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што новага?

НАВIНЫ

1 З 14 па 17 кастрычніка праходзіла 
адна з наймаштабнейшых падзей у гісторыі -   
V міжнародная навуковая канферэнцыя  “ Сучас-
ныя праблемы ландшафтазнаўства і геаэкалогіі”, 
у якой прымалі ўдзел не толькі заслужаныя 
працаўнікі нашага ўніверсітэта, але і шматлікія 
госці – выкладчыкі і навукоўцы з універсітэтаў 
краін садружнасці.

2 Далей, з 27 кастрычніка па 6 лістапада, 
як бы аналізуючы вынікі суладнай шматгадо-
вай працы ўсяго прафесарска-выкладчыцкага 
складу геафака, у чытальнай зале факультэта 
адбывалася выстава навуковай і перыядычнай 
літаратуры, што была выдадзена за апошнія дзе-
сяць гадоў. 

3  5 лістапада адбылося галоўнае мерапры-
емства для геаграфічнага факультэта гэтай во-
сенню -  урачыстае святкаванне Дня Нараджэн-
ня нашай з Вамі Альма-Матар, што праходзіла ў 
актавай зале Ліцэя БДУ

4 12 лістапада ў музеі землязнаўства 
(213 аўд.) прайшоў семінар, асноўнай тэмай 
якога сталі гендарныя правы і магчымасці. 
Правядзенне семінара стала магчымым дзяку-
ючы падтрымцы Шведскага Інстытута ў пар-
тнёрстве з БДУ і Асацыяцыяй Еўрапейскага 
Бізнэсу.  На семінары выступілі як дэкан і 
выкладчыкі геаграфічнага факультэта, так і 
прадстаўнікі іншых арганізацый, такіх як: фонд 
народанасельніцтва ААН, міжнароднае грамад-
скае аб’яднанне «Гендарныя перспектывы», гра-
мадскае аб’яднанне «Саюз жанчын Беларусі», 
група кампаній «British American Tobacco». 
Падчас сустрэчы ўдзельнікамі абмяркоўваліся 
праявы няроўнасці ў жыцці жанчын і муж-
чын, гендарная роўнасць у Беларусі ў кантэк-
сце «мэтаў развіцця тысячагоддзя», раўнапраўe 
супрацоўнікаў у кампаніях, а таксама вобласці 
жыцця, у якіх раўнапраўе было дасягнутае.

5 19 лістапада ў 312 аўдыторыі адбылася 
прызентацыя прац удзельнікаў конкурсу ГІС-
праектаў студэнтаў і магістрантаў ВНУ Беларусі, 
прысвечаная да Міжнароднага дня ГІС. Віншуем 
студэнтаў, якія, па выніках конкурсу, былі 
ўзнагароджаны дыпломамі 1 ступені: 

 
     • у намінацыі «Выкарыстанне ГІС-тэхналогій 
у навуковых даследаваннях» - студэнцкі 
калектыў кафедры глебазнаўства і ЗІС (Ганна 
Моняк, Алена Казімерчык, Уладзіслаў Богуш, 
Аляксей Сазонаў) пад кіраўніцтвам аспіранта 
Сяргея Пракаповіча з праектам «Магчымасці 
аўтаматызацыі працэсаў картаграфічнай 
генералізацыі пры лічбавым буйна- і сярэдне-
масштабным глебавым мапаванні»;

• у намінацыі «Выкарыстанне ГІС-тэхналогій 
у даследаваннях прыкладнога характару» - сту-
дэнт 5 курса кафедры глебазнаўства і ЗІС 
Юрый Ананіч з праектам «Выкарыстанне ГІС-
тэхналогій пры выбары аптымальных калідораў 
для будаўніцтва новых дарог (на прыкладзе Па-
лескай чыгункі)»;

• у намінацыі «Стварэнне ГІС інфармацыйна-
даведачнага або адукацыйнага характару» - 
студэнты 3 курса кафедры геадэзіі і кадастраў 
геадэзічнага факультэта Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Павел Доўгі, Ганна Скаруба, Аляк-
сей Мораў) з праектам «Распрацоўка навучаль-
най аплікацыі ў асяроддзі ГІС».
6 28 лістапада вялікі юбілей святкавалі 

супрацоўнікі кафедры эканамічнай геаграфіі 
Беларусі і дзяржаў Садружнасці – 50 год працы ў 
навуковай сферы адзначыла доктар эканамічных 
навук, прафесар Казлоўская Людміла Васільеўна. 
Шчыра віншуем Людмілу Васільеўну з ганаровай 
датай і зычым ёй далейшых навуковых поспехаў 
і добрага здароўя!
7 30 лістапада ў актавай зале Ліцэя БДУ 

прайшло галоўнае студэнцкае мерапрыемства 
восені – конкурс “Капуснік БДУ 2014”. На гэты 
раз у зборнай першакурснікаў геаграфічнага фа-
культэта трапіць у тройку перможцаў, нажаль, 
не атрымалася. Аднак без узнагарод геафак усё 
роўна не абышоўся – нашы заўзятары атрымалі 
дыплом за лепшую падтрымку каманды, а члены 
каманды былі ўганараваныя дыпломам за леп-
шыя дэкарацыі. Дарэчы, перможцамі конкурсу 
ўпершыню ў гісторыі сталі студэнты-курсанты 
ваеннага факультэта.

За апошнія месяцы на нашым факультэце адбылося шмат розных вельмі цікавых мерапрыемстваў. 
Галоўныя з іх былі, вядома, звязаны са святкаваннем 80-годдзя геафака. А цяпер пра ўсё гэта трохі 
дакладней: 

Падрыхтавала Вікторыя Адружанка
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СТАТЫСТЫКА

ЦIКАВЫЯ ЛIЧБЫ
 

160000 іншаземцаў адпачылі ў беларускіх санаторыях у першыя 8 месяцаў гэтага  
года.

32 разы агулам адпраўляліся студэнты геафака на пераздачу  
па вышэйшай матэматыцы ў мінулую зімовую сесію

4900 метраў над узроўнем мора – абсалютная вышыня, на якой знаходзіцца  
самы высакагорны чыгуначны тунэль у свеце –  

Фэнхашань (тунэль Ветранага Вулкану) у Цібеце, Кітай

291 квіток набылі студэнты на afterparty капусніку геаграфічнага факультэта, які праходзіў  
у клубе “Цэнтр” у ноч з 25-га на 26-га кастрычніка

7:41 хвілін агулам правялі на сцэне Ліцэя БДУ 10 першакурснікаў геафака  
падчас выступу на Капусніку БДУ 25 лістапада

1600 МВт – агульны энергетычны патэнцыял усіх пляцовак на тэрыторыі Беларусі,  
на якіх можна размясціць ветраўстаноўкі

40 год з моманту ўвода ў эксплуатацыю споўніцца інтэрнату №2 у наступным годзе

205 аўдыторыя  
з пачатку лістапада стала кабінетам  

агульнага землязнаўства імя Вольгі Піліпаўны Якушкі

114-гадовая амерыканка Ганна Стоер схлусіла аб  
узросце дзеля таго, каб далучыцца  

да Facebook

50 год працы ў навуковай сферы адзначыла 28 лістапада доктар эканамічных навук, прафесар 
Казлоўская Людміла Васільеўна

Багдан Пачапскі
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лепшую мужчынскую ролю. 
Вусатая «фантастычная экалагічная чац-

вёрка» вырашала праблемы ўзаемаадносін з 
дзяўчынкамі, а жарт пра чарнобыльскага прафе-
сара парваў залю.

Ваенныя  парадавалі усіх песняй «Тры 
чарапахі», якую спявалі разам усе студэнты.

Геолагі адправілі выпускніка не на той цягнік, 
і замест Парыжу ён апынуўся ў  звычайнай бела-
рускай  вёсцы, дзе пасябраваў з каровай Нюркай.

Ну а пераможцамі стала група №5, якая па-
казвала гісторыі з студэнтскага жыцця і апытала 
мінчан: ці ведаюць яны галоўнага спецыяліста 
Гідраметэацэнтра? Сваімі ўражаннямі пасля 
выступлення падзялілася Сядова Лізавета: «Ад-
чуваю сябе часткай дружнай сям’і геафака.» І 
сапраўды, «капустнік» абядноўвае! 

Хачу нагадаць словы ўсімі любімага кіраўніка 
«малявачак»: «Першы курс – упрыгожван-
не геаграфічнага факультэта!» Дзякуй ім за 
цудоўнае свята, якое потым прадоўжылася ў 
клубе. Прыз за лепшы танец  атрымалі дзяўчаты 
з сёмай группы.
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капуста

Самая ўтульная аўдыторыя геафака 
перапоўнена, але гэта не перашкаджае ўсім 
жадаючым атрымаць станоўчыя эмоцыі ад 
галоўнага мерапрыемства на нашым факультэце 
–  Капусніка-2014.

Да пачатку засталіся лічаныя хвіліны,  але 
ўсхваляваныя першакурснікі з ахвотай расказ-
ваюць пра падрыхтоўку да свайго свята: у пя-
тай групы на рэпетыцыі быў страчаны толькі 
тыдзень, а ў першай группы -  амаль шэсць. 
Але выступленні кожнай групы былі сапраўды 
незвычайнымі і цікавымі.

- Мы рэзалі карты праз слёзы: было вельмі 
іх шкада, але мы хацелі ўразіць усіх нашымі 
касцюмамі, галоўны з якіх – глобус, - падзяліўся 
са мной М. Зайцаў (НПД). Першая группа 
імкнулася знайсці адказ на важнае пытанне: а 
навошта я на геафаку? І ў іх гэта атрымалася.

Студэнты з другой групы  ўразілі гледачоў тан-
цам у жоўтых дажджавіках і бітвай Кухарчыкаў, 
якая выклікала усмешку Міхаіла Васільевіча. 
ГІСы таксама жартавалі над самым папулярным 
выкладчыкам, паказаўшы шоу «Палявыя шпа-
ты».  Спявалі пра Кухарчыка і картографы. Іх 
«Доктор зло» атрымаў дыплом за Дунец Кацярына

ГАЛОУНЫ ДЗЕНЬ У ЖЫЦЦI ПЕРШАКУРСНIКАУ  
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прасторава-часавы кантынуум

РЭЖЫМ СТАЛЕННЯ
Прынамсі 5 год (некаторыя студэнты – ўжо 4) свайго жыцця мы аддаем геаграфічнаму факультэту 
– немалы тэрмін. Менавіта тут адбываецца нашае сталенне – ад непаўналетніх першакурснікаў да 
поўнасцю самастойных 22-гадовых выпускнікоў. Падчас гэтага сталення змяняюцца і прыярытэты. 
Гэта, безумоўна, накладвае адбітак і на распарадак дня. ”Экватар” вырашыў пацікавіцца ў нашых 
студэнтаў, як выглядае іхні тыповы будні дзень, і паспрабаваў намаляваць карціну змянення рэжыму 
дня ў працэсе сталення. Вось што з гэтага атрымалася.
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ДАША ЧАПУРКА
1 КУРС, 2 ГРУПА 

Прачынаюся, за-
варваю каву і іду ў 
душ. Кожны раз ад-
чайна спрабую са-
брацца ды прыбег-
чы на пары ў час, але 
ж не заўсёды ў мяне 
гэта атрымліваецца. 
Што ж тут скажаш? 
Дзяўчына :)

З а к а н ч в а ю ц ц а 
заняткі - і я спяша-
юся дамоў на абед. 
Там гатую сабе ежу 
і, адначасова, не-
шта чытаю, гляджу 
фільмы або сёрфлю 
ў інтэрнэце.

Еду на гульню 
або трэніроўку па 
“Што? Дзе? Калі?”.

Стомленая вярта-
юся дадому і спра-
бую легчы спаць на 
некалькі гадзін.

АНДРЭЙ ТАЛПІНСКІ
3 КУРС, 6 ГРУПА 

ІРА ШАХНОВІЧ 
4 КУРС, 1 ГРУПА 

АЛЯКСАНДР МАРКЕВІЧ 
5 КУРС, 1 ГРУПА 

Невялікі шпацыр 
па беразе Свіслачы. 

Вяртаюся дадому 
з думкамі аб ночы 
адзін на адзін з 
падручнікамі ды 
канспектамі. Спра-
бую легчы спаць як 
мага раней, але ж і 
гэта часам невыка-
нальная задача.

Звініць будзільнік, 
пасля чаго хвілін 
10 ідзе змаганне з 
уласнай лянотай і 
не спыняюцца спро-
бы ўстаць з цёплага 
і ўтульнага ложку і 
рухацца насустрач 
новаму дню. Далей 
усё як і ва ўсіх – кава, 
бутэрбродыкі, душ - і 
на пары.
Прыблізна ў гэты час 
канчаюцца заняткі, 
але з любімым геа-
факам рэдка ўдаецца 
развітацца адразу. 
Як правіла, далей 
пачынаецца самае 
прыемнае – грамад-
ская дзейнасць – 
СтудСаюз, валанцё-
ры БРСМ. Паўсюль 
сходы, арганізацыя 
чаго-небудзь нова-
га і цікавага. Гэта, 
безумоўна, зацяг-
вае з галавою. Рэд-
ка атрымліваецца 
вызваліцца адра-
зу пасля пар, але ў 
тыя дні, калі гэта 
ўдаецца, спаткаюся са 
школьнымі сябрамі – 
узгадваем школьныя 
гады з тугой і кро-
пляй настальгіі.
Прыходжу дадому, 
перакусваю і сядаю 
за вучобу…прынамсі 
спрабую. Часцяком з 
суседзямі па кватэры 
выбіраемся на позні 
шпацыр у тутэйшы 
парк.

Дзень заканчваец-
ца ў мяне ў цёплым 
і мяккім ложку з 
кніжкай і кубачкам 
гарбаты пад рукою. У 
колькі засну- ўжо за-
лежыць не ад мяне, а 
ад кнігі.

Звычайна мой дзень 
пачынаецца ў гэты 
час. Кубак кавы і 
душ дапамагаюць 
прачнуцца і пачаць 
новы дзень. Далей 
збіраюся з сіламі і 
іду на працу.

Прыходжу на пра-
цу. Там знаходжуся 
да 14:00, бо на пары 
звычайна трэба ісці 
да 14:30.

У гэты час пачына-
ецца вучоба.

Канчаюцца заняткі. 
Наперадзе вечар, за 
які трэба паспець 
шмат чаго зрабіць 
– павучыцца трохі 
або папрацаваць (у 
залежнасці ад таго, 
што важней зрабіць 
на заўтра), а калі 
пашанцуе і вечар 
будзе вольным, то 
можна наведацца ў 
магазін, пачытаць 
кніжку або пера-
гледзець любімы 
серыял. 

Пачынаю класціся 
спаць. Калі ўсё 
складваецца ўдала, 
то хутка засы-
наю напярэдадні 
заўтрашняга дня.

Пад'ём за 2 гадзіны да 
ўроку. Далей па раскладзе 
каша, кава, душ і выхад з 
дому. У школу прыязджаю 
ў 8:50.

Пачатак урокаў у школе. 
Адводжу два-тры заняткі і 
еду дадому.

Часцей за ўсё ў гэты час 
ужо прыязджаю дамоў, ем 
яечню і кладуся спаць.

Прачынаюся, умываюся, 
гладжу штаны ды кашу-
лю, п’ю каву і іду на пра-
цу. Ехаць да месца працы 
гадзіну – прыязджаю туды 
ў 17:15.

(Падчас апытання праходзіў 
педагагічную практыку) 

Заканчваю працаваць. 
У некаторыя дні, акрамя 
асноўнай працы, еду яшчэ 
на ану кропку і з 21:00 па 
22:00 працую там.

Нарэшце прыязджаю 
дамоў. Гатую вячэру, ем, 
умываюся і сядаю за кам-
путар. Калі заўтра зноў 
урок, то рыхтую матэры-
ял, а калі наступны дзень 
свабодны ад урокаў – 
гляджу кіно/серыял.
Засынаю ў сярэднім толькі 
ў 4:00. Далей усё па рас-
кладзе. 

Падрыхтаваў Багдан Пачапскі



Пасля цяжкага і насычанага дня кожны чалавек марыць аб тым, каб хоць трошкі часу надаць сваёй 
любімай справе. Вельмі добра, калі гэтая справа не абмяжоўваецца канапай, тэлэвізарам ці навіннай 
стужкай у «Вконтакте».  Аднак сённе размова пойдзе не аб тым, якой яшчэ справай вы змаглі б заняц-
ца, а аб тым, чым жа такім цікавым займаюцца тыя, хто кожны дзень прыходзіць у аўдыторыі  і дае 
нам веды? Я спытаў у некаторых выкладчыкаў, як яны праводзяць свой вольны час... 
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КАЛI ЁСЦЬ ХВIЛIНКА

Яўген Анатольевіч Казлоў
У вольны час я люблю збіраць маркі, аднак яго 
вечна не хапае нават для спраў па працы.

І ў адных выкладчыкаў, нават няма часу і пасля 
пар...

Аляксандр Мікалаевіч Матузка
Увесь свой час я займаюсь паленталогіяй. 
У музей землязнаўства прыносяць розныя 
ўзоры мінералаў, горных парод, і ты сядзішь, 
разбіраешся, якія ў музее пакінуць, якія 
выкінуць, а якія даць студэнтам, каб вучыліся. 
Ну, а калі ўжо вось не магу працаваць, то іду ў 
оперны тэатр, паслухаць музыку. Але не адну 
музыку, а і ўбачыць пад гэту музыку дзейства! 
Тады, адпачыўшы духам, я зноў вяртаюсь да 
палеанталогіі.

Другія паставіліся да пытання з гумарам: 

Трэція у вольны час займаюцца сваімі справамі, 
аднак не забываюць і аб працы:

Андрэй Пятровіч Безручонак
Ой-ой-ой, які вольны час?! Паміж бібліятэкай, 
кафедрай і аўдыторыей нават перадыхнуць не 
атрымоўваецца! Выходзіш з архіваў Нацыя-
нальный бібліятэкі, а сонейка ўжо заходзіць. Ні 
хвілінкі, каб зайсці у бар з сябрамі, паіграць на 
гітары, альбо куды-небудзь з’ездзіць. 

Наталля Міхайлаўна Пісарчук
У вольны час ад работы, я займаюся канды-
датскай дысертацыей, чытаю кнігі, займаюсь 
мадэляваннем верхняга адзення, хаджу на 
спартыўныя трэніроўкі... А больш свабоднага 
часу і няма!

Сяргей Мікалаевіч Пракаповіч
Кожны чацвер я хаджу здаваць кроў па 
Дзяржаўнай праграме, перад гэтым, у сераду, я 
іду ў лазню и добранька паруся, каб прачысціць 
кроў. Яшчэ я пішу дысертацыю. Ну, і мне вельмі 
падабаецца спадарожнічаць.

Чацвёртыя проста распавялі, чым яны любяць 
займацца у вольны час:

Вольга Міхайлаўна Кавалеўская
Мне вельмі падабаецца маляваць. У дзяцінстве я 
скончыла мастацкую школу. Цяпер малюю раз-
ам з дачкамі, якія таксама ходзяць ў мастацкую 
школу. Яшчэ ў вольны час люблю чытаць.
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Міхаіл Васільевіч Кухарчык
На выхадныя я езджу на дачу. Маё хобі — гэта 
сталярныя работы. У мяне ёсць шмат сталярных 
інструментаў, спецыяльна купляю добрай якасці 
дошкі і раблю з іх нескладаныя рэчы: паліцы, 
шпакоўні. Але больш за ўсё я люблю рабіць 
невялічкія драўляные лаўкі, якія я шліфую і па-
крываю лакам. Вельмі цудоўна атрымоўваецца! 
Яшчэ, калі адчыняецца сезон палявання, 
я езжу на паляванне з Пятром Анісавічам 
Мітраховічам. Лічу, что гэта самае вялікае зада-
вальненне для мяне ў жыцці. Прычым, мне пада-
баецца не забіваць жывёл, а тое пачуццё, якое я 
атрымліваю, калі мне ўдаецца іх абхітрыць.

“Прывет”, геафак! Вось ужо тры доўгя меся-
цы я старанна вучуся ва Універсітэце Бардо. 
Вырашыў падзяліцца з шаноўнымі чытачамі 
сваім досведам, досведам жыцця.

Прыляцеўшы ў гэтую краіну (гэта Францыя, 
дарэчы: даведка для студэнтаў-негеографаў),  
я быў адразу ўражаны ўзроўнем ветлівасці 
французаў. Заўсёды павітаюцца, удзячаць, выба-
чацца. Гэта не ў нас “жэншчына вы выходзіце?”, 
тут скажуць “Пардон”. Калі здагадаюцца, што я 
замежнік, спытаюць, мо вам лепей па-ангельску? 
І заўсёды ўсмешка на твары. Можна проста ісьці 
і ўсміхнуцца - і ты абавязкова атрымаеш адказ. 
Паспрабуйце ў Мінскім метро. 

Што тычыцца ўніверсітэцкага інтэрнату – 
то скажу вось што: мне было лягчэй засяліцца 
ў свой пакой будучы цёмным замежнікам, чым 
у наш беларускі. І гэта, паверце, не таму, што я 
замежнік. 10 хвілін, 1 дакумент і 1 фатаздымак 
– вуаля. Безумоўна, ёсьць адрозьненні і ў аду-
кацыйным працэсе. Так, напрыклад, на лекцы-
ях ціха-ціха, усе пішуць канспекты, і для мяне 
гэта было дзіўна. Але потым я зразумеў, што з-за 
таго, што такая практыка як “энкі ў журнале” 
тут адсутнічае і калі ты прыйшоў на лекцыю – то 
не губляеш дарэмна час. Таму і ніхто нікому не 
замінае. Практычныя заняткі мне падабаюцца 
ўсё ж такі ў БДУ. Бо тут табе далі заданне - і тут 
жа яго выкладчык разабраў на дошцы, і ніякіх 
адзнакаў. Толькі за прамежкавае тэставанне, 
здаецца 2 ці 3 разы на семестар. Ну і, канешне 
ж, экзамены, што наперадзе. І увогуле адукацыя 
больш накіравана на тое, што ты сам, сам вучыш 
і сам тлумачыш сабе. Калі на лекцыі ў Беларусі 
ты баішся няправільна адказаць на пытанне лек-
тара – то тут ты баішся не зразумець лектара. 

Агулам наш універсітэт і наш факультэт дае 
добрыя веды. Я гэта зразумеў. Але гэтыя веды 
трэба адчыніць і ўзяць. Навука, як і мастацтва,- 
рэч без межаў. Не губляйце час, вучыцеся! Гэта 
цудоўна – вучыцца без дадатковых аперацый пе-
ракладу. Трэба гэта шанаваць.

У ФРАНЦЫI НЯМА “Н” ?

Вось мы і ўбачылі, чым займаюцца выкладчыкі... 
Аднак чым займаюцца ў вольны час маладыя 
розумы? Я вырашыў спытаць іх, каб вы змаглі 
параўнаць іхнiя адказы: 

Аляксандр Кібук (5 курс)
У мяне две працы, вольнага часу амаль і няма, а 
калі ён з' яўляецца, то я праводжу яго са сваёй 
дзяўчынай і з сябрамі.

Максім Кучар (2 курс)
Сябры, прагулкі, пазітыў. Спрабую 
падпрацоўваць і пакідаць час для сябе.

Валерый Сахно (4 курс)
Праводжу час са сваёй дзяўчынай і сябрамі, лю-
блю паглядзець навуковыя перадачы, асвойваю 
новыя кампутарныя праграмы. Раней яшчэ вер-
шы пісаў. Ну і працягваю займацца валанцёр-
ствам.

Ну, вось таямніца і адкрыта, чым займаюцца ў 
вольны час выкладчыкі і студэнты.  Усім да су-
стрэчы!

Ягор ЛевачоўЦікавіўся Павел Клімаў



Прайшло вось ўжо 5 гадоў пасля таго, як я пакінуў 
“alma mater” БДУ і пайшоў насустрач вялікаму і 
сапраўднаму жыццю. На 5 курсе ўжо было не так шмат 
заняткаў і мы з некалькімі сябрамі заняліся нашай 
уласнай геадэзічнай кампаніяй. Дарэчы, прыдумалі яе 
ў полі, на практыцы па геафізіцы. Гэта былі два выдат-
ныя гады, падчас якіх я спазнаў прыкладную геадэзію, 
картаграфію, а таксама абшары Мінскай вобласці. По-
тым дадалася і геалогія, але гэта ўжо іншая гісторыя.

У Амерыку я трапіў выпадкова. Адзін сябар 
прапанаваў запоўніць дакументы на “green card“ у ЗША 
ў адным з цэнтраў Мінска. Я пабіўся з сябрам аб заклад, 
што выйграю, і забыўся пра гэта. І вось праз паўгады, 
калі ўсе мае планы былі пабудаваныя, жыццё здавала-
ся зразумелым і бізнес наладжваўся, я раптам атрымаў 
жоўты канверт з штата Кентукі, у якім па-ангельску 
было напісана, што я сярод тых пяцідзесяці тысяч люд-
зей, якія ў 2010 годзе выйгралі латарэю “green card“. Я 
адразу патэлефанаваў у цэнтр і ўдакладніў, ці не падма-
нываюць мяне? Апынулася, што гэта не падман... і праз 
паўгадзіны я прапанаваў сваёй будучай жонцы ехаць са 
мной.

Калі мы з жонкай прыехалі ў Бруклін, стаяла ана-
мальная спякота, градусаў 35.  Не было нават чым ды-
хаць і бэтонны мяшок пад назвай “Нью-Ёрк” плавіўся 
на сонцы. Таксі прывезла нас да майго сябра, таксама 
імігранта з Беларусі і былога старасты маей групы. Гэты 
неверагодны і вельмі працаздольны чалавек шмат у 
чым нам дапамог і сваім прыкладам абудзіў у нас жа-
данне змагацца за светлую будучыню ў Амерыцы.

Раёнчык быў не з лепшых. Будынкі 30- х гадоў,  дзіўна 
апранутыя людзі, машыны. Адразу кінуўся ў вочы хло-
пец рускага выгляду ў кепцы і спартыўных штанах, які 
рабіў самакрутку. Ён агледзеў нас і са здзіўленым вы-
глядам спытаў па-руску: «Чо приехали?» Атрымаўшы 
адказ, што прыехалі жыць, ён ухмыльнуўся, паціснуў 
плячыма і спытаў: «А делать что умеете?». Я сказаў, 
што я геолаг, а жонка - банкір. Ён падумаў і разважліва 
прамовіў: «Банкир... ну это тебе значит туда!» - і 
паказаў пальцам на лінію хмарачосаў Манхэтана, якая 
віднелася здалёк. «А тебе, геолог, даже не знаю. В Нью 
Йорке геологов не держат. Тебе, наверное, вон к этим!» 
- ён паказаў пальцам на сітхаў, дарожных рабочых, якія 
праз дарогу дзяўблі адбойнымі малаткамі тратуар.

 Ангельскую мову я ведаў са школы даволі нядрэн-
на. Вучыўся з 7 па 10 клас школы на ангельскай мове, 
здаў TOEFL на 3 курсе. Негледзячы на гэта, калі я пачаў 
шукаць працу ў Нью-Ёрку, першыя гутаркі былі ў 

асноўным  па  тэлефоне. Часта  з-за спецыфікі 
вымаўлення не толькі асобных словаў, але і пытанняў 
зразумець не ўдавалася. Я вырашыў, што раз я выйграў 
“грынкарту”, а не змагаўся за яе, як многія імігранты, 
бежанцы і іншыя прыезджыя з праблемамі, я не буду 
шукаць “junk – jobs” (нізкааплатная некваліфікаваная 
праца).

У мяне было адразу 4 рэзюмэ. Першае - тэхнічнае, 
для вакансій на пазіцыі інжынера, геадэзіста, тэхніка, 
IT-персаналу і інш. Другое было перакладчыцкае - я 
ведаю ангельскую, нямецкую і рускую мовы (белару-
кую, на жаль, не) і разлічваў на тое, што ў Амерыцы 
шмат рускамоўных і, магчыма, сярод іх знойдзецца мой 
працадаўца. Трэцяе рэзюмэ было на пасаду менеджара. 
У мяне быў пэўны вопыт арганізацыі кампаніі ў Беларусі, 
а таксама досвед працы ў якасці прараба і менеджара 
на канферэнцыях па страхаванню. Увогуле, кіраваць - 
гэта не капаць, так што ад менеджарскіх пазіцый я не 
адмаўляўся. У Расіі і Беларусі ўсе «асаблівыя»  прафесіі 
называюць менеджарскімі, я толькі потым даведаўся, 
што ў ЗША гэта не так і менеджар там - гэта чалавек 
вельмі прафесійны, а галоўнае - з добрым досведам. І 
чацвёртае рэзюмэ было геалагічнае. Пазіцый геола-
га было зусім не шмат, яны былі ў асноўным у месцах 
здабычы карысных выкапняў у такіх штатах, як Тэхас, 
Паўночная Дакота і Каларада.

У мяне так і не атрымалася знайсці працу па 
спецыяльнасці ў Нью-Ёрку. Увогуле, я прабыў там 2,5 
месяцы і паспеў папрацаваць трэнерам па плаванні для 
дзяцей (у асноўным афраамерыканцаў) і арганізатарам 
перасылкі ў Расію тэхнікі і рэчаў з Inrernet-аўкцыёнаў 
і крамаў. Гэта значыць, праца з няпоўнай занятасцю і 
невысокай аплатай. Грошы, якія мы прывязлі з сабой, 
хутка павінны былі скончыцца. Арэнда студыі на Брай-
тан Біч сярод пенсіянераў з Адэсы абыходзілася нам ў 
1500$ ў месяц і я з настальгіяй
успамінаў сваю ўласную кватэру ў Вяснянцы.

Зусім выпадкова я знайшоў сяброў, якія прапанавалі 
пажыць у іх пустуючай кватэры ў Маямі. Мы вырашылі 
пакінуць Нью-Ёрк на нейкі час і адправіцца ў субтропікі 
паглядзець новы штат і паспрабаваць сябе там. 
Не буду падрабязна казаць аб тым, што з самага пачатку 
поспеха не было на нашым баку. Мала таго, што з ква-
тэры сяброў нас выгналі, прыстрашыўшы судом. Тава-
рыства ўласнікаў дома патлумачыла гэта тым , што мы 
не падалі дакументы перад засяленнем і не зусім шчы-
ры давераны сяброў паскорыў працэс высялення.
Апагеем няўдач стаў трэці дзень у Фларыдзе, калі мы 
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ПОГЛЯД З-ЗА МЯЖЫ

Гэты артыкул - адказ на азін з шматлікіх лістоў да нашых выпускнікоў з просьбай падзяліцца сваім досведам жыц-
ця і працы за мяжой (матэрыял змешчаны ў папярэднім выпуску «Экватара»). Мы публікуем яго асобна і вельмі 
ўдзячны аўтару, які не пашкадаваў свайго часу і падараваў нашым чытачам свае ўспаміны і ўражанні!

З вялікім прывітаннем 
ад выпускніка кафедры дынамічнай геалогіі Геаграфічнага факультэта БДУ,

Паўлава Мікалая

АПОВЕСЦЬ ПЭУНАГА ЭМIГРАНТА: ЛIСТ З АМЕРЫКI



вырашылі паглядзець Маямі і арандавалі скутар.  
Як толькі мы выехалі з крамы, пачаўся самы сапраўдны 
ўраган. Мы прамоклі да ніткі і, калі прыпаўзлі дадо-
му, сталі сур’ёзна думаць, што трэба пачынаць па-
сапраўднаму  змагацца  за  месца  пад сонцам у чужой 
краіне.

Неўзабаве нам пашанцавала. З жыллём усё 
наладзілася. Мы знайшлі маленькую кватэру ў пасёл-
ку для пенсіянераў, але з басейнамі і тэніснымі кортамі. 
А затым, літаральна на першым сумоўі, мяне ўзялі ма-
лодшым геолагам у буйную кампанію, якая займаецца 
экалагічным кансалтынгам.

Пра дыплом. Калі ў будучыні Вы думаеце паступіць 
у амерыканскі або еўрапейскі ўніверсітэт альбо 
ўладкавацца на працу, то трэба зрабіць наступнае. 
Пасля заканчэння ўніверсітэта трэба ўзяць свой ды-
плом і аднесці да перакладчыкаў (я перакладаў усё сам, 
але потым усё роўна аднёс да перакладчыкаў – каб за-
сведчыць). Далей копіі дыплома і пераклады трэба 
запэўніць на факультэце і ў бухгалтэрыі , паставіўшы 
штамп факультэта і БДУ. Такіх набораў копій трэба 
зрабіць некалькі, я зрабіў 5. Потым купляецца некалькі 
канвертаў памеру А4. У кожны канверт укладваецца 
копія дыплома з пячаткамі, пераклад і пажадана ліст на 
ангельскай мове ад ВНУ (з пячаткамі) аб тым, што вы 
сапраўды скончылі ўніверсітэт і няма ніякіх сумневаў, 
што Вашы копіі і ацэнкі дакладныя. Затым канверты 
заляпляюцца і на канверты, у месцы, дзе яны заля-
пляюцца, ставіцца круглая пячатка ВНУ. Такім чынам, 
калі Вы прыедзеце ў іншую краіну, вам не трэба будзе 
вяртацца ва ўніверсітэт, каб зрабіць усё гэта. Такі кан-
верт можна ўручыць альбо працадаўцы, альбо ў новы 
ўніверсітэт. Такім чынам, Вам будзе лёгка даказаць, 
што вы сапраўды маеце вышэйшую адукацыю.

І яшчэ: у ЗША зусім ніхто не ведае , што такое 
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”, там важна не які 
ў вас дыплом, а што вы рэальна ўмееце і ведаеце. Там 
прызнаюцца толькі мясцовыя ВНУ і замежным дыпло-
мам пахваліцца не атрымаецца.

Пра працу. Я прапрацаваў у экалагічным кансал-
тынгу каля 2 гадоў. Атрымаў павышэнне да штатна-
га геолага. Мы працавалі над экалагічнымі праектамі 
для кампаній Shell і ExxonMobil. У мае абавязкі 
ўваходзіў: маніторынг грунтавых вод на забруджван-
не нафтапрадуктамі, вылучэнне і вызначэнне міграцыі 
забруджвальных плюмаў, напісанне справаздач і па-
будова карт з разрэзамі. А таксама, пастаянная праца 
з лабараторыяй па аналізе вады і глебаў. Каля 3 раз 
на тыдзень палявыя працы. У полі мы займаліся ў 
асноўным кантролем мантажу станцый па ачыстцы 
падземных вод, кантролем над экскавацыямі забруд-
жаных глебаў, адборам глебавых і водных пробаў. Так-
сама асноўнай працай з’яўляўся кантроль над забоем 
свідравін для маніторынгу падземных вод і геалагічнае 
апісанне грунтоў.
Вельмі шмат увагі ў ЗША надаюць бяспецы. Кожны вы-
езд і знахожданне на аб’екце - гэта складаная і дэталёвая 
праца над кантролем за правядзенне работ, за працай 
персаналу і яго бяспекай. Экалагічны кансалтынг - гэта

ў першую чаргу пасрэдніцкі бізнес паміж буйнымі 
нафтаздабыўнымі кампаніямі і экалагічным дэпар-
таментам ЗША. Законы па экалогіі вельмі строгія, 
аб’ектыўныя і, галоўнае, - яны працуюць, а патрабаванні 
да працы вельмі высокія. Зарплата - адэкватная па-
трабаванням. З ведаў, атрыманых ва ўнівесітэце, 
спатрэбіліся: пабудова карт і геалагічных разрэзаў, 
базавая хімія, базавая гідрагеалогія, бурэнне (вельмі 
спатрэбілася), літалогія і агульная геалогія. Мая праца 
больш датычыцца экалогіі, але геалогія была таксама. 
Вельмі цэняцца ў ЗША геафізікі і геадэзісты, а таксама 
разнастайныя інжынеры нафтагазавай галіны.

«+» і «-» працы за мяжой ў параўнанні з нашай 
краінай. Гэта філасофскае і асабістае пытанне. Сучас-
нае пакаленне - гэта дзеці свету, а не адной краіны. 
Цяпер межы сціраюцца. Жыць можна ўсюды, быў бы 
чалавек  здольны даваць грамадству, у якім жыве, не-
абходную працу.

Я нарадзіўся і вырас у Маскве. У Мінску апынуўся 
даволі выпадкова. (Выпадковасці ў маім жыцці здара-
юцца часта, але я ніколі аб гэтым не шкадую). Я жыў 
у Германіі прыблізна паўгады, у Тайландзе, у Грузіі, у 
ЗША, у іншых краінах падарожнічаў. Усюды свае плю-
сы і мінусы. Усюды ёсць адказнасць і абавязак, праўда 
і хлусня, шчасце і гора. Але толькі на Радзіме ёсць спа-
кой душы, адчуванне дома, радасць у вачах блізкіх люд-
зей, магілы продкаў, старыя сябры… І гэта невымоўнае 
адчуванне прыцягнення і адзінства з роднай зямлёй і 
культурай.

Калі аб’ектыўна, у Мінску нават у параўнанні з Аме-
рыкай жыць выдатна. Ёсць мінусы з прыбыткамі, але, 
калі іх вырашыць, то Мінск па развіцці інфраструктуры, 
бяспекі, прыродным асаблівасцям і шматлікіх іншых 
параметрах не саступае іншым гарадам-мільённікам 
свету. Важна і тое, што жыццё ў краіне з роднай мовай 
больш натуральнае.

Што да працы, ЗША - гэта капіталістычная краіна. 
Усё, што працуе ў ЗША, альбо выгадна, альбо гэта за-
чыняецца. Узровень дзелавых адносін у ЗША бяс-
спрэчна вышэйшы, чым у многіх краінах. Развітасць 
рынкаў у ЗША нельга параўнаць з рынкамі такіх аднос-
на невялікіх краін, як Беларусь. Праца і грошы ў ЗША 
- гэта галоўныя каштоўнасці грамадства. Працуюць 
там шмат, якасна і без пытанняў «Навошта?». Высновы 
можна зрабіць самастойна і падкрэсліць сутнасць: пра-
цаваць трэба шмат і якасна - гэта і ёсць заклад поспеху.

Пажаданні студэнтам геафаку: не губляйце час, гэта 
не на Вашу карысць. У свеце вельмі моцная канкурэн-
цыя. Кожны сам за сябе. Падчас 5 гадоў Вашай вучобы 
зрабіце ўсё магчымае, каб атрымаць патрэбныя, су-
часныя, якасныя веды і практыку. Патрабуйце якасці 
ў рабоце выкладчыкаў, патрабуйце, каб яны давалі 
больш. Не глядзіце ў бок гультаёў, яны хутка стануць 
няўдачнікамі. Цягніцеся да ведаў і бярыце прыклад з 
паспяховых, толькі тады Вы зможаце пабудаваць сваё 
жыццё ў шчасці і дастатку  на сваёй Радзіме.
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10   2014•снежань•Экватар   

вольная старонка

1) Вызначыцеся, у якой краіне Вы знаходзіцеся. Ван-
друючы аўтаспынам, заўсёды трэба мець на ўвазе на-
цыянальныя асаблівасці жыхароў той краіны, у якую 
Вам давялося ехаць – каб пазбегнуць рознага роду 
непаразуменняў. Напрыклад, не варта здзіўляцца, 
калі ў Расіі вадзіцелі, якія праязджаюць міма, паказва-
юць Вам свае сярэднія пальцы, або ў Сярэдней Азіі па 
заканчэнні паездкі Вас папросяць заплаціць. Для больш 
падрабязнай інфармацыі па краінах і асаблівасцях 
аўтаспыну ў іх ёсць выдатны рэсурс – hitchwiki.org.

2) Вызначыцеся, куды едзеце. Як бы смешна ні 
гучала назва гэтага пункту, але, праўда, усім трэба 
ўсведамляць, куда яны накіроўваюцца – прынамсі 
для таго, каб не апынуцца пасярод поля ў тры гадзіны 
ночы. Калі, дапусцім, Вы ўлетку едзеце ў Кіеў, і па да-
розе туды а 9 гадзіне вечара лёс занёс Вас на запраўку 
на выездзе з Чарнігава, то вельмі безразважным будзе 
сесці да якога-небудзь дачніка, які правязе Вас 20 км і 
высадзіць пасярод лесу. Лепей стаяць далей на той жа 
запраўцы, пакуль не зловіце машыну да Кіева.

3) Правільна абярыце месца. Гэты пункт з’яўляецца 
лагічным працягам папярэдняга. Лепш за ўсё лавіць 
машыну ў месцах, дзе аўтамабілі зніжаюць хуткасць. 
Гэтае месца мусіць добра праглядацца здалёк, каб 
вадзіцель вас заўважыў, а, калі стопіце ноччу, то гэтае 
месца мусіць добра асвятляцца. Будзе лепш, калі такім 
месцам стане запраўка або матэль, дзе заўсёды мож-
на наладзіць кантакт з людзьмі і проста дамовіцца з 
вадзіцелем, замест таго, каб мерзнуць ці смажыцца на 
трасе.

4) Знешні выгляд: усмешка. З гэтым пунктам, па-
мойму, усё вельмі ясна. Заўсёды стаўце сябе на месца 
вадзіцеля, які, праязджаючы міма Вас, павінен захацець 
спыніцца. Вы павінны быць ахайна апранутыя, вымы-
тыя, акуратна пастрыжаныя (аніякай барады Гендаль-
фа!). Будзе лепш, калі сваім выглядам Вы будзеце па-
добныя на падарожніка (тут нам дапаможа вялізарны 
заплечнік). Далей – міміка. Нікому не падабаюцца 
кіслыя міны. Нават калі Вы стаіце на адным месцы ўжо 
4 гадзіны ў шалёную спякоту, нельга, каб гэта чыта-
лася на выразе вашага твару. Шчыра ветліва глядзіце 
вадзіцелям у вочы і усмехайцеся – гэта рэальна працуе.

5) Не сядайце да каго папала. Тут таксама ўсё вельмі 
зразумела. На дарозе досыць вар’ятаў, і, калі часця-
ком па іх выглядзе гэтага і не скажаш, то, прынамсі, 
можна мінімальна засцерагчыся, адмаўляючы ў па-
ездцы п’яным кіроўцам ды вадзіцелям з турэмнымі 
татуіроўкамі.

6) Ненадакучліва імкніцеся завесці гутарку. У сваёй 
большасці вадзіцелі бяруць спадарожнікаў для таго, 
каб ім не было сумна ехаць. 

Дальнабойнікі часта сажаюць да сабе людзей, каб тыя 
не давалі ім заснуць. Таму нават не думайце аб тым, каб 
залезці ў аўтамабіль і адразу адключыцца. Ініцыятыва 
ў дыялогу павінна належыць Вам. Проста на праця-
гу першых дзвюх хвілін задавайце простыя пытанні 
вадзіцелю. Калі ён пойдзе на кантакт – добра, пра-
цягвайце гутарыць; калі не – нічога, можаце заняцца 
сваімі справамі (паспаць, пачытаць, паслухаць музыку, 
пазаліпаць у акно).

7) Не лайцеся і не рабіцеся нахабнымі. Увогуле я 
стараюся абыходзіць бокам вострыя тэмы (палітыка, 
рэлігія, наогул жыццёвыя каштоўнасці), але ж калі Ваш 
рамізнік ну вееельмі хоча расказаць сваё меркаванне 
аб бандэраўцах, прыкіньцеся Гандзі ды маўкліва вы-
слухайце. Не трэба спрачацца. Пагадзіцеся – Вам зусім 
не на руку бойка з вадзіцелем або сітуацыя, калі ён Вас 
проста высадзіць дзе-небудзь пасярод казахскага стэпу. 
Кожны мае права на асабістае меркаванне. Мала таго, 
кожны лічыць сваё меркаванне адзіна правільным, 
таму не варта спрабаваць навучыць жыццю абсалютна 
чужога Вам чалавека.

8) Вадзіцель заўжды правы. Заўсёды памятайце, 
што Вы – госць. Вам бязвыплатна аказваюць паслугу, 
таму не трэба лезці са сваім статутам у чужы кляштар. 
Калі дальнабойнік папрасіў Вас разбуцца пры пасад-
цы – разбуйцеся. Не жадаеце – у Вас заўсёды ёсць пра-
ва далікатна адмовіцца ад ягонай дапамогі і застацца 
стопіць далей.

9) Будзьце пільнымі. Гэты пункт з оперы неадэкват-
ных вадзіцеляў. Калі Вы ўсё ж такі трапілі ў аўтамабіль 
да п’янага ці, не дай Божа, яшчэ якога вадзіцеля, заўсёды 
будзьце гатовыя выхапіць руль з ягоных рук і вырата-
ваць прынамсі два жыцці. Калі ў Ваш адрас пачына-
юць праяўляць агрэсію, то лепей далікатна папрасіце 
высадзіць вас прама там, дзе Вы знаходзіцеся. А калі 
справа ўсё ж дайшла да бойкі – біцеся. Ніхто Вам не 
дапаможа і не выратуе, калі не Вы самі. Траса – гэта 
джунглі.

10) Выходзячы з машыны, падзякуйце кіроўцы і не 
забывайцеся пра свае рэчы. Памятайце, што вам аказалі 
паслугу, так што прынамсі “дзякуй” і “шчаслівай дарогі” 
гэты чалавек заслужыў. Часам я пакідаю маленькія 
падарункі ў выглядзе розных цацанак, якія асабліва 
спадабаліся вадзіцелям. І нічога не забывайце! У 99% 
выпадкаў забытая ў машыне рэч ужо ніколі не вернец-
ца.

А ўвогуле – нічога не бойцеся і падарожнічайце. Ад-
крывайце новыя краіны і гарады, знаёмцеся з цікавымі 
людзьмі і атрымлівайце асалоду ад краявідаў, якіх до-
сыць у кожным акенцы кожнага аўтамабілю. Усім до-
брага шляху і да сустрэчы на дарозе!

Алекс Мялевіч

Як і абяцалася ў мінулым нумары, з гэтага выпуску ў “Экватары” існуе рубрыка “Вольная старонка”. Першым чала-
векам, які пагадзіўся падзяліцца з намі сваімі думкамі ў выглядзе артыкула, стаў студэнт 4 курса завочнага аддзя-
лення на нашым факультэце – Алекс Мялевіч. Галоўнае хобі Алекса, як і ў большасці географаў, – вандроўкі, а асноўны 
спосаб перамяшчэння – аўтаспын. Напэўна, менавіта таму ён вырашыў падзяліцца з чытачамі сваім вопытам у 
дадзенай сферы.
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Для беларускай мовы ўласцівы народны іменнік, які характарызуецца адсутнасцю адной строга за-
мацаванай формы, як у рускай праваслаўнай традыцыі (напр., Юрась, Юрок, Юрка, Юры, а не толькі 
Юрый). Давайце паспрабуем знайсці адпаведнікі.

Па гарызанталі: 2.Іосіф - …; 5.Фёдар - …; 6.Афанасій - …; 7.Мікалай - …; 8.Аркадзій - …; 10.Магда-
лена - …; 12.Лаўрэнцій - …; 15.Ілля - …; 18.Міхаіл - …; 22.Віталій - …; 23.Сяргей - …; 24.Іван альбо 
Ян - …; 27.Аляксандр альбо Аляксей - …; 28.Генадзій - …;

Па вертыкалі:  1.Васілій - …; 3.Філіп - …; 4.Багдан - …; 9.Юрый - …; 11.Анастасія - …; 13.Ся-
мён - …; 14.Алена - …; 16.Андрэй - …; 17.Антон - …; 19.Дзмітрый - …; 20.Анэта - …; 21.Іван - …; 
22.Вікенцій - …; 25.Елізавета - …; 26.Даніла - ….
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крыжаванка

Алекс Мялевіч

Ягор Левачоў

Адказы: 1. Базыль, 2. Язэп, 3. Піліп, 4. Богдзя, 5. Хвядос, 6. Панас, 7. Мікола, 8. Аркадзь, 9. Юрась, 10. Магда, 11. Наста, 12. Лявон, 13. 
Сымон, 14. Гэля, 15. Гальяш, 16. Андрусь, 17. Антось, 18. Міхась, 19. Зміцер, 20. Анэта, 21. Ясь, 22. Вінцук, 22. Віталь, 23. Сяржук 24. 
Янка 25. Альжбета, 26. Данусь, 27. Алесь, 28. Генадзь. 

Мы чакаем і Вашых гісторый або цікавых думак у гэтай рубрыцы.  
Для таго, каб трапіць на старонкі “Экватара”, дасылайце нам свой артыкул з пазнакай  

“Вольная старонка” на equator.geo@gmail.com.

А акрамя таго, веснік геаграфічнага факультэта “Экватар” шукае таленавітых, актыўных і проста 
тых, хто жадае трапіць у вясёлы і сяброўскі калектыў нашай рэдкалегіі. Магчыма, вы ўжо ўмееце 

пісаць добрыя артыкулы ці проста жадаеце паспрабаваць – мы вам абавязкова дапаможам. 
За інфармацыяй можна звяртацца ў асабістыя паведамленні да любога з членаў рэдкалегіі альбо на 

e-mail: equator.geo@gmail.com



12   2014•снежань•Экватар

фотафакт

Працягваем практычнае заданне ад «Экватара».  
Паспрабуйце адгадаць, хто з знаёмых вам выкладчыкаў знаходзіцца на фота!  

Раім не падглядваць ў адказы да пераможнага канца!

 
Рэдактар: Ніна Літвінка 

Рэдкалегія нумара: Багдан Пачапскі, Ягор Левачоў, Ніна Літвінка, 
Павел Клімаў, Кацярына Дунец, Вікторыя Адружанка 
Вёрстка: Надзея Шымбалёва 
Карэктар: Вольга Грынь 
Вокладка: картаграфічны матэрыял - Рубэн Атаян, Ганна Атаян  
( выдавецтва «Квадрограф»), дызайн - Надзея Шымбалёва, Ніна Літвінка
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Геаграфічны факультэт БДУ 

Наклад: 120 асобнікаў

1. Мітраховіч Пётр Анісімавіч. 2. Марцінкевіч Галіна Іосіфаўна. 3. Марозаў Яўген Уладзіміравіч. 
 

ФОТАФАКТ
Не так даўно на геаграфічным факультэце праходзіў фотаконкурс «Учора, сёння, заўтра», прысве-
чаны да 80-годдзя факультэта. Экватар разам з ўсімі яго чытачамі жадае павіншаваць пераможцаў! 

Намінацыя "Географы падарожнічаюць" 

Аляксандра Барысевіч, 4 курс 

"Параглайдзінг ў Аланьі" Намінацыя "П
рактыкі на геафаке"  

Ніна Літвінка, магістратура 

 "Ім
кненне да ведаў"

Намінацыя "З гісторыі факультэта"  
кафедра глебазнаўства і ЗІС 

«А запрагаем каго?"


