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статыстыка

Прыёмная кампанiя
На 58 балаў вырас агульны прахадны 
бал на дзённую бюджэтную форму адукацыі 
на геаграфічным факультэце ў параўнанні з 
мінулым годам (218 балаў).

1/4 студэнтаў платнай формы 
адукацыі БДУ сёлета набрала на 
ЦТ больш за 300 балаў.

5 шклянак у сярэднім збірае па 
аўдыторыях і выкідае ў сметніцы 

дэкан геаграфічнага факультэта 
напрыканцы вучэбнага дня, з-за чаго за-

стаецца вельмі незадаволеным. Студэнты, 
будзьце культурнымі! Захоўвайце чысціню!

Толькі 14% камунальных адходаў 
пераапрацоўваецца ў Беларусі. Штогод іх 

утвараецца больш за 4 мільёны тон.

3 месца заняла зборная геафака 
па спартыўным арыентаванні на 
спартакіядзе БДУ 2015.

16099 чалавек прынялі ўдзел у 
мінскім polo-марафоне, які прайшоў 13 ве-
расня з нагоды дня горада.

21 кастрычніка пройдзе чарговы 
капуснік геаграфічнага факультэта.

12 каманд прынялі ўдзел у юбілейнай 
10-й гарадской гульне “Схватка”, якая прайш-

ла 19 верасня.

Спорт Чысцiня i Экалогiя 

Грамадскае жыццё

>11000 кіламетраў давялося пераадолець студэнам з Эквадору для таго, каб стаць 
студэнтамі нашага факультэта. Інтэрв’ю чытай на старонцы 5.

2 па велічыні калекцыя кактусаў у Еўропе знаходзіцца ў батанічным садзе горада Бал-
чык, Балгарыя. Аб гэтым і не толькі нам распавяла Кальмакова Алёна Генадзьеўна. Інтэрв’ю 
на старонцы 4.

Лічбы шукаў Багдан Пачапскі

Гэты нумар

ЦIКАВЫЯ  
ЛIЧБЫ
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навіны

НАВIНЫ

За гэты перыяд адбыліся 
такія змены, што мажліва ка-
заць аб заканчэнні цэлай эпохі. 
Так, з 1 верасня намеснік дэка-
на па выхаваўчай працы ўжо 
не Міхаіл Кухарчык, а Сяргей 
Пракаповіч. Аб гэтым чытайце 
на стар. 6 – 7 нашага весніка. 
Такім чынам, з адміністрацыі 
па складзе на канец 2013-га года 
нязменнай засталася толькі па-
сада намесніка дэкана па вучэб-
най працы.

Вітаю дарагіх чытачоў весніка геаграфічнага факультэта “ЭКВАТАР”! Вы трымаеце ў руцэ першы ну-
мар гэтага навучальнага года і трыццаць сёмы ў гісторыі. Асабліва рэдкалегія вітае першакурснікаў, 
тых, хто ўчора быў абітурыентам, тых, у каго ўсё наперадзе: першая сесія, 
першы залік і, мабыць, першы арты- кул на старонках нашага весніка. Мы 
заўсёды рады “свежай крыві” у нашых шэрагах. Запрашаем!

ЯГОР ЛЕВАЧОЎ 
рэдактар

У кожнага з нас аб нашым 
навучанні застануцца ў памяці 
ўспаміны. І хутчэй за ўсё гэта 
будуць успаміны пра добрае і 
дадатнае: успаміны пра сяброў 
і выдатных выкладчыкаў. 
Геаграфічны факультэт годна 
шануе традыцыі ўніверсітэта 
і не губляе памяць пра 
выбітнейшых сваіх сыноў.

1 кастрычніка 80 год таму

19 верасня 2015 г. Студэнцкі 
саюз геаграфічнага факультэ-
та зладзіў у чарговы раз, ужо ў 
дзясяты – юбілейны, вулічную 
гульню Схватку!

Спадзяюся, што шмат хто 
ведае пра яе і прымаў у ёй уд-
зел, у гэтай геаграфічнай гульні. 
Гуляліся 12 камандаў, але не 
кожная дайшла да фінішу. 

Пра пераможцаў. Трэцяе 
месца заняла каманда мехма-
ту “Горошка лукошко”, яны 
прайшлі дыстанцыю за 4 гдз. 57 

3 верасня наш факультэт на-
ведала дэлегацыя Чжэзянска-
га Шужэн універсітэта (КНР), 
было складзена папярэдняе па-
гадненне аб супрацоўніцтве ў 
навуковай і вучэбнай сфэры.

Усё гэта і шмат чаго іншага 
адбывалася і будзе адбывацца 
вакол нас. Сачыце за падзеямі 
на нашай старонцы ў сацыяль-
ным сеціве “Вконтакте”!

нарадзіўся Г. Я. Рылюк – выбітны 
беларускі тапаніміст і географ. 
Таму менавіта з гэтай нагоды ка-
федрай фізічнай геаграфіі свету 
і адукацыйных тэхналогій былі 
арганізаваныя адмысловыя на-
вуковыя чытанні да 80-годдзя з 
народзінаў Г. Я. Рылюка. Мера-
прыемства пачалося з адкрыц-
ця выставы-прэзентацыі наву-
ковых работ, дзе былі сабраныя

амаль усе-ўсе навуковыя працы, 
выданні, падручнікі, кнігі, што 
былі напісаны прафесарам.

Асноўная частка мерапры-
емтва праходзіла ў чытальнай 
зале геаграфічнага факультэта, 
арганізатары зрабілі акцэнт на 
правядзенні круглага стала, дзе 
прагучалі цёплыя словы паша-
ны і ўспаміны сяброў, калегаў, 
вучняў Георгія Рылюка.

80-ГОДДЗЕ З НАРОДЗІНАЎ Г.Я.РЫЛЮКА

ЮБІЛЕЙНАЯ «СХВАТКА» НЕ ПА-ЮБІЛЕЙНАМУ
хвл. Другімі на п’едыстале была 
каманда геолагаў 1 курсу «Бу-
лочка с корицей» 1 гдз. 51 хвл. 
Пераможцамі стала каманда 
“Креветка”, што сабрала сяброў 
з розных факультэтаў БДУ. Пе-
раможцам спатрэбілася 1 гдз. 
44 хвл. Віншуем!

На жаль, юбілейная 
“Схватка” праводзілася не па-
юбілейнаму. На мой погляд, 
арганізатары падышлі несум-
ленна да ўладкавання мерапры-
емства. Бянтэжыць і той факт, 

што апошнія пікеты скончылі 
працу ля 0 00, а 7 камандаў з 12-
ці увогуле не дайшлі да фінішу, 
дзве з якіх засталіся на першым 
пікеце («Исходный код», «Кос-
монавт»). Тут трэба задумац-
ца…

Прыемна было бачыць 
шырокі ўдзел першакурснікаў, 
а таксама прадстаўнікоў іншых 
факультэтаў БДУ. 

Спадзяюся, 11 Схватка ўліча 
памылкі дзясятай. Поспехаў! 
Змагайцеся!



балгарскага Адраджэння. Да-
рэчы, Плоўдзіў аб'яўлены куль-
турнай сталіцай Еўропы на 
2015-2019 гг.

З XV па XIX стагоддзе Бал-
гарыя была захоплена туркамі. 
Ад турэцкого ярма балгары 
былі вызвалены ў выніку Ру-

ска-Турэцкай вайны. У знак 
падзякі ў Сафіі быў пабудаваны 
храм імя Аляксандра Неўскага, 
а ў Варне - храм Успення 
Багародзіцы. Падчас Другой 
сусветнай вайны балгары, на 
жаль, ваявалі на баку Германіі. 
Але яны не забылі ўклад рускіх 
у іх вызваленне, і таму  ні адзін 
з балгарскіх салдатаў не быў 
адпраўлены на ўсходні фронт.

Як географу мне было цікава 
ўбачыць скальныя манастыры 
і цэрквы на паўночным усход-
зе краіны. Такая царква пад 
пасёлкам Іванава, распісаная 
каляровымі фрэскамі, 
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прасторава-часавы кантынуум

ВАКОЛ СВЕТУ З ВЫКЛАДЧЫКАМI ГЕАФАКУ
Добры дзень, паважаныя чытачы! Сёння мы адкрыем для сябе чароўнае хараство яшчэ адной краіны з 
Кальмаковай Аленай Генадзьеўнай.

Цікавілася  
Вікторыя Храмцова

«У гэтым годзе мне 
пашчасціла падарожнічаць па 
Балгарыі. Традыцыйна Балга-
рыю лічаць краінай пляжна-
га адпачынку, і зусім дарэмна. 
Гэта краіна з найбагацейшай 
прыродна-культурнай спад-
чынай. Якія толькі народы 
не пакінулі свой след у 
гісторыі краіны: фракійцы 
і македонцы, старажытныя 
грэкі і рымляне, і нарэшце, 
туркі.

Тысячы гадоў таму на-
зад гэтыя землі былі за-
селены фракійцами, аб 
чым сведчаць знойдзе-
ныя аб'екты іх культур-
най спадчыны. У адной з 
Забалканскіх катлавін – 
Казынлыкскай – захаваліся 
грабніцы фракійцаў, у якіх былі 
знойдзены самыя старажыт-
ныя ў свеце залатыя ювелірныя 
ўпрыгажэнні.

Грэкі на мяжы 
тысячагоддзяў уздоўж Чар-
наморского ўзбярэжжа 
засноўвалі гарады-калоніі: 
Варна (Адзесас – «горад на вад-
зе»), Сазопль, Памор'е і іншыя. 
У грэчаскіх гарадах захавалася 
шмат выдатных архітэктурных 
аб'ектаў. Напрыклад, у горадзе 
Несэбр, які ўключаны ў спіс 
Сусветнай спадчыны ЮНЕ-
СКА, дзесяць найстаражытных 
цэркваў.

Мяне вельмі ўразілі аб’екты 
Рымскай эпохі. Ля паднож-
жа Радоп знаходзіцца горад 
Плоўдзіў, старэйшы за Афіны 
і Карфаген (яму больш за 6000 
гадоў). У ім захаваліся рымскі 
амфітэатр і іпадром.

Пад аховай знаходзіцца 
частка старога горада ў стылі

з’яўляецца жамчужынай ся-
рэднявечнага жывапісу. 
Непаўторны каларыт мае і ма-
настыр Аладжа, размешчаны 
ў вапняковых скалах - нямых 
сведчаннях існавання Сармац-
кага мора.

Падарожніку абавязкова 
варта наведаць Батанічны 
сад Балчыка і летнюю 
рэзідэнцыю каралевы 
Марыі Румынскай. Яна 
стварыла цудоўны парк, 
падобны да лабірынта вос-
трава Крыт. Асабліва за-
хапляе калекцыя кактусаў 
- другая па велічыні ў 
Еўропе.

Вельмі багата і прырод-
ная спадчына Балгарыі. 
Чаго варты нацыяналь-

ны парк Пірын, дзе пад ахо-
ву ўзяты горныя ландшафты 
з вадаспадамі і карставымі 
пячорамі, або арніталагічны 
запаведнік Срэбырна, дзе ў 
пойме Дуная знайшлі пры-
бежышча больш за сто відаў 
рэдкіх і знікаючых птушак! 
Дзівяць і горы Стара-Планіна, 
якія працягнуліся ў шырот-
ным кірунку на паўтысячы 
кіламетраў.

Калі вам давядзец-
ца наведаць Балгарыю, не 
абмяжоўвайцеся пляжным ад-
пачынкам; падарожнічайце, каб 
адкрыць для сябе нацыяналь-
ны каларыт гэтай краіны», - 
падзялілася сваімі ўражаннямі 
Алена Геннадзьеўна.

Вялікі дзякуй нашаму 
спадарожніку!
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Першае пытанне не будзе 
складаным. Чаму вы выбралі 
менавіта Беларусь? 

 – Прыехалі ў краіну па 
рэкамендацыі бацькоў, якія 
некалі навучаліся ў Маскве.

Як выбіралі ўніверсітэт? Ці 
падабаецца вам БДУ?

 – Пра ўніверсітэт дазналіся 
праз інтэрнэт. БДУ – элітная 
навучальная ўстанова, лепшая 
ў краіне, прыемна знаходзіцца 
тут.

З-ЗА ЭКВАТАРА: ПЫТАННI ДА СТУДЭНТАУ З ЭКВАДОРА
На геаграфічным факультэце навучаецца шмат студэнтаў з іншых краін – Туркменістана, Расіі, Ка-
захстана, Літвы, але пра гасцей з Эквадора давялося пачуць упершыню. Менавіта таму я вырашыла 
пазнаёміцца з імі бліжэй - і не памылілася: мяне сустрэлі пяць шчырых усмешак.

Якія цяжкасці ўзнікалі ў пер-
шы тыдзень? 

– Цяжка толькі ўсталяваць 
кантакт, перашкаджае моўны 
бар’ер.Таму цяжкасці – толькі 
з мовай (смяюцца). Але нас 
вельмі добра прынялі ста-
рэйшыя курсы геолагаў, ужо 
паспелі пасябраваць з імі і з на-
шай групай.

Якія былі першыя ўражанні 
ад нашай краіны ўвогуле, ад 
людзей навокал? 

– Нам вельмі падабаецца, 
усё цудоўна. Але людзі ў вас 
вельмі сур’ёзныя.

Чулі што-небудзь пра 
“Экватар” і студэнцкае 
самакіраванне? 

– Не, мы прыехалі 
атрымліваць веды, таму за-
раз імкнемся прывыкнуць да 
заняткаў, а потым ужо брацца 
за іншыя справы.

Кацярына Дунец
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блізкія сэрцу геафака

КУХАРЧЫК: Я НЕ СЫЙШОУ СА СЦЭНЫ!
Спадзяюся, кожны з нашых чытачоў ведае аб тым, што пасаду намесніка дэкана па выхаваўчай пра-
цы ўжо не займае Міхаіл Васільевіч Кухарчык. Сыход Міхаіла Васільевіча з пасады для многіх быў не-
чаканасцю. Гэта па-сапраўднаму канец цэлай эпохі студэнцкага жыцця.
Атрымліваецца, за 2 гады адміністрацыя геафака амаль цалкам перажыла ратацыю. Толькі Міхаіл 
Мікалаевіч Брылеўскі застаўся са старой гвардыі на сваёй пасадзе. Рэдкалегія Экватара вырашыла 
даведацца на падрабязнасці гэтай справы і пазнаць, чым зараз жыве спадар Кухарчык-старэйшы.

- Міхаіл Васільевіч, Добры 
дзень! Мне вельмі прыемна, што 
мае гады студэнцтва прайшлі 
менавіта разам з вамі. Як Вы 
сябе зараз адчуваеце? Чым за-
ймаецеся? 

- У маім жыцці, канешне, 
адбыліся значныя змены. Яны 
звязаны з тым, што не такі цес-
ны кантакт са студэнтамі, гэта-
га мне сапраўды не хапае. Але я 
выкладаю свае вучэбныя прад-
меты – першы курс - агульные 
землязнаўства, другі курс - ас-
новы бяспекі жыццядзейнасці. 
І, акрамя гэтага, я добра ве-
даю дзяцей і намагаюся не гу-
бляць тых, з кім працаваў, з 
кім сябраваў – са студэнтамі 
старэйшых курсаў. А змянілася 
што? Стала значна больш воль-
нага часу, ну гэта адносна воль-
ны час, бо ў мяне ёсць чым 
заняцца на сваім працоўным 
месцы на кафедры, і ў сям’і, і на 
лецішчы, дзе шмат чаго было 
зроблена. Узровень адказнасці 
панізіўся – гэта добра ўспрыяе 
на мой нервовы стан. Ведае-
це, з-за чаго: усё-такі, калі я 
займаў пасаду намесніка дэка-
на, я вымушаны быў па служ-
бовых абавязках назіраць за 
паводзінамі, рабіць заўвагі, з 
кімсьці пасварыцца, кагосьці 
пахваліць, хваліць-та добра, 
а вось сварыцца мне ніколі не 
падабалася. Я гэта рабіў, таму 
што адчуваў адказнасць і трэба 
было даглядаць у адпаведнасці 
з маімі абавязкамі. Я магу 
больш мякка ставіцца да 
студэнтаў, можа быць, гэта па-
лепшыць стан майго здароўя, 

таму што нервовыя выдаткі 
такія, што здароўе губляецца па 
розных напрамках. Я застаўся 
ў складзе Савета факультэта, я 
з’яўляюся сябрам дзяржаўнай 
камісіі па падрыхтоўцы 
падручнікаў для выдання. Мне 
хапае абавязкаў, я цікаўлюся і, 
заўсёды прыходзячы, чытаю 
ўсе аб’явы, удзельнічаю ў ме-
рапрыемствах. Я не сыйшоў са 
сцэны, я тут! Але роля іншая.

- Чаму Вы вырашылі сыйсці з 
пасады намесніка дэкана?

- Прычыны дзве. Першая 
– пенсійны ўзрост, мне ўжо 61 
год і трэба думаць пра тое, каб 
саступіць месца больш маладо-
му чалавеку. Ці ведаеце вы, які 

сярэдні ўзрост выкладчыкаў 
геафака? 53 гады! Ці шмат веда-
еце вы маладых выкладчыкаў? 
Адзінкі… І я цудоўна разумеў, 
падыходзячы да пенсійнага 
ўзросту, што трэба мяняць 
сваю вытворчую дзейнасць і 
даць дарогу маладым. 

Галоўнай прычынай стаў 
стан здароўя. Былі прабле-
мы ў красавіку – траўні гэтага 
года. Я цяжка з іх выпутваўся 
і зразумеў, што мой сучасны 
стан здароўя не вельмі сты-
куецца з неабходнасцю быць 
энергічным, удзельнічаць у 
шмат якіх мерапрыемствах, 
хутка перамяшчацца ў прасто-
ры, ездзіць на практыку, я зараз 
маю праблемы ў сваім здароўі 
і я прыняў рашэнне. І дзякуй 
Богу, што знайшоўся такі ча-
лавек, каму я здолеў перадаць 
сваю справу.

- За апошнія гады склад 
адміністрацыі геафака 
змяніўся, амаль на ўсіх пасадах
новыя людзі, ці лічыце Вы гэта 
простай зменай фігураў, ці нас 
чакаюць кардынальныя змены? 
Напрыклад, зноў пачалася раз-
мова аб змене назвы факультэ-
та.

- Ёсць правіла, тэндэнцыя 
не затрымлівацца на адной 
пасадзе. Людзі прывыкаюць, 
яны ведаюць усё, яны пра-
цуюць цудоўна, але для таго, 
каб творчы развіваўся пра-
цэс, абсалютна неабходна мя-
няць фігурантаў. Выбарнасць 
прафесій у навуцы - гэта неаб-
ходная рэч. У нас, на жаль, крэ-
атура, людзі сядзяць пакуль
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блізкія сэрцу геафака

Гутарыў  Ягор Левачоў 

мохам не зарастуць. Ды я і 
сам сядзеў. Амаль 19 год быў 
намеснікам дэкана. Новы 
склад адміністрацыі сябе пака-
жа. У мяне няма трывогі, што 
кудысьці завядуць факультэт, 
ды і зараз я не бачу праблемаў. 
Пра назву факультэта. Назва 
факультэта будзе зменена гэта 
непазбежна, і не трэба тут тра-
пятацца. Пытанне з заменай 
назвы цягнецца ўжо некалькі 
год. У чацвер было пасяджэнне 
Савету, на якое наведваўся наш 
прарэктар прафесар Толсцік Л. 
А, і зноў было паднята, і зноў 
было галасаванне сябраў Са-
вету факультэта па пытанні аб 
змене назвы факультэта. Было 
прапанавана дзве назвы: альбо 
пакінуць “Геаграфічны факуль-
тэт”, альбо назваць “Факультэт 
геаграфіі і геатэхналогій”. Але 
савет факультэта большасцю 
галасоў прагаласаваў за наш 
брэнд “Геафак”. Каротка і зра-
зумела, гэтую назву ведаюць 
тысячы людзей, ведаюць у кож-
ным адміністрацыйным раёне 
Беларусі. Для мяне асабіста, 
думаю, ёсць пагроза, пра якую 
зараз не кажуць, але яна про-
ста носіцца ў паветры. Ну вось 
зменім назву – а гэта можа стаць 
падставай, каб проста расцяг-
нуць факультэт на кавалкі. І 
нашых гісоў забярэ факультэт 
матэматыкі, а геолагаў фізікі, 
а потым і корпус, давайце на 
прыроду да біяфаку. І ўсё! Мы 
згубімся!

- Як змяняліся студэнты за 
час вашага кіраўніцтва па ва-
шым назіранням?
- Быў адзін выдатнейшы курс. 
Гэта курс, дзе вучыліся Кочуб, 
Пракаповіч, Пасрэднік. Гэта 
быў выдатны курс. Усе 5 год 
яны правучыліся без дрэнных 
адзнакаў, усе, усім курсам. Яны 
пазаймалі ўсе пасады студэнц-
кага самакіравання: студсаюз, 
прафкам, БРСМ, раду аб якасці 
адукацыі і г. д. 

З імі было вельмі прыемна 
працаваць, у іх было столькі 
ідэяў, імкненняў, што іхняя 
актыўнасць зашкальвала. Ка-
нешне, зараз таксама ёсць 
выдатныя студэнты. Але па-
ступова ўсё ж такі ўзровень 
падае. Так, напрыклад, мы 
маем студэнтаў замежных, 
студэнтаў-платнікаў. На жаль, 
іхні ўзровень невысокі. Даступ-
насць адукацыі зрабіла так, 
што нават і не ведаеш, за кім 
ісці – алімпіяднікам усё зразу-
мела, а астатнім трэба тлума-
чыць. Упэўнены, што патрэбны 
падзел, каб самыя кемлівыя і 
дапытлівыя ішлі далей і ніхто 
не перашкаджаў нікому.

- Чаму менавіта Сяргей 
Мікалаевіч атрымаў гонар за-
няць пасаду намесніка дэкана?

- Я ўжо адказаў на гэтае пы-
танне! Ён вучыўся на тым ле-
гендарным курсе! Сапраўды, я 
лічу, што гэта было правільнае 
рашэнне. Сяргей Мікалаевіч, 
калі быў студэнтам, кіраваў 
прафкамам і амаль частко-
ва выконваў маю працу па 
рассяленні ў інтэрнат, ён выдат-
ны чалавек, скончыў наш геа-
фак, атрымаў размеркаванне на 
геафак, працуе выкладчыкам 
на кафедры глебазнаўства і ЗІС, 
ажаніўся на выпускніцы геафа-
ку. Ён жыве геафакам! Таму я 
упэўнены, што ён справіцца з 
гэтай справай і ў яго яшчэ ўсё 
наперадзе! Жадаю яму поспе-
ху!

Міхаіл Васільевіч, дзякуй 
вялікі за адказы і за ўдзел у на-
шай справе!

Нагадаю, з 1 верасня 2015 
г. на пасадзе намесніка дэкана 
па выхаваўчай працы Міхаіла 
Васільевіча Кухарчыка змяніў 
Сяргей Мікалаевіч Пракаповіч.

ПЕРШЫ КУРС ВЫКЛАДЧЫКАУ
Зноў новае пакаленне 

географаў паступіла на факуль-
тэт. Але ўсім вельмі цікава: як 
вось паступалі сюды тыя, хто 
навучае нас? Як яны праводзілі 
свой першы курс, як здавалі пер-
шую сэсію? Мы вырашылі спы-
таць аб гэтым ў іх. Кароткія 
інтэрв’ю вы знойдзіце на ста-
ронках нашага весніка.

Цікавіўся Павел Клімаў

Паступіў я на геафак з арміі. 
Пры праходжанні курса ма-
ладога байца з двухсот чала-
век. Па выніках гутаркі трапіў 
служыць у элітнае падраздзя-
ленне «астранома-геадэзічная 
забеспячанне ракетных войск 
стратэгічнага назначэння». 
Там пазнаёміўся і «захварэў» 
геадэзіяй і пасля дэмабілізацыі 
з узброеных сіл паступаў на 
падрыхтоўчае аддзяленне БДУ, 
якое давала права залічэння 
на геаграфічны факультэт пас-
ля гэтых курсаў. Вось так я 
стаў студэнтам першага курса 
БДУ. На першым курсе добра 
помню вельмі цікавыя лекцыі 
загадчыка кафедры геадэзіі і 
картаграфіі Віктара Якаўлевіча 
Хрышчановіча, які на першай 
лекцыі сказаў фразу, якую я 
запомніў на усё жыццё.

АЛЯКСАНДР ПЯТРОВІЧ 
РАМАНКЕВІЧ
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першакурснікі

IНТЭРВ’Ю З ПЕРШАКУРСНIКАМI
Вось ужо тыдзень, як я дыхаю студэнцкім паветрам, і з кожным 
уздыхам я ўсё больш адчуваю слодыч кожнага імгнення. Гэта свая 
краіна, якую я буду пазнаваць з кожным крокам.Першыя ўражанні 
досыць разнастайныя: страх, цікавасць, азарт…Думаю, што не 
я адна адчувала нешта падобнае, і каб пацвердзіць мае здагадкі, я 
вырашыла пацікавіцца ўражаннямі маіх аднакурснікаў.

-Якое ў цябе першае ўражанне аб геаграфічным факультэце БДУ?

МАРЫЯ ЛАЧКОЎСКАЯ 
група 7,  геаэкалогія

-Калі я ўпершыню зайшла ў 
сцены геаграфічнага факультэ-
та, то апынулася ў атмасферы 
цяпла і ўтульнасці з добрымі і 
спагаднымі людзьмі. Дапамаглі 
асвоіцца і наладзіць адносіны 
з аднагрупнікамі нашы кура-
тары: Аліна і Багдан. Яны далі 
мне адчуць, што ў будучыні мы 
станем адзінай камандай, якая 
супрацьстаіць усім нягодам. І я 
думаю, што гэтыя чатыры гады 
праляцяць вельмі хутка, і ўсе 
ўспаміны забяру з сабой у да-
рослае жыццё, дзе яны будуць 
саграваць мяне дзень ад дня.

ІРЫНА БАТРУКЕВІЧ 
група 1, геаграфія

-Геаграфічны факультэт 
стаў для мяне сям’ёй. Сям’ёй, 
якая заўсёды падтрымае, 
супакоіць і дасць дакладны 
курс у цяжкай сітуацыі. Я па-
ступала з думкай, што буду су-
маваць па школе, аднак такіх 
думак не ўзнікла. Тут шмат 
станоўчай энергіі, якая перада-
ецца адзін аднаму. Я ўдзячная 
БДУ за выдатнага куратара-
студэнтку, якая стала «сваім» 
чалавекам. Я рада, што тут ву-
чуся, і лічу, што геаграфічны 
факультэт - лепшы!

ЯЎГЕН БАРАШКА
група 5 , ГІС

-Трапіць на геаграфічны 
факультэт было для мяне мэ-
тай жыцця. Я ішоў да яе доўгіх 
шэсць гадоў. Але, нягледзя-
чы на ўсе цяжкасці з пасту-
пленнем, я ведаў адно: я хачу 
ажыццявіць сваю мару. І калі 
я даведаўся, што паступіў- гэта 
было адна з самых урачыстых 
падзей, якая са мной здарала-
ся.

Першы дзень было вельмі 
нязвыкла: так рэзка памяняць 
месца вучобы, але цяпер я 
пачаў разумець - гэта тое, чаго 
мне не хапала.

ЛІЗАВЕТА ЦЭДРЫК 
група 2, геаграфія

-Мне ўсё вельмі падабаецца. 
Тут асаблівая атмасфера, якая 
проста зараджае станоўчымі 
эмоцыямі. Вельмі цікавыя, 
кваліфікаваныя выкладчыкі, 
якія ўмела падаюць свой прад-
мет. Мне пашанцавала з ка-
лектывам, мы хутка стварылі 
хатнюю атмасферу. Першы 
дзень прайшоў вельмі хутка, і 
асабліва ўразіла ўрачыстае ме-
рапрыемства «Віват, студэнт!».

Я паступаў на матэматычны 
факультэт. Фізіку здаў добра, 
але матэматыку вось заваліў. 
Знерваваўся вельмі, выйшаў 
на двор БДУ, мама сустракала, 
я амаль не плачу. І насустрач 
нам ідзе Георгій Якаўлевіч Ры-
люк (на той момант — сакра-
тар камітэта камсамола). І га-
ворыць мне «Ну што вы вось 
плачаце? Навошта на матфак 
пайшлі? Давайце на геафак па-
ступайце, у нас хлопцаў на ха-
пае!» Тады набор быў 125 чала-
век. 100 чалавек планавы набор 
і 25 па загадзе рэктара. І я трапіў 
у гэтыя 10%. Першая сесія была 
вельмі цяжкая для мяне, таму 
што я хлопец не тое што з вёскі, 
а з хутару, і ў дзяцінстве я мог 
толькі марыць аб тым, каб ву-
чыцца ў Мінску. Так вось, пер-
шую сесію я здаў на тройкі. А 
потым пайшлі чатыры, пяць. 
Але я не быў выдатнікам. Нават 
2 па філасофіі меў. У тыя гады я 
і не думаў, што буду выкладаць 
гідралогію ва ўніверсітэце.

ПЁТР СЦЯПАНАВІЧ  
ЛОПУХ

Цікавілася Валерыя Якаўчык

ПЕРШЫ КУРС ВЫКЛАДЧЫКАУ

Цікавіўся Павел Клімаў

ЯЎГЕН 
ГІС, 3 КУРС
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асобы геафака

АСОБЫ ГЕАФАКА
На наш погляд, геафак – гэта не толькі будынак корпусу, не толькі горы атласаў і нават не геабаза. 
У першую чаргу, геафак – гэта людзі – больш за тысячу твараў: вясёлых і сумных, фанабэрыстых і 
сціплых, маладых і дарослых. І кожны чалавек – гэта асоба, дзякуючы якой складаецца тая атмас-
фера, што пануе на геафаку. Мы вырашылі паспрабаваць намаляваць гэту атмасферу, апісваючы 
вас – людзей, якія робяць геаграфічны факультэт такім, які ён ёсць. Такім чынам, мэта нашай новай 
рубрыкі – гэта зрабіць гэтакі партрэт геафака ў выглядзе тэкста і ілюстрацый, якія будуць распа-
вядаць пра вас (і пра нас), бо ўсе мы разам – асобы геафака.

УЗРОСТ: 21 год
РОДНАЕ МЕСЦА: вёска Клінок, Чэрвеньскі раён, 
Мінская вобласць.
СЯРЭДНІ БАЛ: 9,4
ЗБОРЫ ЗРАНКУ ЗАЙМАЮЦЬ: 40 хвілін (плюсы 
кароткай стрыжкі).
ЛЮБІМЫ ПРАДМЕТ ВА ЎНІВЕРЫ:“усе прадметы 
па спецыяльнасці, бо іх вядуць выкладчыкі з на-
шай кафедры – ад іх вее свабодай”.
ЧАМУ ГЕАФАК?  “Заўсёды падабалася геаграфія 
сваёй бязмежнасцю”.
ІНТАРЭСЫ: вельмі любіць чытаць, выбірацца 
з зоны камфорту, падарожнічаць. Падабаецца 
глядзець фільмы і шукаць музыку для плэйлісту.
ЛІТАРАТУРА: чытае зараз – Андрэ Маруа “Бай-
рон”/ любімая – усе кнігі-антыўтопіі.
МУЗЫКА: меламан, але больш схіляецца да року. 
Любімыя гурты – Depeche Mode, Linkin Park, 
Muse, Nirvana, Cold, Kasabian.
АПОШНЯЕ ПАДАРОЖЖА: у жніўні на Байкал і 
Алтай. Туды – цягніком, назад – аўтаспынам.
РЭЧЫ Ў ТОРБЕ:  тэлефон, бутэлька вады, асадка, 
сшытак, плэер, ключы ад інтэрната, гаманец. 
ГАЛОЎНЫЯ РЭЧЫ, ЯКІЯ ТРЭБА ЗАЎЖДЫ МЕЦЬ 
ПРЫ САБЕ:  зубная шчотка і бутэлька вады.
СТАЎЛЕННЕ ДА ВУСОЎ: добрае, калі не ў 
дзяўчыны.
РАІЦЬ ПАГЛЯДЗЕЦЬ У ІНТЭРНЕЦЕ: раздзел “Да-
ведка” на сайце http://arcgis.com/

АЛЁНА 
ГІС, 5 КУРС

ЯЎГЕН 
ГІС, 3 КУРС

УЗРОСТ: 19  гадоў.
РОДНАЕ МЕСЦА: рабочы пасёлак Рэчыца, 
Столінскі раён, Брэсцкая вобласць.
СЯРЭДНІ БАЛ: 6,5.
ЗБОРЫ ЗРАНКУ ЗАЙМАЮЦЬ: 50 хвілін.
ЛЮБІМЫ ПРАДМЕТ ВА ЎНІВЕРЫ: курс агульна-
га землязнаўства і ўсе практыкі на геабазе.
ЧАМУ ГЕАФАК? “У 11 класе геаграфія стала 
любімым прадметам”.
ІНТАРЭСЫ: кіно, камп’ютарныя гульні. Па-
дабаецца весці свой блог і глядзець смешныя 
перадачкі па тэлебачанні.
ЛІТАРАТУРА: чытае зараз – Рэй Брэдберы “451 
па фарэнгейце”/ любімыя – Чарльз Букоўскі 
(“Жанчыны”, “Хлеб з вяндлінай”), Чак Паланік.
МУЗЫКА: рок (альтэрнатыўны), інструментал. 
Любімыя гурты або музыкі – “Our last night”, 
“Imagine Dragons” ды Ludovico Einaudi. 
АПОШНЯЕ ПАДАРОЖЖА: сёлета па Украіне 
(Роўненская вобласць).
РЭЧЫ Ў ТОРБЕ: тэчка з пашпартам, залікоўкай, 
сшыткамі, навушнікамі, акумулятарам для тэ-
лефона, жуйкамі і флэшкай, а таксама 4 новыя 
сшыткі, залікоўка сябра і асадка.
ГАЛОЎНЫЯ РЭЧЫ, ЯКІЯ ТРЭБА ЗАЎЖДЫ МЕЦЬ 
ПРЫ САБЕ: навушнікі, тэлефон, грошы, паш-
парт і прэзерватывы.
СТАЎЛЕННЕ ДА ВУСОЎ: станоўчае, калі пушком.
РАІЦЬ ПАГЛЯДЗЕЦЬ У ІНТЭРНЕЦЕ: свой блог – 
http://mirkplanet.blogspot.com.by/ Багдан Пачапскі



ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 
1. «Я кароль скрыпкі, а гітара - мая ка-
ралева» гэтыя словы.
6. Глядзі фатаздымак 1.
8. На «вялікім бале ў Воланда» дырыжо-
рам быў менавіта гэты кампазітар.
9. Беларускі народны інструмент.
10. Гайдн, Моцарт і Бетховен 
з’яўляюцца прадстаўнікамі «..... 
класічнай школы»
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КРЫЖАВАНКА

Падрыхтавала Ганна Нікалаенка

Адказы: па-гарызанталі: 1 - Паганіні, 6 - клавесін, 8 - Штраус, 9 - цымбалы, 10 - венскай.
 Па-вертыкалі: 2 - Чайкоўскі, 3 - Агінскі, 4 - квінта, 5 - полацкі, 7 - метраном, 11 - Бах, 12 - альт.

ПА ВЕРТЫКАЛІ:
2. Рускі кампазітар «Часоў года».
3. Аўтарам «развітанне з Радзімай» 
з’яўляецца...
4. Які інтэрвал паказаны на фатаздым-
ку № 3.
5. Зборнік беларускай барочнай музыкі, 
які быў уклеяны ва ўніяцкі трэбнік 
ВКЛ гэта — “….. сшытак”.
7. Фотаздымак 4.
11. Фотаздымак 2.
12. Інструмент і тэмбр жаночага голасу 
адначасова.
 

1 2 3 4

Першы курс у мяне быў 
самы вясёлы, вельмі добрая 
была кампанія, пяць чалавек 
нас было, усе жылі ў інтэрнаце. 
На першай сесіі маім першым 
экзаменам было глебазнаўства, 
вёў яго Валерый Станіслававіч 
Аношка. Скончыў з чырвоным 
дыпломам, цяжка было з ма-
тэматыкай, фізікай, хіміяй, але 
вывучыўся!

ДЗМІТРЫЙ МІРАСЛАВАВІЧ 
КУРЛОВІЧ

ПЕРШЫ КУРС ВЫКЛАДЧЫКАУ

Чаму я паступіў на 
геаграфічны факультэт? У 
школе мне вельмі падабала-
ся геаграфія з пятага клас-
са. У нас была вельмі добрая 
настаўніца па геаграфіі. Яна 
была маладая і вельмі добра 
выкладала прадмет з пятага 
па адзінаццаты клас. Ну і по-
тым, у адзінаццатым класе, я 
вырашыў паступаць на геафак. 

Цікавіўся Павел Клімаў
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таямніцы

ВЯЛIКАЯ ТАЯМНIЦА ГЕАФАКА

Цi бачылi вы iх разам?

Арт ад Надзеі Саннікавай



 
Рэдактар: Ягор Левачоў  

Рэдкалегія нумара: Ягор Левачоў, Багдан Пачапскі, Павел Клімаў, Кацярына Дунец,  
Ганна Нікалаенка, Вікторыя Храмцова, Валерыя Якаўчык  
Вёрстка: Надзея Шымбалёва 
Карэктар: Вольга Грынь 
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Геаграфічны факультэт БДУ 
Наклад: 120 асобнікаў
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фотафакт

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

1. Жумар  Павел Уладзіміравіч. 2. Власаў Барыс Паўлавіч

ФОТАФАКТ

У студэнцкага саюза геаграфічнага факультэта, 
дарэчы, з’явіўся новы лагатып.  

Аўтар - Яна Вербіцкая.

Нагадваем нашым чытачам, што зусім хутка,  
з 24 па 28 лістапада, зноў адбудзецца  

Каменная Казка


