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НАВІНЫ
Ад рэдакцыі

Дзень добры, паважаны географ! 

Ну вось, мы ўсе ж такі дачакаліся таго, 
што зіма пачынае здаваць свае пазіцыі і 
ўступае месца доўгачаканай вясне! Прыем-
ны настрой, сонейка, усмешка – вось, што 
павінна суправаджаць нас кожны дзень. 
Вучоба – гэта канешне добра, але трэ-
ба радавацца і навакольнаму асяроддзю. 

Вазьміце і з’ездзіце на выходных куды-не-
будзь. Не ведаеце куды? Дык проста адкрый-
це атлас і акінце зрокам мапу Беларусі (лепш 
за ўсе турыстычную). Там можна знайсці 
вельмі шмат цікавых і незвычайных месц! 

Ну вось ужо і выбраны маршрут! Адпач-
неце, дый заадно пабачыце прасторы нашай 
Радзімы! А калі Беларусь ужо не ўражвае, 
дык можна прабегчыся і па суседзям. 

А што на конт вучобы, то курсавыя ўжо не ў 
навізну – пара і звыкнуцца.  А іспыты, залікі– 
раней здавалі, а цяпер тым больш здадзім. Але 
хочацца пажадаць поспехаў першакурснікам  
іх чакае не зусім легкая сесія. І ўвогуле 
ўсім прыемнага – вясновага – настрою!

 А ты чытаеш ЭКВАТАР у сацыяльных сетках? 
НЕ??? Ты зусім адстаў ад жыцця! Далучайся да 
нашай суполкі «Vkontakte», а менавіта - http://
vk.com/equatormag! Нас ужо 345 удзельнікаў! 
Далучайся да нас! Мы сочым за табою!

Марына Карней
 

Навіны ... Навіны .. Навіны ... Вам здаецца, што 
вы згубіліся ў часе, падзеі праходзяць міма 
вас, не заўважаеце аб’явы на дзвярах факуль-
тэта??? Тады экватар спяшаецца вам на дапа-
могу, бо менавіта ён вядзе свае назіранні за 
самымі гарачымі навінамі нашага факультэта.

Такім чынам ... Чым жа нас пацешыў люты? А пацешыў 
ён нас не толькі дадатковым 29 днём, увесь месяц яго 
падзеі мелі вельмі стракаты характар і ўносілі свае 
змены не толькі ў жыццёвыя прыярытэты студэнтаў, 
але і ўнеслі радасныя змены на самім факультэце.

28 лютага 2012 г. у сценах факультэта праводзіўся 
кірмаш. Але ў адрозненні ад звычайных 
кірмашоў, ён абыйшоўся ўсё-такі без усялякіх пе-
сень і скокаў. Бо гэта быў доўгачаканы «Кірмаш 
вакансій», праграма якога ўключала сустрэчу з 16 
прадстаўнікамі профільных прадпрыемстваў, ад-
нак жадаючых завалодаць маладымі спецыялістамі 
аказалася больш, чым саміх выпускнікоў.

29 лютага: адбыўся семінар-практыкум, пад-
час якога настаўнікі геаграфіі Заводскага і 
Кастрычніцкага раёнаў сумесна з выкладчыкамі 
БДУ вырашалі пытанні аб стварэнні аптымальных 
умоў па забеспячэнні якасных ведаў школьнікаў 
па геаграфіі. Хто ведае, быць можа ў гэтым год-
зе 100 балаў на цт па геаграфіі стане рэальнасцю.

Радуемся, скачам і танчым! 114 аўдыторыя за-
раз цалкам перайшла ў валоданне толькі студэнтаў 
геафака і з гэтага часу ў ёй правім мы! Таму 
выкарыстоўваем яе па прызначэнні: у маніторы не ты-
каем пальцамі і не выкалупваем кнопкі з клавіятуры.

Крок да дасканаласці: Думаеце што ведаеце пра 
геафаку ўсё? А вось і не! Ён не стаіць на месцы і 
мадэрнізацыя ў ім ідзе поўным ходам. Адным з яркіх 
такіх прыкладаў з’яўляецца нядаўна набытая, першая 
на факультэце, інтэрактыўная дошка. Зараз можна буд-
зе забыцца пра прымяненне такіх атрыбутаў, як крэй-
да і ануча і атрымліваць асалоду ад усіх цудаў тэхнікі.

Падрыхтавала Вiкторыя Койпiш
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Некалькі момантаў 
з нашага жыцця

“Першае месца ў намінацыі “за 
арыгінальнасць і творчы пады-
ход” атрымлівае часопіс “ЭКВА-
ТАР” – данеслася да нас са сцэны…  

З 19 па 21 лютага  рэдкалегія 
весніка геаграфічнага факультэта 
“ЭКВАТАР” вучылася, адпачыва-
ла, дый проста знаемілася з вельмі 
цікавымі людзьмі на зімовай шко-
ле журналістыкі на САК “Бры-
гантына”. Там нас чакалі майстар-
класы з вядомымі прадстаўнікамі 
беларускіх СМІ: вядучая тэлека-
нала ОНТ - Каліна Вардомская, 
рэдактары такіх вядомых сайтаў, 
як tut.by і onliner.by – Марына Зо-

латава і Дзяніс Блішч і іншыя. Нас 
вучылі верстцы і як браць інтэрв’ю, 
указвалі на нашы памылкі, а пры 
канцы, кожная каманда (на якія 
былі разбітыя ўсе ўдзельнікі фору-
ма) павінна была выпусціць свой 
нумар часопіса! Перамогу атрымалі 
самыя таленавітыя і руплівыя!

Важнай падзеяй стала прэс-
канферэнцыя з міністрам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь – Сярге-
ем Аляксандравічам Маскевічам 
і рэктарам БДУ – Сяргеем 
Уладзіміравічам Абламейка. Кожны, 
хто жадаў, мог задаць пытанне, якое 
цікавіла больш за ўсе. Пыталіся і пра 
аплату за інтэрнат, і пра любімыя 

анекдоты міністра (але ён так і не 
сказаў, толькі паабяцаў, што 3 са-
мыя ўлюбленыя анекдоты будуць 
надрукаваны на сайце міністэрства 
- мы ўсе яшчэ іх чакаем).

Канешне не абыйшлося і без 
танцаў, дзе  наш рэктар - Сяргей 
Уладзіміравіч адплясоўваў побач з 
намі! Увогуле, адпачылі мы на славу!

Ну і на пры канцы нашага 
прыбывання на зімовай школе 
журналістыкі ўсім ўдзельнікам 
былі ўручаны дыпломы. 

Ну вось, менавіта тут наш любімы 
“ЭКВАТАР” заняў першае месца 
ў намінацыі “за арыгінальнасць 
і творчы падыход”. Будзем ста-
рацца і далей радаваць нашых 
чытачоў цікавымі артыкуламі!

Падрыхтавала Марына Карней
  

РЭДКАЛЕГIЯ ПРА НАС
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сваё-радное пра жыццё факультэта

Ізноў пра факультэт
Ужо не аднойчы “Экватар” прысвячаў свае артыкулы кафедрам нашага факультэта. Але, як вядо-

ма, у хуткім часе, чакаецца фестываль факультэтаў БДУ і таму, мы яшчэ раз вырашылі закрануць 
гэтую тэму. Вас чакае асноўная інфармацыя па кожнай з кафедраў, а таксама перспектывы работы. 

Кафедра картаграфіі і геадэзіі
Не схлушу, калі скажу, што на кафедру картаграфіі і 

геадэзіі заўседы адзін з найвышэйшых прахадных балаў.  
Толькі самые таленавітыя трапляюць сюды. Геадэзія 
з’яўяецца на цяперашні час вельмі прэстыжнай спецыяль-
насцю, таму вельмі проста знайсці сабе работу (Белгеадэзія, 
Белгіпразем, уласныя кампаніі, якіх на цяперашні час 
вельмі шмат), дый зарплаты дастойныя. А што датычыцца 
картаграфіі, то на Белкартаграфіі вас заўседы чакаюць! 
Акрамя гэтага існуе і такое напраўленне як дэшыфрыраван-
не фотаздымкаў, якое вельмі актуальна на цяперашні час. 

У нашай краіне пачынае развівацца 
космааэракартаграфія. Гэта дало стымул, для ад-
крыцця новай спецыялізацыі з аднаіменнай на-
звай, што пазваляе весці  мэтанакіраваную 
падрыхтоўку па спецыяльнасці, яшчэ з першага курсу. 

У цяперашні час выпускнікі кафедры, працуюць 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 і інш. 

Але хочацца яшчэ сказаць і пра тое, што на гэтай кафе-
дры вас чакаюць самые чулыя і цярплівыя выкладчыкі, якія 
заўседы выслухаюць і дапамогуць. За што ім вялікі дзякуй!

Кафедра эканамічнай геаграфіі зарубежных краін
Ужо тое, што кіраўніком кафедры з’яўляецца дэкан на-

шага факультэта - прафесар І. І. Пірожнік, гаварыць пра 
тое, што гэта адно з самых сур’ёзных падраздзяленняў. 
Тут вам прыйдзецца патрудзіцца, як гавораць, на славу. 

Кафедра вядзе падрыхтоўку спецыялістаў кваліфікацыі – 
Географ. Выкладчык геаграфіі па спецыяльнасці «Геаграфія. 
Навукова-педагагічная дзейнасць», спецыялізацыі «Геаграфія 
турызма і экскурсійны мэнэджмэнт», «Эканамічная геаграфія», 
«Дэмаграфія». Пасля заканчэння якой студэнты могуць праца-
ваць эканомгеографамі, дэмографамі, метадыстамі турысцка-
экскурсійнай працы, экскурсаводамі. Кафедра супрацоўнічае 
са шматлікімі ўніверсітэтамі Свету: МДУ ім. М. В. Ламаносава, 
Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт, Кіеўскі нацыянальны 
ўніверсітэт ім. Т. Г. Шаўчэнкі, а яшчэ з навуковымі цэнтрамі зарубеж-
ных краінаў: Універсітэт г. Бохум (Германія), Інстытут рэгіянальнага 
планавання (Лейпцыг), Ягелонскі ўніверсітэт (г. Кракаў, Польшча), 
Сізезскі ўніверсітэт (г. Катавіце, Польшча), Інстытут геаграфіі (Вроцлаў, 
Польшча), Венгерская акадэмія навук (Інстытут геаграфіі) і інш.

Кафедра фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных 
тэхналогій

А гэтую кафедру можна назваць самай прадстаўнічай , у першую 
чаргу , з-за яе таленавітых выкладчыкаў. Вясёлыя і цікавыя заняткі 
з Аляксандрам Мікалаевічам Матузка і Аляксеем Яўгенавічам Яро-
тавым вядомыя не аднаму пакаленню студэнтаў. Па словах наша-
га дэкана - здаўшы іспыт па фізічнай геаграфіі мацерыкоў, смела 
можна жаніцца, бо гэта адна з самых значных праверак будучых 
географаў . І кожны год мы з гонарам праходзім гэтае выпрабаванне 
ў Марыі Віктараўны Лаўрыновіч і Алены Генадзьеўны Кальмаковай .

Эвалюцыйная геаграфія, палеанталогія , біягеаграфія , гідралогія 
і гідрахімія , дэндраіндыкацыя  і дэндракліматалогія - спіс навуко-
вых напрамкаў кафедры даволі шырокі. Спецыялісты ў фізічнай 
геаграфіі запатрабаваныя такімі арганізацыямі, як, напрыклад, 
РУП « Белдзяржлес » , РУП « Гіправадхоз », ДНУ Інстытут лесу, 
Рэспубліканскі гідраметэацэнтр, раённымі інспекцыямі прырод-
ных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя і, вядома, школамі.

Кафедра эканамічнай геаграфіі Беларусі і 
дзяржаў Садружнасці

Якія ўзнікаюць асацыяцыі ў студэнтаў з тэрмінам СНД-
Самастойныя Нескароныя Граўства, Сіла-Надзейнасць-
Гонар, Самі Знойдзем Газ, Звар’яцелыя Навуковыя Геніі.

Калі вы не зусім разумееце ўсю сутнасць дадзенай 
кафедры, то спяшаемся вас з ей пазнаёміць. Для таго, 
каб вобраз склаўся больш яркім, прапаную разглед-
зець кафедру ў выглядзе двухслаёвага пірага, у якім 
пласты прадстаўлены наступнымі спецыялізацыямі: 
Рэгіянальнай сацыяльна-эканамічнай геаграфіяй і ра-
цыянальным прыродакарыстаннем і аховай прыроды.

Канешне, смакавыя перавагі ва ўсіх розныя, таму кож-
ны можа выбраць для сябе менавіта свой пласт, пласт у 
якім ён будзе паспяхова рэалізоўвацца і надбудоўваць 
індывідуальны надслой са сваіх навуковых дасягненняў. А 
хіба бывае пірог без разынак? Разынкі займаюць ў дадзе-
ным пірагу самае галоўнае месца і імя гэтага гатунку - да-
брыня + зацікаўленасць у поспехах студэнтаў. Вельмі пры-
вабнай рысай дадзенай кафедры з’яўляецца навуковае 
супрацоўніцтва з навуковым Маскоўскім студ. грамадствам 
МДУ ім. М. В. Ламаносава, Санкт-Пецярбургскім студ. Тава-
рыствам, а таксама з кіеўскімі калегамі. У сваю чаргу, на дад-
зены момант з фарміраваннем і развіццём сферы паслуг, 
павысіўся попыт на спецыялістаў, якія валодаюць метадамі 
рэгіянальнай аналітыкі. Так што, можна быць упэўненым, 
будучыня за маладымі спецыялістамі і нам ёсць куды расці.aaaaaaaaaaaaaaa

працяг на 10 старонцы
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Не мапу – сантыметрамі, 
а шлях – кіламетрамі!

Некалькі хвілін да адпраўлення 
цягніка Асіповічы-Мінск. У апошнюю 
хвіліну улятаем у вагон і прысад-
жваемся на свабодную лаву. Цудоўна 
- мы паспелі! Дзелімся эмоцыямі са 
спадарожнікам, а цягнік, тым часам, 
набірае хуткасць. Я ляніва здымаю 
заплечнік, закідываю ногі на суседнюю 
лаву і дакранаюся тварам да халод-
нага шкла. Як добра - мы сядзім, на-
ваколле бяжыць, калёсы грымяць…

- Стамілася? – цікавіцца спадарожнік.

Зірнула на яго, пабачыла ўсмешку і 
кіўнула. Добры быў дзень, а, калі больш 
дакладна, то суткі… Астатні час мы 
дзелімся ўражаннямі, жмакаем зэфір з 
“Дарыдай” і глядзім фотаздымкі. Рас-
сказваем маленькія здарэнні са свай-
го жыцця, абмяркоўваем вандроўкі, 
музыку і знаёмых. Я і не ведала, што 
гэты хлопец не сябраваў у школе з 
матэматыкай, а маю любімую кнігу 
“Два капітана”  Каверына прачытаў 
толькі некалькі год таму. Колькі но-
вага можна даведацца пра чалавека, 
з якім аднойчы трапіў у падарожжа!... 

Красавік мінулага года...

Шчыра усміхаюся, калі згад-
ваю пра гэткія і іншыя такія дні…А 
ты маешь падобныя ўспаміны?

Хутчэй бы цёплае надвор’е, каб  
трапіць у падарожжа па самым роз-
ным шляхам і мястэчкам нашай краіны! 
Каб ізноў знайсці нешта цікавае, 
пазнаеміцца з невядомымі мясцінамі 
і незвычайнымі персанажамі. Што не 
можа не радаваць, пад час вандро-
вак, некалькі разоў на год абавязкова 
сустракаю выпускнікоў геафака роз-
най даўнасці. Адкажу сумленна, усе 
абавязкова цікавяцца: ці працуе яшчэ 
Жмойдзяк, а як Чартко, таксама не 

шкадуе студэнтаў на заліку па геахіміі?
Сумна, калі людзі, наведаўшыя роз-

ныя краіны, не могуць пахваліцца тым, 
што бывалі, напрыклад,  ў Міры, калі 
не гаварыць пра тое, што не бачылі 
Белую Вежу ці Бабруйскі касцёл. Што 
дзіўнага ў апошнім? – Запытайцеся ў 
бабруйчан, а лепш самі паглядзіце. 
2 гадзіны на цягніку ад Мінску, яшчэ 
меньш па шашы. Гэта не вельмі далёка! 

Зараз існуе вельмі шмат спосабаў 
вандраваць, было б толькі жадан-
не! Чаму не рабіць вельмі цікавыя 
аднаднеўкі па нядзелях – раніцай 
выязжаць і  да ночы вяртацца у 
Мінск? Прыгараднай хваляй (калі 
казаць прасцей, на электрычках ці 
дзізялях) можна ахапіць усе ваколіцы 
сталіцы – Вязынка, Заслаўе, Ратам-
ка, Барысаў…Спіс цягнецца далей 
і далей! Не забывайся, таксама пра 

прыроду. Я ведаю студэнтаў, якія 
ніколі не праводзілі ноч у палатцы…і 
ведаю тых, хто летась ў экспэды-
цыях праводзіць не адзін тыдзень! 

Павер, калі ты скончыш 5 курс, 
ажыцявіць усё гэта будзе ўсе больш 
складана! Будзе праца, сям’я і нейкія 
абавязкі, на жаль, будзе менш вольна-
га часу. Хопіць перапісваць падручнікі 
ў сшыткі для практычных заняткаў 
і вымяраць мапу сантыметрамі! Не-
абходна вывучаць геаграфію на све-
жым паветры. Пакуль гэта магчыма, 
трэба вымяраць шлях кіламетрамі! 
Сотнямі і тысячамі кіламетраў!

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка 

Фота: Андрэя Мiранчука

ЗЛАМАНЫ
КОМПАС У ДОБРЫ ШЛЯХ
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            Не дасць студэнтам

                 дарагі
Вучоба на нашым любімым 

Геаграфічным факультэце, ад-
назначна, займае вельмі шмат 
часу. Мінчане, канешне, часцей 
бачаць сваіх дарагіх бацькоў (яны 
ж жывуць з імі!), чаго не скажаш 
пра правінцыялаў. Яны ж у сваю 
чаргу, тым больш пры сучас-
ным кошце за праезд, не маюць 
такой мажлівасці і добра, калі 
раз на месяц з’ездяць да сябе на 
радзіму, да сваіх  татаў  і мамаў, 
бабуль і дзядуль, а можа яшчэ 
любімай сястрычкі альбо браціка.  

Таму, калі ўсе падлічыць і 

раставіць кропкі над беларускім 
“і” і рускім “ё” напрошваецца тое, 
што мы – студэнты - часцей 
бачымся ці бавім час са сваімі 
выкладчыкамі, чым з бацькамі. 
Але, калі пра сваіх “продкаў” мы 
ведаем амаль што усё, то пра 
сваіх выкладчыкаў — акрамя 
імя, прозвішча, добра яшчэ, калі 
і імя па-бацьку ведаем, а тым 
больш назву вывучаемага з ім 
прадмета - анічога. Вось так 
і атрымоўваецца, што нашы 
“другія бацькі” – белыя плямы 
на карце для сваіх студэнтаў.

Веснік Геаграфічнага факуль-
тэта “Экватар” вырашыў 
зрабіць для сваіх чытачоў яшчэ 
пару “Вялікіх геаграфічных 
адкрыццяў” і распавесці пра на-
шых выкладчыкаў у рубрыцы 
“Выкладчыкі ў хатніх тапках”.

Галоўным героем гэтага нумара 
будзе старэйшы выкладчык ка-
федры фізічнага выхавання БДУ  
Харук Вячаслаў Васільевіч. Зда-
ецца, што кожны студэнт-географ 
быў на нашай дарагой геастанцыі 
(старэйшыя курсы зараз пазайз-
дросцяць першакурснікам, ну і 
другому курсу, канешне). Памя-
таем, як цяжка было ўставаць 
ранкам пасля бурна праведзе-
най…праведзенага працоўнага 
дня. Але ж моцны голас Вя-
часлава Васільевіча,  крышач-
ку ранавата гучаўшы ў сценах 
інтэрнату, напамінаў пра тое, 
што пачынаецца новы працоўны 
дзень. Усе студэнты добра па-
мятаюць “Геостанция «Запад-
ная Березина»  ПОООДЪЁЁЁМ!» 

Вячаслаў Васільевіч нарадзіўся 
24 красавіка 1952г. у вёсцы на мяжы 
Валожынскага і Маладзечанска-
га раёнаў.  Пасля дзесяці класаў 
навучання ў школе, паступіў у 
Маладзечанскае радыётэхнічнае 
вучылішча, якое ён скончыў вы-
датна, а пасля пайшоў праца-
ваць на Мінскі трактарны завод. 
У хуткім часе пайшоў служыць 
у войска, пасля чаго вярнуўся 

Харук В.В. – чэмпіён СССР 1976 года 
па грэка-рымскай барацьбе

Выкладчыкi у               хатнiх тапкахяк дома
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выспацца наш

ФІЗРУК...
на завод. І вось, у 1974 годзе 
Вячаслаў Васільевіч паступае на 
наш Геаграфічны факультэт. А ўжо 
ў 1987 годзе ен меў у кармане 2 
дыпломы аб вышэйшай адукацыі 
– геаграфічнага факультэта і ка-

федры фізічнага выхавання. 
Не сакрэт для кожнага тое, што 

Вячаслаў Васільевіч займаецца 
спортам і больш таго, ставіць залік 
па фізічнаму выхаванню. Ужо 
пасля 10 класа ён пачаў займац-

ца ў секцыі барацьбы. Ён 
не проста спартсмэн, ён 
таленавіты спартсмэн. Ён 
паступова ішоў ад турніра 
да турніра, ад аднаго 
спаборніцтва да другога – 
і вынік - ён усё ж такі стаў 
чэмпіёнам СССР у 1976г. 
(у гэты час ён вучыўся на 
нашым факультэце), акра-
мя таго, займаў 4 месца на 
Ўсесаюзнай універсіядзе 
і быў лепшым у белару-
скай камандзе, перамагаў 
у трох міжнародных 
турнірах - усе яго поспехі 
нават і не нагадаеш зараз. 

“Яму было ўсё роўна 
хто там – чэмпіён, не 
чэмпіён. Ён проста 
выходзіў - і змагаўся!” 
– гаворыць пра свайго 
сябра М. М. Брылеўскі.

Але не гледзячы на 
ўсе рэгаліі, Вячаслаў 
Васільевіч наведываў усе 
заняткі, а калі здавалася 
інакш, тады адпрацоўваў 
іх самастойна. Гэта сту-
дэнт таго легендарна-
га курсу, на якім было 
больш ўсяго шлюбных 

пар (аж адзінаццаць!). Дарэчы і 
ў Вячаслава Васільевіча жонка 
– яго аднакурсніца. Ён вучыўся 
разам з Брылеўскім М. М., Му-
рашкай Л. І., Клебановічам М.В., 
Варанковай Н. Ф. Іх курс быў 
такім сяброўскім і актыўным, 
што выігравалі ўсё, што толькі 
магчыма – пуцёўкі на Каўказ, 
у Прыбалтыку і шмат іншага. 

Вячаслаў Васільевіч – гэта той 
чалавек, які заўсёды зможа даць 
добрую параду, асабліва па ра-
монце кватэры ці аўтамабіля. 
Менавіта ў яго кансультуюц-
ца некаторыя выкладчыкі 
Геаграфічнага факультэта! 

На гэтым мы заканчваем наш ар-
тыкул і, карыстаючыся момантам, 
рэдкалегія весніка Геаграфічнага 
факультэта жадае  Вячаславу 
Васільевічу далейшых поспехаў у 
трэнерскай кар’еры. Нам вельмі 
прыемна, што фізічнае выхаван-
не вядзе не толькі чэмпіён па 
грэка-рымскай барацьбе, але і 
просто вельмі добры чалавек.

Падрыхтавау Ягор Левачоу  
 

Аўтар выказвае падзяку 
М. М. Брылеўскаму за дапамогу 

ў напісанні артыкула.

Выкладчыкi у               хатнiх тапках як дома

Геастанцыя - 2011 год
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Вам паштоўка!

Сучасны свет звыклы да таго, 
што асноўная частка працы за-
раз выконваецца з дапамогай 
кампутара. Некаторым нават 
цяжка пайсці сустрэцца з сябрам 
або проста патэлефанаваць яму. 
– Навошта, калі можна напісаць 
Vkontakte або ў Skype?...А куды 
знікла звычайная пошта? Калі 
вы апошні раз ў паштовай 
скрыне бачылі не квітанцыю 
або рэкляму, а нешта прыем-
нае, напрыклад…паштоўку!?

У апошні час усе боль-
шую вядомасць атрымоўвае 
“Postcrossing”. Гэта інтэрнэт-
праект, які яб’ядноўвае 203 
краіны свету і амаль 302 000 
удзельнікаў. Асноўная яго мэта – 
дапамагчы людзям атрымліваць 

паштоўкі з ўсяго свету! Трэба 
толькі зарэгістравацца па адра-
су    http/: www.postcrossing.com, 
даслаць паштоўкі на першыя 
5 адрасоў і чакаць. Каб яны не 
згубіліся і былі апазнаны паст-
кроссерам, кожная з іх мае свой 
нумар ID, напрыклад, BY-363636, 
які неабходна напісаць.Асноўная 
мэта праекта – на адну тваю 
адпраўленную паштоўку ў ад-
каз прыходзіць адна як мінімум! 

На адваротнай старане звычай-
на можна знайсці некалькі слоў 
пра адпраўшчыка, яго родным 
месце ці гісторыі паштоўкі. Калі 
жадаешь даведацца аб чымсьці 
цікавым менавіта табе, можна 
напісаць у сваім профіле на сайце 
і  абавязкова адкажуць. Сустра-

каюцца вельмі цікавыя просьбы. 
Напрыклад, мая сяброўка па-
жадала паспрабаваць Нэсклікі 
з усяго свету, і яна знаходзіць іх 
у канверце разам з паштоўкай.

Найбольш актыўнымі 
пасткроссерамі з’яўляюцца жыха-
ры Нідэрландаў. Толькі у гэтай ма-
ленькай краіне 21 000 удзельнікаў 
праекта дасылае і атрымоўвае 
паштоўкі з розных куткоў плане-
ты! Колькастна ж пераважаюць 
жыхары ЗША (40 тысяч),  і наша  
краіна уваходзіць у топ-10 па 
колькасці пасткроссераў –  амаль 
10 200 беларусаў пераўтварылі 
сваі паштовыя скрыні ў 
скрыні цуд. Далучайся і ты!

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка

БЛIЖЭЙ ДА ТРАДЫЦЫЙНАГАW O R L D
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Па сусекам паскраблі, 
дый факты вам знайшлі

Колькі жывеш у свеце, а здзіўляцца не пераста-
еш! Вакол столькі ўсяго незвычайнага… Ну вось 
вам крыху фактаў для падпіткі вашага мозга!

Аказваецца, што ў Кітаі ёсць рака з вадаспа-
дам, які не замярзае ўзімку пры мінус 30 граду-
сах па Цэльсіі. Затое ў сярэдзіне лета, струмень, 
па невытлумачаных чынніках, пачынае застываць.

А вось яшчэ адно незвычайнае месца - зусім маленечкі 
вадаём (100 × 60 м) у Казахстане не перасыхае нават у самы 

разгар лета, а вада застаецца ў ім лед-
зяная. Там не водзіцца 

рыба і не расце 
багавінне. Даклад-
ных даследаванняў 

там не 
праводзілася, 
паколькі ва-

далазы, нават 
з поўным бало-

нам паветра, па-
чынаюць задыхацца 

ўжо праз тры хвіліны.

Ты вучышся на геафаку 
ўжо не першы дзень, але 

ці чуў хоць нешта падобнае? 
Калі даследвалі формы і па-

меры Паўночнага Ледавітага 
акіяна і Антарктыды, навукоўцы 

са здзіўленнем выявілі, што іх 
контуры практычна ідэнтычныя. 
Была зроблена здагадка, што, 
у выніку падзення метэарыта, 
мацярык Антарктыды як бы 
«выціснуўся» з іншага боку 

планеты. Гэтая фантастычная 
гіпотэза мае сёння нямала 

прыхільнікаў. Ну проста 
цуд!! Але ж і ў гэта вераць!!

Я лічу, што вы чулі пра 
рускага даследчыка Тыбета 

Пржэвальскага. А вось кітайцы 

называлі яго «літасьцівым спадаром Пі-ці-сёе-ва-лісі-кі»

А у самай вялікай пустыні све-
ту - Сахары - 18 лютага 1979 г. - ішоў снег.

Вялікія людзі, нават геніі. А ці заўседы яны такімі 
былі, і ці заўседы грамадства іх прызнавала?

Усясветна знакаміты геній Эйнштэйн уво-
гуле не казаў да чатырох гадоў. Яго настаўнік 
характарызаваў яго як разумова адсталага чалавека.

Усе, яшчэ са школы, ведаюць табліцу Мендзялеева! Ах…
як жа  спачатку  было  цяжка  запомніць  усе  гэтыя  элементы.        

А вось сам Мендзялееў меў трой-
ку па хіміі. Што ж тады мы можам)!

А Моцарт і зусім ніколі не хадзіў у школу.

Людзвіг Ван Бетховен. Яго “Лунная соната”. А вось сам му-
зыка да канца жыцця так і не змог авалодаць памнажэннем.

Пісьменнік Чарльз Дыкенс заўсёды спаў тва-
рам на поўнач, ён лічыў, што гэта дапамо-
жа яму ўдасканаліць свой пісьменніцкі талент.

Ну і, на прыканцы, некалькі незвычай-
ных, нават смешных фактаў з нашага жыцця:

Так у Францыі, Італіі і Чылі 
афіцыйна прызнана існаванне НЛА.

А калі вам раптам прыйдзецца сустрэц-
ца з васьміногам, зазірніце яму ў вочы, гэта 
можа быць цікава: у яго прастакутныя зрэнкі.

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

Смешная статыстыка, але 11% усіх злама-
ным сканараў і ксераксаў выходзяць з ладу таму, 
што людзі садзяцца на іх для копіі частак цела!

Спадзяемся, што мы крыху пацешылі вас цікавымі 
і незвычайнымі фактамі! Можа вы даведаліся пра 
штосьці новае, а можа проста пасмяяліся ад душы!

Цiкавiлася Марына Карней

i н ф оПа сусветным абшарам
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...ізноў пра кафедры
 Кафедра дынамічнай геалогіі

Напэўна, гэта самая сяброўская кафедра наша-
га факультэта, таму што большая частка заняткаў у 
геолагаў праходзіць асобна ад іншых. Яна таксама 
самая «палявая» - даследуе ўсе кар’еры ў наваколлі 
Мінска. Вядома, кафедра і сваімі экспедыцыямі, якія 
з 2003 года арганізуюцца кожнае лета. Геаграфія экс-
педыцый ахоплівае амаль усю краіну - ад Ушацкіх 
азёраў і Гарадоцкага ўзвышша да кар’ераў ля Крас-
насельскага. Асноўная мэта экспедыцый - вывучэнне 
геалогіі чацвярцічных адкладаў. І, пэўна,  чацвярцічная 
геалогія - адзін з галоўных навуковых напрамкаў кафе-
дры разам з вывучэннем калійных і каменных салей, 
рацыянальным недракарыстаннем і аэракасмічнымі 
метадамі ў геалогіі. Яе выпускнікі з’яўляюцца аднымі 
з самых запатрабаваных спецыялістаў Геаграфічнага 
факультэта, кожны год заявак на іх прыходзіць знач-
на больш, чым саміх выпускнікоў. Беларускі на-
вукова -даследчы геолагаразведчы інстытут, РУП 
«Белгіправадхоз», УП «Геасэрвіс»; Беларуская геолага-
разведчая экспедыцыя, Геафізічная і Гідрагеалагічная 
экспедыцыі РУП «Белгеалогія» - гэта далёка не поўны 
спіс прадпрыемстваў, на якіх працуюць нашы геолагі.

 Кафедра геаграфічнай экалогіі
Навакольнае асяроддзе заўседы патрабуе 

аховы і тут, як раз, і паспяваюць нашыя эколагі.
 Кафедра экалогіі рыхтуе спецыялістаў па 

спецыяльнасці “Геаэкалогія” і спецыялізацыям 
“Геаэкалагічны мэнэджмэнт”, “Ахова пры-
роды і рацыянальнае выкарыстанне пры-
родных рэсурсаў” з кваліфікацыяй “Гео-
граф-эколаг. Выкладчык геаграфіі і экалогіі”.  
Кафедра геаграфічнай экалогіі займаецца 
распрацоўкай тэарытычных і прыкладных 
праблемаў геаэкалогіі для мэтаў устойлівага 
развіцця Беларусі, сучасных адукацыйных 
тэхналогій у сістэме геаэкалагічнай адукацыі 
на Беларусі; вывучае прыродныя і антрапаген-
ныя ландшафты.  З 15 студзеня 2009 па 14 студзеня 2012 г. кафедра прымала 
ўдзел у Міжнароднай праграме «TEMPUS». Гэта праграма была накіравана на 
ўдасканаленне сістэмы вышэйшай адукацыі ў галіне экалагічнага мэнэджмен-
та на падставе выкарыстання сучасных прыладаў кіравання і інфармацыйных 
тэхналогій. У выніку якой былі распрацаваны вучэбныя планы для сумеснай 
падрыхтоўкі з краінамі-партнёрамі студэнтаў ІІ ступені вышэйшай адукацыі, 
на геаграфічным факультэце БДУ абсталяваны кампутарны клас для 
рэалізацыі сістэмы міжнароднага інтэрактыўнага абмену дадзенымі паміж 
універсітэтамі, правядзення відэа-канферэнцый і вучэбных заняткаў студэнтаў.

Заснавана ў 1933 г. акадэмікам АН БССР Я.М. Афанасьевым - СТАРЭЙШАЯ 
кафедра на геаграфічным факультэце. Тэрмін «глебазнаўства» фігураваў на-
ват у першапачатковай назве факультэта: «глебава-геолага-геаграфічны». 
Першае слова назвы заўсёды адлюстроўвала асноўны напрамак навуковых 
даследаванняў кафедры - вывучэнне глебавага покрыва, і прыналежнасць 
да адной з найважнейшых прыродазнаўчых дысцыплін - глебазнаўства.

Кафедра з’яўляецца самай дынамічнай на факультэце, бо мае самыя 
самавітыя традыцыі і глыбокія карані. Толькі на гэтай кафедры працавалі 
на пастаяннай аснове такія буйныя вучоныя як акадэмікі Я.М.Афанасьеў 
(адзін з пешых акадэмікаў - заснавальнікаў АН), І.С. Лупіновіч (адзін час 
быў нават прэзідэнтам АН), член-карэспандэнт АН БССР А.Р. Мядзведзеў. 
Работнікі кафедры былі лаўрэатамі Дзяржаўных прэмій, прэмій НАН 
Беларусі. На кафедры працуе, на цяперашні час, тры доктары навук.

Кафедра пазітыўна вылучаецца сярод іншых больш выяўленай 
скіраванасцю на навуковую дзейнасць, яе выпускнікі часта  працуюць 
у навукова-даследчых установах, асабліва ў інстытуце глебазнаўства і 
аграхіміі НАН Беларусі - найбуйнейшым у краіне цэнтры вывучэння глебаў 
і прыёмаў іх паляпшэння, дзе яны складаюць больш трэці працаўнікоў. 
Выпускнікі кафедры таксама працуюць і ў праектна-вышукальных 
арганізацыях, у першую чаргу ў інстытуце «Белгіпразем» і яго філіялах. Па-
добная праца забяспечвае не толькі параўнальна высокі ўзровень апла-
ты працы, але і дазваляе ў камандзіроўках задаволіць уласцівае любому 
географу жаданне павандраваць, пагутарыць з прыродай роднай краіны.

Важным складнікам сучаснай дзейнасці кафедры з’яўляецца шырокае вы-
карыстанне сучасных тэхналогій, асабліва геаграфічных інфармацыйных 
сістэм. Выкарыстанне ГІС значна пашырае магчымасці географа ў сучасным 
свеце, павялічвае запатрабаванасць выпускніка кафедры на вытворчасці.

Кафедра ў сваім складзе мае цэлы шэраг выдатных педагогаў, таму за-
ймацца вывучэннем дысцыплін спецыялізацыі кафедры студэнту  цікава. 
Большасць дысцыплін спецыялізацыі (землеўпарадкаванне, хімічная 
меліярацыя глеб, меліяратыўная геаграфія, геахімія ландшафтаў і іншыя) 
не толькі узбройвае будучага спецыяліста канкрэтнымі ведамі і ўменнямі, 
але і дае ўяўленне і нават навыкі працы з рэальнымі тэхналогіямі, 
праграмамі, сістэмамі, што выкарыстоўваюцца на вытворчасці.

  

сваё-радное пра жыццё факультэта

 Кафедра глебазнаўства і зямельных 
інфармацыйных сістэм

Артыкул падрыхтаваны рэдкалегiяй 
веснiка геаграфiчнага факультэта «ЭКВАТАР»

(Выказваем падзяку Мiкалаю Васiльевiчу Клебановiчу за дапамогу у напiсаннi артыкула 
пра кафедру глебазнауства i зямельных iнфармацыйных сiстэм)

Кафедра агульнага землязнаўства і 
гідраметэаралогіі

Кафедра агульнага землязнаўства (з 2011 года кафедра 
агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі) была ство-
рана ў верасні 1973 г. пад кіраўніцтвам В.Ф.Якушка, якая і 
стала першым яе загадчыкам.  Пазней пры кафедры была 
створана НДЛ возеразнаўства, НДЛ маніторынгу водных 
рэсурсаў, сфармавана беларуская лімналагічная школа. 

У 80-х гадах на кафедры была адкрыта спецыялізацыя 
“Геамарфалогія”, з 1994г. вядзецца падрыхтоўка 
спецыялістаў па спецыялізацыям “Гідралогія сушы” і 
”Метэаралогія і кліматалогія”, і толькі  з 2006 г. быў адкры-
ты накірунак “Гідраметэаралогія” ў межах спецыяльнасці  
“Геаграфія (навукова-вытворчая дзейнасць)”. Да гэтага часу 
падрыхтоўка спецыялістаў у вобласці гідраметэаралогіі 
не вялася. Неабходнасць іх падрыхтоўкі была звя-
зана з тым, што, ў сувязі з узростам супрацоўнікаў 
устаноў Дэпартамента па гідраметэаралогіі  і адсут-
насцю папаўнення маладымі спецыялістамі, назіраўся 
дэфіцыт спецыялістаў гідролагаў і метэаролагаў.

Хочацца адзначыць, што кафедра падтрымлівае 
сувязі са шматлікімі навуковымі цэнтрамі бліжняга 
і дальняга замежжа: МДУ імя М.В.Ламаносава, 
Варшаўскім, Берлінскім ўніверсітэтамі і інш. Паміж 
універсітэтамі адбываецца абмен навуковымі кадрамі, 
ажыццяўляецца стажыроўка выкладчыкаў і аспірантаў.

Выпускнікі навукова-вытворчага  накірунку              
спецыяльнасці “Геаграфія” могуць працаваць на паса-
дах: інжынер-гідролаг, інжынер-метэаролаг, інжынер-
аграметэаролаг, інжынер-сіноптык, тэхнік-гідролаг  у сістэме 
ўстаноў Дэпартамента гідраметэаралогіі Мінпрыроды, вы-
творчых і праектных установах, а таксама ў якасці інжынера-
даследчыка, малодшага навуковага супрацоўніка, у 
навуковых установах у адпаведнасці з інструкцыямі 
і кваліфікацыйнай характарыстыкай спецыяліста.

Як відаць, са спецыяльнасцю “Гідраметэаралогія” 
можна знайсці месца працы ў шматлікіх арганізацыях. 
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Сям’я вучобе не перашкода...,
 вучоба перашкода сям’і

Ужо стала традыцыяй, што студэн-
ты 3 курсу, якія толькі пачынаюць 
знаёміцца з асновамі дэмаграфіі, 
праводзяць анкетаванні на разна-
стайныя тэмы. У лістападзе мінулага 
года яны высвятлялі, як жа ставіцца 
моладзь да сям’і і шлюбу. Сваім мер-
каваннем падзяліліся 387 студэнтаў 
(174 хлопца і 213 дзяўчат) ва ўзросце 
ад 17 да 23 гадоў, 83% з якіх ро-
дам з горада і 89% не былі ў шлюбе.

Шлюб ... Шлюб? Шлюб! 
Якое месца займае сям’я ў вашым 

жыцці? Сям’я з’яўляецца важнай 
для 90% рэспандэнтаў, 6% лічаць, 
што змогуць пражыць у адзіноце, 
некаторыя не змаглі адказаць.

Калі вы збіраецеся жаніцца / 
выходзіць замуж? Большая част-
ка хлопцаў схілілася да варыян-
ту 25-27 гадоў, а дзяўчат - 23-25 .

Ці дапускаеце вы ства-
рэнне сям’і на аснове 
незарэгістраванага шлюбу? 

– 63 хлопца і 98 дзяўчат дапуска-
юць, але выключаюць падобнае для 
сябе, 14% апытаных супраць яго.

Што датычыцца разводаў, то 
74% студэнтаў дапускаюць іх, але 
амаль палова не дапускае гэта-
га для сябе. Цалкам адмаўляюць 
развод толькі 14% рэспандэнтаў.

Пацешыў адказ на пытанне «Якое 
Ваша стаўленне да аднаполых 
шлюбаў?» 92% студэнтаў супраць 
такіх адносін і толькі 4% апытаных 
не асуджаюць аднаполыя шлю-
бы і для сябе іх не адракаюць.

Пра кветкі жыцця
 90% студэнтаў плануюць у будучыні 

мець дзяцей, толькі 5% з апытаных ўжо 
маюць па аднаму дзіцяці. 63% студэнтаў 
плануюць у сваёй будучай сям’і мець 2 
дзіцяці, 19% апытаных хацелі б мець 
3 і толькі  першынцам абыйсціся ў 
сям’і збіраюцца 13% рэспандэнтаў. 
Невялікая доля (1-2%) прыйшлася на 
тых, якія плануюць абзавесціся 4-5 

дзецьмі і толькі 2% студэнтаў, якія 
наогул не хацелі б стаць бацькамі. 

З фактарамі, якія ўплываюць на жа-
данне завесці дзяцей, моладзь вылу-
чыла: узровень матэрыяльнага дабра-
быту, наяўнасць жылля і ўплыў рэлігіі.

Меркаванні студэнтаў значна 
падзяліліся пры адказе на пытанне 
пра магчымасці ўсынаўлення. Гэта 
дапускаюць і для сябе прымаюць 
74% дзяўчат і толькі 47% хлопцаў.

Кожны трэці апытаны дапускае 
сурагатнае мацярынства, але для 
сябе яго не прымае. Амаль палова 
маладых людзей адмаўляюць яго і 
ўсяго толькі 14% падтрымліваюць.

Аборты асуджаюць 46% дзяўчат і 
49% хлопцаў. Каля 25% рэспандэнтаў 
не з’яўляюцца супраціўнікамі 
абортаў, аднак для сябе не да-
пускаюць. І толькі кожны дзяся-
ты выказаўся за іх выкарыстанне.

Хто ж Галоўны ў пясочніцы? 
 Як было сказана раней, кватэр-

нае пытанне вырашае. Амаль 75% 
студэнтаў лічаць абавязковым 
наяўнасць уласнага жылля перад тым, 
як стварыць сям’ю, а 13% думаюць, 
што яно не іграе вызначальнай ролі.

84% апытаных аддаюць перавагу 
жыць толькі асобна, пры гэтым 7% 
рэспандэнтаў дапушчаюць пражы-
ванне маладой сям’і ў доме бацькоў 

мужа, а 4% - з бацькамі жонкі.
На пытанне пра тое, хто ў сям’і 

павінен больш зарабляць, 144 
дзяўчыны і 97 хлопцаў адказалі, што 
муж (63% апытаных). Не важна хто, 
муж або жонка, будзе валодаць вялікім 
прыбыткам для 32% маладых людзей.

78% рэспандэнтаў выказаліся за 
раўнапраўнае валоданне агуль-
ным сямейным бюджэтам, 14% 
даверылі б гэтую місію жонцы, 7% 
рэспандэнтаў хочуць, каб усімі 
фінансамі ў сям’і загадваў муж.

 
Калі падвесці вынікі, то можна ска-

заць, што сярэднестатыстычны сту-
дэнт гефака лічыць сям’ю важнай 
часткай свайго жыцця, хоча стварыць 
яе ва ўзросце 25 гадоў на аснове 
зарэгістраванага шлюбу. Ён думае, што 
ў такой сям’і будзе 2 дзіцяці, і пануе 
абсалютная раўнапраўе мужа і жонкі. 

А вы згодныя з гэтым мерка-
ваннем? Калі зыходзіць з такіх 
адказаў на пытанні, пра крызіс 
інстытута сям’і ў нашай краіне па-
куль казаць не прыходзіцца ...

P.S. Або задумайцеся пра тое, як 
прыемна мець чалавека, які прачы-
наецца раней за цябе, пяшчотна 
будзіць пацалункам і ляціць у ванную 
... у адплату за тое, што ты не дала 
яму ўвечары паглядзець футбол!

 АнтонЦiтоy, пад рэдакцыяй Нiны Лiтвiнка
Арыгінальную версію артыкула вы можаце прачытаць у нашай суполцы «Вконтакте»

ЭКВАТАР

ПАЛIЧЫ З НАМI ЛIЧБЫ
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МIС ГЕА??

Ганна Ганчарова 
4 курс

Лёля Лялюйка, 
4 курс

Ганна Балашова,
5 курс

Марыя Маркевіч, 
4 курс Ксенія Глебец, 

1 курс

Таццяна Баброўнік, 
3 курс

Віялета Карпушэнка, 
3 курс


