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вітаем!

АД РЭДАКТАРА

Праз год часопіс ізноў 
выходзіць у святло і падзяляец-
ца гісторыямі са студэнтамі, 
выкладчыкамі і аматарамі 
геаграфіі. За час нябытнасці 
мы знудзіліся як па чы-
тачах, гэтак і па часопісе. 
Важна ўсведамляць ад-
казнасць, якую даводзіцца 
браць на сябе падчас працы. 
Гэтак і мы разумеем, наколькі 
важна быць здраджаным сва-
ёй справе, і таму вяртаемся!

У свеце не абысціся без 
статыстыкі, і нумар адкры-
ваюць «Цікавыя лічбы» Пя-
труся Пушкарова. Успомніце, 
наколькі дорагi сацсеткі, у 
якіх мы «жывем» штодня, 
колькі чалавек не карыстаюц-
ца інтэрнэтам у свеце, а такса-
ма колькасць усіх адпраўленых 
электронных лістоў за дзень.

Не забываць пра дзіўныя 
факты з навакольнага све-
ту дапаможа “Крыжаванка” 
ад Ірыны Зелянковай. Якая 
птушка носіць прозвішча вя-
домага рускага пісьменніка, 
а якая расліна лічылася свя-
тым у славянаў прыносіла ба-
гацце? Хутчэй адгадвайце!

Лета здаецца занадта га-
рачай парой? Тады ўперад, 
будаваць планы на будучы 
ліпень, каб адправіцца за па-
лярнае кола і глядзець на тай-
говыя выгляды. Як далезці сто-
пам да Кольскага паўвострава і 
пабачыць незямныя выгляды? 

Яўгеніі Крыжаноўскай, 
спецыяльна для вас.

Кожны з географаў ма-
рыць апынуцца на Байкале 
ці Камчатцы. І, напэўна, 
кожны марыць пабы-
ваць на далёкай практы-
цы падчас навучання. Так 

Мікіта Чарвонік, выпускнік 
геалогіі, пасля 3 курса змог 

адправіцца ў Хабараўскі 
край на месца здабычы зо-
лата. Пятрусь Пушкароў 
распытваў, як праходзіць 
праца ў далёкіх краях.

Важныя змены закранулі 
студэнтаў пры засяленні ў 
інтэрнат. З-за рыхтоўлі Мінска 
да другіх Еўрапейскіх гульняў, 
частку студэнтаў засялілі 
зноў у 2-гi інтэрнат, а част-
ку - у 11-ы. Пра ўмовы жыц-
ця і змену абставiн дзяўчат і 
хлопцаў пытала Іра Зелянкова.
Апроч навучання і бытаво-
га жыцця, Мінск уяўляе шмат 
магчымасцяў для культурнага 
адпачынку. Вольга Самсонен-
ка адправілася на адно імпрэз 
праекта “Women in Аction”, 
каб даведацца, якую роль за-
ймаюць жанчыны ў сучасным 
свеце і мастацтве. Уражанні ад 
убачанага чытайце ў нумары.

Калі вам проста цікавае 
жыццё факультэта, то пра 
мінулыя і хуткія падзеі на 
геафаку чытайце ў падзе-
ле “навіны” ад Жэні Кечык.
Прыемнага чытання!

Жэня Кечык узя-
ла інтэрв’ю і пазнала 
таямніцы вандравання адна-
го з кольскіх летуценнікаў, 

ТАЦЦЯНА КАРВАТ
рэдактар
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Вітаю ўсіх чытачоў геаграфічнага вестуна «ЭКВАТАР»! Жыццё на нашым факультэце кіпіць па 
поўнай. Верасень падышоў да канца, а кастрычнік вось-вось уступіць у свае правы. Восень на геафа-
ку заўсёды багатая на імпрэзы, але мы ўспомнім самыя асноўныя падзеі мінулага лета і года і разам 

панастальгуем.



Што новага?

НАВІНЫ

11 лістапада не толькі 
студэнты геафака, але і 
настаўнікі, і выкладчыкі, і 
ўсе неабыякавыя да геаграфіі 
людзі пісалі геаграфічную 
дыктоўку. Як заўсёды, пытанні 
далі матыву вучыць больш і 
больш. Прыемным падарун-
кам сталі кнігі, якія дарылі 
за ўдзел у цікавай віктарыне. 
Дзякуй усім студэнтам, якія 
прыйшлі праверыць свае сілы.

Капуснік геаграфічнага 
факультэта скончыўся пе-
рамогай эколагаў і геолагаў. 
Гісторыя кахання і праграма 
«вячэрні Махнач» заваявалі 
сэрцы журы. Акрамя звычай-
ных прызоў за лепшую жано-
чую і мужчынскую ролі, якія 
ўручылі Вікторыі Нікіфарэнка 
і Кірылу Вяргейчыку, спе-
цыяльны прыз за смеласць 
атрымаў Данііл Алексяёнак.

З 4 па 8 лістапада ў 
галоўным корпусе БДУ будзе 
вельмі людна. Прычына гэта-
му - “Каменная казка”. Тым, 
хто яшчэ там не быў рэкамен-
дуем браць з сабой сяброў і ісці 
атрымліваць асалоду ад яскра-
вай разнастайнасці «казкі». 
Мінералы, каштоўныя камяні, 
ўпрыгожванні і многія іншыя 
цікавыя рэчы могуць лёгка 
закруціць вам галаву, будзьце 
асцярожныя! І не забывайце, 
што студэнтам геаграфічнага 
факультэта ўваход бясплатны.

 Пагаворым пра HERE 
Autumn Mapathon 2018. У 
рамках гэтага мерапрыем-
ства студэнты асвойвалі но-
выя магчымасці рэдактара 
Map Creator, стваралі ў ім 
карты і змагаліся за прызы. 
Пераможцамі сталі студэнткі 3 
курса Папко Вольга і Дарафее-
ва Кацярына і студэнтка 4 кур-
са Жыгаліна Валерыя.

Географ заваюе любую 
вяршыню. Гэта лёгка можна 
сказаць пра Юлію Малікаву, 
якая 19 кастрычніка стала сту-
дэнтам года  2018. Перамога дала 
Юлі магчымасць прадставіць 
БДУ на гарадскім этапе, а так-
сама з’ездзіць у выдатную па-
ездку па Еўропе. Яшчэ раз 
віншуем выдатную геаграфіню 
з заслужанай перамогай.

Смачныя пахі будуць 
зводзіць студэнтаў з розуму 30 
лістапада. Таму што кафедра 
фізічнай геаграфіі свету і адука-
цыйных тэхналогій праводзіць 
кулінарны конкурс! Але не про-
ста кулінарны, а з геаграфічным 
ухілам. Пасля 4 пары пры-
ходзьце ў 116 аўдыторыю і 
атрымлівайце асалоду ад смач-
ных страў і іх арыгінальнай 
падачы. Падрабязнасці 
- у суполцы кафедры
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Вось ужо і восень сканчваецца. Першы курс паволі абжываецца ў сцянах факультэта, а старшакурснікі 
з радасцю вітаюць знаёмыя месцы. А мы ў сваю чаргу не дамо вам засумаваць і распавядзем, чаго ча-

каць у бліжэйшы час, а таксама нагадаем пра самыя цікавыя падзеі кастрычніка.

Навіны расказвала Яўгенія Кечык

лістапад•2018



Лічбы шукаў Пятрусь Пушкароў

статыстыка

 
Акрамя іспанскай мовы, у Канстытуцыі 

Балівіі зазначаны яшчэ 36 афіцыйных 
моў. На 34 з іх размаўляюць толькі 
3,5 адсотак насельніцтва краіны.

 Большасць слоў з літарай «Ф» у ру-
скай мове — запазычанні. Пушкін ганарыўся 
тым, што ў «Казцы пра цара Салтана» было 
ўсяго толькі 1 слова з літарай «ф» — “флот”.

 Кожная з 28 літар арабскай мовы, 
акрамя літары “аліф”, абазначае зычны гук.

 
 

.
 51 (адсотак) — столькі жыхароў 

Зямлі ніколі не карыстаюцца інтэрнэтам. 
8O адсоткаў з іх пражываюць у 
Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне і Афрыцы.

 247 OOO OOO OOO — коль-
касць электронных лістоў (e-mail), пасыланых 
кожны дзень; 81 адсотак з іх — чысты спам.

 5O OOO OOO — за такую суму 
ў 1998 годзе кампанія IdeaLab выкупіла на-
цыянальны дамен у дзяржавы Тувалу (.tv) 
для рэгістрацый сайтаў тэлевізійных струк-
тур усяго свету.  Дзякуючы здзелцы з IdeaLab, 
у 2000 г. Тувалу далучылася да ААН, стаўшы 
189-ай краінай, якая ўступіла ў арганізацыю. 
Да гэтага штогадовыя членскія ўнёскі ў па-

меры 2O OOO  даляраў былі 
астраўлянам проста не па кішэні.

3 OOO OOO OOO 
(даляраў) – на столькі павялічылася 
багацце Марка Цукерберга пасля 
публікацыі фінансавай справаздачнасці Facebook 
за мінулы 2016 год. Цукерберг займае пяты ра-
док у спісе самых багатых людзей планеты.

97813  (даляраў) – кошт iPhone ў Вене-
суэле. Такая цана тлумачыцца гіперінфляцыяй 
і ўстаноўленым у краіне абмежаваннем на 
імпарт замежных тавараў. Самыя танныя 
iPhone — у Анголе, там сярэдняя цана на смарт-
фоны складае 4O1 даляраў, што прыклад-
на на 2OO даляраў танней, чым у ЗША.

46,1 тыс. км2 – плош-
ча Вейшнорыі. Большая 
частка дзяржавы размеш-

чана ў межах Гродзенскай вобласці.

 15 — адсотак  ад агульнага насельніцтва  
Беларусі, які пражывае на тэрыторыі 

Вейшнорыі.

Вейшнорыя мае сваю валюту. Банк-
нота наміналам 1 VSN роўная ажно 5 USD!

ЦIКАВЫЯ  
ЛIЧБЫ

Лінгвістыка ў лічбах

Вейшнорыя: краіна 
мары

Манетны двор

Сусветная павуціна 
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Цікавілася Марыля Лачкоўская

Што ў тваім заплечніку?

Таццяна Карват
Мая незаменная рэч – гэта 
маленькі чорны нататнік, у 
якім захоўваю розную важную 

інфармацыю.

 Лілія Садоўская
Тэлефон, слухаўкі, капшук, 
- усе гэтыя рэчы вельмі па-
трэбныя, але і без іх можна 
абысціся. А вось без пропуску 
з інтэрната нельга выходзіць! 
Пад час навучальнага году ён 
незаменны і заўсёды са мной (ці 
то ў заплечніку, ці то ў кішэні). 
Без пропуску нельга абмінуць 
пільных вахцерак, ён дапама-
гае прайсці ва ўніверсітэт, а 
яшчэ ён можа быць лінейкай:)

 
Дзмітрый Гудзько

Заўсёды побач мой ноўтбук, 
бо рознае можа здарыцца: трэ-
ба закончыць практычную ці 
дапамагчы аднагрупнікам з 
гэтым жа, а яшчэ так пісаць 
канспекты зручней. Да гэта-
га ёсць капшук па зразумелых 
прычынах, і апошні, але не па 
значнасці, - тэлефон для фата-

графавання і сувязі.

Зварушыла восень лісце…
Ўсміхнулася з-за хмар.
Цёплы верасень з’явіўся –
Вельмі добры гаспадар.

Нібы фарбы ўсе спляліся
Ў вясёлы карагод.
Песні, гульні пачаліся –
Сыты, радасны народ.

Нібы рэчка сабралася
Ў далёкі нейкі шлях.
І кастрычнік зноў стараўся
Каб запоўніць лісцем дах.

Паглядзеў на нас сурова
Хмуры дзязька-лістапад.
Ён маўчыць. Як так? Ні слова –
Гэта  восені загад.

То паненка залатая,
Што багацце нам нясе.
То маўклівая старая…
З галацьбою на хвасце….

Наша прыгажуня Восень,
Не хавайся ў дождж, бы ў сон,
Упляці ў сваё валоссе
Ты рабіны гронку ў тон.

Не сумуй, знікая ў кроплях.
Так! Убачымся мы зноў!
Каб у цёплых жоўтых промнях
Кожны позірк твой знайшоў.

І тады зварушыш лісце…
Ўсміхнешся ты з-за хмар…
Засмяешся, як калісці…

Зварушыла вашы пачуцці 
Даша Кашынская

Маргарыта Кавалёва
Магчыма, самая галоўная рэч 
– пілачка для пазногцяў. Звы-
чайна яна выкарыстоўваецца 
для карэкцыі пазногцяў, але ж 
можа быць практычнай у якасці 
шрубоўкі для мелкіх дэталяў, 
як вастрылка для алоўка ці за-
мест нажніцаў. І яшчэ яна можа 
служыць як сродак самааба-
роны (але ж гэтага я яшчэ не 

практыкавала).

Кацярына Ярмалюк
Акрамя патрэбных і не вельмі 
рэчаў у залежнасці ад надвор’я 
– парасон, пальчаткі, губка для 
абутку і любімы бальзам для 
вуснаў са смакам парэчкі. А 
калі добра пашукаць, то можна 
знайсці і штосьці для перакусу, 
напрыклад, зараз з сабой ёсць 

груша.

Экватар працягвае заглядваць у заплечнікі нашых студэнтаў і 
цікавіцца, што ж такога незвычайнага яны заўсёды бяруць з са-

бой.

лістапад•2018
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Вандроўкі з Экватарам

—Як у вас з Пецяй 
узнікла ідэя паехаць на 
Кольскі паўвостраў?

—Ідэя нарадзілася ў Пеці. 
Ён мне неяк сказаў: «паехалі 
на Кольскі». Гэта здалося мне 
нечым падобна на жарт. Я 
пагадзілася, але не прымала 
гэту ідэю сур’езна. На працы 
мне адмовіліся даваць водпуск, 
сказалі, што ўсё лета буду пра-
цаваць. Я напісала Пеці, што 
паехаць з ім не змагу, і на на-
ступны дзень мяне адпусцілі!

—Ці ёсць нейкія свае 
асаблівасці вандравання з гео-
графам?

—Так, многія кропкі, у 
якія мы павінны былі прые-
хаць, засноўваліся менавіта на 
тым, што Пеця – географ, і ён 
бачыць у іх нейкую адменную 
цікавасць. Быў адзін момант, 
калі мы ехалі ў Петразаводск. 
Да горада самага мы не даехалі, 
вадзіцель завез нас ў нейкі лес 
і сказалў, што раніцай адтуль 
нас забярэ. У нас няма вады, 
зусім няма. Я ад гэтага раззла-

Ці былі на гэтай глебе 
канфлікты па побытавых 
дробязях? 

—Я б сказала, што не 
без гэтага, але гэта хутчэй 
было толькі з-за таго, што мы 
ўпершыню разам апынуліся 
так доўга разам і проста не 
ведалі, што адзін ад аднаго ча-
каць. 

валася, таму што мне хочацца і 
папіць чай, і паесці, пачысціць 
зубы – усё завязана на вадзе. А 
ў Пеці ў галаве – якое прыгожае 
балота! І ён бяжыць да гэтага 
балота. Таму што гэта асаблівы 
валун, а тут вось такія расліны, 
тут вось такі тып мясцовасці. 
А я стаю і думаю: “Гэта ж про-
стае балота, і што наогул цяпер 
адбываецца?”

—І маршрут абіраў 
Пеця. Або вы разам яго 
абмяркоўвалі?

—Так, маршрут пракладаў 
Пеця. Калі я планую вандра-
ванне, не люблю каб у гэта 
хтосьці лез. Пэўна, так з усімі. 
І я вырашыла абсалютна не ча-
паць яго са сваімі пытаннямі, 
карэктаваннямі. Хай ён робіць 
усе, што яму хочацца, я з усім 
згодна.

—16 дзён ва ўмовах 
дзікай прыроды збліжаюць.  

Кольскія мары
Улетку 2017-га года выпускніца мехмата БДУ Жэня Крыжаноўская і студэнт-географ Пеця Пушкароў 
загарэліся ідэяй: аўтаспынам дабрацца да Паўночнага Ледавітага акіяна. За 16 палярных дзён ра-
бяты прарабілі больш за 5000 км у абодва канца, пазнаёміліся з архітэктурай Піцера, адчулі сілу 
карэльскіх лясоў і пакарылі сопкі Кольскага паўвострава. Для «ЭКВАТАРА» Жэня распавяла, як гэта 

- адкрываць новыя сцежкі разам з географам.
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Вандроўкі з Экватарам

Цікавілася Яўгенія Кечык

Калі ты бачышся з чала-
векам у Мінску, ты яго бачыш 
усяго пару гадзін і ідзеш даха-
ты. А там 24 гадзіны 16 дзён 
мы разам, і проста нікуды ты 
не схаваешся, і, калі ў цябе 
эмоцыі пачалі выходзіць на 
максімум,ты нікуды іх не мо-
жаш выплюхнуць апроч як на 
чалавека, які поруч з табой. 
Я б не сказала, каб мы моцна 
канфліктавалі, але была пара 
момантаў, калі здавалася: «Усё, 
немагчыма, чаму мы разам 
апынуліся?!». 

—А якія гарады 
праязджалі буйныя? 

— З буйных гарадоў мы 
адмыслова спыняліся ў Піцеры, 
Петразаводску і Мурманску. 
Не вельмі буйныя – Кандапага, 
Манчагорск, у іх спыняліся вы-
падкова. А яшчэ мы былі ў го-
радзе Шлісельбург. 

—Пабываўшы на 
Кольскім паўвостраве, ці 
можаш ты назваць якія 
асаблівасці мясцовай прыро-
ды? 

—Самае прыкметнае, 
што там лясы карлікавыя. То 
бок там хвоя, яна ледзь-ледзь 
вышэй чалавека, і ўсё вельмі 
вострае. Дрэвы ў нас нейкія 
мякчэйшыя, вось ялінкі нашы 
пухнатыя, а там менавіта вос-
трыя. Хвоі, елкі, карлікавыя бя-
розы там паўсюль. Скалы, азё-
ры, лясы вельмі прыгожыя, мне 
вельмі спадабалася. Накшталт 
не адчуваеш рэзкага кантра-
сту з беларускай прыродай, але 

пры гэтым усё-такі адчуваецца, 
што гэта нешта іншае, нешта 
паўночнае. 

—Як гэта падарожжа 
паўплывала на цябе? 

—Не магу сказаць, што 
яна перавярнула мой свет з ног 
на галаву ці кардынальна нешта 
змяніла, але, насамрэч, робіцца 
зразумела, што людзі сапраўды 
вельмі розныя, і добрых больш, 
чым можна сабе ўявіць. Шмат 
хто кажа, што хацелі паказаць, 

што і тут добрыя людзі ёсць, 
каб мы не думалі, што ў Расіі не 
ўмеюць дапамагаць адзін адна-
му. 

Шмат хто нават не толькі 
падкідаў, але і частавалі нас 
нечым, давалі тэлефоны. Былі 
людзі, якія гатовы былі нас 
даць прытулак. Яны паказалі, 
што вельмі шмат у свеце дабра, 

якога, чамусьці многія лічаць, 
быць не можа. 

—Якія пажаданні чыта-
чам ты можаш даць? 

—Развязвайцеся на па-
дарожжы, выходзьце за рамкі 
сваіх звычак у вандраванні. 
Не бойцеся мець зносіны з 
людзьмі. Паспрабуйце ўбачыць 
новы пункт погляду ад тых, 
хто з вамі побач. Вашы думкі 
не заўсёды супадаюць,але гэта 
дасць вам новы досвед у пла-
не таго, што свет вельмі шмат-
сценны і не існуе адной нейкай 
праўды. Заўсёды варта пагляд-
зець на ўсё шырэй, з розных 
бакоў. Калі бачыш, як жывуць 
іншыя, робіцца нашмат цікавей 
жыць самому. 

Вандраванні даюць но-
выя знаёмствы, вы адкрыеце 
для сябе шмат новага ўва ўсіх 
адносінах. Гэта выдатна паз-
наць, як людзі жывуць; незвы-
чайна і нязвыкла, але яно таго 
варта.

лістапад•2018
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...Ў Пеці ў галаве – якое 
прыгожае балота! 

А я стаю і думаю: “Гэта 
ж простае балота, і што на-
огул цяпер адбываецца?”...



Але змены таксама 
закранулі і мяне. Жыццё – 
рэч вельмі непрадказальная. 
Яшчэ пару месяцаў таму я 
жыла ў больш ці менш элітным 
інтэрнаце, дзе ў мяне была 
ўласная тумбачка і нават улас-
ная шафа. А зараз прыходзіцца 
змагацца ў барацьбе за лішнюю 
палічку не толькі з суседкамі па 
пакоі, але і з прусамі, якія так-
сама аблюбавалі нашу шафу.

Агульная кухня. Яшчэ 
два страшных словы, сутнасць 
якіх стала зразумелай толькі 
цяпер. Каб зварыць звычай-
ную кашу, даводзіцца з усімі 
талеркамі і рондальчыкамі ісці 
праз калідор. Вельмі стомны за-
нятак. Але ў гэтым ёсць і плюс: 
посуд мы мыем адразу ж, бо 
яго проста няма куды ставіць.

Асобна хочацца згадаць 
пра такую вартнасць інтэрната 
№2 як яго размяшчэнне ў цэнт

 Інтэрнат – рай ці месца выжывання для студэнта?

ры горада. Цяпер мы маем 
ашаламляльны выгляд з акна і 
штодзённы шпацыр у пятнац-
цаць хвілін да ўніверсітэта. 
Для здароўя вельмі карысна,

Актуальнае

Пачатак навучальнага года прынёс новыя змены для студэнтаў. Раней іншагароднія жылі цалкам 
у інтэрнаце №11 на Пятроўшчыне. З-за ІІ Еўрапейскіх гульняў частку студэнтаў засялілі на новае 

месца – у інтэрнат №2, тым часам як другія засталіся на старым.

і, калі глядзіш з балкона на 
начны горад, здабываеш спа-
кой і ўнутраную раўнавагу.

Праз час гэты маленькі 
пакойчык замяняе родную 
хату. Ён ўжо здаецца вельмі 
ўтульным, а абмежава-
ная прастора толькі збліжае 
цябе з людзьмі. Тут пануе 
ажыўленасць і сталы рух! Ты 
заўсёды зможаш разлічваць

на дапамогу і падтрымку.
Нягледзячы на ўсе 

мінусы, мне вельмі падабаец 
ца жыць у гэтым лабірынце 
мэблі, дзе, каб дайсці да лож-
ка, прыходзіцца рухаць стол.

Але каб маё меркаван-
не не было суб’ектыўным, 
дзялюся поглядамі апы-
таных студэнтаў геафака:
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Аня Макаранка 
(2 курс, 1 група)

Утульныя пакоі, вялікія 
вокны, ўласная кухня, - пра 
што яшчэ можна марыць? Вось 
ужо другі год мяне засяляюць 
ў адзінаццаты інтэрнат, чаму я 
была вельмі рада. Зручнае раз-
мяшчэнне ў 5 хвілінах хады ад 
метро, побач супермаркеты, 
гандлёвыя цэнтры, кінатэатры, 
парк, – усё тое, што трэба для 
моладзі. І кошт за ўсё гэта вы-
датны! Дзе вы яшчэ знойдзеце 
добрыя ўмовы за такую суму?

 

лістапад•2018
Уладзіслаў Дагліс 

(4 курс, 5 група)

З гэтага года я, як і многія 
геафакаўцы, жыву ў “двойцы”, а 
да гэтага тры гады жыцця ў Мен-
ску адбыліся ў адзінаццатым 
інтэрнаце на Пятроўшчыне.
 З плюсаў магу адзначыць, што 
“двойка” знаходзіцца ў зруч-
ным размяшчэнні: да геафа-
ка можна дайсці пешшу, што 
эканоміць час, ды і перад парамі 
можна падыхаць свежым (ну, 
адносна) паветрам. Акра-
мя таго, тут прыгожыявіды з 
верхніх паверхаў. Да мінусаў 
я магу аднесці тое, што пасля 
“адзінаццаткі” тут вельмі цес-
на, але, як гаворыцца «у цес-
наце, ды не ў крыўдзе». Акра-
мя таго, многім не падабаецца 
пах дрожджаў, але я жыў тут 
яшчэ да паступлення падчас 
збораў па падрыхтоўцы да 
міжнародных алімпіяд, таму 
гэты пах навявае мне пры-
емныя ўспаміны з мінулага.

Інтэрнат, можа, і не мес-
ца для казачнага жыцця, але 
ніхто са студэнтаў не шка-
дуе, што жыве менавіта там. 
Гэта адчуванне бесклапотнай 
маладосці, няспаных начэй і 
сталага руху варта таго, каб 
не зважаць невялікія мінусы. 
Інтэрнат – яскравы і насыча-
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Таша Ардзюк 
(3 курс, 3 група)

Я ўжо трэці год пражы-
ваю ў 11-ым інтэрнаце. Ся-
род мінусаў я знаходжу тое, 
што бываюць такія моман-
ты, калі хочацца пабыць ад-
ной, а ў інтэрнаце гэта зрабіць 
вельмі складана, а таксама тое, 
што даводзіцца кожны месяц 
адпрацоўваць па 4 гадзіны. 
Але бясконцая весялосць і 
узаемадапамога засланяюць 
усе недахопы. Таксама сярод 
плюсаў я хачу адзначыць ме-
тро, якое знаходзіцца ў кро-
кавай даступнасці і невялікую 
аплату за пражыванне.

Гутарыла Ірына Зелянкова.  Арты ад Вікторыі Фурманавай

Актуальнае



Падзялілася Вольга Самосенка

Бавім час

Woman in action

Мяне мая цікаўнасць 
прывяла да выставы Анастасіі 
Колас “Пярэварацень”, і гэта 
было неверагодна. Пачало-
ся ўсё з таго, што я глядзела 
спіс усіх мерапрыемстваў, якія 
праходзяць у гэтым месяцы. 
Будзе хлуснёй, калі я не скажу, 
што, прачытаўшы пра адкрыц-
цё праекта «Women in action», 
які прысвечаны паспяховым 
ролевым мадэлям беларускіх 
жанчын, я адразу для сябе ўсё 
не вырашыла. Я нават не падаз-
равала, куды 
іду, але маю 
ў н у т р а н н у ю 
ж а н ч ы н у 
было ўжо не 
спыніць. Паз-
ней я даведа-
лася, што іду 
на “Artist talk” 
з мастачкай 
А н а с т а с і я й 
Колас, але, што 
там будзе, для 
мяне застава-
лася загадкай. 

Спачатку было бязлюд-
на, хадзілі высокія жанчыны, і 
дзе тая славутая выстава было 
не зразумела. Калі я знайшла 
выставу, больш зразумела не 
стала. Спатрэбіўся час, каб ад-
назначна вызначыцца. Не па-
спела я разгдедзіць раскіданыя 
буракі пад жалезнымі кратамі, 
калі мяне запрасілі сесці, 
каб пачаць мерапрыемства. 

Здавалася мне, што зараз 
я ўбачу нейкую незвычайную 
жанчыну. У маім разуменні 
мастачка павінна была 
з’явіцца перад намі ў чырво-

най сукенцы з накідкай ваўка 
на шыі, але гэтага не адбылося. 
Яна павітала ўсіх, і я ўбачыла, 
што гэта была прыгожая жан-
чына, стыльна апранутая і, як 
высветлілася потым, вельмі 
разумная і паспяховая ў сва-
ёй справе. Яна растлумачыла, 
што прачытае нам лекцію па 
тэме ”Эстэтыка халатнасці і 
буржуазны шык”. І гэта было 
выдатна. Тлумачыла яна гэ-
тую тэму на прыкладзе моды.

 Падчас лекцыі яна вельмі 

спяшалася і прыкметна хва-
лявалася, але слухаць было 
вельмі цікава. Я наогул забы-
лася пра ўсё і пачала разважаць 
пра абсурдныя з’явы ў модзе. 
Але ўсё хутка скончылася пес-
няй “Зямля ў ілюмінатары”, і 
ёй пачалі задаваць пытанні. 
Мастачка адказвала ахвотна 
і добразычліва. Яна шчыра 
распавядала пра сябе, і мяне 
гэта ўразіла, першапачатковы 
скепсіс стаў знікаць і адразу ўсё, 
што адбывалася, падалося мне 
вельмі значным. Усе навуко-
выя транс, з таго часу мне ўжо 

ўсё падабалася. Мастачка рас-
павядала, што назірае за жыц     
цём праз прызму цыркуляцыі 
цём праз прызму цыркуляцыі 
эстэтычных плыняў, захоплена 
вучыла нас сачыць за тым, як 
наш погляд блукае сярод ак-
туальных вобразаў, прадуктаў 
дызайну і традыцыяў. 

Калі мы скончылі, я ха-
цела паглядзець на выставу 
мастачкі больш уважліва; на 
той момант я зразумела, што 
выстава адносіцца да сучаснага 

мастацтва. На-
шмат пазней, 
калі я бліжэй 
пазнаёмілася 
з яе працамі, я 
зразумела, што 
мастачка пры-
сабечвае тое, 
што няёмка, 
нявыгадна ці 
выцерта з пер-
шага плану, а 
тады я стаяла 
перад мяшкамі 
з зямлёй, на 
якія апiраўся 

вялікі экран, дзе паказвалі, як 
гэтую зямлю выкарыстоўваюсь.Я 
даведваюся аб чымсці новым 
і зноў здзіўляюся гэты выдат-
ны праект - нешта сярэдняе 
паміж космасам, мудрасцю і 
бураком, наведаць яго будзе 
добрай ідэяй,бязмежнай чала-
вечай фантазіі, творчасці, якая 
ніколі не спыніцца. І праект 
«Women in action» дае выдат-
ную магчымасць пазнаёміца 
з таленавітымі і паспяховымі 
жанчынамі, якія натхнёна 
распавядаюць пра тое, чым 
займаюцца. На мой погляд. 

10

Згодныя вы з тым, што жанчыны сёння займаюць вялікую ролю ва ўсіх сферах жыцця? Я згодна, 
і гэта так і павінна быць. Між тым даведвацца аб чымсці новым – гэта патрэбнасць кожнага чала-

века, якая прыводзіць яго да розных вынікаў.
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Як геафак становiцца другiм домам
Кожны семестр БДУ за-

прашае вучняў 10-11 класаў 
стаць на тыдзень студэнтамі 
ўніверсітэта. Школьнікі пра-
ходзяць адбор: пішуць маты-
вацыйныя лісты, выконваюць 
заданні ці праходзяць сумоўе. 
Геафак ужо пяты раз прымае 
ўсіх ахвотнікаў. Сёлета да нас 
трапілі дзеці з Мінска і Гоме-
ля — Анастасія Жухаўцова і 
Максім Зінчук. Цягам тыд-
ня Студэнцкі саюз у супол-
цы публікаваў дзённікі пра 
тое, як праходзіць навучанне 
на факультэце. Самае цікавае 
публікуем у «Экватары»:

 Што вы адчулі, калі 
ўпершыню прыйшлі на 
геаграфічны факультэт? 

Максім Зінчук – Упер-
шыню пераступіўшы парог 
Геаграфічнага факультэта, я 
адчуў чароўнае пачуццё ней-
кай хатняй цеплыні. Усе сту-
дэнты і выкладчыкі вельмі 
гасцінныя і лагодныя. 

Анастасія Жухаўцова – 
На геаграфічным факультэце 
я сёння была не ўпершыню, 
аднак з самай раніцы з’явілася 
лёгкае хваляванне наконт 
таго, што мяне чакае на парах. 

На першым курсе ба-
дай што кожны студэнт 
хоць раз, ды ставіць сабе 
пытанне «Чорт, ды дзе 
ж гэта аўдыторыя?!». Ці 
былі праблемы з гэтым ці 
адразу адчулі сябе як дома? 

Максім – Не, пра-
блем не было, усе кабінеты 
з лёгкасцю знайшоў. 
Анастасія – Пары праходзілі 

зе ў якасці паўнавартага сту-
дэнта!

Анастасія — Цяпер неве-

рагодна сумна пісаць уражанні 
пра гэты, апошні, дзень. На-
самрэч, я ўжо так прывыкла, 
што няма адчування, што гэта 
ўсяго на тыдзень. Здаецца, што 
ў панядзелак ты зноў прыедзеш 
на геафак, надзенеш бэйджык і 
пойдзеш на лекцыю з першым 
ці другім курсам, а ўвечары 
напішаш водгук пра мінулы 
дзень. 

Я хачу падзякаваць са-
мым класным і любым курата-
рам. Дзякуй вам за тое, што вы 
правялі з намі гэты тыдзень, і 
за ўсё, што вы для нас зрабілі, 
за аповеды пра факультэт, за 
прыгожыя фотаздымкі і за са-
мае эпічнае відэа. 

Я вельмі рада, што я ўзяла 
ўдзел у праекце. Рада, што 
пазнаёмілася са студэнтамі і 
сустрэла ўжо знаёмых, убачыла 
новых для мяне выкладнікаў, 
убачыла, як праходзяць 
заняткі, і адчула, як гэта – быць 
студэнтам геаграфічнага фа-
культэта.

Але гэта не апошняя наша 
сустрэча з геафакам. Цяпер я з 
нецярпеннем чакаю вяртанні 
сюды ў ліпені, калі я буду несці 
дакументы для паступлення на 
самы душэўны факультэт БДУ.

складана знайсці, таму пра-
блем з пошукам месца пра-
вядзення лекцыі не было. 

А што пра сераду ска-
жаце? Сярэдзіна тыдня 
прайшла, засталося нічога!

Максім — Ну, сённяшні 
дзень быў ні на кроплю не 
горш за папярэднія. Дарэ-
чы, сёння была мая першая 
пара, якую я праспаў. Сёння 
мяне Яротаў моцна ўразіў, ён 
вельмі круты выкладчык. Так-
сама сёння была нечаканая 
незапланаваная лекцыя пра 
лекавыя пяскі ад лабаранта!

Але ўсё-такі, што за-
раз значыць для вас геа-
фак? Як змяніліся ўражанні ў 
параўнанні з першым днём?

Максім – Ну, увогуле, 
тыдзень быў незабыўным! Усё 
было вельмі крутое. Месцамі 
было нудотна, напрыклад на 
геахіміі, але потым Яротаў 
са сваёй фізічнай геаграфіяй 
выправіў сум. На факультэце 
вучацца найлепшыя студэн-
ты і выкладаюць найлепшыя 
выкладчыкі. Я ўжо знайшоў у 
сценах факультэта сваю зону 
для рэлаксу — аранжарэю. Я 
буду сумаваць па гэтым тыдні. 
Але, людзі, з якімі я пасябраваў, 
чакайце мяне ў наступным год

11Таццяна Карват
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Свет Далёкага Ўсходу

НАТАТКІ З ПРАКТЫКІ

 Мая вытворчая прак-
тыка праходзіла на горна-
геалагічным прадпрыем-
стве «Марэкан», на базе 
якога праводзілася раз-
ведка і здабыча золата. 

Дабрацца да шукаемага 
месца было не так ужо про-
ста: золатаздабыўная арцель 
размяшчалася ў Ахоцкім раё-
не Хабараўскага краю — мес-
цы зусім глухім і бязлюд-
ным. Дарога, уключаючы ўсе 
пералёты, заняла больш за 
двое сутак! Што тычыцца ча-
совых рамак, то я планаваў 
праходзіць практыку толькі ў 
ліпені, але па выніку вырашыў 
застацца да канца лета.

Месца праходжання 
практыкі  я шукаў сабе сама-
стойна. Даведаўшыся пра тое, 
што ў Санкт-Пецярбургскім 
Горным універсітэце буд-
зе праводзіцца Міжнародны 
інжынерны чэмпіянат, 
я вырашыў з’ездзіць і 
паўдзельнічаць у ім.Месца 
практыкі я знайшоў, мож-
на сказаць, выпадкова: за 

Працаваць прыходзілася 
шмат: сярэдні працоўны 
дзень цягнуўся 12 гадзін, і за 
ўвесь перыяд практыкі ў мяне 
было толькі два выхадных, 
адзін з якіх я правёў у Ахоц-
ку, дастаўляючы туды золата.

Мая практыка адкрыла мне 
вочы на цудоўны дзіўны свет 
Далёкага Ўсходу, паказала 
шырокі спектр дзейнасці, якая 
ажыццяўляецца геолагам, і 
дала стымул для далейшага 
прафесійнага росту. Галоўная 
парада, якую я магу даць ця-
перашняму трэцяму курсу: не 
сядзіце на адным месцы! Увесь 
час шукайце магчымыя мес-
цы праходжання вашай буду-
чай практыкі. Удзельнічайце 
ў розных канферэнцыях за 
мяжой, гутарце з патрэбнымі 
людзьмі і старайцеся 
завесці карысныя кантакты.

дзень да галоўнага мерапры-
емства ў бары я разгаварыўся 
з хлопцам, які расказаў мне 
пра дадзенае прадпрыемства 
і даў патрэбныя кантакты. 
Мне ідэя аб золатаздабычы ў 
гэтак аддаленым ад дома мес-
цы адразу спадабалася. Да 
таго ж, прадпрыемства цал-
кам аплачвала мой пералёт, 
харчаванне і пражыванне.

Працоўны дзень у арцелі 
пачынаўся з васьмі гадзін 
раніцы. Праца па здабычы 
россыпнага золата выконва-
лася ўручную і заключалася 
ў наступным. Перш за ўсё, з 
прамывачнай прылады мною 
вымаўся канцэнтрат. Дадзены 
канцэнтрат на латку даводзіўся 
да цяжкай фракцыі, у склад-
зе якой прысутнічалі такія 
мінералы, як золата, магне-
тыт, гранаты. Апошні, самы 
працаёмкі этап — выключэнне 
золата з цяжкай фракцыі. Так-
сама ў спіс маіх задач уваходзілі 
адборы проб на ўчастку і кан-
троль правільнасці адпрацоўкі 
ўчастка.

Аб далёкай практыцы на Геаграфічным факультэце мараць многія, і ў некаторых гэтыя мары здзяйс-
няюцца. Улетку Мікіце Чарвоніку, тады яшчэ студэнту 3 курса па спецыяльнасці геалогія і разведка 
РКВ, пашанцавала прайсці такую практыку мары. "ЭКВАТАР" распытаў у Мікіты пра тое, як ён 

знайшоў магчымасць ажыццявіць сваю мару.

Гутарыў Пятрусь Пушкароў

...золатаздабыўная 
арцель размяшчала-
ся ў Ахоцкім раёне 
Хабараўскага краю...



адукацыя

Кірыл Зайцаў

 «Качка» Вы зараз будзеце 
смяяцца, але гэта лаянкавае 
слова ў беларускай мове. «Хай 
цябе качкi вОзьмуць» - гэта 
нешта накшталт «чтоб тебе 
провалиться». Але яшчэ па-
цешней тое, што «качка» – 
гэта «утка». Вось такія страш-

ныя лаянкі ў беларускай мове.

 «Копанка» 
гэта невяли-
ки штучны ва-
даем. Нешта, 
што выкапана ў 
зямлі (шахта, ва 
ўкраінскай мове 
- яма з вадою, ка-
лодзеж, у рускай 
- канава, калод-
зеж, беларускай 
- возера, сажал-
ка). На Украіне 
копанкай на-
зываюць так-
сама месца самавольнай зда-
бычы карысных выкапняў.

Летуценник - той, 
хто любiць марыць, 
схільны аддавацца марам

Парушынка - Маленькая 
часцінка чаго-небудзь; пылінка.
 «У пасках святла, якія коса 
з акна ў вугал перасякалі 

лістапад•2018
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хату, варушыліся драбнюткія 
парушынкі». (Навуменка).

Сьцяцюрыцца - Сьцюцю-
рыцца, сьцяцюрыцца, счу-
чурыцца — прытуліцца, 
сьціснуцца, скружніцца, 
суцішыцца.  «Як толькі вечар, 
яны каля бацькі сьцюцюрацца. 
| Малы з холаду сьцяцюрыўся, 
ажбудзіць балюча. Селі пад 
ёлачку, счучурыліся ўдваіх». 
Яно зьяўляецца вельмі даклад-
ным адпаведнікам расейскаму 
«съёжиться». Сьцяцюрыцца 
можна ад холаду, ад стра-
ху. Калі ў васнове расейскага 
слова — вобраз вожыка, то 

хто ці што такое цяцюра ска-
заць складана. Слова «сьця-
цюрыцца» — з Віцебшчыны.

«Цупкі». Гэта размоўнае сло-
ва, якое мае некальки сэнсаў 
. 1. Цвёрды, жорсткі; каля-
ны. 2. Тупкі; ня вязкі, ня рых-
лы. 3. Цупкі — учэпісты. 

Поўня. Месяц у фазе кругла-

га дыска. 2. Росквіт, паўната. 

Вір 1. Кругавы, лейкападобны 
рух вады, які ўзьнікае ад сутык-
неньня сустрэчных плыняў. 2. 
Пераноснае значэнне: бурлівы, 
імклівы рух чаго-небудзь

Сьцяцца  - А ў дзеяслова 
сьцяцца ёсьцека й такое зна-

чэньне - Заць-
вярдзець пад узь-
дзеяньнем марозу.

Апавіць 1. об-
вить; опутать; 
2. перен. оку-
тать; обнять;

Давідна - да 
д о с ь в і т к у .

Гайданка - 
Н я р о ў н ы , 
н е с п а к о й -

ны ход судна, самалёта, ма-
шыны і пад. у час руху. 

Содні Адна з адзінак вымя-
рэньня часу: за прамежак часу 
роўны адныя содні лічыцца пэ-
рыяд ад аднаго ўсходу сонца да 
наступнага (24 гадзіны); суткі.

РАЗМАЎЛЯЕМ ПА-БЕЛАРУСКУ
Вы лічыце, што добра ведаеце беларускую мову? Ці вы толькі зараз задумаліся аб яе вывучэннi? У лю-
бым выпадку, раім вам прачытаць гэтыя словы, значэнне якіх наўрад ці вам знаёма. Праверце разам 

з «Экватарам», колькі слоў ведаеце вы?



вольная старонка

АСОБЫ ГЕАФАКА

Дзіцячая мянушка: жаба або стра-
каза. Я вечна насілася і падала, а 
калі плакала была падобная на жабу.

Інтарэсы: захапляюся ўсім. Зараз захоплена трохі 
спортам, а так у мяне няма нічога канкрэтнага.

Прычына стаць старшынёй: Я палічыла, што 
мне гэта па сілах. Я люблю гэтую справу і буду вы-
кладвацца на ўсе 100% у студсоюз. Я хачу паспра-
баваць сябе ў гэтай ролі і прынесці нешта новае.

Роля, у якой ты хацела бы зняцца: Член сям’і мафіі.

Фільм, які цікава паглядзець з сябрамі: «Гары 
Потэр»? «Упрытык»?» Д’ябал носіць Prada»? У 
добрай кампаніі амаль любы фільм падыдзе.

Што робіць геофак асаблівым? Мне пада-
баецца, што наш факультэт маленькі. Мы ве-
даем адзін аднаго і цесна кантактуем, з-за гэ-
тага ў нас з’яўляецца прыязная атмасфера. 
Я лічу, што гэта наша галоўная асаблівасць.

Любімы навучальны прадмет: АЗ - я 
вельмі люблю Кухарчыка Мішу. У шко-
ле любіла матэматыку і геаграфію)

Любімая музыка: слухаю роўна усё і нічога.

Тры рысы лiдара, якiя характэрныя толькi 
для цябе: энергічнасць, мабільнасць, упартасць

Што новага жадаешь дадаць у працу 
арганізацыі? У планах ёсць маленькія ідэі 
для старых мерапрыемстваў і трохі новых.

Твая крыніца натхнення: Я дзіка люблю 
гуляць па горадзе. Звычайна ў такія мо-
манты прыходзяць ідэі і свежыя думкі.

Дзіцячая мянушка: Варэнiк

Інтарэсы: усё, што не выклікае ў мяне агіды.

Прычына стаць старшынёй: хачу па-
спрабаваць зрабіць што-небудзь сваё 
для факультэта, і сам факультэт лепш)

Роля, у якой ты хацеў бы зняц-
ца: Малады хлопец, які ноччу, у фільме 
жахаў, спускаецца ў склеп без ліхтара.

Фільм, які цікава пагляд-
зець з сябрамі: “Байцоўскі клуб”

Што робіць геофак асаблівым? Люди, усе, без вы-
ключэння, выкладчыкі, студэнты, вахцёрам і г.д.

Любімы навучальны прадмет: агуль-
нае землязнаўства з Міхаілам Васільевічам.

Любімая музыка: раней было ўсё цяжэй 
альтэрнатыўнага рока, зараз - амаль усё)

Тры рысы лiдара, якiя характэрныя 
толькi для цябе: Камунікатыўнасць, умен-
не ўкладвацца ў дэдлайн, здольнасць вы-
кручвацца з розных непрыемных сітуацый.

Што новага жадаешь дадаць у пра-
цу арганізацыі? Адчуванні, пазітыў, но-
вых людзей, апгрэйд навучальнага працэсу.

Твая крыніца натхнен-
ня: людзі, якiя лепш за мяне)
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Малікава Юлія Андрэеўна Караян Валерый Дзмітрыевіч

Гутарыла Яўгенія Кечык



Шаноўныя чытачы, прапануем вам успомніць пра навакольнае асяроддзе.
Калі вы, таксама як і я, любіце прыроду, вам неабыякавы экалагічны стан зялёнай планеты, то 

вы лёгка зможаце адказаць на наступныя займальныя пытанні.

крыжаванкалістапад•2018

Па гарызанталі: 

1. Якая птушка носіць прозвішча 
вядомага рускага пісьменніка?
2. З драўніны якога дрэва выра-
бляюць запалкі?
7. Натуральная крыніца цяпла, 
святла, крыніца жыцця на зямлі.
8. Якая расліна лічылася святой у 
славян і адказвала за сілу і даста-
так?
9. Якую рыбу называюць «вадзя-
ной свіннёй»? 
10. Гэты атрад вымерлых 
галаваногіх малюскаў называюць 
"градуснікамі мінулага".

Адказы: па гарызанталі: 1. Гогаль. 2. Асіна. 7. Сонца. 8. Дуб. 9. Карп. 10. Белемніты; 
па вертыкалі: 1. Грэнландыя. 3. Страус. 4. Біясфера. 5. Хрызантема. 6. Уэдэлла. 11. Муха.
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Цікавыя факты: 

Жаночы арганізм убірае 2,5 
кг касметыкі ў год.

Па вертыкалі: 

1. Які востраў ўтрымоўвае 20 % усёй 
прэснай вады на планеце?
3. У якой птушкі вочы большыя за 
мозг?
4. Як называецца актыўная абалон-
ка Зямлі, якая населена жывымі 
арганізмамі?
5.Якую кветку дагэтуль лічаць 
сімвалам Японіі і самога Сонца? 
6. Самае чыстае мора ў свеце.
11. Якое ўсім вядомае і жудас-
на надакучлівае насякомае можа 
перасоўвацца ўніз галавой і 
рассмакоўваць ежу лапкамі?

На тое, каб 
ажыццявіць перасыланне спа-

му, кожны год выдаткоўваецца 33 
мільярды кілават у гадзіну. Пры гэтым у 

атмасферу выкідваецца прыблізна 17 мільёнаў 
тон вуглякіслага газу. Гэта можна параўнаць з 3 

мільёнамі аўто.

 Колькасць электраэнергіі, выдаткаванай на гэту 
патрэбу, магла б быць дастатковай для таго, 

каб забяспечваць электраэнергіяй больш 
за 2 мільёны дамоў.

Ірына Зелянкова



 
Рэдактар: Таццяна Карват

Рэдкалегія нумара: Пятрусь Пушкароў, Валерыя Якаўчык, Ірына Зелянкова, 
Вікторыя Фурманава, Марыя Лачкоўская, Вольга Самсоненка, 
Кірыл Зайцаў, Яўгенія Кечык
Вёрстка: Валерыя Якаўчык

Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
    Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
    Геаграфічны факультэт БДУ 

Наклад: 100 асобнікаў

УВАГА!

16


