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НАВІНЫ
Ад рэдакцыі

Добры дзень, спадар географ!

Спачатку хачу павітаць першакурснікаў, якія 
ўвайшлі ў нашу вялікую геаграфічную сям’ю 
і ўпершыню трымаюць у сваіх руках нумар 
“Экватара”.  Вас чакае наперадзе шмат чаго 
цікавага - гэта і новыя веды, і новыя знаём-
ствы, падарожжы! Географ - гэта стан душы!!

А што датычыцца астатніх, то спадзяемся, 
што ўсе ўжо паспелі вярнуцца з адпачынку. За-
межныя краявіды паступова змяніліся на род-
ныя – беларускія, якія нам у чарговы раз узгад-
ваюць пра канец лета і пачатак залатой восені.

Хтосьці за гэты вясёлы летні час пабачыў но-
выя краіны,  нехта, мабыць,   пакарыў  чар-
говую        вяршыню, хтосьці знайшоў сваю  
каханку,  ці  проста адпачыў на дачы.  Але 
адно ведаем дакладна  –  у кожнага  з Вас 
засталіся свае яскравыя ўспаміны і ўражанні.

Можа зноў брацца за вучобу хацелася не ўсім, але 
здаецца, што пабачыцца з аднакурснікамі, якія сталі 
амаль што роднымі за гады вучобы, Вы былі няпроч.

З новымі сіламі, яскравымі эмоцыямі – час 
пазнаваць свет за нашымі геаграфічнымі 
партамі, разам з любімымі выкладчыкамі.

Ну што ж – НАПЕРАД да ведаў!!!
 
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 378 удзельнікаў! І з кож-

дым днём становіцца ўсё больш! 

Далучайся да нас! 
Мы сочым за табою!

Падрыхтавала Марына Карней

1.НЕ паспелі забыцца пра цёплае лета, а ў 
нас ужо вераснёвае жыццё б’е ключом. Зноў 
пачынаюцца транспартныя забегі, а сту-
дэнты зноў баяцца кандуктараў. З нагады 
таго, што бясплатны праезд для студэнтаў 
усё ж такі адмянілі, то пераходзім на пе-
шыя прагулкі да спартыўнага комплексу.

2. Загадка: без вакон, без дзвярэй, 
поўная святліца людзей, што гэта?

Правільна! Гэта геафак 1 верасня 2012. 
У гэты дзень на геафаку дзеяліся цуды і 
першы дзень вучобы ўвойдзе ў гісторыю 
факультэта як самы наведвальны і праця-
глы. Калі па адчуваннях параўнаць гэты 
дзень з востравам, то першы паверх быў 
як раз вельмі блізкі да яго. Там была і эк-
зотыка з зялёнымі пальмамі, і барацьба 
за ежу ў аўтамаце-падсілкавальніку, як у 
джунглях «хто паспеў, той і з’еў», але ня-
гледзячы на   ўсю ізаляцыю з вонкавым 
светам у гэты дзень, усе знайшлі сабе за-
нятак у сценах геаграфічнага факультэта.

3. Увага! «БелКА» атакуе космас. 2012/07/22 
ў 9 гадзін 41хвіліну з касмадрома Байканур 
паспяхова стартаваў беларускі спадарожнік 
дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі Бел-
КА-2. Ура! Вы здагадваецеся ў чым заклю-
чаюцца плюсы? Плюсы як раз  ў тым, што 
зараз мы не маем патрэбы ў паслугах іншых 
краін па атрыманню касмічнай інфармацыі, 
а практычныя працы ў спецыяльнасці 
КОСМААЭРАКАРТАГРАФІЯ стануць больш 
навуковымі. Так што наперад, косма-
аэракартографы! Цяпер космас ваш!

Падрыхтавала Вiкторыя Койпiш



На шчасце, за-
раз Таня актыўна 
ідзе на папраўку, 
б о л ь ш а с ц ю 
знаходзіцца дома 
і толькі раз у 
месяц-другі клад-
зецца ў шпіталь 
на курсы дадат-
ковага лячэння. У 
пачатку верасня 
яна заходзіла ў 
госці да сяброў 
на факультэт і ў 
інтэрнат, а зімою 
ізноў працяг-
не навучанне 
на трэцім курсе. 
Гэтае здарэнне 
яшчэ раз пад-
цвярджае, што 
ў жыцці ёсць 
месца цуду і раз-
ам мы можам 
пераадолець любыя беды. А ад Тані і яе сям’і мы з 
прыемнасцю перадаем для ўсіх наступныя радкі:

«Шаноўныя супрацоўнікі і студэнты БДУ! Вы-
ражаем вам вялізарную падзяку за матэрыяль-
ную і маральную дапамогу ў працяглым і цяжкім 
лячэнні! Ваша падтрымка дапамагла нам 
перасіліць шмат  складаных перашкод ў бараць-
бе за жыцце і захаваць веру і надзею на поспех!

Моцнага здароўя, незнікаючай энергіі, дабра-
быту, шчасця, поспехаў Вам і Вашым блізкім!»

З павагай, студэнтка 3 курса Геаграфічнага 
факультэта -  Демьянка Таццяна і яе сям’я!

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка
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ПАДЗЯКА ГЕАФАК

У красавіку гэтага года ў сценах нашага роднага 
факультэта і студгарадка БДУ з’явіліся аб’явы аб 
матэрыяльнай дапамозе дзеля студэнткі трэцяга 
курса Тані Дземьянка, стан здароўя якой ў апошнія 
месяцы рэзка пагоршыўся. Лімфагранулематоз з 
выпатным плеўрытам – такі запіс значыўся ў ме-
дыцынскай картцы. Гэтая хвароба пачала атруч-
ваць жыццё дзяўчыны ўсё з большай лютасцю. 
Вадкасць у лёгкіх збіралася так хутка, што адкоч-
ваць яе прыходзілася амаль праз кожны дзень 
у шпіталі. Таня да самага канца спрабавала пра-
цягваць навучанне, хаця ўжо ў пачатку студзеня 
хадзіла з цяжкасцю. У сярэдзіне зімовай сэсіі тыя 
15-20 хвілін, якія звычайны студэнт траціць на шлях 
ад інтэрната №2 да будынка геафака, дзяўчына, 
упарта адмаўляючыся легчы ў шпіталь, з дапа-
могай сяброў і трамвая, пераадольвала амаль за 
гадзіну. У той час кожная лесвіца была значнай 
перашкодай, пасля якой трэба было адпачнуць 
некалькі хвілін…Апошнія два экзамены Таня зда-
вала ўжо ў наступным сяместры, які яна так пакуль 
і не скончыла, трапіўшы у шпіталь на доўгі час. 

Нягледзячы на тое, што спачатку большасць 
медыкаў не верыла ў выздараўленне дзяўчыны, 
яе сябры вырашылі не здавацца і пачалі актыўны 
пошук выйсця з такой цяжкай праблемы. Было 
цяжка назіраць за тым, як Таню з аднаго шпіталю 
перакідваюць у другі, бо медыкі хацелі пазбавіцца 
ад адказнасці. Акрамя гэтага, сям’я дзяўчыны была 
разгублена і не ведала, што рабіць далей. Каб хоць 
трохі яе падтрымаць, было вырашана сабраць 
сродкі дзеля таго, каб закупіць лекі і неабходныя 
рэчы для Тані. Гэтым займаліся Аксана Дзеруга, 
Настасся Іаскевіч, Юля Вяроўкіна, Лена Логвін, 
Кірыл Варвашэня, Таня Сэндэр, Таня Карпалава 
і шмат іншых. Сябры некалькі разоў на тыдзень 
ездзілі да Тані дадому, у Стаўбцоўскую бальніцу, а 
потым і ў Бараўляны - дзеля таго, каб падтрымаць 
і палепшыць настрой хворай дзяўчыны і яе род-
ным. На заклік адгукнуліся не толькі студэнты і 
выкладчыкі геафака, а таксама з іншых факультэтаў 
і нават тыя, хто толькі некалькі разоў бачыў Таню. 

З падзякай за дапамогу!
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АДУКАЦЫЯ АДУКАЦЫЯ
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ГЕАФАК - гэта маленькі кавалачак раю. Тут Вы знойд-
зеце і сяброў, і проста добрых знаёмых. Мы ўсе - адна 
вялікая ГЕАГРАФІЧНАЯ СЯМ’Я, якую я вельмі люблю!!! 

Вельмі рада пабачыць сярод нас і першы курс - 
юных географаў і геаграфінь!

Марына Карней

НАПЯРЭДАДНІ ЗМЕН

Апошнія некалькі гадоў усё больш і больш ВНУ вы-
мушаны скарочваць тэрмін навучання па шэрагу 
спецыяльнасцяў. Не абмінула такая тэндэнцыя і наш 
факультэт. Хоць і хадзілі чуткі, што ўжо з гэтага ве-
расня першы курс будзе вучыцца толькі 4 гады, ніякіх 
змяненняў зроблена не было. Скарачэнне ізноў плануец-
ца на наступны год . Але як яно будзе выконвацца, ніхто 
пакуль дакладна не ведае. Міністэрства адукацыі аб-
межавалася тым, што рэкамендавала факультэтам 
як мага хутчэй падрыхтаваць праграмы пераходу 
на скарочаны тэрмін навучання. Афіцыйныя звесткі 
пра гэтыя мерапрыемствы і прынятыя у гэтым 
накірунку меры пакуль адсутнічаюць, таму аб тым, 
што чакае будучых першакурснікаў можна гаворыць 
толькі ўмоўна. Рэдакцыя “Экватара”, перагаварыўшы 
з намеснікамі дэкана і асобнымі выкладчыкамі, узялася 
паказаць некаторыя варыянты плануемых змяненняў.

Скасаванне дыпломнага практыкума

Студэнты дзённай формы навучання зараз маюць 
некалькі месяцаў пасля зімовай сэсіі для напісання 
дыпломнай працы. У будучыні такога прывілея сту-
дэнты будуць пазбаўлены і праца над дыпломам буд-
зе пакінута на вольны час. Верагоднасць гэтага змя-
нення амаль 100%-ая, ёсць варыянт, што паняцце 
“дыпломная праца” будзе зменена тэрмінам “выпускная”.

Скарачэнне гадзін на выкладанне асобных 
прадметаў

Спіс дысцыплін і колькасць гадзін на іх выкла-
данне асобна будзе вырашаць кожная кафэдра. 

Скасаванне спецкурсаў

Ёсць магчымасць, што на спецыяльнасці 
“Геаграфія. Навукова-педагагічная дзейнасць” 
спецыялізацыі будуць перанесены на 5 год навучан-
ня ў магістратуры, а ў асноўныя 4 гады студэнты атры-
маюць веды па агульным геаграфічным дысцыплінам.

Скарачэнне гадзін на агульнаадукацыйныя прадме-
ты

Плануецца альбо аб’яднанне некалькіх курсаў 

у адзін (напрыклад, псіхалогія і педагогіка будуць 
выкладацца разам) альбо звычайнае скарачэн-
не гадзін на прадметы негеаграфічнага характару.

Скасаванне дзяржаўных іспытаў

Апошні год навучання звычайна завяршаўся іспытам 
па тэарытычнаму курсу геаграфічнай навукі. Асобныя 
праекты прадугледжваюць скасаванне іспытаў і захаван-
не дыпломнай працы, на абароне якой камісія мае пра-
ва задаць пытанне па любому з вывучаных прадметаў.

Скарачэнне тэрміну правядзення заняткаў па 
фізічнай культуры да двух гадоў

Ненавіснікі фізічнай нагрузкі могуць быць задаволены – 
хутчэй за ўсе, гэтае з’мяненне будзе ажыццяўляно. Такі пады-
ход ужо практыкуецца на асоблых факультэтах і ў іншых ВНУ.

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка
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АДУКАЦЫЯАДУКАЦЫЯ

Д з я к у ю ч ы  з г у р т а в а н а с ц і  н а  п р а к т ы к а х  ,  в ы  н а б уд з е ц е 
с я б р о ў  н а  ў с ё  ж ы ц ц ё  і  м н о с т в а  ц і к а в ы х  г і с т о р ы й  ,  п р а  я к і я 
в ы  б уд з е ц е  ў с п а м і н а ц ь  з  г э т ы м і  ж  с я б р а м і  п р а з  ш м а т  г а д о ў 
з  у с м е ш к а й  і  н а с т а л ь г і я й  !

Яугенiя Стома

ВЕРАСЕНЬ... Першы раз, як у 
першы клас

Няхай жыве ВЕРАСЕНЬ! А ў студэнцкім жыцці 
зноў пачынаецца восеньскі  марафон, падобны 
больш на карусель,  дзе хтосьці ляціць па ве-
тры, а хтосьці супраць яго.  А ле перш чым па-
чаць свой аповяд, хацелася б павіншаваць усіх 
З НОВЫМ ГОДАМ! З НОВЫМ ВУ ЧЭБНЫМ ГОДАМ! 
Е лку,  вядома, прыбіраць з г этай нагоды не вар-
та, але алоўкі  завастрыць ўсё ж такі трэба . . .

Такім чынам, на геафаку пачынаецца новы се-
зон «застацца ў жывых» . .  Вы яшчэ не ведаеце 
хто згуляе новыя ролі? . . . .  Тады знаёмімся, у гэ-
тым годзе такімі шчасліўчыкамі сталі цэлых 105 
чалавек, роўна столькі,  колькі было залічана 
на наш любімы факультэт.  Кажуць, што ў свеце 
з кожным годам усё больш становіцца дзяцей 
індыга, не ведаю, як ва ўсім свеце, але ў нас 
на факультэце вялікіх розумаў сапраўды стала 
больш, у гэтым годзе быў павялічаны набор на 
спецыяльнасць ГІС (група ск ладаецца з 25 ча-

лавек).  Як бы дзіўна гэта не гучала, але самымі 
мужчынскімі групамі,  як аказалася, сталі: 
група геолагаў, ГІСоў і  група «касманаўтаў». 
Што ж датычыцца тых, хто 8 сакавіка любіць 
кветкі і  цукеркі,  то на геафаку вылучыла-
ся экалагічная група, дзе з 20 чалавек-16 
дзяўчат, але ўсе яны вельмі дружныя і  вясёлыя.

Куды паступаць на бюджэт або на платнае?? 
Як высветлілася, у гэтым годзе, нягледзячы на   
ўсю прыязнасць платнай формы навучання, 
студэнтаў поўных бясстрашнасці перад раз-
меркаваннем апынулася ўсё ж такі больш. А 
гэта значыць, што? Гэта значыць, што хутка пач-
нецца райскае жыццё - жыццё са стыпендыяй.

Як паказвае практыка, паступіць на геафак-гэта 
значыць пачаць свой шлях з чыстага ліста, і  калі 
географам пасля 2 курса яшчэ трэба будзе раз-
меркаванне па спецыялізацыях, то ўсім астатнім 
ужо становіцца яснай свая траекторыя творча-

га палёту. Магчыма, першакурснікам, ды і  не 
толькі ім, а нам усім было цікава назіраць 
за тым, як паступова прыжываецца новая 
спецыялізацыя (КОСМААЭРАКАРТАГРАФІЯ). 
Але цяпер надыйшла тая зорная гадзіна, калі 
вытворчая практыка ўжо не проста словы, а 
рэчаіснасць, якая стукаецца ў дзверы. Ужо 
зусім хутка 10 чалавек змогуць паспраба-
ваць сябе ў сваёй космоаэракартаграфічнай 
сферы, хтосьці трапіць на Белкартаграфію 
хтосьці на Космааэрагеалогію, а хтосьці 
пройдзе экспедыцыйны шлях. Няхай усе 
мы розныя, у нас розныя погляды, роз-
ныя думкі,  але ўсе мы географы і нас возь-
ме ў палон за сабой нязведаны шлях.

Падрыхтавала Вiкторыя Койпiш
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за мяжой

Кожны чалавек сам вар-
ты вырашаць для сябе, 
як вабіць свой вольны 
час. А ле хочацца прапа-
наваць Вам, як можна ад-
пачыць не толькі цікава, 
але і з карысцю для сябе. 

Пасля дадзенага артыкула, 
адгаворкі тыпа “а ў мяна за-
раз няма грошаў”, або “няма 
магчмасцяў” больш не бу-
дуць прымацца! Мы раска-
жам Вам - што, да чаго і як.

У цяперашні час існуе 
шмат школ, устаноў, якія 
арганізоўваюць для моладзі 
разнастайныя праграмы. З іх 
дапамогай Вы маеце шанец 
атрымаць адукацыю ў цікавай 
для Вас галіне, пазнаёміцца 
з вельмі незвычайнымі  і 
вясёлымі людзьмі, адкрыць 
для сябе не толькі новыя 
краіны, але і даведацца пра 
іх культуру і жыццё. Кожны 
можа знайсці для сябе зай-
мальны занятак на свой густ. 

Большасць з гэтых пра-
грам з’яўляецца або цалкам, 
або часткова бясплатнымі. 
Той бок, які арганізуе па-
ездку бярэ на сябе абавязкі 
аб  аплаце выдаткаў на пра-
езд, афармленне візы (калі 
гэта патрэбна), пражыван-

не, а таксама па 
пытаннях Ваша-
га харчавання.

Але не толькі 
гэта вабіць су-
часную моладзь. 
Таксама вельмі 
п а п у л я р н ы м і 
ў цяперашні 
час з’яўляюцца 
валанцёрскія пра-
грамы, найбольш 
знакамітай  сярод 
якіх  з’яўляецца 
Е ў р а п е й с к а я 
В а л а н ц ё р с к а я 
Служба (EVS) 
Яе асноўныя 
задачы гэта :
•	 Атрыманне 

новага вопы-
ту работы;

•	 Прафесійная 
арыентацыя;

•	 Вывучэнне замежнай 
мовы;

•	 Знаёмства з культурай 
краіны знаходжання.

Еўрапейская служба 
добраахвотніка (Еўрапейскі 
добраахвотны сэрвіс) - 
гэта праграма Еўрапейскай 
камісіі для маладых людзей 
ад 18 да 30 гадоў. Удзельнікі 
праграмы могуць жыць да 

12 месяцаў у адной з пра-
грамных краін (усе краіны 
ЕС, ЕАСГ і асацыяваныя 
краіны) і працаваць там у 
грамадска карыснай уста-
нове. (Не як працаўнік, аль-
бо служачы грамадзянскай 
службы або практыкант, а як 
еўрапейскі добраахвотнік.)

Еўрапейская валанцёр-
ская служба прадстаўляе 
маладым людзям магчы-

ТВАЯ АДУКАЦЫЯ - 

Яшчэ не ўмееш маляваць, не ведаеш, што ёсць 
расліна «серабрысты лох», не запускаў шышак па вад-
зе? То тады ГЕАФАК адкрые для цябе ўсе таямніцы, 
бо заўсёды казалі -  «географ павінен ведаць усё»!!! 

Вiкторыя Койпiш

АДУКАЦЫЯ
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за мяжой

масць на працягу ад двух да 
дванаццаці месяцаў папра-
цаваць валанцёрамі за мя-
жой, адначасова вывучаць 
мову і пазнаваць людзей і 
культуру абранай краіны.

Вы атрымліваеце за гэта 
кішэнныя грошы, часовую 
кватэру і харчовае забес-
пячэнне. Таксама аплоч-
ваюцца плата за праезд са 
сваёй краіны на праект. 
Маладыя добраахвотнікі 
атрымліваюць страхаванне 
на выпадак хваробы, страха-
ванне ад няшчасных выпадкаў 
і страхаванне жыцця. Такім 

чынам Вы маеце магчымасць 
атрымаць бясцэнны вопыт.

  Каб стаць удзельнікам на-
вучальнай, або валанцёр-
скай праграмы Вам неабход-
на толькі запоўніць анкету 
на сайце, якая ў асноўным 
складаецца са стандартнага 
набору пытанняў (пашпар-
тныя дадзеныя, Ваша маты-
вацыя, Вашы схільнасці), і 
адаслаць яе на электронны 
адрас арганізатараў. Калі Вы 
падыходзіце, то тады Вам буд-
зе дасланы станоўчы адказ на 
Ваш ліст і далейшыя ўказанні, 
а калі не, то проста адказ.  

Калі Вас гэта зацікавіла, то 
хочацца прапанаваць Вам 
спасылкі, дзе можна атры-
маць больш падрабязную 
інфармацыю пра праекты, 
якія праходзяць у цяперашні 
час, ці будуць праходзіць 
у хуткай будучыне.

Больш падрабязна 
пра валанцёрскі праект  
EVS       Вы маеце магчы-
масць  даведацца па адрасу - 

http://europa-orient.de/ru/
programme/evs.html.

Што датычыцца наву-
чальных, культурных пра-
грам, то спецыяльна для 
Вас невялічкая падборка 
цікавых і карысных спасылак: 

http://best-grants.ucoz.ru/

http://vk.com/bestgrants

http://kariera.by/cat-13/

http://vk.com/belarus_
stipendia

http://www.eurotrip.by/

http://www.sof.edu.pl/

У добры шлях за 
ведамі! 

Падрыхтавала Марына Карней

Нiна Лiтвiнка

Ц і к а в а е  н а в у ч а н н е ,  т а л е н а в і т ы я  в ы к л а д ч ы к і , 
ш м а т  с я б р о ў,  г е а б а з а ,  д а л ь н я я  п р а к т ы к а ,  н а с ы -
ч а н а е  с т у д э н ц к а е  ж ы ц ц ё ,  ш м а т  в я с ё л ы х  б я с с о н -
н ы х  н а ч э й  і  ч а р г а  в а н д р о в а к  –  у с ё  г э т а  м о й  Г Е А Ф А К !
                                                  А  з а  што любішь яго ты?

ТВАЁ ЖЫЦЦЁ

АДУКАЦЫЯ
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П А В Е С Я Л I М С ЯГ У М А Р

Лета прайшло неяк зусім непрыкмет-
на. Але, каб настрой быў па-летняму 
вясёлы, хочацца Вас пазабавіць 
смешнымі выказваннямі нашых 
выкладчыкаў, якія назапасіліся ў памяці 
нашых студэнтаў за доўгія гады на-
вучання на Геаграфічным факультэце. 

Адным з самых любімых выкладчыкаў 
(асабліва ў студэнтаў 1 курса) 
з’яўляецца Юрый Васільевіч Кухар-
чык (ці, як яго ласкава называюць 
студэнты паміж сабою – “дядя Юра”). 
Яго пары заўсёды прыносяць нам не 
толькі вялікі аб’ём ведаў, але і зарад 
пазітыўных эмоцый. Ну вось, невялічкая 
падборка яго знакамітых фраз:

«Выхад арганікі на сушу ў 
Ардовіку...(жывёлы і расліны)...
паперлі, не сядзелася ім!»

«Да канца Кембрыя мацерыкі 
зрушыліся ў паўднёвае паўшар’е. 
І ўвесь Ардовік там і пратырчалі.» 

«Нават лысаму Чарнобыль-
скаму вожыку гэта зразумела...» 

«Вось ключы. Даю сваю машыну таму, 
хто можа змінаць граніт ў складкі»

«Добры дзень, інфаркт, заходзь…»
«Чэ ж гэта я маленькім не памёр?» 
«Я буду жыць вечна!»
«Эх, жабянаты!»
На 1 курсе Ю. Кухарчык тлумачыць 

абразаванне марэннага пагорка:  
«Ішоў сабе ледавік і з’ядаў ўсё, што пад 
нагамі валялася, набіў цэлае пуза, а по-
тым ... *паўза* вырвала яго… вядома!» 

Багацікаў А. М. – яшчэ адна легендар-
ная асоба геафака! Што ж ён цікавага і вя-
сёлага змог распавесці на парах па хіміі:

“Гэта закон Гея-Люсака. Гэта не 
значыць што Люсак быў геем ...”

«Забіцца венікам, зачыніцца лопу-
хам…»

Паважаны, Павел Антонавіч Каўрыга… 
Вы таксама не перастаяце нас весяліць:

«Чакаюцца ападкi, маг-
чыма с камянямi.»

Мы не маглі прайсці міма ад-
ной з смых знакамітых фраз геа-
фака: «Цыклон ідзе на Варшаву».    

Варыянты адказаў у тэстах П. А. Каўрыгі: 
А)можна, Б)няможна)!!!!
А вось і спадар Аношка В. С.:
«Капіляры - гэта ... ну ... 

гэта тонкія капіляры ...»
«Я два разы не паўтараю (секунд-

ная паўза) ... два разы не паўтараю…»
А гэтага выкладчыка – Чарт-

ко М. К. – памятаюць яшчэ і нашы 
школьныя настаўнікі геаграфіі:

«У саванах біямаса састаўляе 830 
тон, а калі браць у кілаграмах, то 
атрымліваецца намнога больш!!!» 

«Ёсць пропуск – няма ведаў!»
«Спісавальшчыкі – шпаргальшчыкі!»
«Панапрыдумвалі тут 

вісячых шпаргалак!»
Большасці студэнтаў не давяло-

ся застаць гэтага выкладчыка, але 
многія яго памятуюць – У. У. Некрыш:

Дыялог У. Некрыша са студэн-
там: «Ты чаму картай любуешся, 
ты што, картограф?». «Я не карто-
граф». «А чаму тады такі чырвоны?».

«Суфлёр павінны быць пад сталом!»
«Акуляры не на тое месца надзеў!»
Узгадаем пра 1 курс – спа-

дарыня Л. А. Осіпава:
«У другой Сусветнай вайне пе-

рамагла Расія, таму, што Ма-
сква напала на Кіеўскую Русь!»

«Мір – Несвіж… Мір – Несвіж…»
«Паход у тэатр – плюс 

бал да рэйтынгу…»
ось яшчэ выпадак, якім падзяліліся 

студэнты нашага факультэта:
«А яшчэ выпадак з                      Л. В. 

Лаўрыновіч быў. Наогул, вельмі добры 
выкладчык, эмацыйна распавядае так, 
цікава. І вось, аднойчы, чытала лекцыю, 
вельмі спяшалася даць нам як мага 
больш матэрыялу... потым мы называлі 
ёй розных жывёл, а яна паказвала на 
карце іх гістарычную радзіму, як віду. 
Жывёл называлі ўсялякіх розных, ад 
капібар да выхухаляў ... і нехта крыкнуў 
«Адзінарог!»... А яна, гледзячы на кар-
ту «... адзінарог... адзінарог ... нешта я 
... запамятавала ... Я пасля ўдакладню і 
вам скажу ...  – запрацавалася з намі!!!»

Вечна жыццярадасная І. І. Шчасная: 
«Ага, трэці курс, дайце я на вас па-

гляджу і добра запомню - да канца 
дойдуць не ўсе, асабліва пасля мяне ...»

Паважаны Г. Я. Рылюк:
«… (прозвішча) здыму штаны, 

пастаўлю на падаконнік,і вы ўсім будзеце 
дэманстраваць свае бегавыя цягліцы.»

Ну і на прыканцы выказ-
ванне ад Міхаіла Васільевіча:

«Так, у нас тут дзве групы: адныя 
ГІСы, а іншыя - нармальныя студэнты!»

Спадзяемся, што пасля гэтага арты-
кула на Вашых тварах з’явіліся ўсмешкі!  
З усмешкай - і жыць неяк весялей!!

Добрага Вам дня, 
спадары-географы!!!

Цiкавiлася Марына Карней

ВЯСЁЛАЕ АД ВЫКЛАДЧЫКАЎ

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ - 
САМЫ СЯМЕЙНЫ!!!!!! 

Ягор Левачоу
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ГУМАРП А В Е С Я Л I М С Я

Дзмiтрый Валадзько.

КРАІНА ВЕЧНАГА ЛЕТА

Геаф ак -  лепшае месц а вучобы таму,  што нід зе больш 
вы не пабыв аеце на такіх  р а знас тайных пр ак тык ах, 
д зе кожны д зень -  адкрыццё,  кожны д зень -  г эта шко -
ла жыцц я,  кожны д зень -  з ад ав а льненне,  а  яшчэ. . .толькі 
на геаф ак у с толькі  пр ас торы д ля творчай рэ а ліз ацыі.

Любы студэнт геафака (калі 
не лічыць нашых пачаткоўцаў-
першакурснікаў, у якіх яшчэ ўсё 
наперадзе) захоўвае ў сваёй душы 
цёплыя ўспаміны пра мінулыя 
навучальныя гады. Любімыя 
выкладчыкі, вясёлыя аднагрупнікі, 
сесіі і незабыўныя практыкі. З 
настальгіяй уздыхнуць старэйшыя 
курсы і ў прадчуванні «малявачкі». 
Вучэбныя практыкі на «Заходняй 
Бярэзіне» сталі неад’емнай част-
кай студэнцкага жыцця географаў. 
Валожын - краіна вечнага лета. Ге-
астанцыя - хто быў тут хоць раз, 
захоча вяртацца сюды зноў і зноў.

Скончыўшы трэці курс, 
развітаўшыся з усімі залікамі 
і экзаменамі, пачынаеш раз-
умець, што чагосьці не хапае. 
Успамінаеш пра жыццярадасныя 
чэрвеньскія дзянькі, праведзеныя 
разам з нашымі аднакурснікамі ў 
куцянятскім лесе, нам стала цікава: 
такія ж дружныя і крэатыўныя 
студэнты малодшых курсаў, як і 
мы? Разам з рэдактарам Марынай 
мы адправіліся ў накірунку Ва-
ложына, каб паглядзець, што па-
дрыхтуе тагачасны другі курс да 
«Музычнага глобуса 2012», штогадо-
ваму вечару геаграфічных талентаў.

Пачалося ўсё прадстаўленне з 
танцаў народаў свету ў выкананні 
студэнтак розных груп у самароб-
ных касцюмах. Пасля ўрачыстага 
адкрыцця вядучымі (Ягор Левачоў, 
Аляксей Мамкоў, Аліна Нямко-
ва і Насця Валадашчык), пача-
лося прадстаўленне груп. Хлоп-
цы падрыхтавалі прэзентацыі 
з фатаграфіямі пра іх будні на 

геастанцыі з музычным супра-
ваджэннем і аповядам пра сваіх 
аднагрупнікаў. Самымі дасціпнымі 
былі каментары Германа Чэпікава 
да прэзентацыі. Далей кож-
ная група прадэманстравала, 
на што здольныя яе навучэнцы. 

Як самыя таленавітыя нумары 
журы адзначыла танец «Ждайв», які 
падрыхтаваў Аляксандр Маркевіч у 
пары з вядучай, рэп пра звычайны 
дзень студэнта на базе Марыны Бар-
кавец і эколагаў-бітбоксераў Косці і 
Ігара, пародыя на кліп Red Hot Chili 
Peppers «Can’t Stop» ад рэжысёра з 
1 групы Стаса Жукава. Парадавалі 
сваім бліскучым гумарам ваенныя. 

Што мы толькі не ўбачылі ў гэты 
вечар: і мексіканскі серыял, і оперу, 
і бардаўскую песню. Па-за конкур-
сам выступіў Андрэй Безручонак з 
нумарам на электрагітары. Па ўсіх 
правілах гітару не разбіў, але струны 

ў канцы ўсё ж такі парваў. Знакаміты 
дуэт Уладзіміра Малашэнкава і Аляк-
сея Новіка «Кава ўдвух» праспяваў 
свае хіты «Набяры мой нумар» і 
«Цуд». Скончыўся вечар усеагуль-
ным выкананнем з Уладзімірам 
Юр’евічам пад гітару развітальнай 
песні. Гэтая геаграфічная тра-
дыцыя, расставацца з геастан-
цыяй, для нас паўтарылася.

Вялікі дзякуй хочацца сказаць 
Міхаілу Васільевічу Кухарчыку 
за тое, што даў нам такую   магчы-
масць. Ну і вядома ж цяперашнім 
трэцякурснікам, за ветлую кампанію 
і весела праведзены час. А 1 і 2 курсам 
жадаем больш творчых падыходаў, 
крэатыўных рашэнняў, новых 
ідэй. Раскрываць свае таленты, за-
раджаць навакольных пазітывам.

Падрыхтавала Анастасiя Кулак
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студсаюз пра жыццё факультэта

Прывітанне, усім! 
Вось ужо амаль месяц вучобы пра-

бег! Вы паспелі заўважыць? Я - не!
У першага курса хутка пачнуцца 

семінары, лабараторныя, КСРы, але ця-
пер можна атрымаць асалоду ад лек-
цый і выдатных выкладчыў, сярод якіх 
Кухарчык Юрый Васільевіч - лепшы 
выкладчык апошніх трох гадоў, на дум-
ку студэнтаў. Другі курс ужо ведае, што 
іх чакае, але філасофія, геамарфалогія 
і гідралогія не дадуць сумаваць! Трэці 
курс паспеў пазнаёміцца з Аленай 
Генадзьеўнай Кальмаковай, якой 
вам зусім хутка прыйдзецца зда-
ваць мінімум, і раю вам з гэтым не 
жартаваць!!! Чацвёрты курс чакае 
шмат цікавага...напрыклад, геаграфія 
сусветнай гаспадаркі і сацыяльна-
эканамічная геаграфія замежных 
краін, дзе Кацярына Анатольеўна і 
Людміла Уладзіміраўна будуць даваць 
шмат цікавай і важнай інфармацыі. Ну, 
і вядома, 5 курс, які хутка зноў амаль 
на 2 месяцы адправіцца на практыку.

Вучоба - добра, але адпачываць 
таксама трэба ўмець, таму я хацеў 
бы распавесці аб планах Студэнц-
кага Саюза геафака на першы ся-
местр гэтага навучальнага года. 

Але да планаў...што такое Студэнцкі 
Саюз БДУ? Першакурснікам цяжка 
адказаць на гэтае пытанне, а вось 
студэнтам старэйшых курсаў ляг-
чэй, але ўсё роўна не ўсе змогуць 
сказаць. Для мяне ж Студсаюз - гэта 
сям’я, гэта блізкія па духу людзі, гэта 
праекты, гэта ідэі, гэта смех і слёзы, 
гэта ўзлёты і падзенні, гэта вопыт, гэта 
частка нашага жыцця, гэта свет, які 
мы ствараем кожны дзень для сту-
дэнцтва нашага ўніверсітэта. Мы тая 
нітка, якая моцна звязвае кафедры, 
дэканаты і адміністрацыю ўніверсітэта 
са студэнтамі. Мы заўсёды адкры-
тыя для новых таленавітых, творчых 
і, галоўнае, жадаючых працаваць і 
вучыцца асоб. МЫ заўсёды падтры-
маем ідэі членаў нашай арганізацыі. 

Вось цяпер можна і аб планах! 
Першае мерапрыемства, якое 

вас чакае зусім хутка - гэта «СХВАТ-
КА». Мерапрыемства стала рэгу-
лярным на геафаку, але мы вяс-
ной мінулага года вырашылі не 
абмяжоўвацца факультэтам, і запра-
шаем для ўдзелу каманды з усяго 
БДУ. Чакаем вас сярод удзельнікаў!

У верасні-кастрычніку пройдзе 
фотаконкурс геафака, дзе будуць 
адабраны лепшыя працы. Загадзя 
не хачу раскрываць усе задумкі, але 
думаю, што фатографы факультэта 
зацікавяцца гэтым мерапрыемствам.

У канцы кастрычніка нас чакае 
самае значнае мерапрыемства 
восені-2012. Гаворка ідзе, вядо-
ма, пра дзень першакурсніка ці 
КАПУСНІК геафака. У гэтым годзе 
фармат ледзь-ледзь зменіцца, але ме-
рапрыемства застанецца вясёлым, а 
Студэнцкі Саюз паспрабуе вас пара-
даваць новаўвядзеннямі, якія будуць 
ажыццяўляць у сваіх выступах гру-
пы першага курса. У першакурснікаў 
застаўся месяц на падрыхтоўку, 
чакаем ад іх яркіх выступленняў, 
а самі займаемся падрыхтоўкай 
дыскатэкі, якая плануецца ў адным 
з клубаў Мінска, як заахвочванне 
для маладога папаўнення геафака.

На Новы год геафак па традыцыі 
адправіцца з казкай да «Дабрачыннага-
каталіцкага грамадства «Кары-
тас», а таксама зладзім канцэрт, але 
не звычайны, а канцэрт-конкурс.

Вось такі сяместр нас чакае, але 
гэта далёка не ўсё, мы будзем ста-
рацца здзіўляць і радаваць вас. 
Студэнцкі Саюз БДУ гэтак жа адкрыты 
для студэнтаў-географаў. Распавяду 
трохі аб планах універсітэта. Да 91-
ага дня нараджэння пройдзе відэа 
і фотаконкурс «БДУ ў тваім фар-
маце!», які будзе прысвечаны тэме 
«Рэклама БДУ». У сярэдзіне лістапада 
прыходзьце падтрымаць наш факуль-
тэт на ўніверсітэцкім капусніку, 

дзе каманда традыцыйна добра вы-
ступае. Таксама ўвосень плануецца 
чарговы семінар «Студенческого 
образовательного клуба БРИЗ». 
Аднавіўся і стары праект, які носіць 
назву «Мая школа». Праект займаец-
ца дабрачыннай дапамогай вучням 
спецыялізаваных школ, дзе асноўная 
задача - гэта зносіны і дапамога ў вучо-
бе. Цяпер шмат праектаў накіраваных 
на збор падарункаў дзецям, у якіх 
няма бацькоў - гэта трэба, але мы за-
ймаемся больш адукацыйнай часткай 
таму, што гэта дапамагае дзецям стаць 
паўнавартаснымі чальцамі грамадства. 
Усім, хто зацікавіўся праектам можна 
звязвацца са мной па тэлефоне +375 
29 1766967 (Дзіма) або з кіраўніком 
праекта +375 44 5873656 (Ксенія). 
Давайце разам дапамагаць дзецям! 

Вось такая восень чакае нас…
Калі ты актыўны студэнт, то на-

ступныя пытанні для цябе. Хочаш 
рэалізаваць сябе? Ёсць ідэі? Ёсць жа-
данне дапамагаць? У Студэнцкім Саюзе 
БДУ кожны можа знайсці сваё! Хтосьці 
цікавыя мерапрыемствы, хтосьці 
сяброў, хтосьці новыя інтарэсы, а 
для кагосьці наша арганізацыя стане 
школай... школай лідэрства, школай 
творчасці, школай зносін, школай 
жыцця. Нездарма ў эмблеме Студзвяза 
сонейка. Яно свеціць для ўсіх нас, яно 
сагравае і робіць наша жыццё ярчэй. 

Далучайцеся!

Старшыня ГА «Студэнцкi Звяз БДУ», студэнт 5 курса геафака - 
Дзмiтрый Валадзько

НЕКАЛЬКІ СЛОЎ ПРА ПЛАНЫ...
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Ф О Т А К А Р Т К I БДУ

ВІВАТ! БДУ!!!

VIVAT!!!

С Т У Д Э Н Т
!
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Па гарызанталі: 
1) беларускі географ і лімнолаг, доктар геаграфічных навук (1970), прафесар (1972), нарадзілася 18 сакавіка 
1921 г.; 7) навука аб паводзінах; 8) на гэтай мове гутараць географы; 10) імя жонкі намесніка дэкана Кухарчыка 
М. В.; 11) аптычны эфект у Лабрадора; 13) першы рэктар БДУ; 14) самы ўсходні абласны цэнтр Беларусі; 18) 
яго імем названа геаметрычная адлегласць паміж двума кропкамі ў шматмернай прасторы; 19) лінія найболь-
шых глыбінь рэчышча; 21) адзін з буйнейшых чыгуначных вузлоў Беларусі; 23) антонім слова «касмапаліт»; 
25) рыхлая маса, якая ўтвараецца пры шчодрым выпадзенні снегу на адкрытую водную паверхню; 27) най
вышэйшы пункт свету; 28) 1-ы Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР; 29) прэм’ер-міністар Беларусі.

Па вертыкалі:
2) гідралагічная з’ява пры якой ледастаў завісае на берагах, а ўзровень вады апускаецца ніжэй за яго, а 
паміж імі – пустэча; 3) самая вялікая вёска маладзечанскага раёна; 4) самы вялікі акіян; 5) комплекс навук 
аб Зямлі; 6) старшыня Студэнцкага звязу БДУ 9)дэкан Геаграфічнага факультэта БДУ; 12) прафесар кафедры 
глебазнаўства і ЗІС; 15) у гэтым населеным пункце знаходзіцца гімназія для адораных дзяцей Віцебскай 
вобласці; 16) ён першы вызначыў памеры Зямлі; 17) ён праходзіць праз Грынвіч; 20)ён распрацаваў вучэнне аб 
біясферы; 22) нацыянальная супольнасць, другая па колькасці на Беларусі; 24) на фатаздымку; 26) рака ў п. Ула

Падрыхтавау Ягор Левачоу


