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НАВІНЫ
Ад рэдакцыі

Дзень добры, спадар географ! 
- Як справы? Чым маеце-

ся? Усё добра! А як жа інакш!
Не хочацца вас моцна напружваць сваімі размовамі, 

таму хутка прабяжымся па асноўным тэмам.
У нашай суполцы “Вконтакте” праводзіліся два са-

цыяльныя апытванні. Хацелася б падвесці іх вынікі.
Лепшым артыкулам 24 нумара стаў артыкул 

Ягора Левачова пра нашага любімага фізрука-
В.В.Харука. За яго сваі галасы атдалі больш за 50 
працэнтаў апытаных. Што ж, дзякуй за артыкул!

Другое сацапытванне тычылася чытачоў нашага 
весніка, у ім прынялі ўдзел амаль 100 чалавек. Згод-
на з яго вынікамі, большая частка нашага факультэта 
(29%) чытаюць “Экватар” у папяровай версіі (у чорна-
белым варыянце).  На жаль, ёсць людзі, якім хацелася 
б чытаць веснік, але ён да іх не даходзіць (амаль 16%). 
Ім можам параіць чытаць наш часопіс у электроннай 
версіі (тым больш, што там ён заўседы каляровы)!

А ты чытаеш ЭКВАТАР у сацыяльных сет-
ках? НЕ??? Ты зусім адстаў ад жыцця! Далучай-
ся да нашай суполкі «Vkontakte», а менавіта - 
http://vk.com/equatormag! Нас ужо 358 
удзельнікаў! Далучайся да нас! Мы сочым за табою!

Падрыхтавала Марына Карней

Як вядома, нашы студэнты вечна нешта губляюць. 
Хтосьці забывае свой профіль, які маляваў усю ноч, 
хтосьці пакеты з фізкультуры, на якую рашыўся 
нарэшце схадзіць, а хтосьці губляе залаты пярс-
цёнак. Дык вось, калі вы думаеце, што на геафаку 
пастаянна працуе сістэма: «Што падае, тое прапа-
дае», то гэта не пра наш факультэт і не пра наш дэ-
канат. Вядома, у дэканаце не музей «Поле чудес», 
але больш значныя страчаныя рэчы тут можна 
знайсці. Так, рыцарам добрых спраў і нашых дзён 
стаў адзін з курсантаў, які знайшоў страчаны зала-
ты пярсцёнак. А цуды ўсё ж такі здараюцца, таму 
знаходка паспяхова знайшла сваю гаспадыню.

Вучэнне - святло! Шпаргалкі - цемра! Вось ісціна 
даказаная. Які студэнт не прайшоў праз дадзе-
ную школу жыцця? Правільна! Той, які не паступаў 
на геафак. А нашы студэнты ўразумелі вельмі не 
малую рэч - вучыцца і развівацца можна і трэ-
ба ў любы час. Прыкладам унікальнага імкнення 
да атрымання новых ведаў, можа паслужыць уд-
зел М. К. Чартко ў навуковай канферэнцыі. І мы 
сапраўды можам гэтым ганарыцца. Бо гэты ча-
лавек адзін з нямногіх, хто шчыра адданы сваёй 
працы і імкнецца перадаць нам, студэнтам, хоць 
малую частку свайго багацця - багацця ведаў.

Фестывалі-наша радасць
Як многія памятаюць, 24 сакавіка ў рамках 

БДУ праводзіўся фестываль факультэтаў. А та-
кое мерапрыемства не магло прайсці міма нас, 
таму наш факультэт з радасцю вырашыў пры-
няць удзел у гэтым свяце студэнцкага жыцця. 
Там было ўсякае. Стракатасць падзей і касцюмаў 
магла нагадаць Веніцыянскі карнавал, дзе кож-
ны факультэт выступаў своеасаблівым памостам 
паміж заканчэннем школьнага жыцця і пачаткам 
студэнцкай пары, якая падобна бурлівай рацэ 
падхопіць і панясе з 1 верасня новых малявак, у 
чыіх сэрцах ёсць струна імкнення і ўнікальнасці.

Падрыхтавала Вiкторыя Койпiш
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15 ГОД - УСЁ ТОЛЬКІ 
ПАЧЫНАЕЦЦА

РЭДКАЛЕГIЯ АД НАС

Мы рэдка задумваемся пра тых, хто робіць 
наша студэнцкае жыццё больш разнастай-
ным і вяселым. Усе даўно ўжо звыкліся са 
шматлікімі мерапрыемствамі, такімі, як Міс 
Геа (або Міс БДУ), капуснік, гульня “Схват-
ка” – гэты спіс можна працягваць і працяг-
ваць! Але ж хто адказны за ўсё гэта? Хто 
марнуе свой вольны час, каб наша студэнц-
кае жыццё было напоўнена агеньчыкам вя-
селля? А адказ просты – Студэнцкі Звяз БДУ! 

І вось - 25 сакавіка ўжо споўнілася 15 
год, як група ініцыятыўных студэнтаў  
універсітэта напаўняе нас радаснымі 

эмоцыямі на разнастайных святах і ме-
рапрыемствах. 15 год… на першы по-
гляд, гэта няшмат, але, усе ж такі, юбілей! 

Не сумаваць і не схіляць галоў, а толькі:

ЯРКІХ ЭМОЦЫЙ!

НОВЫХ ІДЭЙ!

ТВОРЧЫХ ПОСПЕХАЎ!

КРЭАТЫВУ, ПАЗІТЫВУ!

Усё толькі для Вас - наш 
СТУДЗВЯЗ!!!

Фота: Канстанціна Трашчынскага 

Рэдкалегiя веснiка геаграфiчнага 
факультэта «ЭКВАТАР»
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ГЕОГРАФЫ ПРА ЖЫЦЦЁ

Нарэшце і да нашых краёў дабра-
лася сапраўдная вясна. Дні стано-
вяцца даўжэйшымі, надвор’е паляп-
шаецца, ўсё вакол прачынаецца, 
нават пачуцці. Зусім хутка  першы 
курс адправіцца на палявую прак-
тыку, а за ім і другі - на Далёкую. Усё 
ж такі, гэта лепшыя часы за ўсю ву-
чобу, бо тут мы можам даведацца 
не толькі шмат новага па вучэб-

ных прадметах, але і адзін пра ад-
наго. Менавіта таму ў географаў 
існуе такое моцнае сяброўства, а ў 
кагосьці і сям’я. Так-так, менавіта 
сям’я! Напэўна на кожным курсе 
ўжо ёсць закаханыя (а, можа быць і 
яшчэ з’явяцца), хто ведае, магчыма 
і ў будучыні з гэтага вырасце не-
шта большае! Жыццё пакажа! А па-
куль прапаную пазнаёміцца з тым, 

што ўжо ёсць. Пасля невялікага 
даследавання, я была здзіўлена, як 
шмат нашых выкладчыкаў знайшлі 
сваю лепшую палавіну на геафаку.

Іван Іванавіч Пірожнік са сваёй 
будучай жонкай вучыўся ў адной гру-
пе першыя два курсы, а пасля быў у 
яе брыгадзірам на палявых практы-
ках. Пазней ён заняўся эканамічнай 
геаграфіяй, а яна - фізічнай, але да 
таго часу іх ужо аб’ядноўвалі агуль-
ныя погляды на жыццё. Пасля закан-
чэння 5 курса яны пажаніліся, іх дач-
ка таксама закончыла геаграфічны 
факультэт, толькі геаэкалогію.

Міхаіл Васільевіч Кухарчык 
знайшоў сваю каханую, калі прыйшоў 
вучыцца на 1 курс 1 верасня 1975 
года. Разам з ёй за адной партай яны 
праседзелі ўсе 5 гадоў вучобы. Спа-
чатку іх зблізіла любоў да матэматыкі 
- напару маладыя людзі вырашалі 
самыя непад’ёмныя задачы. А по-
тым - студэнцкі будатрад «Мерыды-
ян-76», камандзірам якога быў Міхаіл 
Васільевіч, а яго выбранніца - павары-
хай. А яшчэ палявыя практыкі і вясёлая 
студэнцкая жыццё. Адным словам, на 5 
курсе яны пажаніліся і жывуць у згодзе 
да гэтага часу. Зараз Тамара Іосіфаўна 
доктар геаграфічных навук і працуе 
ў Інстытуце прыродакарыстання.

Канчаткова зразумець, што яму па-
трэбна менавіта гэтая дзяўчына, тады 
яшчэ студэнту Аляксандру Пятровічу 
Раманкевічу, таксама дапамагла 

Міхаіл Мікалаевіч Брылеўскі, са сваёй жонкай Ганнай

[фота з асабістага архіва]

                     ГЕОГРАФЫ:           
                                              РАЗАМ ПА ЖЫЦЦІ
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ГЕОГРАФЫФАКУЛЬТЭТА

практыка на геастанцыі. Пазней ён стаў 
займацца геадэзіяй, а яго выбранніца 
- турызмам. Пажаніліся маладыя людзі 
на 4 курсе. Пазаймаўшыся некаторы 
час турызмам, Ганна Паўлаўна ста-
ла працаваць настаўнікам геаграфіі 
ў мінскай 21-й гімназіі. Не адзін сту-
дэнт геафака быў яе вучнем. Сям’я ўсё 
жыццё захоўвае адданасць геаграфіі, 
як і іх дзеці - сын працуе геадэзістам, 
а дачка займаецца экалогіяй.

Па словах Анастассі Мікалаеўны 
Рашэтнікавай, яе будучы муж, калі 
пачынаў заглядацца на яе на 1 кур-
се, пераследваў толькі карыслівыя 
мэты, бо яна была старастай групы. 
Так ці інакш, яны былі адной з самых 
прыгожых пар геафака і ўжо на 3 кур-
се пажаніліся. І, вядома ж, тут такса-
ма шмат у чым паўплывалі палявыя 
практыкі. Цяпер Дзмітрый Георгіевіч - 
дацэнт на кафедры турызму ФМА БДУ.

Ірына Казіміраўна Трыфанава 
пазнаёмілася з будучым мужам на 1 
курсе ў цягніку Мінск-Магілёў па даро-
зе на сельскагаспадарчыя працы. З тых 
часоў яны разам, хоць і скончылі роз-
ныя спецыялізацыі: Ірына Казіміраўна 
- турызм, а яе абраннік - эканамічную 
геаграфію. Вяселле было на 3 курсе, 
а ўжо на 5-м у іх нарадзілася дачка.

Сваю палоўку на геафаку знайшла і 
Кацярына Анатольеўна Анціпава. 
Тут таксама не абыйшлося без 
карыслівай цікавасці - яна дапамагала 
свайму бойфрэнду пісаць дыпломную 

працу па эканамічнай геаграфіі, хоць 
сама ў той час і была картографам.

Аж да апошняй сесіі Пётр 
Сцяпанавіч Лопух і яго будучая жон-
ка не звярталі адзін на аднаго аніякай 
увагі, і толькі пасля выпуску яны пачалі 
сустракацца. Спачатку яны таксама 
вучыліся ў адной групе, а потым яго 
выбранніца стала картографам. Пасля 
заканчэння вучобы абодва засталіся ў 
Мінску, але нявеста Пятра Сцяпанавіча 
ледзь было не з’ехала на Далёкі Ус-
ход з-за таго, што ёй няправільна 
аформілі паперу аб размеркаванні.

Жонка Юрыя Максімавіча 
Абухоўскага таксама заканчвала 
геаграфічны факультэт. Цяпер  яна 
з’яўляецца кандыдатам геолага-
мінералагічных навук. Маладыя 
людзі не заўважалі адзін аднаго да 
5 курсу і зблізіліся толькі на апош-
няй практыцы. Але з тых самых часоў 
яны шчасліва ідуць па жыцці разам.

А вось Генадзь Сцяпанавіч 
Смалякоў дамагаўся сваёй каханай 
цэлыя 4 гады. Яны вучыліся на роз-
ных курсах, і дзяўчына ніяк не хацела 
прымаць яго заляцанні. Няўдачлівы 
малады чалавек пазнаёміўся з усімі 
яе сяброўкамі, але нічога не дапамаг-
ло. Пасля заканчэння ўніверсітэта ён 
служыў у войску, і ўжо адтуль пісаў 
ёй лісты. У рэшце, яе сястра пашка-
давала хлопца і сама напісала яму 
ў адказ. І ўжо тады дзяўчыне нічога 
не засталося, як пачаць перапіску, 

а потым і змяніць злосць на літасць. 
Жонку Генадзя Сцяпанавіча напэўна 
сустракаў кожны студэнт нашага 
факультэта - гэта загадчыца музея 
землязнаўства Валянціна Лявонцьеўна.

Бывае і так, што людзі знаходзяць 
адзін аднаго праз некалькі год пас-
ля заканчэння факультэта. Так зда-
рылася з нашымі выкладчыкамі 
Сяргеем Анатольевічам Юда-
евым і Наталляй Фёдараўнай 
Варанковай, якія вучыліся раз-
ам, але ажаніліся значна пазней.

Са сваёй будучай жонкай - Святланай 
Мікалаеўнай - Расціслаў Афанасьевіч 
Жмойдзяк пазнаёміўся будучы ста-
рэйшым выкладчыкам. Яна тады толькі 
прыйшла на 1 курс завочнага аддзя-
лення. А вяселле іх адбылася ў той жа 
год падчас палявой практыкі ў Чырво-
ным Урочышчы пад Мінскам. Недалё-
ка ад гэтага месца яны жывуць і зараз.

Міхаіл Мікалаевіч Брылеўскі, 
Яўген Уладзіміравіч Марозаў, 
Валерый Станіслававіч Анош-
ка, Уладзімір Міхайлавіч Зайцаў, 
Віталь Эдуардавіч Кутырла - усе гэ-
тыя выкладчыкі калісьці пазнаёміліся 
са сваімі выбранніцамі на геафаку. 
Вось такі наш факультэт, ён звязвае 
людзей на ўсё жыццё. Цалкам можа 
быць, што вы са сваёй палоўкай 
ужо цяпер ходзіце на лекцыі па ад-
ных і тых жа калідорах. Так што пры-
гледзьцеся ўважліва, галоўнае - сво-
ечасова заўважыць адзін аднаго!

                     ГЕОГРАФЫ:           
                                              РАЗАМ ПА ЖЫЦЦІ

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка
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        ГЕАФАК             ВЯШЧАЕнаша жыццё

Дзесьці чакаюць Еўра 2012, 
дзесьці чампіянат па хакею,  а 
мы далека не ходзім, і таму 
ў нас на факультэце чакалі – 

МІС ГЕА 2012!!

Для таго, каб стаць паўнапраўнай 
удзельніцай конкурсу прыгажосці і 
паспрабаваць свае сілы, трэба было 
толькі запоўніць невялікую анкету і 
даслаць яе на электронную скрыню.

Цікавая дэталь - асноўная колькасць 
канкурсантак даслалі свае анкеты ў 
апошні дзень, а калі больш даклад-
на, то ўвечары. З чым гэта звязана 
нам застаецца толькі здагадвацца!

Заяўкі на ўдзел у конкурсе былі па-
дадзеныя ад дзяўчат з усіх курсаў, 
акрамя другога. Няўжо там не знайш-
лося годнай? Нават першакурсініцы 
не пабаяліся. Але гэта асабістая 
справа кожнага, а ў нашым вы-
падку кожнай. Не нам іх асуджаць. 

25 лютага - адборачны тур

У паветры адчуваліся ноткі хва-
лявання. І гэта не здарма, бо да 
фінальнага канцэрта  (у клубе 
«Цэнтр») дабярэцца не кожная. 

Невялікі адбор (які праводзілі 
арганізатары конкурсу - члены Студ-
Звязу) – усяго некалькі простых 

пытанняў да кожнай з канкурсантак, 
каб прааналізаваць іх здольнасці - і 
ужо ўвечары ўсе, хто жадаў, маглі па-
бачыць канчатковы спіс фіналістак у 
афіцыйнай суполцы мерапрыемства, 
якая знаходзілася (і знаходзіцца!) ў 
папулярнай сацыяльнай сетцы «Вкон-
такте» - http://vk.com/missgeo2012.

Фіналісткамі сталі:

1. Ганна Ганчарова, 4 курс

2. Віялета Карпушэнка, 3 курс 

3. Марыя Маркевіч, 4 курс

4. Таццяна Баброўнік, 3 курс

(адзіная з канкурсантак, якая 
ўжо ў другі раз спрабуе свае 
сілы ў гэтым конкурсе, сапраўды 
можна толькі пазайздросціць 
такому запалу дзяўчыны)

5. Лёля Лялюйка, 4 курс

6. Ганна Балашова, 5 курс

7. Ксенія Глебец, 1 курс

Вядома, што на адборачным туры 
ўсе дзяўчаты запэўнілі ўсіх, што не бу-
дуць крыўдаваць, калі не пройдуць у 
фінальны этап конкурсу. Але, як апыну-
лася пазней, на справе ўсё зусім інакш. 
У суполцы “Вконтакте” пачаліся неза-
даволеныя воклічы. Гаварылі і пра не-
сумленнасць адбору, і пра тое, што ша-
нец выступіць у клубе трэба было даць 
усім (але гэта, на самой справе, было 
немагчыма - запатрабавалася б вельмі 
шмат часу, а, як кажуць: час - гэта гро-
шы). У рэшце сышліся на думцы, што 
галоўнае - гэта сабрацца разам усім 
геафакам, каб падтрымаць дзяўчат, якія 
адважыліся паспрабаваць свае  сілы.

3 сакавіка - фотасесія

Незвычайныя вобразы дзяўчат Фота: Івана Русака

                   ХТО      ЯНА?      
      НАСТУПНАЯ      МІС ГЕА! 
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толькі падкрэслівалі іх пры-
гажосць і індывідуальнасць. 

Усё цяжэй і цяжэй было вызна-
чыць: хто ж яна - наступная МІС ГЕА?

 Чароўная гейша і дзяўчына ў стылі 
рэтра, настаўніца геаграфіі, каратыст-
ка, турыстка, спартсменка - ад такой 
разнастайнасці вобразаў разбягаліся 
вочы. Запалы сярод заўзятараў 
распальваліся. Кожны стараўся 
падтрымаць сваю ўлюблёнку. 
Усе з нецярпеннем чакалі фіналу. 

І вось настаў  гэты доўгачаканы 
для ўсяго геафака дзень - 

21 сакавіка, клуб «Цэнтр». 

Усяго некалькі гадзін - і мы, 
нарэшце, пабачым вынік.

 Праграму конкурсу адкрывала 
дэфіле. Дзяўчаты ў элегантных сукен-
ках, як сапраўдныя мадэлі, прайшліся 
па імправізаваным подыўме, дэ-
манструючы свое вобразы. 

Наступным нумарам святочнай 
праграмы стаў творчы конкурс: 
усходнія, іспанскія, афрыканскія тан-
цы; ўрок каратэ і малявання; выдат-
ны вакал - гледачы  разам з журы з 
задавальненнем назіралі за тым, што 
адбывалася на сцэне. Ну,  а на заку-
ску конкурс «мужчынскіх фантазій», 
які, напэўна, чакалі ўсе хлопцы без 
выключэння. Дзяўчаты ў эратыч-
ных уборах імкнуліся паказаць сябе 
публіцы і журы толькі з лепшага боку. 

Але, як вядома, рана ці позна ўсё 
сканчаецца, так падыходзіў да свайго 
заканчэння і наш конкурс. Застава-
лася самае галоўнае - суддзям трэба 
вырашыць, хто ж яна - самая годная 
і прыгожая, тая, што стане насіць 
ганаровае званне - МІС ГЕА 2012!

Але конкурсы прыгажосці 
заўсёды напоўнены сюрпрызамі 
- гэтага сюрпрызу не чакалі нават 
самі канкурсанткі. Ім трэба было 
здзівіць журы. Канешне, задача не 
з самых лёгкіх, але дзяўчыты ге-
афака цяжкасцяў не баяцца. За-
пальныя танцы з журы і скачкі на 
абцасах, дэфіле праз усю залу...

Несумненна, нашы дзяўчаты 
здолелі пераканаць журы ў сваіх 
разнастайных талентах. І даказалі 
ўсім, што  прыгожая дзяўчына можа 
баць і разумнай,  і знаходлівай! 

Канкурсанткі, дый увогуле ўвесь 
ГЕАФАК, ужо стамляюцца ў чаканні! 
Усім не трываецца пазнаць імя пе-
раможцы. Хто? Хто ж? Хто ж яна?  
Наступная МІС ГЕА 2012 года!!!

Але, для пачатку, пазакон-

курсная намінацыя  -   «Міс  гле-
дачовых  сімпатый», якую 
атрымала Таццяна Баброўнік.

І, нарэшце, журы агучыла імя 
шчаслівай ўладальніцы ганаровага ты-
тула «МІС геафак 2012 года». Ёю ста-
ла Ганна Балашова, студэнтка 5 кур-
са. Усе авацыі ў яе гонар, а ў падарунак 
шыкоўны набор касметыкі (мара лю-
бой дзяўчыны), стужка пераможцы ... 
і, вядома ж, дыядэма для сапраўднай 
каралевы прыгажосці. Яе ўручыла 
экс-Міс геафака - Паліна Мірончык. 

Ну вось, вынікі вядомыя - і на-
перадзе заставалася цэлая ноч - 

НОЧ ГЕАФАКА!!!

І,на прыканцы, хочацца сказаць 
словы падзякі арганізатарам кон-
курсу, якія стварылі для нас няз-
мушаную і святочную атмасферу.

Фота: Ірыны Пілецкай

                   ХТО      ЯНА?      
      НАСТУПНАЯ      МІС ГЕА! 

Падрыхтавала Марына Карней

наша жыццё
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У ДОБРЫ

Чым адрозніваюцца студэн-
ты геафака ад студэнтаў іншых 
факультэтаў? Безумоўна, прагай 
да вандровак!  Зусім нядаўна ў нас 
з’явілася своеасаблівая традыцыя: 
на нашыя дні нараджэння наведваць 
новыя месцы (пакуль што толькі 
Беларусі, але ўсе яшчэ наперадзе).

Першы раз гэта атрымалася 
неяк спантанна… Ніхто нічога не 
планаваў, але ж усё было цудоўна.  
А вось другі раз, мы ўжо загадзя 
ведалі, што захад сонца 24 сакавіка 
мы сустрэнем не ў Мінску…

24 сакавіка…. Звычайны дзень, 
калі не лічыць тое, што сёння 
нарадзіўся чалавек, які, за два з пало-
вай гады навучання ва ўніверсітэце, 
стаў вельмі блізкім для мяне і не 
толькі. Нават нягледзячы на тое, што 
мы вучымся ў розных групах і, больш 
за тое, нават на розных патоках, яна 
стала часткай гідрамета трэцяга курса.

Дык вось, мы разлічвалі на тое, што 
паедзем у Віцебск ці Брэст. Чамусьці 
менавіты туды нас цягнула. Але ж мы 
зусім забыліся пра квіткі, якія трэба 
было набыць загадзя… Таму прыйш-
лося выдумляць нешта іншае. Наш 
выбар паў на Маладзечна: недалека, 
дый на электрычкі заўсёды ёсць квіткі.

Ехаць было весела! Здалося, 
што замест тых 2-х гадзін, якія мы 
правялі ў дарозе, прайшло хвілін 10.

Горад  сустрэў нас прыцемкамі і 
міленькай дамачкай з чамаданам. Калі 

хто быў у Маладзечне, то 
зразумеў мяне - гэта брон-
завая дзяўчына-студэнтка 
ля выхада з чыгуначнага 
вакзала, якая “летящей 
походкой” спяшаецца 
разам з намі. Настрой 
узняўся яшчэ больш. 

Маршрута ў нас не было, 
таму ішлі, як кажуць, па 
закліку сэрца. І трапілі на 
пешаходную вуліцу Пры-
тыцкага. Раней тут была 
праезджая частка гора-
да. Мы былі ўражаныя яе 
прыгажосцю і чысцінёю. 
Па дарозе сутыкнуліся 
з “Біг Бэнам” – гэта 
гадзіннік пасярод вуліцы! 

Як аказалася пазней, 
ішлі мы ў напрамку да 
галоўнай плошчы гора-
да, дзе размяшчаецца 
гасцініца “Молодечно”, 
бронзавыя статуі Адама 
і Евы.  Якія, нягледзячы 
на надвор’е,  галышом 
купаюцца ў фантане.

Далей мы трапілі ў парк 
Перамогі, пасярод яко-
га ўзвышаецца манумент 
вайскоўцам, якія загінулі 
ў час Вялікай Айчыннай 
вайны. Безумоўна, нас 
проста не магло не ўразіць 
велічнае збудаванне  ў 

Дзяўчына-студэнтка ля выхада з 
чыгуначнга вакзала

               КАРТАГРАФІНЕ      ПРЫСВЯЧАЕЦЦА

ЗЛАМАНЫ
КОМПАС 
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ШЛЯХ

парку – амфітэатр і спартыўна-
відовішчны комплекс, які быў збуда-
ваны спецыяльна для правядзення 
рэспубліканскіх дажынак 2011 года. 
Мы некаторы час гулялі па парку – там 
вельмі прыгожа і спакойна. Нас не па-
лохала нават тое, што ўжо сцямнела. 

Калі выйшлі з парка, то апынуліся 
каля школы і, хутчэй за ўсё, дзіцячага 
садка. Куды ішлі далей – даклад-
на сказаць не магу. Проста гулялі, 
размаўлялі, смяяліся. Дарэчы, 
зрабілі выснову, што Маладзеч-
на чымсьці падобна да Магілёва. 
Уразіла прыгажосць хрысціянскіх 
храмаў горада – не падобны яны 
на тыя, што мы бачылі раней. Але 
ж найбольшы шквал эмоцый у нас 
выклікала БАЗА! У Маладзечна ёсць 
крама пад назвай База (увогуле яе 
сапраўдная назва «Базар», але с пер-
шага позірка здаецца, што менавіта 
БАЗА)! Адразу наплылі ўспаміны 
пра той цудоўны час, які мы правялі 
ў гэтым куточку нашай Радзімы. 

Так мы дайшлі да спартыўна-
забаўляльнага цэнтра. Вельмі пры-
гожы і велічны будынак, які, здаецца, 
зроблены з малюсенькіх кавалачкаў 
люстэрка, у якіх адлюстроўваецца 
ўсё навакольнае асяроддзе.

Крыху паблукаўшы па вуліцах, 
мы трапілі ў невялікую кавярню, 
пасля чаго накіраваліся да чыгу-
начнага вакзалу, дзе прыйшло-
ся крыху пачакаць электрычку.

Нельга не адзначыць тое, что ў Ма-
ладзечне вельмі прыветлівыя людзі. 
На вакзале - пазнаёміліся з мужчынам. 
Калі ён даведаўся пра тое, што мы про-
ста вырашылі прыехаць у іх горад на 
экскурсію, то здзівіўся. Калі паведамілі, 
што мы географы, то здзіўленне знікла.

Шлях у Мінск не памятаю… Намі 
авалодаў сон… Салодкі і казачны сон…

Ведаю толькі адно: Маладзечна 
– цудоўны горад, пра які расказаць 
словамі немагчыма. Там трэба па-
быць і акунуцца ў яго атмасферу! 

У заключэнні хачу падкрэсліць, 
што гэта своеасаблівае віншаванне з 
мінулым днём нараджэння любімай 
картаграфіне Шышонак Алесе ад 
гідраметаў і гідраметачак трэцяга курса!

Фантан на галоўнай плошчы Маладзечна

               КАРТАГРАФІНЕ      ПРЫСВЯЧАЕЦЦА

Падрыхтавала Яугенiя Стома

ЗЛАМАНЫ
КОМПАС 



         

1) Дата народзінаў 19 красавіка 1957 г.

2) Месца народзінаў  в. Блонь Пухавіцкага раёна

3) Адукацыя Геаграфічны факультэт БДУ

4) Любімая страва Не важна што, галоўнае з кім і 
пры якіх абставінах

5) Любімыя кнігі Сто гадоў адзіноты (Г. Маркес), 
кнігі Сафі Кінсэлы, 

6) Любімыя фільмы Л. Бесона, М. Казакова, з апошніх 
– “Зязюля” М. Рагожкіна, “Артыст” 
Мішэля Хазанавічуса

7) 3 словы аб ВГС “Зах. Беразіна”      Гэта мая праца

8) Што Вы цэніце ў людзях? Пачуццё гумару і дабрыню

9) Што Вы не любіце? Я не люблю, калі што-небудзь не 
люблю!

10) Пажаданне студэнтам Будзьце больш дзёрзкімі і   
самаўпэўненнымі ў сваіх марах!..

10 ЭКВАТАР

ГЕРОЙ
НУМАРА ВЫКЛАДЧЫКI У ХАТНIХ ТАПКАХ

Ідзе час, працуе закон рытмічнасці, 
наступіла вясна, ужо дарэчы даўно… 
Але толькі ў красавіку мы адчулі 
сапраўднае веснавое сонейка. За-
хацелася паблыкаць па вуліцах, не 
ехаць у трамвае, а прашмыгнуцца пе-
хатою з універсітэта да самага дома. 

Усё гэта добра, але праца працай, так 
надыйшла пара для новага героя рубрыкі 
“Выкладчыкі ў хатніх тапках”. У гэтым 
нумары веснік вырашыў пацікавіцца 
рознакаляровым жыццёвым шляхам 
кандыдата геолага-мінералагічных на-
вук, дацэнта Ларысы Іванаўны Мурашка. 

Напэўна ўсе студэнты, якія вучыліся на 
першым ці другім курсах, мелі зносіны з ге-
роям сённяшняга нумара. А тым, у каго Ла-
рыса Іванаўна вяла практыку на ВГС “Заход-
няя Беразіна”, пашанцавала яшчэ больш.

Спадзяюся, што гісторыя пра яе па-
ступленне на наш геаграфічны фа-
культэт зацікавіць вас больш за ўсё.

 — Паступіла на геафак выпадкова. 
У школьныя гады сябравала з адным 
хлопчыкам, ён распавядаў пра тое, як 
стане геолагам, як будзе шукаць ка-
рысныя выкапні. У сваю чаргу я хацела 
быць лётчыцай і рабіла ўсё, каб толькі 
паступіць у Рыжскае вучылішча грамад-
зянскай авіяцыі. Я займалася парашут-
ным спортам, добра вучылася ў школе, 
удзельнічала ў алімпіядах – адным сло-
вам, усё тое, што толькі мне было магчы-
ма. Але мне і маёй сяброўцы адмовілі. 
Так я вырашыла паступаць на юрыдычны 
факультэт БДУ. І тут адзін выпадак зноў 
вырашыў увесь мой лёс. На гэты раз 
супрацоўніцы прыёмнай камісіі ад юры-
дычнага факультэта не было на сваім мес-
цы, а побач быў геаграфічны. Успомніўшы 
пра свайго сябра, я вырашыла паступіць 
на геаграфічны факультэт. А той хлопчык 
стаў лётчыкам. Так вось бывае, простая 
гутарка на ўроку, а сколькі вынікаў…

Падрыхтавау Ягор Левачоу

МАРЫ АБ НЯБЁС ХА
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ПАЛIЧЫ З НАМI ЛIЧБЫ

ДОБРА ЦІ НЕ?
Павелічэнне базавай велічыні 

ўсхвалявала многіх жыхароў на-
шай краіны. Студэнты не сталі вы-
ключэннем. Па-першае, менавіта 
да базавай велічыні прывязана 
аплата за інтэрнат. Калі раней 
за месца ў самым камфортным 
інтэрнаце студэнты плацілі каля 
100 тысяч беларускіх рублёў, то 
што будзе зараз? Адвяжуць ці 
не аплату за інтэрнат ад база-
вай велічыні? На гэта пытанне 
мы пакуль што не можам даць 
адказ, застаецца толькі спадзя-
вацца на лепшае. Вядома толькі 
адно, што кошт у нашай двой-
цы за красавік крыху падняўся.

Але ў падняцці базавай велічыні 
ёсць і станоўчы бок. Як вядо-
ма, іншагароднія студэнты-
бюджэтнікі, якім не хапіла месцаў 
у інтэрнатах, маюць права на 
кампенсацыю за здымнае жыл-
лё, якая складае 3 базавыя 
велічыні – гэта ў Мінску (зараз 
гэта будзе складаць каля 300 ты-
сяч!) і 2 базавыя ў іншых гарадах.

Але не ўсім запар вы-
плачваюць кампенсацыю.

Права на такую кампенсацыю 
атрымліваюць студэнты, якія зна-
ходзяцца на ўліку тых, хто жа-
дае атрымаць месца ў інтэрнаце. 
Другім крытэрыям з’яўляецца тое, 
што для атрымання кампенсацыі 
сярэднедушавы даход сям’і не 
павінен перавышаць 200% най-
большай велічыні бюджэту пра-
жытачнага мінімуму. Але і гэта 
яшчэ не ўсе - неабходна падаць 
у камісію заяву аб кампенсацыі 
выдаткаў, да якога трэба 

прыкласці дакументы аб атрыма-
ных даходах кожнага члена сям’і 
за 12 месяцаў, дый яшчэ спатра-
буецца і копія дагавора найму 
або паднайму жылога памяшкан-
ня, завераная подпісам кіраўніка 
і пячаткай установы адукацыі.

Ну, а калі Вы сабралі ўсе даведкі, 
іх трэба падаць у камісію па месцы 
вучобы. Дастаткова гэта зрабіць 
адзін раз у год. Пакрыццё расходаў 
па найму жылля ажыццяўляецца з 
1 верасня па 30 чэрвеня, але не ра-
ней за дату заключэння дагавора.

Асобам, выселеных з інтэрнатаў 
за парушэнне правілаў пражы-
вання, кампенсацыя расходаў па 
найму жылля не прадугледжана.

Але пакуль што студэнты не спяша-
юцца па адрасную дапамогу. Магчыма, 
што з павелічэннем базавай велічыні 
колькасць жадаючых скарыстацца но-
вым выглядам сацпадтрымкі ўзрасце.

Так што не палянуйцеся і са-
бярыце ўсе дакументы, калі вы 
пападаеце пад катэгорыю тых, 
хто можа атрымаць кампенса-
цыю. Грошы лішнімі не будуць!

Падрыхтавала Марына Карней
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