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ЭКВАТАР

НАВІНЫ

Ад рэдакцыі
Добры дзень, спадар географ!

Рады пабачыць Вас у новым навучальным год-
зе! Асобнае прывітанне першакурснікам, якія 
толькі знаёмяцца з нашым веснікам. Мы  ве-
даем, што ЭКВАТАР Вам прыйдзецца па смаку!

Мора, сонейка, горы, спадарожжы - усё гэта  
патрэбна на нейкі час пакінуць за спінамі, у на-
шых шчаслівых успамінах, бо вучоба не будзе ча-
каць.  У новы навучальны год за новымі ведамі!

Хочацца пахваліцца, што гэты нумар - 30 
- з’яўляецца юбілейным!!  Мы вельмі гана-
рымся сваёй працай. Пакуль Вы з намі - ЭК-
ВАТАР будзе жыць на нашым факультэце!

 Вас, як заўсёды, чакае шмат цікавага, бо мы не 
стаім на адным месцы, а рухаемся толькі наперад!

Крэатыў і пазітыў на дарозе не валяюцца! 
Так што, калі у Вас ёсць новыя крэатыўныя ідэі, 
то мы рады будзем пабачыць Вас у складзе на-
шай рэдкалегіі. З пытаннямі можна звяртацца 
да любога члена дзеючай рэдкалегіі, якіх мож-
на знайсці на нашым факультэце, ці ў сацыяль-
ных сетках (менавіта ў групе нашай газеты). 

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 424 удзельнікі ! 

І з кождым днём становіцца ўсё больш! 

Далучайся да нас! 
Мы сочым за табою!

Падрыхтавала Марына Карней

Што ж цікавага здарылася на нашым 
геаграфічным факультэце за апошні час?? 

1 Віват, пяцікурснік! Як стала вядома, 
па выніках мінулага навучальнага года, 
менавіта 6 студэнтаў-платнікаў гэтага кур-
са атрымалі зніжку па аплаце на 60%! Гэта 
эколаг Яўгенія Яблонская, геолагі Каця Ку-
чынская і Арцём Іваноў, ГІСы: Яна Клепіцкая 
і Зміцер Тупіца, а таксама географ - Аляк-
сандр Гарбаценка. Віншуем іх і нагадваем 
астатнім, што магчыма ЎСЁ,было б жаданне!

2. Верасень на геафаку не перастае нас 
здзіўляць сваімі зменамі на факультэце. 
Вельмі нечаканай навінай стала тое, што з 
гэтага года Іван Іванавіч Пірожнік больш не 
будзе выконваць ролю дэкана. Згодна з ра-
шэннем рэктара БДУ, часова абавязкі дэкана 
будзе выконваць Дзмітрый Леанідавіч Іваноў. 
Хто замест прафесара Пірожніка будзе весці 
лекцыйныя курсы пакуль яшчэ не вырашана.

Згодна з гэтым, на кафедры Эканамічнай 
геаграфіі замежных краін змяніўся за-
гадчык кафедры, ім стала К.А. Анціпава. 

Мы з радасцю віншуем Кацярыну 
Анатольеўну з новай пасадай!! Поспехаў Вам!!

3. Беларуская мова пачынае знікаць з на-
шага факультэта. Так, расклад заняткаў у 
першакурснікаў, а таксама ўсе вучэбныя 
планы зараз пішуцца толькі на расейскай 
мове. Гэта звязана з вялікай колькасцю  за-
межных студэнтаў на нашым факультэце! 

Насамрэч, вельмі сорамна, што род-
най мовы ў нас становіцца ўсё менш. 
Яе не пачуеш на вуліцах, а ў хуткім 
часе і не пабачыш на факультэце.
Цiкавiлася рэдкалегiя «ЭКВАТАРа»
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НОВАЕ Г Е А Ф А К

Для мяне Экватар - гэта магчымасць заўсёды быць у курсе пад-
зей, мець зносіны з цікавымі і разумнымі людзьмі, набірацца во-
пыту ў журналістыцы і асабліва ў выкарыстанні беларускай мовы.

Анастасiя Кулак

НА ГОД МЕНШ

ТАПАНІМІЧНАЯ КАМІСІЯ

Вось і надыйшоў той час, калі 
тэрмін навучання на геафа-
ку стаў чатырохгадовым. Шмат 
было спрэчак аб тым, як най-
больш карысна скараціць ву-
чэбны план дзеля “малявачак”.

Не гледзячы на тое, што заняткі 
ўжо пачаліся, вучэбныя праграмы 
Міністэрствам адукацыі канчат-
кова не зацверджаны. Але чаго 
ж пэўна чакаць першакурснікам 
ад Alma mater ў бліжэйшы час? З 
адказам на гэтае пытанне нам да-
памог М. М. Брылеўскі, намеснік 
дэкана па вучэбнай рабоце.

Прадметы. Па-першае, зніклі 
жудасныя для папярэдніх 
пакаленняў іспыты па фізіцы і 
хіміі (хоць і неабходна будзе атры-
маць адзнаку па Вышэйшай матэ-
матыцы). Але замест іх студэнты 
здадуць Геахімію і Геафізіку. Па-
другое, знікнуць і асобныя курсы 
па Гідралогіі і Геамарфалогіі нашай 
краіны, застанецца ў гісторыі курс 

“Геаграфія дзяржаў Садружнасці”, 
які раней выкладаўся для 
студэнтаў НПД ( або “Навукова-
педагагічнай дзейнасці”) цэлы год.

Спецкурсы.  Іх падзялілі на аба-
вязковыя і па-выбару. Але нельга 
казаць, што другія будуць мець 
вялікае адрозненне ад першых. 
Са слоў М. М.  Брылеўскага, гэтая 
змена не мела істотнага сэнсу з-за 
абавязковага размеркавання. “Гэта 
толькі за мяжой Вы маеце пера-
вагу пры ўладкаванні на працу, 
калі праслухалі пэўны курс”, - кажа 
намеснік дэкана. Дарэчы, скарацілі 
і набор студэнтаў на НПД, як на 
дзённае, так і на завочнае аддзялен-
не (па 50 і 14 чалавек адпаведна).

Практыка. Самай вялікай 
катастрофай стала адмена 
Міжрэгіянальнай практыкі пас-

ля заканчэння 2 курса. Географы 
пазбавіліся аднаго з мацнейшых 
уражанняў пад час навучання, што 
вельмі сумна. (Ад рэдакцыі: яшчэ 
30 гадоў таму, такая практыка 
ахоплівала вялікую частку Савец-
кага Саюза, і самым горшым вары-
янтам лічылася правесці гэты час 
на паўвостраве Крым). Замест яе 
будзе праводзіцца Азнаямленчая 
практыка працягласцю два тыдні, 
але толькі ў наваколлі Мінску і ў рам-
ках спецыяльнасці. Але засталося 
два гады практыкі на геастанцыі. 
Знікла і паўгады на напісанне ды-
плома і здачу дзяржаўных іспытаў.

Усе гэтыя змены датычацца 
толькі першакурснікаў гэтага года, 
і рэдакцыя “Экватара” шчыра жа-
дае ім поспехаў і спадзяецца, што 
іх 4 гады на геафаку будуць такімі 
ж насычанымі, як 5 у астатніх!

        
Падрыхтавала 
           Нiна Лiтвiнка

Зноў тапанімічная камісія прыняла рашэнне за-
хаваць існуючы парадак прысваення найменняў 

геаграфічных аб’ектаў у краіне: назвы даваць на 
беларускай мове, а затым транслітараваць на ра-
сейскую. Таму, шаноўныя студэнты, па-расейску 
правільна будзе «Кастричницкая площадь», «Ст.м. 
«Площа Перамоги», «улица Будавников» і г.д. 

Прамы пераклад тапонімаў не практыкуец-
ца ў ніводнай краіне свету. Больш за тое, у рэ-
камендацыйных дакументах групы экспертаў 
ААН па геаграфічных назвах ён адзначаецца 
як цалкам непрымальны, паколькі сцірае на-

цыянальныя асаблівасці мовы і пазбаўляе 
геаграфічную назву яе нацыянальнай самабытнасці. 

Больш таго,  Кастрычніцкая і Октябрьская 
для замежнікаў — гэта два розныя тапонімы. 
Атрымліваецца, што парушаюцца два асноўныя 
прынцыпы міжнароднай тапанімікі — пазна-
вальнасць і зварачальнасць. Дакладнасць, 
адраснасць магчымыя толькі пры ўмове вы-
карыстання адной сістэмы, адной мовы.

(Па дадзеным СМІ)

                     Падрыхтавау Ягор Левачоу
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Менавіта «ЭКВАТАР» надае нейкую іскарку маёй вучобе ва 
ўніверсітэце.  Тут можна выказаць свае мары, жаданні; падзяліцца 
з усімі добрымі навінамі. «ЭКВАТАР» - гэта ўжо даўно больш чым 
проста хобі, гэта яшчэ і сябры, і прыемные адпачынкі разам. 

Марына Карней

ЭКВАТАР

ЭКВАТАР, АБО ПРА МАЛЕНЬКІ      
Дарагі чытач! Зараз Вы трымае-

це ў сваёй руцэ 30 нумар весніка 
Геаграфічнага факультэта “ЭКВАТАР”. 
Гэта вялікі шлях даўжынёю ў 7 год. Мы 
вельмі рады, што вы застаецеся з намі. 
Насамрэч, “ЭКВАТАР” з’явіўся не адразу. 
Раней на факультэце выдаваўся “Ме-
рыдыян” (насценная газета). У 2006-м 
з ініцыятывы дэканата з’явіўся “ЭКВА-
ТАР”, тады ён быў не вельмі якасным, 
але гэты ўжо было дасягненне. Цяпер 
жа “ЭКВАТАР” адна з найлепшых мала-
накладных газет БДУ, выдаецца цалкам 
на беларускай мове, распаўсюджваецца 
ў друкаваным і ў электонным вары-
янтах. Але гэта ўсё гісторыя, больш 
падрабязна чытайце на Вікіпедыі. 

Сёння рэдкалегія весніка налічвае 
8 географаў-журналістаў, гэта 
сапраўдная каманда. Гэтыя людзі 
ствараюць “ЭКВАТАР”. Здаецца, трэба 
пазнаёміцца з імі бліжэй. Каб зрабіць 
гэта, кожны ўдзельнік рэдкалегіі 
падзеліцца сваім уяўленнем наконт 
другога. Вось што з гэтага атрымалася:

“Нягледзячы на ўсе нашыя невялікія 
спрэчкі, я заўсёды лічыў і працягваю 
лічыць, што Марына – непаўторны 
лідэр рэдкалегіі. Мне здаецца, што, калі 
б не яе праца, часопіс выходзіў бы пазней, 
як мінімум, на месяц. Але, насамрэч, у 
Марыне тоіцца рашучасць рабіць сваю 
справу. Яна цудоўная і таленавітая 
дзяўчына!” – пра Марыну Карней.

“Чалавек, побач з якім любы дзень 
стане весялей, а на твары з’явіцца 
ўсмешка. Ён заўсёды гатовы выкласціся 
па поўнай, калі гэта трэба для агульнай 
справы, нават, калі трэба ахвяраваць 
асабістым часам і сном. Той, хто зна-
ёмы з “Валодзькай” - на самой справе 
шчаслівы!” – пра Зміцера Валадзько.

“Малады, перспектыўны выкладчык, 
(не жанаты!) любіць падарожнічаць. 
Адрозніваецца арыгінальнасцю мыслен-
ня і творчым складам розуму, рознабако-
вая асоба!” – пра Андрэя Безручонка.

“Добрая, адказная дзяўчынка. Ча-
сам складаецца ўраджанне, што па-

ненка занадта правільна 
сябе паводзіць, бо не пару-
шае камунікацыйны эты-
кет. Мо гэта й добра. Мне 
падаецца, што яна мае 
рацыю наконт добрай 
музыкі,” – пра Ніну Літвінка.

“Самая сонечная дзяўчына 
«Экватара». Нават калі 
злуецца, Віка свеціцца 
пазітывам! Заўсёды 
дапаможа, падкажа і 
супакоіць сваёй усмешкай. 
А яшчэ яна наш галоўны 
спецыяліст па навінах з 
дэканату, гэтага ў яе не 
адбярэш!” – пра Вікторыю Койпіш.

“У мяне гэты чалавек асацыюецца з 
сонцам. Я не ведаю, як ён гэта робіць, але 
з яго прыходам ці то зіма, вясна, восень ці 
лета, усё быццам становіцца святлей. 
Гэты чалавек адзін з тых, хто як магніт 
прыцягвае да сябе людзей, не таму што 
ён шукае для сябе якую-небудзь карысць, 
а таму што з ім лёгка і спакойна. Калі 
Ягорка азначыў для сябе пэўную мэту, то 
абавязкова яе даб’ецца, яму не дадзена 
здавацца раней часу, пакуль яшчэ ўвесь 
аркестр у зборы,” - пра Ягора Левачова

“Супербагдан – новенькі. Мо таму і 
энэргічны. Гэты хлопец не сядзіць на 
адным месцы і як сапраўдны географ 
падарожнічае. Спадзяюся ён годна пера-
дась традыцыі “Экватара” малодшым 
і надась штуршок гэтаму выданню. А 
яшчэ, дзяўчатам з 4 курса падабаюцца 
яго вочы,” - пра Багдана Пачапскага.

Сапраўды сёння – юбілейны 
нумар. Таму і віньшаванні!

Алена Ляўшэня, галоўны рэ-
дактар газеты Інстытута 
журналістыкі “ЖурФАКТЫ”:

— Ад рэдакцыі газеты «ЖурФАКТЫ» 
віншую “Экватар” з 30-м юбілейным 
нумарам! Лік круглы, няхай прынясе 
творчых поспехаў. Газеты робяцца пад 
свайго чытача. Які ж Ваш чытач? У на-
шых журфакаўскіх вачах студэнтам 

геафака заўсёды была ўласціва харак-
тэрная рыса авантурызму. Напэўна, 
географы здольныя ў адзін момант 
сарвацца са звыклага месца і з’ехаць, 
куды вочы павядуць у пошуках прыгод 
і новых уражанняў. Таму жадаю «Эква-
тару» быць такім жа як яго чытач. 

Вядома, ёсць і мінусы. Перыядычнасць. 
Імкніцеся яе наладзіць і выходзіць, на-
прыклад, кожны месяц. Канешне, яшчэ 
ёсць куды расці ў плане вёрсткі і дызай-
на газеты. Выпуск юбілейны, таму буду 
хваліць! Вельмі добра, што Вы выходзіце 
на роднай мове. Цяпер такіх выданняў 
мала, нажаль. Аўтары Вашы такса-
ма малайцы, ёсць дзе воку спыніцца. 

Яшчэ хачу звярнуцца да Вашых 
чытачоў з Вашых старонак. Мала 
хто ведае як цяжка зрабіць якас-
на газету, знайсці тэмы, адшукаць 
інфармацыю, напісаць тэкст, раздру-
каваць і распаўсюдзіць. Справа, вядома, 
цікавая, але заўсёды ўзнікаюць нейкія 
цяжкасці: то аўтары да дэдлайна не 
паспяваюць, то лід не чапляе і трэ-
ба перапісаць, то інфармацыі мала 
ці занадта шмат і не месціцца на па-
ласу. Так што чытайце «Экватар»! 

Віталь Ганіч, геолаг 
Упраўлення інжынерных 
вышукаў РУП “Белгіпрадор” 
і наш пастаянны чытач:
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ЮБІЛЕЙ!      ЗА КАЛЬМАКОВУ БОЛЬШ ЗА 75 %
— Шаноўны Экватар, віншую вас з 

30-м нумарам! Я заўсёды цікаўлюся Вамі, 
бо гэта адзіны часопіс геаграфічнага 
факультэта, варты ўвагі (ну, пасля 
геалагічнай стэнгазеты «Q», зразумела). 
Хачу пажадаць Экватару, па-першае, 
тыражу ў 10000 экз., па другое - фармату 
паперы, як у «Народнай волі», па трэцяе - 
свайго сайту, як у «СБ», а па чацьвёртае 
- маладога таленавітага папаўнення ў 
рэдкалегію. А пакуль да вялікага тыра-
жу справа не ідзе, то раю вам зрабіць 
асобную ад папяровай PDF-версію, каб 
не ляпіць усе нататкі на маленькія 
лісты. І фатаграфій больш улезе, і 
шрыфт павялічыцца, і тэксты скара-
чаць не прыйдзецца - усё роўна Экватар 
у папяровай версіі чытаюць адзінкі.

Аляксандр Малокін, выпускнік 
геафака:

— Нягледзячы на   тое, што Эква-
тар вырас з «Мерыдыяна», ён ніколі не 
ведаў свайго бацькі. Тая невялікая купка 
энтузіястаў, якая ўзялася за адраджэн-
не друкаванага органа факультэта, 
стартавала з нуля ва ўжо далёкім 2006 
годзе. Але веснік апынуўся пад стаць сва-
ёй назве: гісторыя геафака падзялілася 
на да і пасля першага нумара Эква-
тара. Веснік дакладна, рознабакова, 
эфектыўна і старанна канспектаваў 
падзеі, эмоцыі і імкненні факультэта, 
маляваў партрэты людзей, якія рабілі 
геафак асаблівым, родным і блізкім. І 
цяпер, і ў будучыні падшыўка Эквата-
ра - гэта тое акенца ў мінулае, тый 
настальгічны ласунак, які назаўжды 
застанецца з кожным як часцінка 
незабыўнага геофакаўскага вопыту!

Рэдкалегія весніка шчы-
ра дзякуе Шаноўнаму спадар-
ству за віншаванні! Наша каман-
да абяцае Вам з кожным новым 
нумарам спрабаваць рабіць сваю працу 
ўсё лепш і лепш з улікам усіх пажаданняў.

Проста студэнцкая газета –сапраўдная 
старонка адных з самых лепшых год на-
шага з Вамі жыцця. У цябе, даражэнькі чы-
тач, таксама ёсць магчымасць запісаць 
не толькі сваё імя, але і імя “ЭКВАТАР” у 
нашай агульнай біаграфіі.  Далучайся! 

Чытайце “ЭКВАТАР”!

Падрыхтавалi Нiна Лiтвiнка i 
Ягор Левачоу

 Улетку гэтага года рэдкалегія “ЭКВАТАРа” правяла апытанку сваіх чытачоў у сацыяль-
ным сеціве. Было цікава, як ставяцца студэнты да выкладчыцы, якая вельмі патрабаваль-
на падыходзіць да свайго прадмету, выкладчыцы ў якой ажно 2 іспыты на год на 3 курсе. 
Як вы ўжо даведаліся, гаворка пойдзе пра Алену Генадзьеўну Кальмакову. Апытанка 
была запушчана напрыканцы жніўня. Рэдкалегія паставіла такое пытанне “Хто павінен 
весьці курс лекцый па Фізічнай геаграфіі 
мацерыкоў?” У выніку мы атрымалі, што за спа-
дарыню Кальмакову прагаласавала больш за 
75 адсоткаў. Гэта сапраўды дзіўна і паспяхова! 

Атрымліваецца, што студэнты ўсхваляюць 
такія спартанскія метады выкладання фізічнай 
геаграфіі. На мой погляд, студэнты разумеюць, 
што гэты прадмет – падстава геаграфічных 
ведаў, і менавіта яго павінен весьці выкладчык, 
які здольны выкладаць змястоўныя лекцыі з 
даступным структураваным выкладаннем ма-
тэрыялу, здольны не толькі правесці семінар, 
але і зрабіць гэта неардынарна. Цікава, а што на 
гэты конт думае сама спадарыня Кальмакова?

— Алена Генадзьеўна, якімі, 
на Ваш погляд, павінны быць су-
часныя студэнты? Якія яны ёсць?

— Цяперашні студэнт – усебакова 
развіты, эрудырава-
ны, мэтанакіраваны. 
Выдатна валодае 
кампутарам, сочыць 
за навінамі ў свеце 
навукі і тэхналогій. 
Да яго не ўвойдзеш у 
аўдыторыю без 
п а д р ы х т о ў к і . 
І гэта вы-
датна, паколькі трымае выкладчыка «у тонусе», падахвочваючы заўсёды праца-
ваць над сабой. На жаль, некаторым нашым студэнтаў не хапае матывацыі для 
вучобы. Часам мэтай навучання становіцца атрыманне не ведаў і адпаведнай 
кваліфікацыі, а выключна атэстату аб вышэйшай адукацыі. Мяркую, калі б на рын-
ку працы запатрабаванасць у спецыялістах-географах была вышэй, карціна выгля-
дала інакш. На шчасце, большасць студэнтаў усё ж такі імкнецца пазнаваць свет.

— Якім павінен быць сучасны выкладчык?
— Сучасны выкладчык, як і раней, павінен быць сапраўдным спецыялістам 

у сваёй вобласці. Акрамя таго, мы жывем у свеце, які надзвычай хутка змяняец-
ца. Памылкова лічаць, што толькі ў эканамічнай геаграфіі патрабуецца паста-
янна адсочваць тэндэнцыі, паказчыкі і інш. Але зменаў схільныя не толькі гра-
мадства і эканоміка, але і прыродныя комплексы. Фізічная геаграфія вывучае не 
першародныя ландшафты, а сучасныя, што пераўтвараюцца чалавекам. І гэ-
тыя кардынальныя змены прыроднага асяроддзя адбываюцца на нашых вачах.

— Ці падабаецца Вам вашая праца і як Вы да гэтага прышлі?
— Так, я сапраўды люблю сваю працу. І радуюся, калі атрымоўваецца абудзіць цікавасць 

да прадмета, запаліць полымя ў вачах студэнта. Я адчуваю сябе на сваім месцы. І дазволь-
це ад імя выкладчыкаў падзякаваць ўсім студэнтам: нам цікава з Вамі, мы працуем для Вас!

— Дзякуй вялікі спадарыня Алена Генадзьеўна за раз-
горнутыя і шчырыя адказы. Рэдкалегія весніка выказвае Вам 
сваю ўдзячнасць з найлепшымі пажаданнямі плённай працы.

Цiкавiлася рэдкалегiя «ЭКВАТАРА»
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ПРАПАНОВА ВЫРАШАЕ,     

ЗА КУЛIСАМI

У апошні час на нашым ўлюбённым геафаку з’явіўся шэраг маладых і мэтанакіраваных людзей, якія абралі прафесію вы-
кладчыка. Здаецца, яшчэ некалькі год таму, яны самі хадзілі з тэадалітам па геастанцыі і вывучалі напамяць раслінныя фармацыі 
Паўднёвай Амерыкі. І сёння, нядаўнія студэнты не толькі дзеляцца сваімі карыснымі ведамі з намі, але і выстаўляюць адзнакі.

 Але не так шмат выпускнікоў абіраюць лёс выкладчыка, не самая гэта лёгкая і грашовая прафесія. Чаму ж яны за-
раз на гэтым месцы? Паразмаўляўшы з некаторымі з іх, можна было пачуць самыя разнастайныя рэчы. Пэўныя і аб-
грунтаваныя адказы складана было атрымаць, таму вялікі дзякуй усім, хто знайшоў час і дапамог! Тым і спяшаю-
ся падзяліцца з нашымі чытачамі. А таксама ў гэтым артыкуле Вы даведаецеся пра тое, што цікавіць герояў у вольны ад 
працы час, каб крыху інакш паглядзець на кожнага. Спадзяюся, што напісанае будзе для Вас карысным, Шаноўнае Спадарства!

Кочуб Алена Вітальеўна, кафедра гэадезіі і 
картаграфіі:

Прапанова стать выклад-
чыкам на геафаку была для 
мяне вельмi нечаканай, я на-
ват спачатку адмовілася (бо 
ўжо звыклася з тым, што пас-
ля размеркавання траплю ку-
ды-небудзь на картаграфiчнае 
прадпрыемства). На шчасце, 
я вельмі хутка перадумала i 
ўжо праз месяц выкладала 
тапаграфiю. Цiкава было па-
бачыць жыццё факультэта 

не вачыма студэнта, а зусiм з iншага боку (у тым лiку 
i на базе). Ды i з людзьмi мне заўсёды больш падабала-
ся працаваць, чым увесь дзень сядзець за кампутарам. 

Вядома, часам бывае i цяжкавата, да тапаграфii да-
далося выкладанне ящчэ двух новых дысцыплiн, а такса-
ма куратарства, правядзенне практыкi на базе i шмат 
чаго iншага. Аднак работа мне падабаецца, асаблiва, 
калi працуеш з дапытлівымi i неабыякавымi студэнтамi. 
Таму амаль заўсёды я іду з працы ў добрым настроі.

Калі пра цікаўнасці – падабаецца бегаць, гуляць ў ва-
лейбол, ездзіць на веласіпедзе, кіно – добрыя камедыі 
з хэппі-эндам. Каля трох год хадзіла на курсы дызай-
на адзення, таму шмат маіх убораў шыла сама. Як 
сапраўдны географ люблю падарожнічаць, мару наве-
даць усе кантыненты і пабыць на беразе ўсіх акіянаў!

Пракаповіч Сяргей Мікалаевіч, кафедра 
глебазнаўства і ЗІС

Я працую выкладчыкам са жніўня 2011 году. Марыў аб 
гэтай прафесіі з дзяцінства, але ў студэнцкія гады на-
ват і думкі, што злучу жыццё з факультэтам не ўзнікала. 
Кожная мая вытворчая практыка адбывалася на розных 
прадпрыемствах, але нідзе я не мог зацвярдзіць: “Вось, 
аб такой працы і заробку я марыў.” На прыканцы 4 курсу, 
расчараваны сваёй прафесійнай будучыняй, я звярнуўся 
да Клебановіча М.В. з просьбай прынесці хоць якую-не-
будзь карысць сваёй кафедры і сабе,напрыклад,  прыняць 
удзел у навуковай тэме. Канешне, тэма знайшлась хутка, 
а потым і дэкан мовіў: “Усё, застанешся на кафедры вы-
кладчыкам”. І толькі ў той момант я зразумеў, што гэта 
мая мара, што менавіта гэтым мне патрэбна займацца, 

што я на сваім месцы. Зараз 
я шчастлівы, што працую 
выкладчыкам. А каб зразу-
мець, добра ці дрэнна я пра-
цую, прыходзьце да мяне на 
заняткі і ўсё пабачыце самі.

Цікаўнасці: Я збіраю 
маленькія пакецікі з цука-
рам. У маёй калекцыі ўжо 
48 экспанатаў, таму, па-
важаныя чытачы, калі ў 
каго застаўся з падарож-
жа цукар, з удзячнасьцю 
атрымаю яго ў падарунак.

Махнач Уладзімір Віктаравіч, кафедра фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій:
Чаму я стаў педагогам-даследчыкам? Складанае пытанне. Мабыць, не я абраў гэтую прафесію, 

а яна абрала мяне. Яшчэ ў школе мае настаўнікі казалі: “Ты будзеш вучыць іншых.” І прафесія 
настаўніка ў маёй сям’і дынастыйная. Самае складанае - гэта заўважаць вынікі тваёй працы. 
“Прафесія настаўніка, як мінімум, у адным падобна да гаспадарскай: іх працу заўважаеш толькі ў 
тым выпадку, калі яна не зроблена”. Ідзе ўжо 4 год маёй працы ва ўніверсітэце. Пачынаеш бачыць, 
што твой талент залежыць ад людзей, якія працуюць побач з табой. І калі надыходзіць час сэсіі, 
адразу на паверхню выплываюць вынікі тваёй працы. Калі ты бачыш, як утвараецца асоба і сту-
дэнт атрымлівае ўзнагароды, дасягая новага ўзроўню – сапраўды, гэта багата каштуе. Творчасць 
дапамагае студэнтам стаць таленавітымі і адукаванымі людзьмі, і хацелася б, каб студэнцкія 
таленты праяўляліся на розных момантах вучобы ва ўніверсітэце і ў студэнцкім жыцці.

Цікаўнасці: Збіранне розных рэчаў, вандроўкі, самаадукацыя і самаўдасканаленне. 
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АБО ЧАМУ Я СТАЎ ВЫКЛАДЧЫКАМ!

ЗА КУЛIСАМI

Пісарчук Наталля Мікалаеўна, кафедра фізічнай 
геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій:

Я заўсёды марыла выкладаць у школе. З гэтай мэ-
тай і паступіла на геаграфічны факультэт БДУ, пас-
ля заканчэння якога планавала пайсці у сваю родную 
школу. Але… На апошнім курсе загадчык кафедры пра-
панавала мне пасаду лабаранта. Ужо ў гэты час сваё 
далейшае жыццё без роднага факультэта не ўяўляла. 
Скончыла магістратуру і аспірантуру. На другім год-
зе вочнай аспірантуры мне прапанавалі пасаду вы-
кладчыка. Я з задавальненнем і без роздуму пагадзілася.

Сваю працу вельмі люблю! Імкнуся выкладаць так, каб 
пасля заняткаў у студэнтаў заставаліся не толькі веды, 
але і добры настрой. Люблю свою працу не толькі за тое, 
что гэта справа, якой я жадала займацца, але і за ат-
масферу, якая 
пануе на на-
шым факуль-
тэце: дабрыня 
і спагадлівасць, 
цяга да ведаў, 
поспеху і ван-
д р а в а н н я .

Цікаўнасці: 
У вольны час 
з а й м а ю с я 
в ы в у ч э н н е м 
іспанскай і ан-
гельскай моў, 
мадэляваннем 
адзення, люблю 
чытаць кнігі.

Казлоў Яўген Анатольевіч, кафедра фізічнай 
геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій:

Развіццё часам складана заўважыць – яно адбываецца 
знутры, а не звонку. Штодня мець магчымасць займацца 
любімай справай, дасканала вывучыць сваю прафесію – ў 
гэтым і сэнс, і мажлівасць. А яшчэ … Мэты, пошук шчас-
ця, багацце поглядаў на адвечныя рэчы розных людзей, 
аб’яднаных адзіным напрамкам. Канешне, і вынікі працы, 
у якую ўкладаеш і час, і надзеі. Поспехі і даследчы пошук 
прыносяць адчуванне волі, бязмежнасці. Іншы бок – спра-
вы матэрыяльныя, але і тут мае быць рацыяльнальным, 
паслядоўным. Альтэрнатыва змяніць тыя ўмовы, што 
склаліся, на іншыя, становіцца менш прывабнай, калі 
ацэньваеш не толькі паўнату кішэні, але і напоўненасць 
душы, зацікаўленыя позіркі насупраць, крытыку паважа-

ных асоб. Магчыма, калі-небудзь, 
суадносіны паміж людзьмі і ста-
нуць не такімі значнымі для жыццё-
вых абставін. Але пакуль я не бачу 
іншага месца, дзе можна цешыцца 
жыццём, разумець што і навошта 
робіш, смела ісці да сваіх вяршынь.

Цікаўнасці: Чым я люблю займац-
ца? Чытаць розную літаратуру - ад 
фантастыкі і фэнтазі да сучаснай 
добрай беларускай публіцыстыкі. 
Рабіць што-небудзь рукамі, напры-
клад, ляпіць з гліны. Арганізоўваць 
што-небудзь для сваіх сяброў: па-
ход, неспадзяванку, нечаканую су-
стрэчу, свята, адчуваць еднасць 
і задавальненне ад зробленага.

Шавель Аляксей Мікалаевіч, кафедра эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці:
На 2 курсе, калі прыйшоў час вырашаць, якую спецыялізацыю выбраць, я сутыкнуўся з ды-

лемай: кафедра эканамічнай геаграфіі замежных краін або Беларусі і дзяржаў СНД. Г. З. Озем 
запрасіў прыйсці на яго кафедру, такая прапанова мяне прывяла ў замяшанне, але і прывабіла.

І ён мяне не падмануў: я адразу ўключыўся ў працу над праектам геаграфічнага атласу «Канфесіі і культавыя збудаванні 
Беларусі», што дазволіла шмат чаму навучацца ў навукова-даследчай дзейнасці. У далейшым мяне злучалі не толькі 
працоўныя адносіны з кафедрай, але і сяброўскія. І на мяне ўжо глядзелі, у нейкай меры, як на калегу. Я зразумеў, што на мяне 
разлічваюць у будучыні як на выкладчыка кафедры. Я быў не супраць, бо ведаў з кім і ў якіх умовах давядзецца працаваць.

Працаваць на факультэце мне падабаецца, асабліва займацца выкладаннем і навукова-даследчай дзейнас-
цю. Немалаважным фактарам камфортнасці працы з’яўляецца давер збоку кіраўніцтва факультэта і ка-
лег па кафедры. Гэта дае дадатковыя сілы і жаданне выкладацца на працы ў поўным аб’ёме. Адчуваю падтрым-
ку і сімпатыю збоку студэнтаў, якія не гледзячы на мой узрост, з поўным сур’ёзам адносяцца да маіх заняткаў.

Маё хобі - спорт. Яшчэ са школы я не вылазіў са спартыўнай залы, удзельнічаў у розных 
спаборніцтвах. Зараз таксама люблю паганяць мяч з сябрамі. Яшчэ люблю музыку (слухаць, спя-
ваць, калі-некалі зыграць на музычным інструменце), асабліва ангельскую (Pink Floyd, The Beatles, 
Oasis, The Verve і падобную да іх). Час адчасу гуляю ў інтэлектуальныя гульні (Што? Дзе? Калі).  

Падрыхтавала Нiна Лiтвiнка



ЭКВАТАР

ВУЧОБАГ Е А Ф А К

“ЭКВАТАР” для мяне - магчымасць рэалізаваць сябе. Яшчэ будучы шкаляром я 
цікавіўся журналістыкай, мы выдавалі газеты для сяброў, у 9-м я пачаў весці школь-
нае радыё. Але толькі  ЭКВАТАР пераўтварыў маю цікавасць у сапраўднае хобі. Гэта 
цудоўна, калі твае артыкулы чытаюць, разгадваюць твае крыжаванкі. Спадзяюся, што 
ЭКВАТАР будзе жыць, што магчымасці і ўплыў яго павялічацца. І гэта ў першую чаргу 
залежыць ад актыўнасці сёняшніх першакурснікаў і другакурснікаў, бо іх час наступае.

Ягор Левачоу

ПЕРШЫЯ
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Верасень ужо падыходзіць да свайго заканчэння, і першакурснікі менавіта 
паспелі крыху звыкнуцца з некаторымі звычаямі геаграфічнага факультэта. 

“Экватар” правёў невялікую апытанку “малявачак”, каб даведацца, што цікавага 
яны ўбачылі і што ім запомнілася за першыя тыдні навучання на факультэце.

Надзея Шымбалёва, геалогія.

- Вітаю. Раскажы пра свае першыя 
ўражанні ад геафака? Што больш за ўсё здзівіла?
- Я шукала месца, дзе я змагу ўвесь час шу-
каць, там, дзе таямніц і загадак больш, чым ужо вя-
домага. Геафак апынуўся менавіта такім месцам. 
Адразу ж, с першых пар, спачатку цьмяна, а потым 
усвядомлена, я адчула, што апынулася ў тым са-
мым свеце навукі і даследванняў, цікаўнасці і ста-
лага пошука ведаў, і шмат чаго вакол гэтаму спры-
яе: і выкладчыкі, і атмасфера, і нават від з акна.
- А якія дысцыпліны цябе 
зацікавілі больш за астатнія?
- З прадметаў захапілі ўсе профільныя, 
усе да аднаго, але калі вылучаць, то больш 
за ўсё зацікавілі крышталяграфія і геалогія; 
матэматыка, фізіка, хімія таксама.
- А ці ёсць якія-небудзь моман-
ты, якія табе не надта спадабаліся?
- Вельмі цяжка адказаць адразу, бо ўсё падаба-
ецца. Але калі падзадумацца, то не вельмі спадабала-
ся, што на паверхі пускаюць толькі з 8 гадзін раніцы.
- А не баішся сесіі? Яна звы-
чайна падкрадваецца непрыўкмет.
- Сесіі не баюся. Можа быць таму, што пас-
ля каледжа ёсць невялікі вопыт, а так – галоўнае 
навучацца, тады нічога не страшна. А паколькі 
вучыцца цікава – то ўдвая нічога не страшна.
- Ну і апошні: колькі прыступак у 
лесвіцы на першым паверсе пры ўваходзе?
- Ахаха, без уяўлення! Якая я 
не ўважлівая. Можа быць  5? Альбо 4?
- Амаль што. Насамрэч 6 – як і мацерыкоў. 
- Ого! Праверу адразу, як прыеду на факультэт.

Глеб Смалякоў, ГІС.

- Скажы, калі ласка, чаму ты абраў 
менавіта геаграфічны факультэт? Як даўно 
вырашыў, што хочаш навучацца тут?
- Ужо з дзяцінства я пачаў праяўляць прыкметы 
будучага географа, бо з лёгкасцю запамінаў сталіцы 
краін. Дзесьці 2 гады таму хацеў паступаць у БДЭУ на 
маркетынг, але калі вельмі дрэнна здаў РТ па англійскай 
мове, а геаграфію наадварот – даволі някепска, пачаў 
глядзець у бок таго, каб паступаць на геаграфічны.
- І якія ўражанні ад факуль-
тэта за першыя тыдні навучання?
- Уражанні толькі пазітыўныя: дужа па-
дабаюцца выкладчыкі, падабаецца сам кор-
пус, даволі прыязныя аднагрупнікі і аднакурснікі, 
ну і не вельмі вялікая нагрузка па вучобе.
- А кім ты сябе бачыш праз 5-6 год? Як ду-
маеш, ці будзеш працаваць па спецыяльнасці?
- Складанае пытанне. У мяне яшчэ не 
было практыкі і не сфармулявалася якіх-небудзь 
уяўленняў аб тым, чым я ўвогуле буду займац-
ца, калі пайду працаваць па спецыяльнасці.
- Як ты ставішся да вандро-
вак? Ці шмат, дзе давялося пабываць?
- Успамінаючы ўсе мае вандроўкі, магу ка-
заць толькі адно – мне вельмі падабаецца 
падарожнічаць. У межах Беларусі я быў ва ўсіх 6 
абласцях. Сярод замежных краін мне давялося па-
бываць ва Ўкраіне, Польшчы, Германіі і Нідэрландах. 
- А як ты да аўтаспына 
ставішся? Ніколі не спрабаваў?
- Ніколі не спрабаваў і стаўлюся скептычна, 
бо ніколі не ведаеш, які спадарожнік табе трапіцца.
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ПРЫСТУПКІ

Ігар Карпук, ГІС.
- Што цябе ўжо больш за ўсё ўразіла на геафаку? Якія выкладчыкі спадабаліся больш за астатніх?
- Найбольш спадабаліся на геафаку: магчымасць набыць новых сяброў, добрыя ўмовы для навучання, буфет. 
Хутка яшчэ збіраемся наведаць музей. А сярод выкладчыкаў…нават не ведаю – усе добрыя. Можа быць, Кухарчыкі, 
Клебановіч і Мацейка.
- Нешта ўсім буфет падабаецца. А графік ягонай працы ніколі не перашкаджаў? Некаторыя студэнты 
не задаволены.
- Мне здаецца, графік нармальны. Толькі ў аўторак крыху перашкаджае.
- Раскажы, як ты ставішся да вандровак? Ці часта прыходзілася падарожнічаць? У якіх краінах быў?
- Стаўлюся станоўча. Жадаю шмат падарожнічаць, асабліва пешшу. А быў у Расіі, Польшчы, Украіне.
- А да аўтаспына як ставішся? Спрабаваў калі-небудзь так ездзіць?
- Не, такога яшчэ не было. Насамрэч не ведаю, можна было б паспрабаваць, але, мне здаецца, лепш на цягніку 
альбо на ровары.
- Чаму ты абраў менавіта ГІС? І, як думаеш, ці будзеш у будучыні працаваць па спецыяльнасці?
- Калі выбіраў стаяла пытанне: ГІС або космааэракартаграфія – 5 або 4 гады навучання? Вось таму і ГІС. А на-
кошт працы яшчэ не ведаю.
- Дарэчы, як ты ставішся да таго, што вам скарацілі тэрмін навучання з 5 год на 4?
- Нават не ведаю. Здаецца, больш цяжка будзе. Аднак з іншага боку – і карацей.

Павел Клімаў, геаэкалогія.

- Кажы, чаму ты абраў менавіта геаграфічны фа-
культэт? Ці даўно вырашыў, што жадаеш навучацца тут?
- Мяне заўжды вабіла ў іншыя краіны, на іншыя 
мацерыкі. Мне было цікава хадзіць па лесе, глядзець на 
насякомых – што яны робяць, як жывуць? Заўсёды было 
цікава даведацца пра Зямлю – што ў ёй, як працуе? І я 
вырашыў, што геаграфія – гэта тая самая навука, якая 
мне падыходзіць. Плюс, калі я капаюся ў атласах і чы-
таю пра іншыя краіны, мне здаецца, што я там зна-
ходжуся. А ці даўно зрабіў свой выбар? Яшчэ ў 8 класе.
- І як табе тут? Не шкадуеш аб выбары?
- Ні кроплі! Выкладчыкі ўсе вясё-
лыя і распавядаюць цікава. Вучыцца такса-
ма цікава. Людзі на курсе падабраліся выдатныя.
- А сесіі не баішся?
- Баюся. Але гэта ўжо ад мяне будзе за-
лежыць – здам я яе ці не. Але я думаю, што здам.
- І што зробіш у першую чаргу, калі зачыніш сесію?
- Пайду на адпачынак, а потым зноў у бой.
- Кім ты сябе бачыш праз 5-6 год? Як ду-
маеш, ці будзеш працаваць па спецыяльнасці?
- Не ведаю. Спадзяюся, што так, але ўсялякае бывае.
- Як думаеш, колькі прыступак у 
лесвіцы на першым паверсе каля ўваходу?
- Тры?
- Не, насамрэч 6 – як мацерыкоў.
- Вось бачыш! Дзеля гэтага і варта было па-
ступаць на геафак! Не думаю, што на іншых фа-
культэтах колькасць прыступак неяк выбіралася.

Алёна Рубель, гідраметэаралогія.

- Вітаю. Раскажы, калі ласка, аб сваіх самых 
першых уражаннях ад геаграфічнаго факультэта.
- Прывітанне! Вучэбныя дысцыпліны спачатку 
ўразілі нас: іх так многа – новых і, пакуль, невядомых. А яшчэ 
ў нас склалася даволі вясёлая кампанія – гуляем разам, 
хадзілі нядаўна ў Dreamland на канцэрт Akute і TheToobes. 
Дарэчы, у першы тыдзень вельмі спадабаўся буфет.
- Некаторыя студэнты геафака скард-
зяцца на графік працы буфета. А табе як?
- Я не ведаю. Накшталт бы нармальна. Мы 
туды пасля 2-й пары ходзім. А на астатніх пера-
пынках харчуемся тым, што з дома прынясем.
- Што табе ўжо паспе-
ла спадабацца? Якія дысцыпліны?
- Для тых, у каго сапраўды ёсць жаданне, тут 
ёсць усе магчымасці, каб развівацца ўсебакова. Па-
дабаецца атмасфера на факультэце. А яшчэ да нас 
ставяцца, як да дзетак. А з навучальных дысцыплін 
вельмі спадабаліся геалогія і агульнае землязнаўства, 
асабіста за кошт выкладчыкаў – братоў-Кухарчыкаў.
- А ёсць што-небудзь, што не спадабалася?
- Я засмуцілася, што нельга ў басейн нармальна 
пахадзіць. Нам не абмеркавалі чаму – казалі, што чарга. 
А яшчэ я два тыдні дабівалася таго, каб абмеркавалі, як 
запісацца на валейбол. Але цяпер ужо на секцыю па ва-
лейболу я запісалася, і ў вакальную студыю БДУ пайшла.

Падрыхтавау Багдан Пачапскi

Люблю “Экватар” за тое, што ён падае магчымасць займацца справай, 
якая ўжо даўно цікавіла – пісаць. Нажаль, няшмат выданняў у краіне 
цяпер пішуць на мове, што прыдае яшчэ больш экстравагантнасці гэтай 
газеце. Выдатны калектыў з цікавымі людзьмі, цёплая атмасфера пры 
сустрэчах і разуменне адзін аднаго – гэта ўсё пра рэдкалегію весніка. А 
калі карацей – люблю “Экватар”, і ўсё тут.

Багдан Пачапскi
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Экватар - гэта бесперапынная стужка падзей, якую мож-
на запаволіць або вярнуць зноў назад. Кожны новы ну-
мар нібы кадр з кінафільму, дзе галоўнымі акцёрамі 
з’яўляюцца студэнты геафака і ўвесь сцэнар пішацца з іх.

Вiкторыя Койпiш

ПАДВЯДЗЕМ ВЫНІКІ

МОЎНАЯ ХВІЛІНКА
Ужо за акном ва ўсю гуляе восень, а ты не размаўляеш на роднай мове? Але, калі ты вырашыў зрабіць гэты ад-

казны крок на шляху да беларускай культуры, то мы будзем рады табе ў гэтым дапамагчы. Каб не заблукаць 
на закутках і скрыжаваннях рускай і беларускай моў, трэба асцерагацца “трасянкі”. Трэба знаць ворага ў твар.

Трасянка — моўная з’ява, якая ўзнікае пры змешванні рускай і беларускай моваў. Трасянка з’явілася як сро-
дак камунікацыі паміж беларускамоўным сельскім насельніцтвам і рускамоўнай адміністрацыяй або чына-
венствам. Вялікую ролю ў пашырэнні трасянкі адыграў масавы пераход на рускую мову беларускамоўнай 
часткі жыхароў гарадоў і мястэчкаў. Міграцыя беларусаў у гарады пашырыла гэтую з’яву і ў гарадах, але тра-
сянка не стала асноўным сродкам зносін, бо ўспрымалася як «некультурная мова». Яна таксама мае назвы 
«моўная жвачка», «моўны гібрыд», «моўны сурагат», «моўная хімера», «мешаніна», «ламаніна», «тарабаршчына».

Таму, каб не быць некультурнымі, будзем ужываць правільна і адпаведна сітуацыі патрэбныя нам словы.

                            

 

Цiкавiлася Анастасiя Кулак 

Уступныя выпрабаванні засталіся за спінай, пара 
падводзіць іх вынікі. У 2013 годзе на геафак на дзённую фор-
му навучання было залічана 138 былых школьнікаў, 16 з якіх 
прайшлі без уступных экзаменаў. Прахадны бал склаў 228.

Маючы такую колькасць набраных балаў і вышэй, мож-
на было паступіць на дзённую бюджэтную форму навучан-
ня на спецыяльнасць «навукова-педагагічная дзейнасць». 
Дзеля іншых спецыяльнасцяў прыйшлося папацець. Най-
большую колькасць балаў трэба было набраць жадаючым 
вучыцца на «геалогіі і разведке карысных выкапняў» - 329.

На дзённую платную форму навучання змаглі паступіць 
ўсе жадаючыя. На завочнае навучанне таксама паступілі 
ўсе жадаючыя. Такая сітуацыя назіралася і ў мінулым год-
зе. Колькасць прынятых памяншаецца з кожным годам. За-
тое прахадны бал няўпэўнена скача і ў гэтым годзе мае 
хутчэй прыемнае значэнне. Як не сумна, але ўсё менш жа-
даючых вучыцца на нашым факультэце. Затое яго дзверы 
заўседы адчынены для новых студэнтаў, асабліва замежных.
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АДУКАЦЫЯ ГЕАФАК

                ШТО ЧЫТАЕМ?

Нiна Лiтвiнка

« Э к в а т а р  « д л я  м я н е  я к  ч а с т к а  з д з е й с н е н а й  м а р ы .  Б о  з а -
р а з  я  і  г е о г р а ф ,  i  ж у р н а л і с т  а д н а ч а с о в а !

Цікаўнасць прымусіла нашы вочы зазірнуць у чужыя кнігі і падгледзець, што ж чытаюць сту-
дэнты геаграфічнага факультэта падчас перапынкаў альбо на не заўжды цікавых лекцыях:

Хлопец, 3 курс

«Наконец-то я остался наедине с Глэ-

дис! Минута, от которой зависела моя 

дальнейшая судьба, наступила. Весь 

этот вечер я чувствовал себя как сол-

дат, ожидающий сигнал к атаке, ког-

да надежда на победу сменяется в 

его душе страхом перед поражением.

Глэдис сидела у окна, и ее гордый 

тонкий профиль оттеняла малино-

вая штора. Как она была прекрасна! 

И в то же время как далека от меня!»

Артур Конан Дойл, «Затерянный 

мир».

Дзяўчына, 1 курс«Подобно «Скептику в религии»Эрла, отец всегда оказывался «столь про-ницателен, что обманывал сам себя». Он похвалялся умением чи-тать между строк. Подвергая со-мнению очевидный смысл любого факта или документа, отец бессоз-нательно творил некий истинный и тайный смысл, незримый для всех, кроме него и порождённый неугомонным воображением».Клайв СтейплзЛьюис, «Настигнут 
радостью».

Хлопец, 3 курс

«Имперский шаттл вышел из гипер-

пространства над зеленым и пустын-

ным миром Кант – в глубине про-

странства Ботанов. Две луны Канта 

обладали множеством вращающихся 

вокруг них астероидов. Среди них 

скрывался Имперский флот из сем-

надцати кораблей, на борту которых 

находились войска предоставлен-

ные ДартуХратису Темным советом. 

Шаттл полетел в сторону корабля».

Шон Уильямс, «Звездные войны: 

Старая Республика: Роковой 

союз».

Дзяўчына, 2 курс

«Дверь открылась. Без щелчка, без 

шагов и шуршания. На пороге стоял 

соверщенно обыкновенный, может 

на пару лет моложе Толи, парень 

в белой рубашке (он в ней спал?), 

брюках, мягких тапочках (вот по-

чему шагов не слышно) и очках 

(как здорово, что в очках, - всем, 

кто работает в них, корректируют 

зрение, кто же станет терпеть та-

кой явный, такой зримый признак 

человеческого несовершенства?)».

Александр Ян, «Мир полуночи. 

Партизаны Луны»

Хлопец, 3 курс
«Хорошо. Пусть он придет сюда ко мне 
сегодня в два часа. Я слишком устал и 
сейчас больше не могу об это говорить. 
Расскажите ему все, что вы рассказали 
мне, Смилли. А к двум часам возвра-
щайтесь за ним сюда. Может быть, он 
подскажет нам что-нибудь стоящее, 
хотя я просто не представляю, что 
именно. Одно хочу сказать: я надеюсь, 
что Клайд не виновен. И я хочу сде-
лать все возможное, чтобы выяснить, 
виновен он или нет, и, если нет, - защи-
щать его, насколько допускает закон».
Теодор Драйзер, «Американская 
трагедия».

Дзяўчына, 3 курс
«Эмпиризм: Бэкон, Локк, Бокс, фр. 
материалисты 18 в. Они абсолюти-
зировали волю чувственного по-
знания и недооценили роль мыш-
ления и теоритического знания. 
Рационалисты абсолютизировали 
теоретическое и рациональное по-
знание: Спиноза, Лейбниц, Декарт, 
Гегель. Они считали, что опыт дает 
смутные представления о действи-
тельности, это примитивные, ис-
тинные знания, это постижение 
духа, развитие априорного зна-
ния до уровня системы, теории».
Шпаргалкі па філасофіі.

Падрыхтавау Багдан Пачапскi



Рэдкалегiя нумара: 
Дзмітрый Валадзько, Марына Карней, Ягор Левачоў, Ніна Літвінка,
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Па-гарызанталі:
3. Сталіца былога Вялікага княства Літоўскага; 5. Знакаміты беларускі пісьменнік, аўтар 
“Знак бяды”, “У тумане”, пісьменнік, які не пісаў вершаў; 6. Аўтар першага падручніка 
“Геаграфія Беларусі”, адзін з ініцыятараў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 
(гл.фатаздымак); 7. Назва часопіса, які Вы зараз трымаеце ў руцэ; 9. Выкладчыца ка-
федры фізічнай геаграфіі мацерыкоў і адукацыйных тэхналогій у якой у верасні быў 
дзень нараджэння; 12. Газета “Наша …”; 13. Галоўны рэдактар весніка Геаграфічнага фа-
культэта БДУ, старшыня куратарскай службы; 14. Твор М. Стральцова “… на асфальце”.

Па-вертыкалі:
1. Загадчыца кафедры эканамічнай геаграфіі замежных краінаў; 2. Беларускі пер-
шадрукар, не тварыў у Піцеры; 4. Што бяруць даішнікі?; 5. Былы рэдактар весніка 
Геаграфічнага факультэта “Экватар”; 8. Сталіца  Дажынак-2013; 9. Аўтар леп-
шага падручніка па фізічнай геаграфіі Еўразіі па словах Кальмаковай А. Г.; 10. 
Адзін з буйнейшых чыгуначных вузлоў Беларусі; 11. Другі ў шкале Маоса. 

Падрыхтавау Ягор Левачоу


