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НАВІНЫ
Ад рэдакцыі

Добры дзень, спадар географ!

Мы вельмі рады пабачыць Вас у новым сяме-
стры 2013 года, бо канца света так і не было, 
так што наш веснік будзе працягваць рада-
ваць Вас разнастайнымі навінамі з жыцця 
геаграфічнага факультэта і ўсяго ўніверсітэта.  

Пасля зімовых вакацый у нас для Вас 
вельмі  шмат новага і цікавага, буд-
зем спадзявацца, што Вам спадабаецца!

А на дварэ ўжо свеціць ва ўсю веснавое со-
нейка, якое нагадвае нам пра тое, што ў хуткім 
часе адбудзецца самы даўгачаканы конкурс 
- «МістарГЕА»!! Самыя адважныя і прыгожыя 
хлопцы геафака будуць здзіўляць Вас на сцэ-
не аднаго са сталічных клубаў!  А пакуль што 
назіраем за навінамі у сацыяльных сетках!

Крэатыў і пазітыў на дарозе не валяецца, як мы 
маглі гэта заўважыць. Так што, калі у Вас ёсць но-
выя крэатыўныя ідэі, то мы рады будзем пабачыць 
Вас у складзе нашай рэдкалегіі. З пытаннямі мож-
на звяртацца да любога члена дзеючай рэдкалегіі, 
як на факультэце, так і ў сацыяльных сетках. 

Мы будзем Вам рады!

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 386 удзельнікаў! 

І з кождым днём становіцца ўсё больш! 

Далучайся да нас! 
Мы сочым за табою!

Падрыхтавала Марына Карней

1. У Студэнцкім Саюзе Геарафічнага фа-
культэта БДУ адбыліся значныя змены. Згод-
на з галасаваннем прадстаўнікоў даннай 
арганізацыі, новым старшынёй СС стаў Ба-
рыс Уласеўскі - студэнт 2 курса. Як вядома, ён 
змяніў на гэтым пасту Дзмітрыя Валадзько. 

Нашы віншаванні! Будзем спадзявац-
ца, што Барыс зможа належным чы-
нам арганізаваць работу Студэнцка-
га Саюза і стаць сапраўдным кіраўніком.

Жадаем поспехаў!
Таксама, у склад СС былі прыня-

ты першакурснікі (9 чалавек),  якія 
павінны стаць дастойнай зменай 5 курса.

2. Восьмага  студзеня 2013 года быў праведзены 
сход у першага прарэктара БДУ М.А.Жураўкова. 
На гэтым сходе было пастаўлены пытанне 
прафілактыкі парушэнняў Правілаў унутра-
нага распарадку для навучэнцаў БДУ сярод 
іншаземных навучэнцаў. У выніку было пры-
нята рашэнне, што з 2013 – 2014 навучальнага 
году ўвесці ў практыку абавязковае сумеснае 
жыхарства іншаземных студэнтаў з беларускімі.

3. Для кагосьці не навіна, але ж канчат-
кова вырашана, што з наступнага года 
на 4-х гадовае навучанне будуць пера-
ведзены толькі навукова-педагагічныя 
спецыяльнасці, такія як “Геаграфія”, “Экалогія” 
і “Геалогія”. Астатніх змяненні не датычацца.

4. На базе РУП “Белгіпразем” ў бліжэйшы 
час будзе адчынены вучэбны кабінет ГІС-
мадэліравання, дзе з наступнага году сту-
дэнты адпаведных спецыяльнасцяў будуць 
практыкавацца і паляпшаць свае веды.

5. З наступнага навучальнага года сту-
дэнты адчуюць паляпшэнне матэрыяль-
най базы факультэта: у 211 аўдыторыі буд-
зе адчынены “Сінаптычны кабінет АМС 
Вейсала”. Таксама ў камп’ютарных кла-
сах з’явіцца праграмны комплекс “Leica».



3
ЭКВАТАР

ВЫНІКІ СЭСІІ

ВЫНIКI Г Е А Ф А К

Кожнаму з нас знаёма слова “сэсія”. Для 
кагосьці гэты час жудасны і цяжкі, а нех-
та наадварот чакае яго як магчымасць 
выспацца і адпачнуць. Курс ад курса 
ставішся да сэсіі лягчэй, хвалюешся менш 
і больш застаецца вольнага часу. Але без 
радасці, як і без цяжкасцяў усё роўна 
не атрымоўваецца, таму мы вырашылі 
прывесці некаторыя факты аб апошняй сэсіі:

* з 511 студэнтаў бюджэтнай формы на-
вучання 35 засталося на наступны ся-
местр без стыпендыі. Што цікава, 5 з іх – 
з-за таго, што сярэдні бал не дасягнуў 5,0; 
астатнія – таму, што мелі запазычанасці.

* А зараз аб памеры стыпендыі: 75 
бюджэтнікаў атрымоўваюць мінімальную, 
197 – “сярэднюю” і 148 – павышаную. Выдатна 

здалі сэссію і атрымалі стыпендыю найболь-
шага памеру 89 хлопцаў і дзяўчын з геафаку. 
І толькі гісаўцы з 5 курсу Арцём Сахарэвіч і 
Ганна Ганчарова маюць імянную стыпендыю.

* Зараз увогуле аб выдатніках: 
адзнакі выключна “9” і “10” атрымалі 6 
студэнтаў з першага курса, 10 з друго-
га, толькі па 5 з трэцяга і пятага і ажно 
19 з чацвертага. Вынікі рабіце самі!

* Цяжка выявіць самы складаны экзамен і 
залік па курсах. Але ўвогуле мы паспрабу-
ем. Вядома, на 1 курсе ўсё здаецца цяжкім 
з-за адсутнасці вопыта. А вось на другім 
з’яўляецца самы складаны залік  - Метады 
геаграфічных даследванняў. А вось самы 
“файны” экзамен чакае менавіта географаў і 
эколагаў на 5 курсе – Гісторыя і метадалогія 

геаграфічнай навукі.
* Таксама неабходна памя-

таць, што платнікі-выдатнікі 
могуць атрымаць зніжкі па 
вынікам навучальнага года. 
Для гэтага ў залікоўцы трэ-
ба мець 50 і болей працэнтаў 
адзнак  “9” і “10”, і ўвогуле 
не ніжэй за 6. І такія ёсць! 
У спісе дэканата на зніжкі 
ажно 7 чалавек, сярод якіх 
Надзея Шастакова, Кацяры-
на Хутарская, Юлія Сініцкая і 
Кацярына Андрэева (5 курс);  
Аляксандр Гарбаценка і Ар-
цем Іваноў з 4 курса, а так-
сама Светлана Кіргет з 3-га).

Цiкавiлася Нiна Лiтвiнка

Усмешка - маё любімае беларускае слова. Усмеш-
ка - гэта тое, што з’яўляецца на нашым твары, калі мы ба-
чым ці чуем што-небудзь смешнае або вельмі прыемнае для нас.

Анастасiя Кулак
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Люблю беларускую мову  за тое, што ў ёй такое слова, як каханне.  Гэтае пачуц-
цё напаўняе нашае жыццё сэнсам, радасцю, яно  натхняе людзей, надае ім моц.  

  Вельмі люблю выказванне: 
«Беларуская мова - гэта тое, што надае нам магчымасць не на-

зываць адным словам каханне да дзяўчыны і любоў да піва» (с)

Марына Карней

ГЕАГРАФІЧНЫЯ ВАКАЦЫІ
«Я географ, а не падарожнік. Географ - надта важ-

ная асоба, яму няма часу на вандроўкі. Ён не выходзіць са 
свайго кабінета,» - казаў Антуан дэ Сэнт-Экзюперы. Але 
гэта толькі не на нашым факультэце! І мінулыя зімовыя 
вакацыі гэта падцвярджаюць. Яны сталі прыемнай магчы-
масцю для студэнтаў уцячы за шмат кіламетраў ад буд-
зённай мітусні і халоднай зімы, адпачыць не толькі фізічна, 
але і маральна, змяніўшы звыклы выгляд з акна на незна-
ёмыя краявіды. Дык куды ж адправіліся нашыя географы?

«Я быў у Вільні, Уроцлаве, Празе, Варша-
ве. Мяне вельмі ўразілі маленькія вулачкі Вільні, 
пышны выгляд з гары Гедыміна на стары горад.

Ва Ўроцлаве мне спадабалася польская кухня. А яшчэ 
там дзіўная архітэктура - ратушная плошча, цэнтраль-
ныя вулачкі, начное падсвятленне Грундвальдскага маста. 

А вось у Празе здзівіла абстаноўка аўтэнтычных 
чэшскіх устаноў. Там самыя крутыя трамваі, якія я калі-
небудзь бачыў у сваім жыцці. У Варшаве было крута па-
глядзець на адноўлены гістарычны цэнтр, там таксама 
вельмі смачныя вулічныя хот-догі і класныя хмарачосы.

Арганізоўваў паездку сам. Андрэй Міранчук мне дапамог.»

Аляксей, 4 курс

«На зімовых вакацыях я ездзіў у Кіеў са сваім сябрам і 
сяброўкай. Арганізоўвалі вандроўку самі. Там нас сустрэлі на-
шыя добрыя знаёмыя, зрабілі класную экскурсію. Кіеў мне 
вельмі спадабаўся сваёй праваслаўнай культурай - вельмі 
шмат храмаў. Мне было цікава пракаціцца ў месным метро, 
тым больш, што яно выходзіць на паверхню, чаго нельга паба-
чыць у нас. Здзівіла пешаходная галоўная вуліца па выходных. 

Мы яшчэ паспрабавалі 
легендарную кіеўскую 
перапечку (сасіска ў 
цесце - вельмі смачная 
і каштуе ўсяго 5 грн).»

Ягор, 3 курс

«Калі ў цябе на геафа-
ку ёсць класная кампанія 
для падарожжаў, тады 
навошта турфірмы? На-
вошта пераплочваць? 
-  Разам намнога веся-
лей і тым больш танней!

Квіткі, візы, жыл-
лё - усё рабілі самі.

І зараз я ўсім буду 
раіць паехаць у Бар-
селону, гэта горад на 

любы густ! Прыгожая 
архітэктура і грандыёз-
ны порт, футбольны на-
строй і вулічныя арты-
сты, спагадныя людзі... 
нават не магу сказаць, 
што спадабалася больш, 
проста закахалася ў 
гэты казачны горад!» 

Ніна, 4 курс

«Вандраваў па на-
прамку Вільнюс - Вар-
шава - Будапешт і 
Браціслава. Ездзіў сам у 
госці да сяброў ў Вільню 
і да аднакурсніка Ста-
са Цубы ў Будапешт. 
Вельмі спадабалася ў 
Будапешце і Браціславе. 
Запомніўся бар Szimpla 
Kert ў Будапешце.»

Сяргей, 4 курс

«Ездзіла ў Прагу, бачыла многія славутасці гэтага горада: 
Карлаў мост, Верхні горад, сабор св. Віта, была і ў заапарку. 
Вось самае крутое гэта і быў заапарк: велізарны, шмат раз-
настайных звяроў і яны там жывуць як у сваім натураль-
ным асяроддзі! Яшчэ была ў Вільні - вельмі прыгожы горад.»

Аляксандра, 4 курс

Аляксандра, 3 курс арганізавала для сябе і сваіх 
сяброў незабыўную паездку ў Карпаты і Маскву.

Кацярына, 4 курс ездзіла па маршруце Вільнюс - Барселона 
- Тэнэрыфэ і назад тым жа шляхам. Арганізоўвала паездку сама. 
Усё было вельмі цікава, выдатна, прыгожа і галоўнае цёпла.

Анастасія, 4 курс, ездзіла па маршруце Вільнюс - Бар-
селона - Кракаў - Варшава. Іспанія пакінула незабыўныя 
ўражанні. Сонца, мора, пальмы, ветлівыя шчаслівыя людзі, 
вузкія вулачкі, утульныя дворыкі з  чароўнымі фантанамі. 
Усё гэта стварала непаўторную атмасферу. Вялікі дзя-
куй Андрэю Міранчуку за магчымасць у яе акунуцца.

Не марнуйце час дарма: падарожнічайце, адкрывайце 
для сябе новыя гарызонты і казачныя краіны. Бо лепш адзін 
раз пабачыць, чым сто разоў пачуць на лекцыі ў аўдыторыі!

Падрыхтавала Анастасiя Кулак   Аляксандра Новаш, 4 курс

  Аляксандра Касяновіч, 3 курс

ПА СУСВЕТНЫМ АБШАРАМ
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ГЕАФАКГЕАГРАФIЧНЫЯ БУДНI

Н а т х н е н н е  –  г э та  м е н а в і та  то е  с л о в а ,  я к о е  а б а з н ач а е  н е 
то л ь к і  с та н  т в о р ч а га  ў з д ы м у,  а л е  і  н е п а с р э д н а  с а м  д у ш э ў н ы 
ў з д ы м .

Багдан Пачапскi

ПЕДПРАКТЫКА
Педагагічная практыка? Што гэта? Як гэта? Пер-

шыя чатыры курсы фраза «педагагічная практыка» 
ўсяляла толькі страх і адварочванне. 1 кастрычніка 2012 
чакаў толькі рэдкі студэнт 5 курса, але яно наступіла.

Раніцай нас сабралі ў 311 аўдыторыі, запрасілі мноства 
выкладчыкаў. З першых хвілін сходу ўсё «пайшло-паехала». 
Нам распавядалі аб тых справаздачах, якія мы павінны здаць 
пасля праходжання практыкі, аб тым, што павінны правесці 
мноства мерапрыемстваў са школьнікамі, апытванні, 
назіранні. Я сядзеў і думаў толькі пра тое, што педагагічная 
практыка - гэта як і ўсё ў нашым жыцці, толькі «важныя 
паперкі». Змірыўшыся з тым, што прыйдзецца пісаць гэ-
тыя справаздачы, я паспрабаваў наладзіць сябе на цікавую 
працу. Цікавую і адначасова вельмі страшную і адказную.

Пасля сходу кіраўнік групы павезла нас у шко-
лу № 199, якая знаходзілася ў Сухарава-6. Пра тое, 
што раён не самы паспяховы, я не здагадваўся.

У першы дзень, адзінае, што мы зрабілі - гэта пазнаёміліся 
з настаўнікамі геаграфіі, за якімі нас і замацавалі. Пер-
шы тыдзень прайшоў вельмі спакойна. Мы наведвалі 
заняткі, глядзелі за выкладаннем настаўнікаў і 
рыхтаваліся да таго, што хутка самі будзем стаяць каля 
дошкі і мапы і ўжо не адказваць, а вучыць і тлумачыць.

Другі і наступныя тыдні - гэта асноўная частка на-
шай практыкі. Я стаў не проста Дзімам, які вучыцца на 
5 курсе, я стаў - Дзмітрыем Генадзьевічам, настаўнікам 
геаграфіі. На першых занятках было цяжка, але ўсё роўна 
я сябе загадзя наладжваў, што будзе ў разы склада-
ней. Аказваецца, не такая страшная гэтая «педпракты-
ка». Урок доўжыцца ўсяго 45 хвілін. Калі ты студэнт або 
школьнік - гэтыя 45 хвілін вечныя, а калі ты настаўнік - 
пралятаюць вельмі хутка, і ты шмат чаго не паспяваеш.

Шмат чаго на гэтай практыцы залежыць ад месца, дзе ты 
яе праходзіш. У школе № 199 не самая прыемная атмас-
фера. Дзеці дрэнна вучацца, нічога не хочуць, паводзяць 
сябе дрэнна і на нейкі момант мне здалося, што ўся сярэд-
няя адукацыя ў такім стане, але не. Гэта такі раён і палітыка 
адміністрацыі школы. Цяжка тлумачыць нават лёгкі матэры-
ял школьнікам, якія нічога не хочуць, а на занятку могуць на 
цябе яшчэ і матам нешта сказаць. На заўвагі яны не рэагуюць, 
бацькі ў большасці сваёй за імі не сочаць. І што ж рабіць у та-
кой сітуацыі? Перада мной стаў выбар: спрабаваць навучыць 
іх альбо проста «плыць па плыні» і так скончыць практыку! 
Першы варыянт складаны, таму што ты аддаеш сілы, нервы і 
час, а ім гэта не патрэбна. Другі складаны, па маральных нор-
мах - я не бачу сэнсу ў такой практыцы. Для сябе я выбраў 
першы варыянт. Адгадаў? Не ведаю. Атрымаў досвед? Так.

Калі практыка скончылася, развітваючыся са шко-
лай, настаўнік геаграфіі пажадала мне, каб я ніколі не 
сутыкаўся ў жыцці з працай у школе. І ў мяне на доўгі 
час з’явілася пытанне: навошта яна працуе настаўнікам, 
калі яна нешануе сваю працу? Адказ я не знайшоў.

Саветам я таксама не скарыстаўся. І ўжо 21 студзеня 2013 г 

прыступіў да працы ў гімназіі № 29. Адразу скажу, што ўмовы 
ў гімназіі ідэальныя. Пачынаючы ад дырэктара і кабінета 
геаграфіі, заканчваючы атмасферай сярод школьнікаў.

Мне падабаецца мая праца. Падабаецца бачыць 
зацікаўленыя вочы, падабаецца, калі ў вучняў шмат  чаго 
атрымліваецца, падабаецца, калі яны адказваюць на 9-10 
балаў і, вядома, прыемна, калі прыходзяць настаўнікі і ка-
жуць, што дзеці на іншых ўроках мяне абмяркоўваюць і 
вельмі са станоўчага боку. Гэта ўсё прыемна, а вось тое, 
што дзяржава не шануе працу настаўнікаў - гэта вельмі 
непрыемная частка пытання. Зараз я на пятым курсе і 
фінансавае пытанне стаіць не так востра, але праз пару 
гадоў, магчыма, мне давядзецца думаць пра сям’ю. Ці рэ-
альна мужчыне рабіць сям’ю пры заробку ў 1700000 бел.
руб.(максімальныя лічбы)? Мне здаецца, што не. Праца па-
дабаецца, але мабыць затрымоўвацца ў школе я не буду.

Падводзячы рысу, варта адзначыць, што не трэба баяц-
ца гэтай практыкі. Калі навучыцца самому атрымліваць 
задавальненне ад выкладання, то практыка праляціць 
незаўважна. Тут галоўнае, каб са школай пашанцавала. Са-
мая вялікая праблема - гэта справаздачы. Цяпер працую-
чы настаўнікам геаграфіі, у мяне ёсць свае практыканты 
з БДПУ ім. Танка і мне сорамна прызнацца, што, яшчэ пару 
месяцаў таму, я атрымаў за такую ж практыку 6 балаў. Я не 
стаўлю пад сумненне правільнасць выстаўлення адзнакі, 
але, напэўна, справаздачы, якія мы здаем, не павінны гэтак 
уплываць на адзнаку. Важна тое, як мы праводзім заняткі 
і з якім стаўленнем глядзім на педагагічную практыку.

Юным географам жадаю поспехаў у праходжанні 
педагагічнай практыкі. Старайцеся. Любіце дзяцей і 
ў адказ атрымаеце мноства станоўчых эмоцый. Дзеці 
вельмі добра адчуваюць ваша стаўленне да працы і да іх. 

Падрыхтавау Дзмiтрый Валадзько
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Самыя адважныя хлопцы нашага факультэ-
та прыйшлі 16 лютага змагацца за месца на 
сцэне конкурса «Містар Геафак». Іх чакалі кавар-
ныя пытанні і нечаканыя заданні ад кампетэнт-
нага журы. На што ж былі гатовыя прэтэндэн-
ты, каб на адзін крок наблізіцца да перамогі?

Арцём Цецяннікаў (4 курс) ужо назапасіўся ідэямі 
для творчага нумара, у якім яму будзе дапамагаць 

яго група падтрымкі, 
але не раскрыў усіх 
карт. Ён прызнаўся, 
што ён сціплы хлопец 
для таго, каб само-
му сябе ацэньваць, 
але не настолькі, 
каб бянтэжыцца 
конкурса «плавак». 
Лічыць, што галоўнае 
ўдзел у конкурсе, 
а не сама перамо-

га, хоча паглядзець, як хто сябе зможа пака-
заць. Гатовы справіцца з усімі праблемамі і 
цяжкасцямі, якія могуць паўстаць пры падрыхтоўцы.

Носік Андрэй (5 курс) гатоў нават выляцець з 
універсітэта, але паспець 
паўдзельнічаць у конкур-
се! Любіць мець зносіны з 
людзьмі. Прыцягнуў журы 
сваім іміджам. Захапля-
ецца бегавымі лыжамі, 
ролікамі, а таксама рова-
рам. Вельмі любіць турызм, 
не рэдка сам арганізуе 
разнастайныя вандроўкі. 
У апошні час стаў лічыць 
сябе прыгожым, бо адразу 

некалькі чалавек прапанавалі яму паўдзельнічаць. 
На конкурсе дзеля ўдзелу, але калі выйграе, то 
будзе крута. Ён лічыць, што ў чалавеку важней 
за ўсё ўнутраны стан. Не баіцца і ўпэўнены, што 
не разгубіцца ў складанай сітуацыі на конкурсе.

Аляксандр Шыдлоўскі (5 курс) лічыць, што нарэш-
це настаў той самы час, каб 
выціскаць усё па максімуму 
з усіх магчымасцяў, якія 
нам дае наш універсітэт і 
факультэт у прыватнасці. 
Свой выступ хоча падаць, 
як візітную картку ад усяго 
5 курса, каб іх запомнілі, як 
яркіх і таленавітых студэнтаў. 
Лічыць, што раз прыйшоў, 
то трэба абавязкова пера-

магчы. У чалавеку ставіць харызму вышэй за пры-
гажосць. Нічога не саромеецца, распавёў для журы 
чатырохрадкоўе на англійскай мове. Удзельнічаць 
у конкурсе вырашыў у самы апошні момант.

Аляксандр Кібук (3 курс) вельмі захапляецца му-
зыкай, а таксама 
графічным дызай-
нам. Вырашыў, што 
досыць сядзець 
на адным месцы, 
нічога не рабіць, 
і таму пайшоў 
удзельнічаць у 
конкурсе. Лічыць, 
што цяжка ацаніць 
канкурэнтаў толькі 
па іх знешнасці, 
гэта, вядома, важны складнік, але далёка не самы 
галоўны. Да конкурсу абяцаў схуднець на некалькі 

МІСТАР

Хуткасць - гэта пачуццё свабоды і незалежнасці, магчы-
масць апярэдзіць час... Мара аб тым, што ў цябе ўсё ж такі за 
спіной ёсць крылы і ты можаш хоць на хвіліну адчуць палёт.

Хуткасць - гэта вецер, што прыносіць з сабою альбо буру, аль-
бо штыль. І якім будзе гэты вецер кожны выбірае для сябе сам

Вiкторыя Койпiш

СТУДСАЮЗ
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кілаграмаў і навучыцца прыгожа хадзіць па сцэне.

Сяргей Гулевіч (1 курс) акрамя таго, што ён мае 2гі 
разрад па плаванні, то яшчэ можа 
падцягнуцца 25 разоў. У школе 
ён неяк выпусціў магчымасць 
паўдзельнічаць у аналагічным 
конкурсе, таму і вырашыў на-
гнаць ва ўніверсітэце. Сяр-
гей годна ацэньвае ўсіх сваіх 
супернікаў, але і сябе такса-
ма не крыўдзіць. Лічыць сябе 
прыгожым хлопцам, на кон-
курс прыйшоў за перамогай!

Антон Сараквашын (2 курс) вырашыў 
паўдзельнічаць для таго, каб адкрыць для сябе не-
шта новае, падумаць над конкурсамі і над сабой. 
Антон лічыць, што, калі 
ёсць энергія, то яе трэ-
ба  абавязкова куды-не-
будзь накіроўваць. Калі 
ёсць амбіцыі, то чаму б 
сябе і не выпрабаваць. 
Журы зачапіў сваёй ан-
кетай, якую запаўняў 
разам з сябрам. Лічыць 
сябе індывідуальным, 
ні на каго непадобным, 
заўсёды пазітыўным ча-
лавекам, умее рабіць 
неабдуманыя рэчы,  прыгожа чытаць вер-
шы, трохі размаўляе на французскай мове. На 
творчым нумары абяцаў быць крэатыўным.

Плюта Павел (4 курс) картограф і малайчына. 
Шмат чаго ўмее і хутка схоплівае. Спраўляецца з 
усімі выпрабаваннямі на сваім шляху, што тычыцца 

і конкурсу. Такі шанец вы-
падае не часта, таму Павел 
падумаў: а чаму б і не? Да 
супернікаў ставіцца з па-
вагай, але лічыць сябе год-
ным. На конкурсе важна 
харызма. Журы падкупіў 
аповядам аб сваёй кватэ-
ры пад нумарам 298, які 
супадае з нумарам арты-
кула пра захоўванне вы-
буховых рэчываў. І гэта 
нездарма, бо там яны лю-
бяць збірацца сваёй вы-
бухной кампаніяй. Лічыць сябе сімпатычным. На 
творчым нумары яму дапаможа яго група падтрымкі. 
На конкурс прыйшоў дзеля ўдзелу і весялосці, 
ад журы чакаў, што яго справядліва ацэняць.

Жукаў Іван (4 курс) уразіў журы сваімі шматбаковымі 
захапленнямі і талентамі. Ён лічыць сябе ў першую 

чаргу творчай асо-
бай і ўпэўнены, што 
гэта дапаможа яму на 
конкурсе. У яго ўжо 
таксама ёсць задумкі 
на творчы нумар, 
які абяцае быць за-
хапляльным. Хлопец 
падкупіў журы сваёй 
сціпласцю пры та-
кой колькасці заслуг.

Што ж, пажадаем хлопцам 
поспехаў і да сустрэчы на конкурсе! 

Падрыхтавала Анастасiя Кулак 

Нiна Лiтвiнка

В я с ё л к а  –  г э т а  ў с м е ш к а  н е б а  п а с л я  д а ж д ж у .  Гэ т а  с т у ж к а  с я м і 
к о л е р а ў ,  к а б  і х  п а м я т а ц ь ,  в е д а й  п р ы к а з к у :  “ Ч а р а ў н і к  а д н о й -
ч ы  ж а р т а в а ў  —  з м е я ў  б л я с к а м  с о н ц а  ф а р б а в а ў ”.

ГЕА

СТУДСАЮЗ
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«ПАДОБНЫЯ» ДА НАС

Мова – матчына слова, але я пазнаў сваю родную мову не ад бацькоў, я пазнаў яе ў школе…
Мова – гэта сродак зносін… Мова – тое, чым мы адрозніваемся ад кашубаў, палякаў, 
баскаў. На жаль, я ўсё часцей чую: “Ягор, пішы па-руску, толькі ты па-беларуску 
пішаш”. Што гэта? Я бы на іх месцы наадварод падтрымліваў носьбітаў мовы, без 
мовы мы страцім усялякую самасвядомасць, нельга грэбаваць мовай, мова, на 
мой погляд, павінна быць пад абаронай, як расліны і жывёлы Чырвонай кнігі. 
                     Таму не крыўдзіце тых змагароў, якія нясуць мову нашым нашчадкам!

Ягор Левачоу8

Ні для каго не сакрэт, што акрамя нашага факультэта існуюць аналагічныя накірункі ў 
іншых ВНУ, якія рыхтуюць спецыялістаў па геаінфармацыйных сістэмах, географаў, геадэзістаў, 
геолагаў і г.д. Але наўрад ці шмат хто зможа пералічыць усе ВНУ і іхнія факультэты ў нашай 
краіне, якія займаюцца падрыхтоўкай такіх спецыялістаў. Менавіта таму мы вырашылі па-
старацца і скласці спіс універсітэтаў, сярод выпускнікоў якіх сустракаюцца “падобныя” да нас:

•Беларускі Дзяржаўны Тэхналагічны 
Ўніверсітэт:
oЛесагаспадарчы факультэт:
- Турызм і прыродакарыстанне

•Беларускі Дзяржаўны Педагагічны 
Ўніверсітэт:
oФакультэт фізічнага выхавання:
-Спартыўна-турысцкая дзейнасть

•Баранавіцкі Дзяржаўны Ўніверсітэт:
oФакультэт педагогікі і псіхалогіі:
- Геаэкалогія

•Полацкі Дзяржаўны Ўніверсітэт:
oГеадэзічны факультэт
- Геаінфармацыйныя сістэмы
- Геадэзія
oСпартыўна-педагагічны факультэт:
- Турызм і гасціннасць

•Палескі Дзяржаўны Ўніверсітэт:
oЭканамічны факультэт:
- Турызм і гасціннасць

Падрыхтавау Багдан  Пачапскi

•Брэсцкі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна: 
oГеаграфічны факультэт:
- Геаграфія (навукова-
педагагічная дзейнасць)
- Турызм і гасціннасць 

•Віцебскі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт імя П.М.Машэрава
oБіялагічны факультэт:
- Геаграфія (навукова-
педагагічная дзейнасць)

•Гомельскі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт імя Ф.Скарыны:
oГеолага-геаграфічны факультэт:
- Геаграфія (навукова-
педагагічная дзейнасць)
- Геалогія
- Геаэкалогія

•Гродзенскі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт імя Я.Купалы:
oФакультэт турызму і сэрвісу:
- Турызм і гасціннасць

•Беларускі Нацыянальны 
Тэхнічны Універсітэт:
oФакультэт транспартных 
камунікацый:
- Геадэзія

•Беларускі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт Фізічнай Культуры:
oІнстытут турызму:
- Турызм і гасціннасць
oФакультэт аздараўленчай 
фізічнай культуры і турызму:
- Турызм
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 Студэнцкія вяселлі ніколі не 
былі рэдкасцю на геафаку. З пачат-
ку гэтага навучальнага года ўжо 
некалькі парачак падарылі адзін 
аднаму заручальныя пярсцёнкі. І ў 
кожнай свая маленькая гісторыя!

Расказвае пяцікурсніца Лена 
Цярэнцьева (Афанасенка):

Яшчэ ў школьныя гады настаўніца 
геаграфіі Наталля Анатольеўна 
Камінская распавядала мне пра 
тое, як шмат хлопцаў і дзяўчат зна-
ходзяць сваю палоўку на геафаку, 
яна таксама была адной з іх. Калі я 
яе слухала, то здавалася, што сваю 
любоў там я дакладна не знайду, 
занадта гэта дзіўна. Тады я яшчэ і 
не ведала, як моцна памыляюся ...

І вось, ужо на 1 курсе, калі 
выходзіла па званку з сумеш-
чанай 222, дзе ў мяне па паняд-
зелкам была замежная мова, я 
пераходзіла ў 224 аўдыторыю, дзе 
ў кагосьці была наступная пара, я 
стала заўважаць, як мне заўсёды 
ўсміхаецца сімпатычны малады 
чалавек у касцюме. Так працягва-
лася даволі доўга. І вось адной-
чы на перапынку ён падыйшоў 
да мяне пазнаёміцца, аказалася, 
што яго імя Косця і ён з Гомеля. 

З наступнай паездкі дадому мы 
ўжо разам вярталіся ў Мінск у ад-
ным вагоне і з тых часоў больш 
не расставаліся. На геастанцыі 10 
дзён праляцелі непрыкметна, і, 
калі група геолагаў, у якой вучыц-
ца Косця, з’ехала ў Мінск, то стала 
вельмі сумна. Ужо на наступны 
дзень, вярнуўшыся з практыкі па 

глебазнаўству, каля інтэрната я 
ўбачыла Канстанціна з падарункамі 
- гэта быў сапраўдны сюрпрыз! 
Менавіта тады мы зразумелі, 
што не можам адзін без аднаго. 
У далейшым заўсёды дапамагалі 
ў вучобе адзін аднаму, на вака-
цыях ездзілі разам адпачываць.

Чатыры гады прамчаліся хут-
ка, мы пасталелі і вырашылі ства-
рыць сваю сям’ю. Вяселле свят-
кавалася мінулым летам у Гомелі, 
куды былі запрошаны і нашыя 
сябры з факультэта. Аднак спачат-
ку жаніху прыйшлося ехаць вы-
купляць мяне ў Жлобін. Нядаўна 
мы сталі паўнавартаснай сям’ёй 
- 26 студзеня ў нас з’явіўся сыно-
чак - Андрушка. Пасля заканчэн-
ня ўніверсітэта, плануем жыць 
у Гомелі і з радасцю ўспамінаць 
пра тое, як знайшлі адзін ад-
наго на  родным факультэце.

Таксама доўга сустракаліся 
перад гэтым адказным кро-
кам іх аднакурснікі Равен-
ка Максім і Маркевіч Маша. 

Крыху  па-іншаму ўсё было ў Олі 
Сугакавай (Салавей) з 4 курса:

Гена вучыўся на геафаку ў гру-
пе геолагаў на 2 курса старэй за 
мяне. Аднойчы летам апынуліся 
ў адной кампаніі на прырод-
зе (здаецца, у Хмелеўцы), там 9 
ліпеня і пазнаёміліся. А рашэнне 
пажаніцца 9 лютага было выпад-
ковым. Зараз муж працуе ў «Гео-
плюсе» і займаецца інжынернай 
геалогіяй. Жывем пакуль у Мінску, 

а потым яшчэ не вырашылі, што 
будзем рабіць, жыццё пакажа.

Яшчэ хацелася б павіншаваць 
геаграфіню Наталлю Матэй-
ка (зараз ужо Міклашэвіч), якая ў 
пачатку лютага таксама ста-
ла жонкай. Так што, яшчэ раз 
нагадваем вам, што гады ва 
ўніверсітэце могуць падарыць вам 
не толькі дыплом, але і сапраўднае 
сямейнае шчасце! І памятайце, 
што падчас лекцый глядзець па 
бакам таксама бывае карысна!

Цiкавiлася Нiна Лiтвiнка 

Дзмiтрый Валадзько

Геаграфічныя вяселлі

Сяброўс тв а -  пад гэтым с ловам мы маем на ўвазе 
блізкія  адносіны паміж людзьмі ,  як ія  заснаваны на 
ўзаемным даверы,  прыхільнасці ,  с упольнасці  інтарэсаў.
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ГЕАФАК пра жыцце факультэта

Работа над новым дызайнам 
сайта геаграфічнага факультэ-
та пачалася больш за год таму. 
Прычынай паслужыла тое, што 
стары дызайн сайта ўстарэў як 
у маральным, так і ў тэхнічным 
плане. Акрамя гэтага, у рэйтын-
гу сайтаў БДУ наш факультэт 
займаў даволі нізкія пазіцыі, што 
паказвала на неабходнасць змя-
нення “твару” факультэта ў “Сус-
ветнай павуціне”. У новым вы-
глядзе сайт факультэта паўстаў 
перад яго наведвальнікамі 
ў студзені 2013 года.

Новы дызайн сайта ставараўся 
досыць простым шляхам. За ша-
блон быў узяты сайт гістарычнага 
факультэта. Кіраванне сайтам ста-
ла больш функцыянальным, зруч-
ным у абнаўленні і даданні кан-
тэнта. Галоўным арганізатарам і 

выканальнікам абнаўлення “тва-
ру” факультэта стаў Аляксандр 
Аляксандравіч Карпічэнка– да-
цэнт кафедры глебазнаўства і зя-
мельных інфармацыйных сістэм. 
У працэсе абнаўлення сайта з 
тэхнічнай часткай яму дапамагаў 
Уладзімір Міхайлавіч Галынскі– 
намеснік начальніка аддзела 
інфармацыйна-аналітычнага і 
тэхналагічнага забеспячэння 
адукацыйнай дзейнасці БДУ. У 
цяперашні час тэхнічнай пад-
трымкай сайта займаецца Цэнтр 
інфармацыйных тэхналогій 
БДУ, а са зместам сайта працуе 
непасрэдна А.А. Карпічэнка.

У цяперашні час сайт 
абноўлены пакуль не да кан-
ца. Акрамя гэтага, ёсць хібы і 
недаробкі, якія з’явіліся ў выніку 
пераносу дастаткова аб’ёмнага 

масіву дан-
ных. Аднак у 
н а й б л і ж э й ш ы 
час плануец-
ца ліквідацыя 
дадзеных пра-
блем, а такса-
ма дапаўненне 
старых і ства-
рэнне новых 
раздзелаў на 
сайце. У ру-
брыцы “Фота” 
будуць дадад-
зены новыя 
альбомы, а 
змест ста-
рых будзе 
д а п о ў н е н ы . 

Плануецца стварыць калонку 
для студэнтаў, а таксама разд-
зел, у якім будуць інфармаваць 
аб блізкіх мерапрыемствах, 
якія будуць праводзіцца на 
геаграфічным факультэце. Такса-
ма плануецца дадаць кнопкі сацы-
яльных сэрвісаў – SocialButtons. 
Ужо зараз Вы можаце спампаваць 
з сайта амаль ўсе нумары нашага 
весніка ў pdf-фармаце. Акрамя 
гэтага, плануецца размясціць 
на сайце некаторыя з выпускаў 
геалагічнага часопіса “Q”. Так 
што наперадзе шмат працы, і, 
канешне, дапамога студэнтаў 
у гэтай справе неабходна. 

Нельга не адзначыць, што цяпер 
сайт нашага факультэта робіць 
поспехі ў рэйтынгу сайтаў БДУ 
metrics.bsu.by. 9 лістапада 2012 
года сайт займаў 20 месца ў спісе, 
а з 3 лютага 2013, перагнаўшы 
сайт механіка-матэматычнага фа-
культэта, ён займае 15 пазіцыю 
і цяпер паступова набліжаецца 
да сайту факультэта радыёфізікі 
і камп’ютэрных тэхналогій.

Калі ў Вас ёсць якая-небудзь 
цікавая інфармацыя ці Вы про-
ста вырашылі дапамагчы ў 
напаўненні зместа сайта, звяр-
тайцеся да А.А.Карпічэнкі. Мы 
ж, у сваю чаргу, выказваем яму 
падзяку за яго працу, а такса-
ма за дадзеную інфармацыю 
для падрыхтоўкі артыкула і зы-
чым поспехаў у развіцці сайта.

Падрыхтавау 
Багдан  Пачапскi

http://geo.bsu.by/
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С А Ц С Е Т К I ГЕФАК

Геаверсум
Сёння жыццё амаль што кож-

нага студэнта непасрэдна звязана 
з сацыяльным сецівам. Канешне, 
у другім тысячагоддзі ўжо аджы-
ваюць свой век форумы, чаты, а 
гэтую нішу займаюць сацыяль-
ныя сеткі. Менавіта кожны з нас 
зарэгістраваны і ў “Вконтакте”, і 
на “Facebook”, і ў “Twitter”, і нават 
у “Всети”. Усе гэтыя сеткі, з аднаго 
боку, добрая рэч, мы маем магчы-
масць абменьвацца інфармацыяй 
з меньшымі затратамі часу і боль-
шай эфектыўнасцю, а з друго-
га боку яны не даюць займацца 
патрэбнымі справамі і толькі за-
ймаюць наш вольны час, як па-

вук зацягвае 
з л о ў л е н у ю 
муху ў сваё 
п а в у ц і н н е .

Усе вышэй 
пералічаныя 
сеткі не аба-
г у л ь н е н ы 
канкрэтнай 
ідэяй, тэмай, 
напрыклад, 
геаграфіяй. 
У красавіку 
2011 года 
Уладзімір 
Уладзіміравіч Пуцін, тагачасны 
прам’ер-міністар Расіі, агучыў 
ідэю ўтварэння геаграфічнага 
сацыяльнага сеціва пры Рускім 
геаграфічным таварыстве, 
на гэтую справу плануецца 
патраціць 10 мільёнаў расійскіх 
рублёў. Але пакуль што аніякага 
геаграфічнага сацыяльна-
га сеціва ў інтэрнэце не бачна.

Здаецца, што кожны на на-
шым факультэце ўжо чуў сло-
ва “Геаверсум”, бо менавіта 
так называецца беларуская 
геаграфічная сацыяльная сетка, 
створаная энтузіястамі Белару-
скага геаграфічнага таварыства. 
Менавіта яна ставіць перад сабою 
мэты аб’яднання прафесіяналаў і 
аматараў геаграфіі для шырокага 
абмеркавання і вырашэння акту-
альных для Беларусі геаграфічных 
праблемаў і спрыяць узмацнен-
ню ролі геаграфіі ў грамадстве.

Сацыяльная сетка “Геавер-
сум” сёння налічвае больш  
за 160 карыстальнікаў, тут вы 
знойдзіце карысныя спасылкі на 
геаграфічныя сайты, патрэбныя 

вам кнігі і падручнікі, навуковыя 
публікацыі, вучэбныя матэрыя-
лы геаграфічнага факультэту, на 
сайце можна пабачыць таксама 
і прагноз надвор’я, стан азонас-
феры, інфармацыя аб землятру-
сах ва ўсім свеце. Ніхто не адмя-
няе таго, чым можна займацца ў 
“Вконтакте”, тут таксама можна 
перапісвацца з сябрамі, ствараць 
клубы па інтарэсам, гуляць у гульні. 

“Геаверсум” стаў платформай, 
дзе факультэт прыродазнаўства  
Магілёўскага ўніверсітэта 
выкладвае свой расклад 
заняткаў, што магчыма рабіць 
і нам для свайго факультэта. 

Дзякуючы рэдкалегіі Эк-
ватара, “Геаверсум”, хут-
ка стане беларускамоўным. 

Далучайцеся да 
геаграфічнага сацыяльнага 

сеціва 
“Геаверсум”! 

Падрыхтавау Ягор Левачоу



Рэдкалегiя нумара: 
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) вышэйшы пункт Украіны (глядзі здымак 2); 4) дрэва тургайскай флоры ; 7) навука пра 
Зямлю; 8) перамяшчэнне глыбаў зямной кары ў гарызантальным напрамку; 10) глядзі 
здымак 7 (прозвішча); 12) глядзі здымак 9 (прозвішча); 14) устойлівае ледзяное покры-
ва ў халодны перыяд году на рэках, азёрах, у морах; 15) глядзі здымак 10 (прозвішча).

Па вертыкалі:
1) глядзі здымак 1( прозвішча); 3) глядзі здымак 3 (прозвішча); 5) глядзі здымак 4 (прозвішча); 
6) глядзі здымак 5 (прозвішча); 9) глядзі здымак 6 (прозвішча); 11) глядзі здымак 8 (імя); 13) 
цвёрды абломкавы матэрыял, які пераносіцца ледавіком і адкладваецца пры яго раставанні. 

Падрыхтавау Ягор Левачоу


