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ЭКВАТАР

НАВІНЫ
Ад рэдакцыі

Добры дзень, паважаны географ!

Усё бліжэй і бліжэй да зімы. На вуліцы дажджлівая 
і хмурная восень. А чым халадней становіцца, тым 
бліжэй да нас падкрадваецца сесія. Але яна зараз можа 
напалохаць толькі нашых пачынаючых географаў – 
нашых “малявак”. Мы ж ужо не раз праз гэта прайшлі!

Што ж зараз робіцца на самім фа-
культэце? Чым хто жывець? 

Першакурснікі старанна трудзяцца ад раніцы да ве-
чара (а магчыма і позняй ночы) над гіпсаметрычным 
профілем і яго апісаннем. Другі курс стараецца 
запомніць усе формулы па гідралоіі. Трэці ўжо паспеў 
крыху раслабіцца, але фізічная геаграфія трымае іх у то-
нусе. Чацверты, а што чацвёрты… слухае пра хазяйства, 
замежныя краіны, а нехта ўжо шукае сабе працу. Ну, а 
пяты адправіўся па школах, каб данесці веды да дзяцей. 

Вось неяк так праходзіць жыццё нашага факультэта.
Але хочацца нечага яскравага і новага. 
Клубныя геафакаўскія вечары крыху падсалоджва-

юць жыццё. Але душа імкнецца да вандровак. Хочацца 
не чытаць пра ўсё, а пабачыць сваімі ўласнымі вачы-
ма. Навошта па выходным сядзець дома!!? Імкніцеся 
пабачыць свет – пачніце з роднай Беларусі. А ў хуткім 
часе нас чакаюць зімовыя вакацыі – час для больш 
маштабных падарожжаў! Мы Вам дапаможам вы-
браць свой спосаб для вандровак, але ўсё па чарзе. 

А зараз чытаем ЭКВАТАР і пагружаем-
ся ў атмасферу геаграфічнага абшара.

А ты чытаеш ЭКВАТАР у сацыяльных сетках? 
НЕ??? Ты зусім адстаў ад жыцця! Далучайся да на-
шай суполкі «Vkontakte», а менавіта - http://
vk.com/equatormag! Нас ужо 378 удзельнікаў! 

Далучайся да нас! 
Мы сочым за табою!

Падрыхтавала Марына Карней

12 снежня 2012 года споўніцца 100 гадоў 
з дня Нараджэння аднаго з самых вядомых і 
знакамітых людзей нашага факультэта, пра-
фесара Мікалая Тарасавіча Раманоўскага. 

Менавіта ў гонар гэтай круглай даты з 25 па 28 
кастрычніка прайшла навукова-практычная канфе-
рэнцыя «Геаграфічныя навукі ў забеспячэнні стратэгіі 
ўстойлівага развіцця ва ўмовах глабалізацыі». 
Акрамя беларускіх навукоўцаў, у працы 8 секцый 
(адна з якіх была моладзевай) прынялі ўдзел госці 
з такіх краін, як Венгрыя, Славакія,Чэхія, Поль-
шча, Балгарыя, Украіна ну і канешне госці з Расіі.  

Для студэнтаў  былі прачытаны вельмі цікавыя і за-
ймальныя лекцыі прафесарамі іншых універсітэтаў. 

У сувязі з гэтым, за арганізацыю і правядзен-
не канферэнцыі, факультэт выказвае падзяку вы-
кладчыкам і студэнтам кафедры эканамічнай 
геаграфіі замежных краін. Дзякуй Вам вялікі за яшчэ 
адну магчымасць атрымання  дадатковых ведаў!

Гістарычная даведка: 
Мікалай Тарасавіч Раманоўскі быў у ліку першых 

аспірантаў, якія абаранілі кандыдацкую дысерта-
цыю на Геаграфічным факультэце, двойчы быў яго 
дэканам (у 1947-1955 гг. і ў 1962-1983 гг),і  амаль 20 
год узначальваў кафедру эканамічнай геаграфіі за-
межных краін (з 1968-1987 гг.). Гэта заснавальнік 
беларускай школы эканомгеографаў і адзін з тых 
людзей, без намаганняў якога нельга ўявіць су-
часнае развіццё нашага любімага факультэта.

1 лістапада па традыцыі праводзіліся восеньскія 
гульні «Што? Дзе? Калі?», нязменнымі арганізатарамі 
якіх сталі Сяргей Пракаповіч і БРСМ геафака БДУ. У 
гульні прынялі ўдзел 16 каманд, а пераможцамі сталі:

Каманда «Имею право», капітан 
Алімпаў Станіслаў (ГІС, 4 курс)- 1 месца;

Каманда 1 курса «Алимпиакос», капітан 
Зайкоў Іван (які таксама быў названы леп-
шым капітанам восеньскай серыі) – 2 месца;

Каманда «Александр Лещенко» з падтрымкай са-
маго спадара Лешчанкі ў якасці гледача – 3 месца.

Лепшыя знаўцы былі ўзнагароджаны памятнымі 
сувенірамі і дыпломамі, галоўным прызам ста-
ла прэмія дэканата. Усе ўдзельнікі засталіся з 
прыемнымі успамінамі і цудоўнымі ўражаннямі!

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка
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ФАКУЛЬТЭТ ПРА НАС

Студэнты-куратары ўжо зусім не навінка на на-
шым факультэце! Але як жа гэта быць куратарам?

Ты прыходзіш у першы раз да сваёй групы, ты ад-
чуеш сябе, быццам зноў паступіў – ты бачыш перад 
сабою новыя твары, усхваляваныя вочы, нейкуя раз-
губленасць, бо для іх усё ў навінку. Твая задача – да-
памагчы ім асвоіцца, каб яны сталі групай, дапамаг-
чы ў вучобе, у падрыхтоўцы да КАПУСТНІКА, якога 
яшчэ з самага пачатку верасня чакаюць студэнты.

Спачатку вы бачыцеся са сваёй групай раз у тыд-
зень, а то і менш, бо здаецца, што да капустніка яшчэ 
столькі часу! Але як ён хутка пралятае гэты час! Тут 
ужо патрэбна здаваць на праверку гатовы сцэна-
рый, а ў вас толькі набор ідэй! Усё часцей і часцей 
вы сустракаецеся пасля пар, седзяце на факультэ-
це пакуль вахцёрша ўжо не пачне выганяць. Нешта 
атрымоўваецца, а нешта зусім не так, як хочацца. 

Але вось ён – той самы дзень – 24 кастрычніка. 
У паветры адчуваецца хваляванне, бо кожная гру-

па, кожны куратар працаваў у апошні час у рэжыме 
“нон-стоп”. Начныя маляванкі, нарэзка музыкі, пошук 
касцюмаў, а нехта яшчэ і перад самым выступленне 
дароблівае аплікацыі, склейвае, дамалёўвае. Кож-
ны хоча, каб, менавіта, яго група была самай лепшай!  

Але спачатку невялічкая размінка, каб раз-
агрэцца – эстафета (узноўленая старая традыцыя). 

Пазнаць краіну па яе контуру; папасці мячыкам па бу-
тэльках, як у боўлінгу; успомніць сцягі, або сталіцы; гуль-
ня ў дарц; а для самых галодных – пячэнькі; дый знасці 
схаваную капусту!! Што ж… трэцяя група аказалася са-
май хуткай, самай згуртаванай у гэтым спаборніцтве!

Ну што ж – вось і ён –ДАЎГАЧАКАНЫ КАПУСТНІК!! Вя-
сёлыя жарты пра выкладчыкаў, падарожжа ў мінулае, 
спевы, інтэрнат, пары, экзамены, нават цэлыя мюзіклы! 
На самой справе, у гэтым годзе ўсе групы, без выключэн-
ня, паказалі вельмі моцныя выступленні! Але ўсё роўна 
павінен быць пераможца. Яшчэ адной навінка гэтага 
года стала двайное журы - выкладчыкі з аднаго боку і 

студэнты з другога! Па меркаванню студэнтаў, 
лепшай стала група....нумар....2!!!! Малайцы!!! 

Але гэта яшчэ не ўсё. Каму ж аддалі пе-
рамогу выкладчыкі? Цэлае тэтралізаванае 
шоу прадставілі нам студэнты-геолагі! 
Яны заслужылі сваё першае месца і прыз 
– паход у боўлінг. Нельга не ўзгадаць 
пра іх куратараў – Марыну Іванышкіну 
і Лізу Фралову, бо яны больш за ўсё 
хваляваліся за сваіх першакурснікаў! 

Ну канешне, кожны куратар, усе роўна 
лічыць сваю групу лепшай! Для мяне гэта 
група касманаўтаў! За пару мінулых месяцаў 
яны сталі насамрэч маёй любімай групай!

Наперадзе нас чакае ўніверсітэцкі капустнік. 
Будзем падтрымліваць наш самы лепшы, 
самы любімы ГЕАРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ!!! 

Мы павінны перамагчы!!
Застаецца пажадаць нашай камандзе 

поспехаў!!!

Падрыхтавала Марына Карней

ЭХ, КАПУСТНІК!!
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сваё-роднае пра жыццё факультэта

Кожны год з розных мясцін нашай краіны ў Мінск прыязджаюць шмат хлопцаў і дзяўчат,якія жадаюць 
атрымаць геаграфічную адукацыю. Заўсёды цікава паглядзець, адкуль прыехалі нашыя “маляўкі”! Таму мы 
і вырашылі зрабіць такую незвычайную мапу размеркавання першакурснікаў геафака БДУ па Беларусі.

Падлічыўшы статыстыку, можна заўважыць некаторыя цікавыя факты. Канешне, больш за ўсе на 1-м кур-
се мінчукоў (ажно 31 студэнт). Зразумела і тое, што пераважаюць гарадскія жыхары – 82% ад колькасці 
першакурснікаў. Гарады, якія нам далі больш за ўсе юных географаў, адпаведна па 7 і 6, - гэта Малад-
зечна і Ліда. Таксама неабходна пазначыць пасёлак Фаніпаль, адкуль прыехалі 4 “маляўкі”. Па колькасці 
першакурснікаў, прыехаўшых з вёскі, першае месца займае Мінская вобласць (9), наганяе яе Гродзенская (8), 
дзе не такая абшырная геаграфія, але прысутнічаюць раёны, з якіх прыехала па некалькі першакурснікаў.

Усе астатнія вынікі вы зробіце самі, паглядзеўшы на мапу. Звярніце ўвагу на тое, 
што падпісаны толькі тыя гарады, адкуль да нас трапілі першакурснікі. А раё-
ны вы павінны ведаць самі, гэта будзе яшчэ адным добрым паўтарэннем геаграфіі Беларусі!

Маляўка, ты адкуль???

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка



5
ЭКВАТАР

МОВАВЫВУЧАЕМ РАЗАМ

РУЧКА - АСАДКА

БАРХАТ - АКСАМІТ

ИЗУМРУД - СМАРАГД

ПОДБЕРЁЗОВИК - АБАБАК

КАНИКУЛЫ - ВАКАЦЫІ

ДАЧА - ЛЕЦІШЧА

НЕБОСКРЁБ - ХМАРАЧОС

ВЕШКА - ТЫЧКА
ЗОНТИК - ПАРАСОН

ИЗВЕСТНЯК - ВАПНЯК

ЯНТАРЬ - БУРШТЫН

РАЗМАЎЛЯЕМ
ПА -

Б Е Л
А
Р

У СК У

АРБУЗ - КАВУН

ФАКЕЛ - ПАХОДНЯ

КУЗНЕЧИК - КОНІК

Падрыхтавала Марына Карней
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       У добры               шлях

- Вот именно! 
Я географ, а не путешественник. 

Мне ужасно не хватает путешественников. 
Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. 

Географ - слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. 
Он не выходит из своего кабинета.

(Антуан де Сент-Экзюпери)

Усім нам даводзілася падарожнічаць тым альбо іншым спосабам. Камусьці гэта падабаецца, і іх жыццё праходзіць ад 
вандроўкі да вандроўкі, некаторым хапае аднаго падарожжа. Ужо каторы год, калі знахожуся на геафаку, то дакладна разумею, 
што географ не тое самае, што падарожнік, іх значна менш. І вандруюць яны па-рознаму, і кожны з іх мае ўлюблёны спосаб.

Студэнт 3 курса Улад Мішанаў аддае перавагу класічнаму варыянту падарожжа. Вольга Шаколіна, учараш-
няя выпускніца  і зараз настаўніца геаграфіі адной із мінскіх школ, выбірае аўтаспын. Адзін з аўтараў сай-
та vandrovka.by і фатограф любіцель Андрэй Міранчук за танныя вандроўкі. Усе яны згадзіліся адказаць на 
некалькі нашых пытанняў. А вы маеце добрую магчымасьць параўнаць,і , хто ведае, абраць нешта для сабе!

Вандроўка класічная

Першым вопытам вандроўкі, як я лічу, з’яўляецца 
адпачынак з сям’ёй у Егіпце. Акрамя пляжнага ад-
пачынку, які хутка надакучвае, на мой погляд, я 
атрымаў магчымасць зрабіць чаргу вандровак 
па прасторам гэтай краіны. Так, я прымаў удзел у 
сапраўдным сафары ў Лівійскай пустыні, апусціўся 
ў ваду Чырвонага мора на жоўтай падводнай лод-
цы і таксама наведаў некалькі гістарычных мясцін: 
магільнікі, храмы і шмат іншага. Было гэта 5 год таму.

У падарожжах вылучаю заходні напрамак, бо вельмі 
падабаецца еўрапейская культура. Пакуль з усіх 
краін Еўропы я наведаў  толькі Літву, Польшу, Чэхію, 

Германію, Нідэрланды і Бельгію. Безумоўна, Расія і 
Ўкраіна таксама прысутнічаюць у маім спісе. Ахвот-
на распавядаю пра захад, бо ёсць з чым параўнаць. 
Мне пашансавала наведаць і Ўсход – Кітай і Манголію. 
Але гэтыя культуры мяне не прыцягнулі. Усё, што мы 
ведаем аб культуры Ўсходу з дзяцінства, магчыма 
лічыць стэрэатыпамі. Кітай вельмі розны і зменлівы.

Класічныя вандроўкі я лічу самымі хуткімі і 
зручнымі. Канешне, як студэнт я стараюсь зрабіць 
свае вандроўкі больш бюджэтнымі, але не заўсёды 
атрымоўваецца. Галоўная перавага такога падарожжа 
ў тым, што ты ў любы момант можаш унесці  змяненні 
ў вандроўку, зрабіць яе больш насычанай падзеямі. 
У вас ёсць магчымасць падарожнічаць і аўтаспынам, 
але мне падаецца, што гэта ахопіць больш часу і па-
трабуе вялікага вопыту, каб гэта рабіць бяспечна і 
хутка. У любым выпадку, галоўнае – скласці план.

Кожнае маё падарожжа было не без цікавых 
выпадкаў. Магчыма, сама незабыўна было пад час 
гуляння па аднаму з храбтоў Украінскіх Карпат, 
калі мы выявілі несупадзенне мапы і мясцовасці. 
Надвор’е, як заўсёды ў такі час пагоршылася, да-
руючы нам слізкія схілы, і мы заблукалі. На шчасце, 
маімі спадарожнікамі былі выпускнікі нашага фа-
культэту, таму шлях мы знайшлі (хоць і праз 5 гадзін), 
нахадзіў некалькі дзесяткаў залішніх кіламетраў.

Вандруйце, пашырайце кругазор, знаёмцеся з людзьмі 
з іншых краін, вывучайце замежныя мовы! Заўсёды 
шукайце нешта новае,  і, мабыць, атрымаецца пашы-
рыць спіс  карысных рэчаў, зробленых за гэтае жыцце!

Некабінетныя

ЗЛАМАНЫ
КОМПАС 
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Коратка і з досведам аб аўтаспыне

Першы раз я вырашы-
ла з’ездзіць аўтаспынам 
у Гродна. Але атрыма-
лася так, што я пася-
бравала з хлопцамі, 
якія мяне падвозілі, мы 
забралі ў горад дзяўчыну 
і паехалі  назад святка-
ваць дзень горада. Але 
яны мне потым здымкі 
Гродна ўсё ж паказалі!

З таго часу шмат ван-
дравала па Беларусі, 
Украіне (у тым ліку 

зімой), па Расіі да Ўладзівастока. А з зусім замежных 
краін – Узбекістан, Казахстан, Турцыя,  Грузія, Арменія, 
Нагорны Карабах і Манголія. Больш за ўсе спада-
балася на Байкале і ў Грузіі. Ну і Стамбул пацешыў.

На пытанне “Чаму мне падабаецца менавіта так 
падарожнічаць?” я заўсёды адказваю: хто не ездзіў – той 
не зразумее! А хто ездзіў – той і сам добра ўсе разумее! 

І яшчэ: падарожнікам нічога жадаць не трэба. Мы самі 
ажыццяўляем нашыя мары і робім іх сённяшнім днём!

Даступныя падарожы - для спрытных і 
цярплівых

Не таямніца тое, што пры светлай галаве і хваткіх ру-
ках магчыма танна падарожнічаць. А калі маеш досыць 

вольнага часу і цярпення, вандроўкі атрымоўваюцца  
таннымі да непрыстойнасці. – Адвезці сяброў у Карпа-
ты за 9 еўра? Даляцець да Партугаліі за 33 еўра? – Лёгка!

Будзем лічыць, што ўсе пачалося на 1-м курсе. Начныя 
цягнікі, хуткі агляд гарадоў, 4 аплачаныя штрафы за 24 
гадзіны – гэта было файна! Хаця б таму, што дало пэўны до-
свед і разуменне таго, як  я жадаю падарожнічаць і як не трэ-
ба гэтага рабіць. Праз паўтара месяцы дадаліся суседнія 
краіны, горы і мора. Як кажуць, барада пачала расці!

Для мяне не прынцыпова, якім відам транспарту кары-
стацца. Галоўнае – гэта хуткасць і ці каштуе гэтая хуткасць 
гэтых грошаў. Гэта можа быць цягнік, аўтобус, аўтаспын, 
паром, самалёт або нават веласіпед на нейкі час – усе зале-
жыць ад таго, што я жадаю атрымаць ад гэтага падарожжа.

Беларусы не заўважаюць тое, што маюць: нідзе 
больш у Еўропе нельга за 3-4 еўра за ноч прае-
хаць 300 кіламетраў у цягніку і пры гэтым аднос-
на добра паспаць! Ніякая іншая краіна не мае та-
кую колькасць суседзяў з low-cost авіялініямі!

На мой погляд, менавіта добра спланаванае падарож-
жа дае найбольшую колькасць эмоцый і ўражанняў. Для 
аўтаспыну патрэбна шмат часу, якога мы не маем. Дзеля 
класічных пералётаў – залішне шмат грошаў. І ўсё гэта 
прымушае думаць, аналізаваць, шукаць якія-небудзь 
іншыя і незвычайныя шляхі! Менавіта так з’яўляюцца 
шалёныя думкі як, напрыклад, “паехаць у Прагу за 12 
еўра”. Дарэчы, менавіта за гэты спосаб мне аддзякаваў 
дырэктар Брэстскага шахматнага клубу, які такім чынам 
атрымаў магчымасць адвезці дзяцей на спаборніцтвы.

Вяршыней творчасці стала летась вандроўка ў 
Партугалію, калі за 4 пералёты ў самы пік еўрапейскіх вака-
цый я аддаў 33 еўра, у той час, як большасці людзей гэтых 
грошаў не хапіла б нават, каб даехаць да Крыму. Вось вам 
карысць планавання, аналіза і цярплівага чакання акцый!

Цікавых выпадкаў хапіла б на цэлы артыкул – ад 
зэкаў на Навагрудскім аўтавакзале і спробы даць ха-
бар на кепскім ангельскім у Будапешце, да крыкаў на 
ўсю плошчу ад міліцыянтаў “Люди стойте! Это же БЕ-ЛА-
РУ-СЫ!” у Чарнаўцах. Але больш за ўсё здарэнняў атры-
малася дзякуючы веданню ангельскага “са слоўнікам”.

Паспрабуйце  іншы раз пабыць не 
кабінетным географам, а сапраўдным 
падарожнікам. Упэўнены, вам гэта спадабаецца! 

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка

географы

ЗЛАМАНЫ
КОМПАС 
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БЛIЖЭЙ ДА ТРАДЫЦЫЙНАГАW O R L D

Ус яго ва  ўніверсітэце ёсць 4  музеі ,  гэта  значыць,  што цэла я чвэрць музеяў БДУ 
знаходзіцца на Геаграфічным фак ультэце.  К анешне музеі  –   рэч с умна я,  а ле толькі  не наш. 
Здаецца,  што амаль кожны с т удэнт фак ультэта ведае,  дзе ён знаходзіцца і  як  ён выглядае.

Сёння музей зем лязнаўс тва –  гэта  больш за  20 тыс яч экспанатаў.  Музей штогод навед-
вае к аля 10 тыс яч чалавек,  а  к алі  ўлічваць к аменную к азк у,  дык гэта  л ічба павялічыцца 
ў  тры разы.  Яго наведваюць не толькі  с т удэнты і  с упрацоўнік і  геафак у,  а ле і  с т удэнты 
фіз ічнага ,  х імічнага і  г іс тарычнага фак ультэтаў,  навучэнцы Ліцэя БДУ,  с т удэнты БНТ У і  інш. 

Зараз у  музеі  ёсць новы ад дзел –  САМАЦВЕТЫ СВЕТ У.  Там прадс таўлены розныя к атэгорыі 
к аштоўных к амянёў –  яшмы,  смарагды,  бурштыны,  нефрыты,  ру біны,  пэрлы і  шмат іншага.  Так-
сама трэба адзначыць вельмі  прывабную па леаанта лагічную к а лекцыю.  Плануецца запуск 
выс тавы “МАМАНТЫ НА БЕ ЛАРУСІ” і  “МЕС ЯЦОВАЯ САНАТА” –  выс тава пародаў з  уласцівасц ямі 
ірызацыі .   У  музеі  таксама здымаюцца відэафільмы,  якія  маж ліва паглядзець на сайце.

Трэба зазначыць,  што менавіта  музей зем лязнаўс тва ск лаў к а лекцыі  д ля школ. 
Яны ў жо зроблены,  але па незразумелым прычынам не пайшлі  па  прызначэнні . 

Музей шматгранный і ,  здаецца,  што кожны знойдзіць д ля с ябе свой за-
паветны “к аменьчык”.  Музей зем лязнаўс тва адкрывае д ля сваіх 
наведвальнік аў новыя к алекцыі  і  чак ае ў жо на другім паверсе!

Навінкі нашага музею

Падрыхтавау Ягор Левачоу

Аутар выказвае падзяку пры напiсаннi артыкула Смаляковай В. Л. 



Леў з’яўляецца дзяржаўным сімвалам больш, чым у 30 краінах свету.

Вусця рэк пачалі называцца дэльтамі пасля таго, як антычныя вучоныя 
прымецілі падабенства формы дэльты Ніла з літарай ∆ грэцкага алфавіту. Са-
мую вялікую дэльту стварае не Амазонка, а Ганг. Яе плошча складае 105640 .

Венецыю часта называюць сталіцай мастоў Еўропы. Аднак у Венецыі ўсяго 
398 мастоў, тады як у Амстэрдаме - 1280, а ў Гамбургу - больш за 2400 мастоў.

Насельніцтва Якуціі ў 1200 разоў менш за насельніцтва Індыі, хаця па плошчы яны амаль аднолькавыя.

Рэспубліка Науру – адзіная ў свеце дзяржава без афіцыйнай сталіцы.

У 1960 годзе ў Аўстраліі было скончана будаўніцтва “Вялікай аўстралійскай сцяны”. Вы-
шынёй у 2 м і даўжынёй у 5320 км яна цалкам перасякае кантынент. Толькі такім чынам 
аўстралійскія фермеры змаглі, нарэшце, абараніць статкі авечак ад нападаў сабак дынга. 

Найвышэйшая гара на Зямлі зусім не Джамалунгма. Калі вымяраць вышыню ад зямной кары да 
вяршыні, то вулкан Мауна-Кеа на Гаваях з’яўляецца самай высокай гарой на Зямлі – яго вышы-
ня складае больш за 10 кіламетраў. Аднак толькі 4205 метраў знаходзяцца над паверхняй мора. 

Статуя Свабоды знаходзіцца не ў Нью-Ёрку. Востраў Свабо-
ды, на якім яна ўсталявана, геаграфічна адносіцца да штату Нью-Джэрсі.

У Каіры, насельніцтва якога 18 млн. чалавек, у 2009 годзе было ўсяго 10 дзеючых святлафораў.

У 1960 годзе возера Байкал па аб’ёме вады перавыша-
ла Аральская мора ў 20 разоў, а ў 2010 годзе – у 320 разоў.

Самая глыбокая ў свеце буравая свідравіна – Кольская зверхглыбокая – знаходзіцца ў Мурманскай 
вобласці. Яе глыбіня складае больш за 12 км. Тэмпература ў самым глыбокім пункце бурэння складае 220 ˚С.

Сталіца Славакіі Браціслава з’яўляецца адзінай сталіцай све-
ту, якая непасрыдна мяжуе з дзвюма іншымі дзяржавамі – Аўстрыяй і Венгрыяй. 

Архіпелаг Паўночная Зямля з’яўляецца самай апошняй групай астравоў, нанесе-
ных на карту ў 1930-1932 гадах. Пасля гэтага на карце Зямлі не засталося “белых плям”.

Паміж востравам Ратманава, які належыць Расіі, і востравам Крузенштэрна, які належыць ЗША, ад-
легласць усяго 3,7 км. Між гэтых астравоў у Берынгавым праліве праходзіць дзяржаўная мяжа.

Да нядаўняга часу вёсачка Кайзерталь у аўстрыйскіх Альпах знаходзілася ў геаграфічнай 
ізаляцыі – адзінай сувяззю пасёлка са знешнім светам была драўляная лесвіца ў 280 прысту-
пак. Для вырашэння транспартнай праблемы трыццаці жыхароў вёскі ў 2008 годзе быў пабу-
даваны тунэль праз гару. Кошт праекта склаў дзевяць мільёнаў даляраў. Пры чым, каб паз-
бегнуць наплыву турыстаў, правам на праезд па тунелі валодаюць толькі мясцовыя жыхары. 

На сцягу Мазамбіка адлюстраваны аўтамат Калашнікава. 
Гэта адзіны ў свеце сцяг, на якім ёсць малюнак сучаснай зброі.

Узнясенская царква на Вялікім Салавецкім востраве – адзіная ў свеце дзеючая царква-маяк.

Падрыхтавау Багдан Пачапскi
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i н ф оПа сусветным абшарам

Цікавыя факты
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сваё-роднае пра жыццё факультэта

У канцы верасня ад-
былася чарговая гуль-
ня «Схватка». Ужо ў другі 
раз нашы студэнты кінулі 
вык лік іншым факультэтам.

Як аказалася, патрэбна 
не малая смеласць і  рашу-
часць, каб прыняць удзел. 
У апошні дзень падачы за-
явак да абеду іх было ўсяго 
дзве. Але затое, бліжэй да 
ночы актыўнасць прачну-
лася і  заявак стала 15. Не-
каторыя нават абудзілі 
арганізатараў, каб пера-
канацца, што іх спозне-
ная заяўка была прынята.

На наступны дзень 
надвор’е так і  шаптала: «Да-
вайце бегаць па горадзе». 
Арганізатары пастараліся 
на славу. Знайшлі цэлых 13 

пікетаў (максімальная коль-
касць за ўвесь час правяд-
зення гульні) у самых незвы-
чайных месцах: касцёл Роха 
і  Эфілева вежа, пажарная ка-
ланча. Размяшчэнне пікетаў 
«у межах кальцавой» для 
многіх каманд было сюрпры-
зам. Яны збіраліся бегаць у 
межах універсітэцкага дво-
рыка, але не тут та было. 
З’явілася першая каманда 
жаночага ск ладу «Квартэт 
Т».  Расшыфраваць назву 
не ўдалося, нягледзячы на   
нашы шматлікія здагадкі.

Каманды рынуліся ў бой. 
Кожная выбрала сваю 
стратэгію, а для некаторых 
ўдзел аказаўся важнейшым 
за перамогу. Адна каманда 
вырашыла падсілкавацца 

перад далёкай даро-
гай і  наведала «МакДо-
нальдс». На першы пікет 
яны прыйшлі праз 3 гадзіны 
пасля пачатку гульні.

Заданне «Здзіві мяне» па-
казала, на што гатовыя сту-
дэнты дзеля перамогі:  есці 
паперу і  зямлю, піць з лу-
жыны, тушыць запалкі ў 
роце. Сярод удзельнікаў 
знайшліся і  глытацелі нажоў, 
і  праўнікі агню, і  фокуснікі. 
А вось спяваць і  танца-
ваць на апошнім пікеце 
мужнасці хапала не ва ўсіх.

Першымі на фініш прыйшлі 
«Гланды кахання». На чац-
вёрты год ўдзелу гэтай 
геафакаўскай каманд-
зе ўдалося вырваць пе-
рамогу. Прызёраў злёгку 

здзівіла навіна гэтага года: 
салодкія прызы. Апошняя 
каманда так і  не з’явілася 
на фінішы. Дзе яны 
збіраліся згодна з загад-
кай «дацягнуцца да зорак» 
мы так і  не даведаліся. 
Можа ў «МакДональдсе»?

ГЕАФАК!!!
Больш актыўна 

ўдзельнічайце ў культур-
ных мерапрыемствах, 

пакажыце астатнім фа-
культэтам, на што вы 
здольныя. Бо гэта ўсё 

для Вас! 

Усе на СХВАТКУ!!!

Падрыхтавала Анастасiя Кулак
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ПАЛIЧЫ З НАМI ЛIЧБЫ

На мінулым тыдні Студэнцкая Рада аб якасці адукацыі праводзіла анкетаванне студэнтаў Геаграфічнага фа-
культэта. Канешне не кожны меў магчымасць прыняць удзел, але… У выніку на пытанне “Што неабходна зрабіць 
для павышэння прывабнасці факультэта для абітурыентаў?” амаль палова (44%) прагаласавала за змяненне 
кваліфікацыі, што значыць пісаць у дыпломе не “Географ. Выкладчык геаграфіі”, а “Географ. Дэмограф”, напрыклад. 
І доля так адказаўшых павялічваецца з 2 па 4 курс, што сведчыць аб абвастрэнні праблемы працаўладкавання.

Найбольш дэлікатным было пытанне назвы факультэта. За “Геаграфічны факультэт” адказа-
ла большая палова апытаных (65%). За “Факультэт навук аб Зямлі” адказала 11 % апытаных. 

Апошняе пытанне яшчэ раз падцвердзіла тое, што аўтарытэт настаўніка ў школе адыгрывае вялікую ролю 
- 43% апытаных даведалася аб падрыхтоўцы спецыялістаў на геаграфічным факультэце менавіта праз сваіх 
школьных настаўнікаў!  

 

Галоўнае не толькі даведацца пра меркаванне шаноўнага студэн-
цтва, але і прыняць пэўныя меры. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя…

Падрыхтавау Ягор Левачоу

Гоман народу



Нумар падрыхтавалі: 
Дзмітрый Валадзько, Марына Карней, Ягор Левачоў,

Вікторыя Койпіш, Ніна Літвінка, Анастасія Кулак, Багдан Пачапскі.
Вёрстка: Марына Карней

Вокладка: Аляксандр Пранюк
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com, http://vk.com/equatormag. 

Адрас: Мiнск, вул. Ленiнградская, 16 
Наклад  120 ас.

Па гарызанталі:
2) Стараста Геаграфічнага факультэта; 4) галоўная града ў сістэме Крымскіх гор;   7) сістэма цесна звяза-
ных прыродазнаўчых і грамадскіх навук, якія вывучаюць прыроду, насельніцтва і гаспадарку асобных 
краін, раёнаў, Зямлі ў цэлым; 8) метамарфічная горная парода; 12) драбнейшыя мінеральныя часцінкі, 
якія пераносяцца вадой у завіслым стане; 13) зыбкія, гразкія, моцна пераўвільготненыя ўчасткі ба-
лот; 14) плоскія, акруглай формы паніжэнні паверхні сушы, распаўсюджаныя ў Якуціі; 15) мелкавод-
ны марскі заліў; 17) горная парода, якая выкарыстоўваецца для вогнетрывалых, фарфора-фаянса-
вых вырабаў;  19) пясчаныя ўзгоркі, нанесеныя ветрам; 20) міністар абароны Рэспублікі Беларусь.

Па вертыкалі:
1)Тып глебаў стэпавай, паўпустыннай і пустыннай зон; 3) дзе знаходзіцца прастол Вярхоўнага 
каталікоса ўсіх армян; 5) нізкарослыя зараснікі хмызнякоў з бяроз, вербаў і інш.; 6) глы-
бокая з крутымі схіламі калдобіна, утвораная вадатокам; 8) цвёрды абломкавы матэры-
ял, які пераносіцца ледавіком і адкладваецца пры яго раставанні; 9) першы гістарычна 
вядомы полацкі князь; 10) вецер з хуткасцю 35 м/с і больш; 11) на фатаздымку; 16) 
расплаўленая вогненая маса, насычаная парай вады і газамі, утвараецца ў глыбінях на-
шай планеты; 18) вадкія атмасферныя ападкі, якія складаюцца з вельмі дробных кропляў.


