poster is also available on our website. The application 
phase is already running and will end on the 15th of January, 2012. Further detailed information about 
the festival and its programme still can be found on our website www.students-festival.de.

If you have got any further question, please do not hesitate to contact us. We are looking forward to 
welcome you and other students of your university or your circle of friends to the next international 
students' festival in Greifswald!
 
Thanks a lot for your help!  With kind regards - The GrIStuF e.V.

- Як удзельнік студэнцкага фэсту ў Грайфсвальдзе ў 2010 годзе, магу 
сказаць, што падзеі такога кшталту абавязковы ў адукацыйнай агенд-
зе кожнага студэнта. Бо гэта не толькі шанец атрымаць новыя веды і 
пабачыць новыя мясціны (напрыклад, я даведаўся што маё любімае 
месца ў Германіі (шыкоўная камбінацыя сонейка, скалаў, камяністых 
пляжаў і мора) знаходзіцца на поўначы в. Рюген менавіта апасля 
экскурсіі, якая была арганізавана падчас GiIStuF). Гэта яшчэ і добры 
шанец пазнаёміцца з новымі людзьмі, атрымаць досвед нефармальнай 
адукацыі. Што прыемна - кошты харчавання і пражывання пакрыва-
юцца прымаючым бокам, а беларускаму студэнту застаецца толькі 
пакрыць кошт дарогі (ў свой час я ляцеў з Коўні да Берліна за 8 еўра). 
Дэдлайн - 15 студзеня 2012 г. - прапускаць не рэкамендую!))

Андрэй Безручонак
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Ад рэдакцыі
Добрый дзень, шаноўнае спадарства! Не 

паспелі мы ўліцца ў навучальны працэс, па-
чаць вучыцца, як ужо пачаліся першыя залікі, 
ізноў кожны з нас атрымаў заданне курсавой 
працы, дый сесія не прымусіла сябе чакаць, 
засталося зусім мала часу! Да…..як хутка ідзе 
час!! Не паспеем азірнуцца, як скончым мы 
наш родны ГЕАФАК і пачнем працаваць. Але 
пака есць час, то трэба праводзіць студэнцкія 
гады так, каб было пра што ўспомніць!!  

Ну вось, за той дошгі час, як мы з вамі не 
бачыліся столькі ўсяго здарылася!!!! Ну, па-
першае, нарэшце адгрымела галоўнае свята 
нашага ўніверсітэта – 90-лецце БДУ!!! Свя-
точныя канференцыі, канцэрты, адкрыцце 
мемарыяльных дошак, нават набажэнства 
за здароўе і дабрабыт студэнтаў – гэта ўсё 
падарункі нашага ўніверсітэта. І вось юбілейны 
год падыходзіць да свайго заканчэння! 

А нашы першакурснікі прайшлі свае першае 
пасвечанне ў студэнты – капуснік. Вяселыя 
жарты, спевы пра наш любімы ГЕАФАК – усе 
гэта неслася з так званай “сцэны”. Усе прысут-
ныя, як студэнты,так і выкладчыкі засталіся 
задаволенымі.

Ну і канешне, ўжо хаджалыя студэнты і 
“навічкі”адсвяткавалі свае, так сказаць, 
“прафесійнае” свята – той самы “Дзень студэн-
та”.

Але. Ужо ў хуткім часе нас чакае чароўнае 
і светлае свята – Новы Год. Таму хочацца 
павіншаваць Вас! Няхай усе непрыемные 
моманты жыцця застаннуца у старым годзе, за 
нашымі спінамі, а наперадзе чакае толькі до-
брае! Са святам!!! І яшчэ раз жадаю Вам удалай 
сесіі!!!

І не забывайце пра нашу суполку 
«Vkontakte», а менавіта - http://vk.com/
club17986569! Нас ужо 273 удзельнікі! Далу-
чайся да нас і ўдзельнічайце ў штомесячным 
галасаванні на лепшы артыкул нумара! Кожны 
голас будзе ўлічаны! 

- Капуснік прайшоў добра! Не мае значэння хто пера-
мог!! У першую чаргу, мне, як ўдзельніку, было цікава і 
карысна проста прыняць удзел.

 Барыс Уласеўскі

News
1. Адной з яркіх падзей, што паўплывалі 

на мадэрнізацыю геаграфічных інтарэсаў у 
сферы навукі, стала такое мерапрыемства, як 
паседжанне Навукова-метадычнай рады па 
геаграфіі Навучальна-метадычнага аб'яднання 
па натуральнанавуковай адукацыі вну РБ, якое 
адбылося 17 лістапада 2011 г. Дадзенае мера-
прыемства прадугледжвала не толькі абмерка-
ванне кірункаў шматузроўневай геаграфічнай 
адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, але і пла-
наванне адкрыцця новых спецыяльнасцяў, 
кірункаў і спецыялізацый па геаграфічных на-
вуках у вну нашай рэспублікі. І хто ведае, быць 
можа вельмі хутка спецыяльнасці вулканолага 
і акіянографа пачнуць сваё існаванне менавіта 
на нашым факультэце.

 
2.   Увага!!! Калі вы студэнт спецыяльнасці 

"Геаграфія турызму і экскурсійны мэнэджмент" 
і для вас экскурсія нічога не значыць, то 
прапаноўваем вашай увазе ўнікальную кнігу 
"Основы экскурсоведения"пад рэдакцыяй Г.Р. 
Патаевай і Т.А. Федарцовай. Тут вы зможаце 
разгледзіць асаблівасці экскурсіі як асноўнага 
элемента пазнавальнага турызму, тэарэ-
тычныя і практычныя аспекты распрацоўкі і 
правядзенні экскурсій, сутнасць экскурсійнага 
прадукта, інавацыі ў пазнавальным турызме і 
экскурсіях. Адважвайцеся, студэнты!!! За вамі 
варта стагоддзе экскурсій. 

 3. 11-12 лістапада ў сценах нашага факультэ-
та праводзіўся  моладзевы адукацыйны форум 
БРЫЗ. Калі вы думаеце, што там абмяркоўваліся 
пытанні пра вецер і ўсё тое, што з ім злучана, 
то як праўдзівага географа вас бы прыйшлося 
расчараваць. Аднак для тых, хто не збіраецца 
спыняцца на дасягнутым , праграма моладзе-
вага  адукацыйнага форума БРЫЗ "Кіруй сваёй 
сілай" ставіла перад сабой задачу абудзіць у 
студэнтах іх лідарскія здольнасці для стварэння 
паспяховай кар'еры ў бізнэсе. Студэнт географ 
ды яшчэ і бізнэсмэн-гэта навальніца на сусвет-
най арэне:)))
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МОЖА ЦІКАВА, А МОЖА І КАРЫСНА

Каб правесці час з карысцю, хочам прапанаваць вам крыху карыснай, у нечым незвычайнай і 
проста цікавай інфармацыі!

Самае сухое месца на Зямлі - не Сахара ці іншая вядомая пустэльня, а вобласць у Антарктыдзе 
пад назвай Сухія даліны. Гэтыя даліны амаль цалкам вольныя ад лёду і снегу, бо вільгаць выпараец-
ца пад дзеяннем наймагутных вятроў, якія дасягаюць хуткасці 320 км/г. У некаторых раёнах гэтай 
вобласці дажджоў не было ўжо два мільёна гадоў. 

 
У Польшчы ёсць месца, дзе пад прамым кутом перасякаюцца дзве рэчкі - Велна і Нельба. Пры 

гэтым з-за адрозненняў тэмператур вады, розных хуткасцяў і ўзроўняў плыняў - воды рэк не змеш-
ваюцца. Гэта пацвердзілі эксперыменты: незадоўга да месца скрыжавання ў рэкі налівалі фарбы 
розных колераў і ніякага змешвання не адбывалася. 

Першы ў свеце пазл быў вынайдзены ангельскім картографам Джонам Спілсбуры каля 1760 года. 
Але прызначаўся ён не для забаўкі, а для адукацыйных мэт, бо ўяўляў сабою нарэзаную на дзяржа-
вы карту Еўропы. Такі метад навучання быў вельмі навочным і вельмі спадабаўся дзецям, і толькі 
праз шмат гадоў іншыя людзі прыдумалі выпускаць пазлы для гульні.

На нашай планеце ёсць толькі адна дзяржава, размешчанае адразу ў Паўночным, Паўднёвым, 
Заходнім і Ўсходнім паўшар'ях. Гэта Рэспубліка Кірыбаты, якая ўяўляе сабой мноства раскіданых па 
Ціхім акіяне астравоў. 

У Берынгавым праліве, пасярэдзіне паміж Чукоткай і Аляскай, размешчаны востраў Дыяміда. 
Вялікі Дыямід прыналежыць Расіі, а Малы Дыямід - ЗША. Паміж астравамі праходзіць не толькі 
дзяржаўная мяжа, але і лінія змены дат. Такім чынам салдаты заставы на Вялікім востраве могуць 
сустрэць Новы Год, затым прайсці 4 км да Малога і сустрэць яго яшчэ раз, тым больш зрабіць гэта 
можна без усялякай візы, дзякуючы адмысловай дамове паміж краінамі.

А ці ведаеце вы, што ў 1893 годзе памідор быў афіцыйна аднесены да гародніны Вярхоўным Су-
дом ЗША? З пункту гледжання батанікі, памідор – гэта чыстай вады садавіна, дакладней – ягада.

 
Сцяг Аляскі стварыў 13-летні хлопчык.

Венера адзіная планета Сонечнай сістэмы, якая круціцца супраць гадзіннікавай стрэлкі.

Два самыя высокія каэфіцыенты інтэлекту IQ, калі-небудзь зафіксаваных чалавекам, прыналежалі 
жанчынам.

Малюнак для абгорткі карамелі, які ў некалькі змененым выглядзе сёння вядомы як лагатып 
"Чупа-Чупс", прыдумаў у 1961 годзе мастак Сальвадор Далі па просьбе Энрыке Берната, уладальніка 
кампаніі "Чупа-Чупс". 

Тайваньская кампанія пачала выпускаць посуд з пшаніцы - зараз талерку можна з'есці разам з 
супам.

 
 Цікавілась Карней Марына

Гэта было класна!!! Рэдка атрымліваеш такі шанец і 
спрабуеш апраўдаць надзею ўскладзеную на цябе. 
Сустрэў шмат цікавых людзей - убачыў гатоўнасць 
астатніх факультэтаў і ў выніку зразумеў, што геафак 
усё роўна лепшы!                      Аляксандр Лешчэнка
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“Вялікія" геаграфічныя адкрыцці
Кожнаму зразумела, што географ павінен нядрэнна разбірацца ў геаграфіі…Вось толькі пачына-

еш у гэтым сумнявацца, калі чытаеш ці чуеш ад студэнтаў штосьці накшталт таго, што мы вам хочам 
прапанаваць. Гэта падборка ўяўляе сабою шэраг адкрыццяў, якія былі зроблены студэнтамі нашага 
факультэта за апошнія гады. Апыняецца, што (арфаграфія захавана):

“Корабли Васко да Гама доплыли до Африки и разделились: Васко поплыл в одну 
сторону, а Гама в другую, чтобы спастись от пиратов.”

“В Беларуси преобладают почвообразующие породы, более характерные для песча-
ных и супесчаных лесов.”

 Вельмі цікавым з’яўляеццв тое, што “Известняк состоит из скелетов растений.”
“Впервые сам гумус заметил Докучаев и написал про него в своей книге “Русский 

чернозем.”
“Кадмий применяется в декоративных целях в атомных реакторах.” 
“Пролювиальные процессы ведут к накоплению моренных отложений.”
“Амфибии выкармливают своих детенышей молоком.”
“Начало нуля лимба компаса лежит на линии перпендикулярной горизонтальной пло-

скости.”
А яшчэ апыняецца, што існуюць “Предгорья Русской равнины.”
“М.С. Горбачев сильно влиял на методику преподавания географии в школе.”
“Морские отложения Сожского оледенения.”
“Дисперсионный анализ показал, что увеличение урожая с/х культур не влияет на уве-

личение количества вносимых удобрений.”
“Поиск экономической выгоды в недрах БССР.”
“Подземноводные растения.”
“Из представителей животного мира выделятся енот-потаскун и белка-сучага.”
“Значение гумуса для почвы очень важно, в почве он играет найважнейшую роль. Гу-

мусу характерна рельеф, температура. Происходит разложение органических существ. 
Образуется жизнь под почвой.” 

Р.S. За дапамогу ў зборы матэрыялу выяўляецца падзяка кафедры глебазнаўства і зямельных 
інфармацыйных сістэм (асабліва А.А. Карпічэнка), а таксама кафедры фізічнай геаграфіі свету і аду-
кацыйных тэхналогій ( асабліва Е.А. Казлову і А.Н. Матузка).

Падрыхтавала Ніна Літвінка

Капуснік - гэта цудоўнае мерапрыемства! Я адчувала 
шмат эмоцый: хваляванне, радасць, задавальненне, а 
таксама пазнаёмілася з выдатнымі людзьмі! Капуснік 
прайшоў, але я не адмовілася б паўтарыць!

Юлія Таўлай
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ПРАФКАМ ПРЭЗЕНТАСЬЁН ГАРОДНЮ

Здавалася, што гэта  быў звычайны тыдзень: прафесар Лопух Пётр Сцяпанавіч дыктаваў лекцыі пра рэкі, 
сала і сушняк; дацэнт Шчасная Ірына Іосіфаўна як заўсёды ўсьміхалася для студэнтаў другога 
курса; а дацэнт  Іваноў Дзмітрый Леанідавіч працягваў весьці лік студэнцкіх рук. Нават раніца пятніцы не 
абяцала нічога новага: на картаграфіі ст. выкл. Храмаў Уладзімір Міхайлавіч не бачыў і паловы аўдыторыі, сту-
дэнты збіраліся ехаць да дому, або проста «павучыцца» на выходных. Напэўна, гэты уікенд і прайшоў сплана-
вана для многіх, але  толькі не для нас, бо дзякуючы Кацярыне Сінкевіч і прафкаму, нам выпала магчымасць 
апынуцца ў адным з гістарычна значных гарадоў Беларусі – у Гародні.

У сем гадзін раніцы мы сустрэліся ля юрыдычнага факуль-
тэту. Калі мы апынуліся ў транспартным сродку, гэта быў 
аўтобус, нас запыталі прозвішчы і факультэт. І мы з гонарам і 
любоўю прамовілі: ГЕАГРАФІЧНЫ. 

Яшчэ не паспелі пакінуць Мінск, як на нас узбурыўся стра-
шэнны флювіяінфармэйшн: Мінск – сталіца Беларусі, горад-
герой, у якім знаходзіцца шмат заводаў і фабрык, акрамя 
гэтага мы даведаліся, што торф гарыць і прадстаўляе не-
бяспеку для экалогіі; а балота, калі не асушваецца,  павінна 
быць балотам. 

На шляху у Гародню мы праязджалі вельмі інтымную для 
географа мясцовасць – Валожын. А ўжо пры пад’ездзе да 
сталіцы Гродзеншчыны, на асфальце з'явіліся цукровыя 
буракі, экскурсавод нам паведаміў, што набліжаецца буйнейшы цукровы завод – Скідаль. 

Аднак гэта быў толькі пачатак. 

Як толькі мы апынуліся у Гародні, нас здівілі вуліцы: іх вузкі западна-еўрапейскі стыль. Першы прыпынак 
нашай экскурсійнай суполкі – Фарны касцёл.  Нягледзячы на багатае аздабленне храма, нас больш за усё 
ўразіла скульптура з надпісам “Sursum corda”.  Літаральна яна азначае “Уверх сэрца”, маецца на ўвазе – ніколі 
не здавацца, ісці заўсёды наперад да сваёй мары. Тут жа мы ўлавілі польскі акцэнт у жыхароў Гародні,  калі 
падслухалі іх гутарку. 

Асцярожна дзверы зачыняюцца, наступны прыпынак “Стары замак”! Толькі тут знаходзіцца ўнікальнае 
“земляное плато”. Менавіта на ім стаіць стары замак, дзе праходзіў трэцці сейм Рэчы Паспалітай. Потым 
мы паехалі ў месца, якое карыстаецца папулярнасцю ў вандроўнікаў – Каложская царква. Як эктэр’ер так і 
інтэр’ер Барысаглебскай царквы растлумачыў нам вялікую патрэбу на гэты архітэктурны помнік ХІІІ стагод-
дзя [Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках]. 

Пасля шчыльнага абеду (за кошт БДУ) мы бавілі час на Пешаходнай вуліцы Гродна і парку Жылібера. 
Стаміўшыся мы наведалі базу адпачынку “Гарадзенскі маёнтак “Каробчыцы”. Тут  мы гутарылі з рознымі 

жывёламі і птушкамі, каталіся на дзілежансе. Гэта быў наш фініш, і мы рушылі да дому ў сталіцу.

Ужо ў аўтобусе мы пачалі аналізаваць вандроўку, цяпер для нас Гародня – горад, у які хочацца прыязджаць 
зноў і зноў. Мы ўдзячныя Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту за магчымасць не толькі вучыцца ў добрых 
умовах, але і адпачываць. Мы рады, што ў нашай кішэні ёсьць студэнцкі білет БДУ, які яшчэ можна паказаць 
кантралюючым асобам у транспарце.

Марыя Кірайчук
Ягор Левачоў

На самой справе, універсітэцкі капуснік вельмі 
пацешыў. Арганізацыя была на вышэйшым узроўні. 
Рэдактары многае выразалі з нашага выступу, але 
нават у такіх складаных умовах у нас атрымалася вы-
датна выступіць і не зваліцца ў бруд тварам, так бы 
мовіць, добра прадставіць геафак.

Аляксандр Мелевіч
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Стажыроўка ў Санкт-Пецярбурзе

Пераадолеўшы ўсе бюрактратычныя прыпоны, група навучэнцаў геаграфічнага факультэту адправілася ў 
“паўночную Пальміру” (так называе гэтае места інфарматар у метро) па веды. 5 снежня ў 9 гадзінаў раніцы 
(па маскоўскім часе) камандзіраваныя былі ўжо на Віцебскім вакзале. 

Першым аб’ектам, які яны павінныя былі наведаць, быў актынаметрычны павільён Галоўнай геафізічнай 
абсерваторыі РФ, разьмешчаны ў пасёлку Ваейкава за 13 км ад самаго Пецярбурга. У актынаметрычным 
павільёне іх сустрэў прыемны ветлівы пажылы чалавек (потым яны даведаліся, што гэта ганаровы жыхар 
Пецярбурга, блакаднік, загадчык лабараторыі кантролю азоннага слою, кандыдат фіз.-мат. навук – Ар-
кадзь Мацьвеевіч Шаламянскі). Нашых студэнтаў змесцавалі ў жылых памяшканнях на цокальным па -
версе і пачалі дапамагаць у планаванні і рэалізацыі пастаўленых задач. Аркадзь 
Мацьвеевіч правёў экскурсію па павільёне (унікальны будынак, пабудаваны да 
бальшавіцкага перавароту), распавёўшы пра арганізацыю маніторынгу азонась-
феры ў свеце і на постсавецкай прасторы. Прадэманстраваў стары фільтравы і 
новы азанометры ўласнай вытворчасці і эталонны азанометар Добсана, па якім 
калібруюць усе прыборы постсавецкіх краінаў; абмеркаваў актуальныя праблемы 
бягучых даследаваньняў.

У той жа дзень прадстаўнікі геафаку паўдзельнічалі ў вельмі важным і эфектным 
працэсе атрымання аэралагічнай інфармацыі – запуску метэаралагічнага радыё -
зонда (на фота). Вялізная (дыяметрам каля 1 м) абалонка, напоўненая вадародам, 
нагадала прыемныя дзіцячыя гады, а сцверджанне газагенератаршчыцы, што 
пад’ёмнай сілы абалонкі хопіць для падняцця “двух здаровых кашакоў” вельмі 
ўразіла, насмяшыла (нашыя студэнты не заўважылі ніводнага ката ў Ваейкава, магчыма, яны мелі радасць 
трапіць у стратасферу і палюбавацца прыгажосцю краявідаў з вышыні). 

Асноўнай мэтай 2-га дня было наведванне Арктычнага і антарктычнага навукова-даследчага інстытуту. 
Напярэдадні група дамовілася наконт візіту ў інстытут з Валерыем Аляксандравічам Белязо. Валерый 
Аляксандравіч распавёў пра навуковую працу аддзелу доўгатэрміновых прагнозаў і лядовага рэжыму, 
асноўнай задачай якога з'яўляецца вытворчасць метэаралагічнага прагнозу і прагнозу лядовай сітуацыі 
на Паўночным марскім шляху на перыяд навігацыі. Таксама ён пазнаёміў групу са сваёй манаграфіяй: 
“Рытмічныя ваганні зямных прыродных працэсаў і іх гравітацыйная абумоўленасць”. Затым адбылася 
сустрэча нашых студэнтаў з дырэктарам Расійскай антарктычнай экспедыцыі Валерыем Уладзіміравічам 
Лукіным, які летась чытаў лекцыі на нашым геаграфічным факультэце. Пецярбуржскія вучоныя пакінулі 
прыемныя светлыя ўспаміны пра сябе, уразілі сваёй ветлівасцю і багатымі ведамі, якія былі значна шырэй 
іхняй спецыялізацыі.

Зь вельмі добрым настроем пасля наведвання інстытуту студэнты рушылі да Фінскай затокі, нягледзячы 
на моцны вецер і мокры снег (Паліна вельмі моцна хацела паглядзець на мора). Затым планавалася наве -
даць Петрапаўлаўскую цытадэль, але недайшлі і перанеслі наведванне гэтага аб’екту на наступны дзень. 
Затое па дарозе збочвалі на розныя вузкія вулачкі, заглядвалі 
ў дворыкі. Студэнты пабачылі адразу два месца: панэльны 
Ленінград і эксклюзіўны Пецярбург.

На трэці дзень у кожнага было індывідуальнае заданне: 
Паліна зноў паехала ў ААНДІ, Таня ў аддзел фізікі аблокаў 
Галоўнай геафізічнай абсерваторыі, а Сяргей затрымаўся на 
гадзінку ў актынаметрычным павільёне, каб пазнаёміцца з 
бібліятэкай лабараторыі кантролю азонавага слою. Пасля 
вырашэння сваіх задачаў, кожны працягваў сваё знаёмства з 
Піцерам, у музеях, на вуліцах, …

У дзень ад’езду нашыя героі дачакаліся Аркадзя 
Мацьвеевіча, каб выказаць яму сваю ўдзячнасць за цёплы 
прыём і падараваныя кнігі, і паспяшылі хутчэй на вакзал, дзе, умудраныя жыццём і задаволеныя паездкай 
навучэнцы селі ў цягнік і паехалі дахаты.
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Падчас выступу ў мяне не было аніякага хвалявання, я была 
не адна, са мной была мая каманда. Мне вельмі спадабала-
ся рэакцыя залы, быў выдатны настрой і наогул, не хацелася 
сыходзіць са сцэны. Бліжэй да падвядзення вынікаў з'явілася 
хваляванне, у галаве было шмат думак. Выдатнае мерапрыем-
ства, хочацца яшчэ паўдзельнічаць!

Таццяна Шнырко
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А ШТО ТАМ - ЗА КУЛІСАМІ КАПУСНІКА

Са свайго першага курсу не прапусціў ні аднаго капусніку, як на геаграфічным факультэце, так і «Капуснік 
БДУ" на кубак рэктара. Акрамя гэтага, я наведваў і капуснікі іншых факультэтаў БДУ і без якой-небудзь хва-
лы, ужо на чацвёртым курсе думаў, што ў гэтай вобласці шмат ведаю і шмат чаго бачыў. У нейкай ступені так 
і ёсць, але ў гэтым годзе так атрымалася, што я стаў арганізатарам універсітэцкага агляд-конкурсу на кубак 
рэктара -  «Капуснік БДУ-2011. Вопыт арганізацыі падобных мерапрыемстваў вельмі вялікі і мне здавалася, 
што нічога складанага ў гэтай справе няма, бо ёсць мінімальная каманда, якая можа дапамагчы. Дык вось не 
ўсё так лёгка, напэўна, пра мінімум закуліснага жыцця я і хачу распавесці ў гэтым артыкуле. Але адразу, скажу 
дзякуй тым, хто мне дапамагаў.

Сам капуснік праходзіў 17 лістапада ў дзень студэнта, а падрыхтоўка да яго пачалася яшчэ ў канцы верас-
ня. Тады я задаваўся пытаннем: ці не рана пачалі? За такі час можна зрабіць столькі ўсяго. На самой справе 
ўжо ў працэсе, я зразумеў, што гэта было нават позна. Трэба было пачынаць раней, бо існуе вельмі склада-
ная сістэма праходжання ўсіх кабінетаў для падпісання той ці іншай паперкі. І самае галоўнае, што я сказаў 
сабе, калі праходзіў гэтыя ўсе кабінеты, што гэта вопыт - вопыт зносін, вопыт арганізацыі і вопыт размовы з 
кіраўнікамі. Нажаль, але начальства часам пачынаецца не там, дзе мы прывыклі думаць. Часцей было знач-
на цяжэй гаварыць з бабуляй-вахцёркай у адміністрацыі нашага ўніверсітэта, чым з кіраўніцтвам. Артыкул 
вельмі эксперыментальны для мяне, таму дазволю сабе прывесці яшчэ і два прыклады, якія вельмі выразна 
адлюстроўваюць маё стаўленне да гэтай сітуацыі.

Першы прыклад, на мой погляд, негатыўны. Капуснік заўседы праходзіць у зале Ліцэя БДУ і, каб правесці 
мерапрыемства там, трэба атрымаць дазвол адміністрацыі БДУ і, вядома ж, усіх датычаных упраўленняў, якія 
адказваюць за нашу бяспеку, за бяспеку залы і за астатнія дэталі. Склаўшы паперу, я накіраваўся ў будынак 
адміністрацыі ўніверсітэта, каб усе патрэбныя начальнікі і прарэктары падпісалі яе. Гэта мой першы досвед 
такіх дакументаў і сумленна, я думаў, як мне ў прыёмных тлумачыць, што і ад каго я хачу? Былі думкі, што 
могуць узнікнуць з гэтым праблемы, забягу наперад і скажу, што такога не было. Але нечакана, паўстала 

Шмат добрых уражанняў, у асноўным 
пазітыўных і столькі ж новых знаёмстваў за-
сталося пасля Капусніку. Вельмі прыемна, калі 
стаіш на сцэне, адчуваць гонар за геафак і за 
сяброў, якія стаяць побач і падтрымліваюць 
цябе.

Мікіта Петрашка
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зусім іншая праблема. Мяне вахцёрка не ўпусціла ў будынак, 
абгрунтаваўшы гэта тым, што я не падобны на студэнта і ў пры-
ёмную да Уладзіміра Васільевіча Суворава студэнтаў не пуска-
юць. Быў здзіўлены, але лаяцца не стаў. Прамаўчаў і прыйшоў 
праз гадзіну. Якое было маё здзіўленне, калі яна ж мне сказала 
пра кабінет і паверх, дзе знаходзіцца прыёмная. Вось так, часам 
настрой супрацоўнікаў БДУ можа забраць у нас цэлую гадзіну.

Другі прыклад. Гэты, напэўна, не такі яскравы, але для мяне вельмі 
прыемны. Гэта было недзе 12 ці 13 лістапада, гэта значыць 
ужо перад самым капуснікам. Разносіў запрашальныя білеты 
адміністрацыі. Зайшоўшы ў будынак рэктарата, я звярнуўся да 
ахоўніка за дапамогай. Я хацеў даведацца, дзе прыёмная Юрыя 
Генадзьевіча Сіверцева (памочнік рэктара). Добры ахоўнік, 
распавёў мне як туды прайсці. Адышоўшы некалькі крокаў ад 
яго, мяне сустрэў мужчына і першае пытанне, якое ён мне задаў: 
«Малады чалавек, а ў кашулі з кароткім рукавом вам не холад-
на? На вуліцы ж мароз. Гэта ж ужо позняя восень. Вы малады, 
таму не павінны хварэць. За вамі ж будучыня краіны, асцярож-
ней, калі ласка! ». Як пазней з размовы высветлілася, гэта і быў 
Юрый Генадзьевіч. Вельмі прыемны ўспамін пакінуў гэты чала -
век пра сябе, хоць і пасада ў яго непараўнальная з вахцёркай.

Гэтымі прыкладамі, я яшчэ раз паказаў, у першую чаргу сабе, 
што ўсё залежыць ад чалавека і яго выхавання. Галоўнае павага 
адзін да аднаго і пасада тут не мае значэння.
Заўсёды, калі прыходзіў на капуснікі ці гульні КВЗ, не думаў, 
што адбывалася падчас падрыхтоўкі ці пра тое,  як рыхтаваліся 
арганізатары да мерапрыемства. А на самой справе гэта такса-
ма вельмі цікава. Спонсары, журы, госці ... Усіх іх трэба знайсці і 
запрасіць. Зносіны з папулярнымі і паспяховымі людзьмі нашай 
краіны - гэта таксама вельмі цікавы досвед.

Вось такая зацягнутая ўступная частка атрымалася. Але варта 
сказаць і пра закуліснае жыццё капусніку, падчас правядзення 
мерапрыемства. З усмешкай успамінаю 17 лістапада. Раніцай аб-
тэлефанаваць каманды, днём сустрэць іх у Ліцэі, увесь дзень рэ-
дактуры і рэпетыцыі, а ўвечары хлопцы на сцэне. А ты ў гэты час 
носішся, што дурны. Кожны год я хварэў за свой любімы факуль-
тэт і географы не падводзілі - заўсёды былі ў пяцёрцы наймац-
нейшых. У гэтым годзе не так моцна сачыў за іх падрыхтоўкай, 
але шчыра жадаў ім поспеху, як і ўсім астатнім. За тыдзень да 
капусніку пачаліся прагляды, у самым пачатку былі фаварыты, 
а ўжо ўвечары, калі першакурснікі розных факультэтаў стаялі 
на сцэне, я зразумеў, што не магу кагосьці вылучыць. Кожны 
заслугоўваў пахвалы, а хацелася, каб выйграў наймацнейшы.

Вось такі ён капуснік. Погляд з-за кулісаў. А ў выніку хацелася б 
адзначыць, што жыццё часта падносіць сюрпрызы і не варта іх 
палохацца, гэта вопыт і такім чынам мы вучымся вырашаць пра-
блемы і складаныя задачы. Вучыцеся ўсюды і заўсёды, і ўдалай 
сесіі.

Я ніяк не магла сабе ўявіць гэты капуснік. І калі ўбачыла 
яго, я зразумела, што гэта вельмі добрае мерапрыем-
ства. Мне вельмі спадабалася. Добра, калі ў жыцці ёсць 
такія адчуванні: усе вакол рыхтуюцца, бегаюць. Мне 
вельмі падабаецца такая атмасфера! Адзінае, асабіста 
мне, хацелася б бачыць, нешта яшчэ больш творчае.

Каця Мамацюк

no comments:



10
_______________

_______________http://vk.com/club17986569

Рэдкалегiя нумара: 
Зміцер Валадзько, Марына Карней, 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.

Statistics ===>

Беларускія стандарты?
У апошні час у  СМІ вельмі часта кажуць пра балонскую сістэму адукацыі, да якой у хуткім часе 

збіраецца далучыцца Беларусь. І, калі некаторыя факультэты, ці нават універсітэты цалкам гатовыя 
перайсці да яе цяпер, то геаграфічнаму факультэту запатрабуецца час. 

Здаецца, што ў гэтым артыкуле, прыйдзецца разбурыць шматлікія стэрэатыпы пра адукацыю 
ў Еўропе. Магчыма, што гэты тэкст наштурхне на разважанні выкладчыкаў і студэнтаў пра тое, як 
праходзіць навучанне ў іншых навучальных установах і да чаго нам трэба імкнуцца. 

Для параўнання я абраў універсітэты, у якіх вучацца мае сябры: універсітэт Warmińsko-Mazurski у 
Ольштыне, Польшча (геаграфічны факультэт), універсітэт Arvutikolledž у Таліне, Эстонія (праграма-
ванне).  

Існуе меркаванне, што адукацыя павінна быць платнай. Практычна ва ўсёй Еўропе так не лічаць. 
Адукацыя павінна быць бясплатным і даступным кожнаму ахвотніку. Менавіта таму, там амаль 
адсутнічаюць рэпетытары, "якія нацягваюць" па вельмі ўскосных прадметах будучага спецыяліста, 
для таго, каб ён вучыўся бясплатна. 

У Еўропе ўніверсітэты спаборнічаюць за студэнта, а не студэнт за ўніверсітэты. Універсітэт сам 
павінен быць зацікаўлены - папулярызаваць сябе, ствараць новыя спецыяльнасці і праграмы, пры-
цягваць самых аўтарытэтных спецыялістаў. Менавіта ад гэтага залежыць бюджэт навучальнай уста-
новы. Канешне, БДУ у гэтым заўседы стаяў на першым месцы, у параўнанні з іншымі навучальнымі 
ўстановамі нашай краіны. Пра гэта сведчыць тая ж спецыяльнасць - космааэракартаграфія, на якую 
можна было трапіць ужо з гэтага года.

Што датычыцца нагрузкі на студэнта, то студэнт сам у праве выбіраць, тое, што яму цікава. Лек-
тар не можа зацікавіць лекцыяй ці падае састарэлую інфармацыю? Асвойвайце прадмет па іншых 
крыніцах, якія дадуць неабходныя веды. Толькі наведвайце практычныя заняткі і пацвярджайце 
свае веды – гэта ўсе еўрапейскія стандарты.

У нас жа лекцыі парой ператвараюцца ў фарс: лектар, які чвэрць лекцыі зачытвае спісы пры-
сутных, у той час, як самі прысутныя займаюцца сваімі справамі. Ці машынальнае перапісванне 
слайдаў. Знаёма, ці не так? Канешне, так не заўседы – ўсе залежыць ад выкладчыка, як ен можа 
данесці да студэнта інфармацыю. 

У Польшчы ці Эстоніі ніводны выкладчык не будзе выганяць студэнта, які спазніўся. Студэнт 
прыходзіць за ведамі, у інтарэсах менавіта самаго студэнта атрымаць гэтыя веды, каб апынуцца леп-
шым спецыялістам, чым астатнія. У інтарэсах выкладчыка гэтыя веды даць, каб стварыць меркаван-
не пра ўніверсітэт. У нас жа не могуць звыкнуцца з той думкай, што ў Мінску сапраўды ёсць коркі, 
якія не залежаць ад студэнта. 

У першую чаргу выкладчык павінен даваць веды, а не сачыць за тым, як іх бяруць. Гэта ўжо цал-
кам і цалкам залежыць ад студэнта. 

Але аплата за навучанне ў нас таннейшая, асабліва, калі параўноўваць з Украінай, дзе яна дасягае 
700-1000$, дый адпрацоўка там 3 гады.

Можа нам пара штосьці змяніць? Ці мы яшчэ не гатовыя? 
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“Ну ты,чалавеча, і легкаверны!”
У кожнага пакалення студэнтаў ёсць свае любімыя  выкладчыкі. Іх лекцыі потым разбіраюцца на цытаты, байкі пра іх  

перадаюцца ад аднаго да другога і  ўрэшце прыходзяць да нас.І гадоў так праз 10-15 ужо новыя выкладчыкі (хто ведае, 
а можа і  нашы знаёмыя!), будуць распавядаць пра іспыт у І.Р. Гулакова,  пра залік па геахіміі ў М.К.Чартко ці  пра лекцыі у 
Ю.В. Кухарчыка.

Трохі пабегаўшы па кафедрах, мне пашансавала  знайсці шэраг забаўных гісторый, якімі я і жадаю з вамі падзяліцца. 
Вось першая.  Георгія Якаўлевіча Рылюка любіць і паважае практычна кожны, хто з ім сутыкаўся. Уладальнік энцы-

клапедычных ведаў, выдатны лектар і проста чалавек з добрым адчуваннем гумару. Як распавядаюць, ён вельмі любіў 
палохаць першакурснікаў - падыходзіў падчас лекцыі і пытаў:

- А дзе гэта вы былі, малады чалавек а 10 гадзіны  падчас лекцыі па...? У “Перамогу” на новы фільм хадзілі? Спадабала-
ся?  - усміхаўся ён, а студэнты ледзь не падалі са стула.

На самой справе, Рылюк меў добрую зрокавую памяць... і жыў як раз насупраць кінатэатра "Перамога"! Па раніцах, 
калі ён стаяў на балконе, ён уважліва разглядаў усіх яго наведвальнікаў. І вылучаў студэнтаў. Старшакурснікі ведалі пра 
гэтую яго асаблівасць і хадзілі ў іншыя кінатэатры.

Вялікім жартаўніком быў Андрэй Рыгоравіч Мядзведзеў. Байкі пра яго гумар перадаюцца з пакалення ў пакаленне. І 
зараз хацелася б распавечці пра адзін яго невялікі розыгрыш.  

Выпадак быў летам, пад час палявой практыкі на геастанцыі. Неяк паехаў Мядзведзеў у Валожын на 
рынак, каб закупіцца прадуктамі харчавання для студэнтаў. На адваротным шляху ён прыпыніўся каля 
тэлефона-аўтамата ў нейкай вёсцы і вырашыў пажартаваць з дырэктара геастанцыі. У той час ім быў 
адстаўны маёр Ханін, ваяка на пенсіі, але толькі не па душэўнаму адчуванню. Амаль да канца жыцця 
ён апранаў кіцель і галіфэ.  

Такім чынам, у кабінеце  дырэктара раздаецца званок.
- Слухаю, дырэктар геастанцыі, - ў той жа момант адазваўся Ханін.
- Добры дзень, гэта генерал са штаба Беларускай  Ваеннай  акругі, - не сваім голасам прабурчаў 

_______________

 Мінск Ольштын Талін 
Кошт адукацыі для 
грамадзян РБ і 
замежных 
грамадзян (за 
семестр) 

Бясплатнае (на падставе 
агульнага конкурсу) і 
платная форма навучання 
(~400 даляраў), 2700 
даляраў для замежных 
грамадзян. 

Бясплатнае – пры 
навучанні на польскім па-
за залежнасцю ад 
грамадзянства, 800 еўра 
на ангельскім. 

Бясплатнае і платнае 
(~10% ад агульнай 
колькасці студэнтаў, 
пераклад з бяспла-
тнага пры нізкіх 
адзнаках, 800 еўра) па-
за залежнасцю ад 
грамадзянства 

Нагрузка на 
студэнта 

~35 гадзін у тыдзень, 5-6 
дзён у тыдзень. 

7 пар практыкі + 8-9 
лекцый у тыдзень, 5 дзён 
у тыдзень. 

30 гадзін у тыдзень, 5 
дзён. 
 

Наведванне 
заняткаў 

Наведванне абавязкова, 
не больш за 10 гадзін 
пропускаў. 

Студэнт мае права сам 
выбіраць хадзіць на 
лекцыі ці не, практыка - 
не больш за 4-ы гадзіны 
па кожным з прадметаў. 

Студэнт мае права сам 
выбіраць хадзіць на 
лекцыі ці не, практыка 
- не больш за 4-ы 
гадзіны па кожным з 
прадметаў. 

Летнія вакацыі З 1 ліпеня па 1 верасня (1-
2 да), з 3-га жніўня па 1 
верасня (3-4к). 
 

З 1 ліпеня па 1 
кастрычніка. 

З 15 чэрвеня па 1 
верасня 
 

Стыпендыя ~500 тысяч (~42 еўра). 700 злотых (~155 еўра). 
Магчымасць атрымаць 
дадаткова 700 злотых 
(~155 еўра), калі ты 
ўваходзіш у 10% лепшых 
студэнтаў курсу. 

150 еўра. Пакрыццё 
транспартных выда-
ткаў для студэнтаў, 
якія жывуць у 
прыгарадзе (22 еўра). 

Інтэрнат На конкурснай аснове, 70 
тысяч (~ 6 еўра). Пакоі 
блокавага тыпу, ад 2 да 5 
чалавек у пакоі. 

300-600 злотых (65-130 
еўра) у залежнасці ад 
якасці інтэрната. 
 

100 еўра для ўсіх 
ахвотнікаў, пакоі 
блокавага тыпу з 
кухняй у блоку, 2 
чалавека. 

Адпрацоўка пасля 
навучання 
 

2 гады няма няма 

 
 



Мядзведзеў. – Сення ў раёне вашай геастанцыі цераз Бярэзіну пройдзіць танкавая калона. Вы ведаеце пра гэта?
- Не ведаю, таварыш генерал! – прамовіў Ханін.
- Нам патрэбна ведаць глыбыню ракі, узровень вады і характар грунта ў гэтым месцы. Цераз пятнаццаць 

хвілін я перазваню, вы павінны дакласці.
- Будзе зроблена, таварыш генерал! – пракрычаў Ханін і раптам пабег на мост з рэйкай, прайшоў Бярэзіну ў 

брод і ўсе перамераў, нават без сапог. 
У той час Мядзведзеў стаяў каля аўтамата і ўсміхаўся. Як толькі Ханін мокры ўбег у кабінет, зазваніў тэлефон. 
- Маёр Ханін? Што дазволіце дакласці? – прабурчаў Мядзведзеў.
- Глыбыня ня больш за паўтара метра, пясок, таварыш генерал! Танкі пройдуць! – з адчуваннем 

выпаўненнага абавязку, даклаў дырэктар геастанцыі.
- Добра, чакайце нас на масту праз паўгадзіны.
У назначаны час, як і было дамоўлена, Ханін стаяў на масту ў самым сваім лепшым кіцелі і глядзеў на дарогу. Праз 

некалькі хвілін паказалася машына Мядзведзева, і, параўняўшыся з маёрам, ён зменшыў хуткасць.
- Што вы тут робіце? – запытаўся выкладчык.
- Чакаю танкавую калону, Андрэй Рыгоравіч, сёння з ваеннай акругі тэлефанавалі!
- Ну ты,чалавеча, і легкаверны! – засмяяўся Мядзведзеў і паехаў далей.
А Ханін, нічога не зразумеўшы, яшчэ доўга чакаў танкаў.

Запісала Ніна Літвінка.
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