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   Сьогодні,17 листопада і у символічний для
всіх студентів день ми  хочемо зробити

невеликий подарунок рідному  географічному
факультету! Саме сьогодні ми запускаємо  

 власний та незалежний електронний
географічний журнал  "Lviv Geography"

(скорочено " LG")!
     

Слово від редакторів

Перший номер "LG" дивуватиме
вас рядом цікавих історій та
розповідей. Перш за все ви
познайомитесь з туристкою
Ярославою Яковенко, яка
розповість як це - самостійно
мандрувати Європою та
відкривати нові горизонти!
Також, ви зможете дізнатись,що
творилось "за кулісами"
першого Всеукраїнського
Географічного Конгресу, адже
розповідати про все  будуть
безпосередні учасники  заходу з
всієї України! А,ще ми нарешті
зможемо оцінити та визначити
найкращу географічну посвяту
року. Під кінець дізнаємось,що
творилось на факультеті в "Ніч
Всіх Святих" та насолодимось
справжньою географічно
ютворчістю!  

"Географія занадто важлива, щоб залишати її лише
географам" - Д. Харві, географ зі США
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Андрій Королишин

"Всім привіт! Я долучилась  до цього
проекту, оскільки це саме те,чого мені
бракувало усі роки мого навчання! Цей

журнал дасть змогу побачити кожному  чим
"живе" факультет і я надіюсь що саме він
вас надихатиме вже найближчим часом!

Приємного усім читання!"

"Перш за все вітаю всіх на сторінках чогось нового для нашого
факультету  електронного журналу "LG"! Ідею створення чогось
подібного виносив давно, а зараз нарешті знайшов підтримку і
допомогу друзів і ми розпочали реалізовувати її.  Я маю велику надію
що вже найближчим часом наш журнал стане для вас справжнім
джерелом  не лише інформації  про певні події на факультеті,але й
джерелом корисних знань та умінь з різних,  близьких для географів й
туристів ділянок! Для цього ми, з поки невеликою, командою
запускатимемо в кожному  номері  нову рубрику. Сьогодні
традиційною рубрикою "LG" є GeoМандри, в якій ми спілкуватимемось
з відомими і маловідомими географамимандрівниками заради однієї
мети: обміну досвідом! Отже,бажаю вам Надихатись нами та після
цього Надихати інших! Гарного читання!"

Cофія Горбач
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В НОМЕРІ:

 BEST ПОСВЯТА 2016
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GEOТВОРЧІСТЬ  

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ГЕОГРАФІЧНИЙ КОНГРЕС

Іспанія,Португалія,Франція,Німеччина,Австрія,Угорщина,Болгарія,

Туреччина,Польща та Монако. Барселона,Мілан,Генуя,Мадрид,

Лісабон,Париж,Краків,Ніцца,Будапешт.

 І все це за остані 2 роки навчання на географічному!

 Хто така Ярослава Яковенко та все про її  "євротури"!

GEOМАНДРИ

Що таке "Організація на найвищому рівні" та все про 4

фантастичних дні на Чорногірському стаціонарі...

А ти вже бачив темну сторону географічного? Що

творилось на рідному факультеті в "Ніч Всіх Святих"...

То в кого крутіша?  В туристів чи географів? В фізгео чи

соцеконом? В конструктивників,українців, грунтознавців

чи геоморфологів?

Географи завжди відрізнялись своїми талантами. 

Якими? Дізнавайтесь разом з нами...
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GEO
МАНДРИ
з Ярославою Яковенко

Героїня нашого інтерв'ю Ярослава Яковенко -

 студентка   четвертого курсу кафедри туризму,

мандрівниця та дуже цікава людина.

За неповні два роки Ярослава змогла відвідати 15

країн Європи,серед яких: Іспанія,Італія,Франція,

Португалія,Австрія,Німеччина, Монако, Бельгія,

Туреччина,Болгарія,Польща та ряд інших.

Та на цьому ця чарівна дівчина зупинятись не
збирається і хоче незабаром побувати в екзотичних
Перу, Бразилії та відвідати славнозвісну Мачу Пікчу.

Наразі Ярослава живе у Львові де продовжує
навчання та активно готується до наступних
мандрівок. 

Ми завітали до мандрівниці в гості та розпитали що
вона робила влітку.
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-  Для  початку ,розкажи ,як  ти  "втя гнулась "

у  мандр і в ки?  З  чо го  все  почалося?

-Тобто ,  для  своє ї  першо ї  мандр і в ки  ти
використала  в і з у  котру  в ід кривала  для
практики  з  г рупою?  Що  тоб і   найб ільше
запам 'яталось  в  Праз і?  

-  А  якими  і но земними  мовами  ти
волод і єш?

Свої закордонні мандри я починала з Польщі. В 2014 році я
приїхала   до Львова. Тут вступила на 1 курс кафедри туризму і
влітку ми з групою вирушили до Польщі на практику. Після цієї
практики бажання мандрів лише зросло. Одного дня я дивилась
телепередачу "Орел і Решка" про Прагу. Виникло шалене
бажання відвідати це місто. Якраз збігав термін візи,
залишалось ще декілька днів і я наважилась на свій перший
самостійний закордонний "тріп". Це були  прекрасні 4 дні  в
Чехії. А Прагу я полюбила на все життя!

Ну так, термін моєї візи добігав кінця і напевно це і
підштовхнуло мене до подорожі в Прагу. Якщо чесно - це було
досить спонтанне рішення. Я навіть маму попередила лише за
декілька днів до поїздки, щоб вона менше хвилювалась. В Празі
мені запам'ятались пошуки хостела та розмова з
адміністратором. Тут я вперше стикнулась з мовною
проблемою. Адміністратор просто не розумів моєї англійської і
доводилось повторяти одні і ті ж слова по декілька разів. Після
цього я зрозуміла що не так і добре володію англійською.

-  Ці каво ,  я  знаю ,що  в  останн ій  мандр і вц і
ти  подорожувала  протя гом  м ісяця  майже
по  вс і й  Європ і .  Була  в  І с пан і ї , І т ал і ї  та
Франц і ї .  А  якими  мовами  г оворила  там?

Ну я добре володію українською, російською та
англійською. Два роки тому почала вчити  іспанську.

В Франція та Італії я практично повністю розмовляла
англійською. Саме за період перебування в цих країнах я почала
вільно розмовляти англійською. Раніше ходила на курси
англійської, але це мені мало допомогло. У Франції я
 поступово звикла до англійської і вже практично вільно нею
володію. Коли приїхала в Барселону на дворі була темна ніч,на
вулиці нікого,а потрібно було терміново шукати хостел.
Спершу запитала у єдиного перехожого англійською,але коли
зрозуміла що він її не знає мусила почати говорити іспанською.
Вийшло! Вже на наступний день цей же перехожий проводив
для мене екскурсію містом іспанською мовою. LG  |  5



Ну,в принципі всі були безпечними. Був один дуже дивний кауч у Мадриді.
Його звали Віктор. Він дуже любив музику, по його квартирі всюди
стояли колонки: у ванній,на підвіконні, в коридорі, на кухні і навіть на
балконі. Він поводив себе дивно, а під вечір я зрозуміла що він просто
накурений. Але все обійшлося. Взагалі Мадрид напевно єдине місто в якому
мені не було затишно. Мені не сподобалась  атмосфера міста, тут багато людей
і наркоманів, постійний шум. Мабуть,  це пов'язано  із столичним статусом
міста.  Натомість Барселона і  Порто  це два міста в які я закохалась. Тут дуже
гостинні люди, стара і вишукана архітектура і якась своя атмосфера радості.

 Близько десяти. Під час останньої подорожі я познайомилась з багатьма
цікавими людьми. Що цікаво, так виходило що в кожній країні мене приймав в
гості якийсь іноземець. Так, в Мілані  це був бразилієць, в Барселоні 
француз, а в Валенсії  голандець. Запам'ятались? Найбільше запам'ятався
справжній італієць з Генуї  Генаро. Він дуже експресивний та емоційний, вже
з порога розпочав проявляти свою гостинність, навчив мене готувати
справжню італійську пасту, провів чудову екскурсію містом та навіть вчив
мене танцювати. Я і досі з ним спілкуюсь. І ,до речі,  йому 35, він має
дівчину,яка повністю підтримує  його маленьке хобі і навіть допомагає Генаро з
іноземними гостями. Ще у курортному містечку Бенісса я дві ночі ночувала у
справжнього мільйонера. Він також був дуже добрим і гостинним. Показував
мені як займатись кайтбордингом.

 -  А  чи  був  серед  " кауч і в "  хтось  дивний  чи
небезпечний?  

-  І  ба гато  " кауч і в "  ти  вже  мала?   Хто
запам 'ятався  найб ільше?  З  ким  дос і
сп іл куєшся?  

Ну, десь рік назад я зареєструвалась на міжнародному сайті каучсерфінгу. І
тепер це мені дуже допомогло. Практично на кожну ніч я через цей
сайт  знаходила собі каусерферів, які допомагали мені  з ночівлею. Іноді каучі
пригощали мене традиційними місцевими стравами. та проводили маленькі
екскурсії. Взагалі в Європі  це дуже поширена практика. Щоб знайти
нормальне безкоштовне житло на одну чи декілька ночей вам потрібно мати
власний профіль на сайті і декілька схвальних відгуків від каучів,які вже тебе
прийняли. Чим активніше ти використовуєш сайт,тим легше потім знайти собі
житло.

-  Ого ,  ц ілий  м ісяць  в  дороз і?  А  де  ти
ночувала?  Що  ї ла?  Як  знаходила  соб і
житло?

Під час останньої подорожі я  місяць їздила по Європі. Відвідала Мілан та
Геную в Італії, Ніццу в Франції, Монако, Барселону, Мадрид та Валенсію в
Іспанії, Порто в Португалії. Потім заїхала в Угорщину і відвідала Будапешт. А
почалося все з двотижневого волонтерського табору в Франції. Ще взимку я
подала анкету в "Європейський Волонтерський Сервіс". Вибрала для літнього
відпочинку Францію. Провела тут 2 тижні, а пізніше вирішила продовжити
канікули маленьким "євротуром",  маршрут якого довів мене аж до
Атлантичного океану.

-  Давай  по говоримо  детальн іше  про   тв і й
останн ій  t r i p .  Ск ільки  дн і в  ти
подорожувала ,як і  м іста  і  кра їни
в ідв ідала?  З  чо го  все  почалося?
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-  За  м ісяць  ти  подолала  величезн і
в і дстан і?  Як  добиралась  з  м ісця  на  м ісце?
Яким  транспортом?

Я надаю перевагу лоукостам та автобусам. Є ще варіанти з автостопом  і
BlaBlaCar. Я вмію шукати найдешевші варіанти квитків на літак чи автобус.
Наприклад з автобусів є така служба як "Polski Bus"та"FlixBus". Автостопом я
подорожувала переважно в Польщі і Болгарії. До речі, місцеві жителі
запевняють, що в Болгарії автостоп для дівчат є дуже небезпечним і мене
пробували відмовити від такої ідеї. Найкращим і найоптимальнішим варіантом
є служба BlaBlaCar. В Європі вона до речі значно надійніша за український
аналог. Тут на сайті також грають роль відгуки пасажирів, яких перевозив
водій.

-  На  одному  і з  фото  з  тво ї х  мандр і в  ти
катаєшся  на  шикарному  мотоцикл і?
Зв ід ки  в і н?  Як  опинився  в  тебе?

-  Скажи ,чи  потр ібно  тримати  зв 'язок  і з
рештою  св і т у?  Ти  сп іл куєшся  з  мамою  п ід
час  мандр і в?З  і ншими  родичами?  

Так, було і таке. Це було в Барселоні. Один із моїх каучсерферів запропонував
мені екскурсію на мотоциклі. Я спершу сумнівалась, але пізніше погодилась. І
не пожаліла. Це були одні з найкращих емоцій під час всієї мандрівки.. Взагалі,
Барселона закохала мене в себе. Тут дуже привітні люди і один з
найкрасивіших історичних центрів в Європі.

Звичайно,що потрібно. В любому випадку хтось із твоїх знайомих повинен
знати про твій маршрут і місце куди ти прямуєш. Коли я зявляюсь в новому для
мене місті, першим що я роблю  це шукаю місце де є безкоштовний wfi.
Сьогодні мандрівнику значно легше спілкуватись з родичами  ніж наприклад
10 років тому. Тому з мамою спілкуюсь часто. Вона до речі однією з перших
дізналась,що  я каталась на мотоциклі по Барселоні. 

-  А  якщо  не  секрет ,  чи  ба гато  ти
витрачаєш  кошт і в  на  сво ї  мандр і в ки?

Порівняно, зовсім ні. Стараюсь заздалегідь купити дешеві або акційні
квитки, Житло в основному вдається знайти безкоштовно, а дешеву їжу завжди
можна купити в супермаркеті. До речі, це найдешевший спосіб харчування під
час мандрівки. 

-  І  на  к і нець ,  що  можеш  порадити
 мандр і вникам  початк і вцям?

Велика мандрівка починається з маленького кроку. Просто почніть. Все не так
складно як здається. І вчіть англійську, Без неї сьогодні ніяк. Взагалі у
мандрівці закордоном важливі будьякі ваші вміння. Ніколи не знаєш,що може
пригодитись. Але пам'ятайте: хороший мандрівник не той хто ідеально
спланував маршрут і взяв всі потрібні речі, а той хто нарешті вийшов з дому з
картою і з складеними речами!
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Рішення про участь у Конгресі я
прийняла несподівано, швидко
та не вагаючись. По дорозі до
Львова з харківською командою
виникало купа питань,
формувались певні очікування
від Конгресу. Але сам він
перевершив усі очікування. За
ці 4 дні сформувалась
неймовірно дружня атмосфера
та чудова команда географів з
різних частин України. Це було
неймовірно приємно – зустріти
однодумців, людей які так само
не просто люблять географію, а
дійсно є географами! Увесь час
поряд з нами були наші чудові
організаторі з ЛНУ ім. Франка.
Вони дійсно зробили усе на
найвищому рівні! 

На самому Конгресі нас чекали
екскурсії неймовірно красивими
Карпатами, тренінг з альпінізму.
Було дуже цікаво дізнатись як за
допомогою мотузки та кількох
карабінів можна врятувати життя.
Не обділили увагою і наукову
частину Конгресу. Кожен мав
змогу взяти участь у воркшопі на
цікаву тему, зробити свій
невеликий внесок у формування
шляхів вирішень проблем
українських Карпат. Кожен день
ми дізнавались щось нове,
працювали в команді для
вирішення дійсно важливих питань
взаємодії суспільства і природи. 
Поза робочий час ми мали змогу
краще дізнатись один одного
та зрозуміти, що в усіх куточках
нашої країни Геофак – це єдина
родина з однаковими традиціями!

В останній день ми не тільки
представили результати нашої
роботи, а й отримали
«майстер-клас» з варіння
бограча. Не дивлячись на
проблеми з транспортом ми
таки вчасно дістались до
Львова, де нас зустріли наші
організатори. Навіть перед
від’їздом ми встигли ще раз
пройти екскурсію містом від
організаторів, відвідати
харківський ярмарок та просто
отримати позитивні емоції. В
цілому конгрес залишив
позитивні враження, незабутні
емоції! Після нього хочеться
повертатись до ЧГС та ЛНУ
знову і знову!

Редактор: Андрій Королишин

Вера Спренне 
ХАРКІВ

#UGC 16 ОЧИМА УЧАСНИКІВ

"В усіх куточках нашої країни геофак – це
єдина родина з однаковими традиціями!"
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Бувають дні, які не хочеш аби
закінчувались, а потім ще довго
згадуєш із теплом в душі і
посмішкою на обличчі. Саме
таким був для мене час,
проведений на
Всеукраїнському
географічному конгресі.
Напрочуд приємні люди, що
організовували і брали участь,
прекрасно спланована наукова
діяльність та дозвілля, вдале
місце проведення - усе це
зробило з'їхд географів без
перебільшення ідеальним. 

 Навіть заняття наукою були
для мене цікавими, завдяки
хорошим воркшоп-лідерам і
добре підібраним актуальним
темам.
Взагалі виділити щось
найважливіше важко, адже без
чогось одного Конгрес не був
би саме таким, яким ми його
запам'ятали. Тому величезне
дякую усім, хто був поруч і,
окремо фотографу, який
зафіксував ті щасливі моменти
назавжди.

Дуже класним було те, що люди
дослухалсь один до одного,
аргументовано й цікаво вели
дискусії. Актуальні теми воркшопів,
що проводились у невимушеній
обстановці сприяли генерації
корисних ідей. Вечірки, які
відбувались після цього, показали,
що добре відпочиває той, хто
добре працює.:)
А ще, як відомо, голодна людина -
зла людина. На Конгресі всі були
хорошими завдяки смачнющій їжі
від умілих кухарів.

 

Юліана Терешко 
КИЇВ

"Напрочуд приємні люди, що організовували
і брали участь, прекрасно спланована

наукова діяльність та дозвілля, вдале місце
проведення - усе це зробило з'їзд географів

без перебільшення ідеальним"

#UGC 16 
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#UGC 16 

Ранковий спокійний Львів зустрів
нас привітно. Поступово 4-а
почала заповнюватися людьми з
великими різнокольоровими
рюкзаками. На церемонії відкриття
нас привітали та подарували
кожному крутєцьку футболку.
Завантажилися до «раховоза»(с) і
продовжили слухати екскурсію від
організаторів про передмістя
Львова. 
Нарешті діставшись до ЧГС вночі,
найперше ми помітили неймовірне
зоряне небо! Такого не побачиш
ані у Києві, ані у Харкові або
Львові, ні навіть у Дніпрі.
Вечеря особливо приємно мене
здивувала. Хлопці та дівчата які
працювали на кухні особисто для
мене готували вегетаріанську їжу. 

Останнього дня усі команди представляли
свої воркшопи. Це був неймовірний досвід
обміну з «колєгами»(с) з усієї України.
Весь конгрес ми чекали на ватру і не дарма.
Вона усіх згуртувала. Марійчині та Сашині
пісні під гітару, ковдри, чай, обнімашки.
Дякуємо організаторам за те, що розкрили
всі секрети приготування бограча, усім він
дуже сподобався. А все чому? Тому що
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНГРЕСУ НА НАЙВИЩОМУ
РІВНІ!!!(с)
В цьому ми переконалися вже за годину,
коли лишилися одні в лісі посеред ночі без
зв’язку та допомоги. Так, автобус не
приїхав, але ніхто не панікував. Хвилин 15-
20 ми всі дивилися у нічне небо і подумки
прощалися зі стаціонаром, Конгресом та
новими друзями. До речі, у 8-ми містний
бусик може влізти 13 людей з величезними
рюкзаками, а може навіть 18 людей!
Обіймаю кожного з вас, хто казав «Доброго
ранку», хто подавав руку, ніс мій рюкзак,
ділився згущиком або спальником, кожного
хто обіймав мене і просто сидів поруч в
камералці. Маю надію, що ви запам’ятаєте
лише позитивні миті цього Конгресу, адже
«ОРГАНІЗАЦІЯ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ»(с) і
«ГЕОФАК ВСІМ ФАКАМ ФАК»(с)

Наступного ранку ми нарешті побачили
стаціонар у сонячних променях - погода
була шикарна, тому вирішили йти на
екскурсії. Кожен міг обрати за смаком,
звісно що ми обрали похід на Говерлу.
Після Говерлянки дехто протестував і
зовсім не хотів підійматися на вершину,
стогнавши: «Залиште мене тут,
підберете на зворотньому шляху»(с)
але хлопці-організатори кожному
допомогли подолати паніку та втому.
Це справді вразило кожного з нас:
засніжені вершини навкруги, водоспад,
а хмари так низько, що їх можна було
хапати руками. )
Географ ніколи не ходить двічі однією
дорогою, тому спускатися вирішили
через водоспад.
Наступного дня на нас чекали
воркшопи. Не буду довго розписувати,
але всі зрозуміють одне: МИ МІРЯЛИ
СТЕЖКУ НА ГОВЕРЛУ!(с)
Та промокли до ниточки ми не даремно,
ввечері відігрівалися глінтвейном на
найкращій в моєму студентському житті
лекції по геоекономіці від Іваха
Ярослава Євгеновича. 

Аліна Яроцька
ДНІПРО

"А ввечері відігрівалися на найкращій в моєму студентському
житті лекції з геоекономіки від Іваха Ярослава Євгеновича" 
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#UGC 16 

Ще в серпні, побачивши
повідомлення про організацію
Всеукраїнського географічного
конгресу, я одразу ж захопився
бажанням його відвідати.
Знайшовши компанію (Яна, Інна,
Оксана та Марія), я чекав 20
жовтня. Маршруткою з Луцька ми
прибули до Львова і з речами
попрямували на геофак ЛНУ.
Вступне слово викладачів та
організаторів доповнилось
приємними подарунками – крутими
футболками UGC16. Далі
поспішили на смачнющий, як він
виявився, обід в обласній раді, а
згодом і на екскурсію центром
Льовова. Потяг прибув дещо з
запізненням, тому на стаціонар
дісталися трохи змучені приблизно
о 23 годині.

Саша Саковець
ЛУЦЬК

"На воркшопі я вибрав тему сірого і чорного бізнесу Карпат, що
виявилось мені найбільш цікавим. Спільні обговорення, дискусії,

пропозиції нашої команди втілились в багато видів СБ і ЧБ  Карпат"

Прибравши територію, зібравши речі, ми
зробили прощальне спільне фото та
вирушили в напрямку дороги, де нас мав
чекати автобус. Звісно всі розуміли, що
організація на найвищому рівні, тому
зберігали спокій. І тут почалось
найцікавіше))) чи то водій був не
пунктуальним, чи може через технічні
проблеми, ми близько години чекали
транспорт, запізнилися на потяг і на вокзал
ми потрапили близько 3 години ночі, ну і
звісно, цінуючи останні години, проведені з
конгресівцями, вирішили не спати.
Добратись до Львова  змогли лише після 6
годин подорожі  автобусом.
Прибувши до Львова, попрощавшись з
колегами, ми з Яною поїхали до Луцька,
досі не вірячи, що конгрес добіг кінця. 
Дуже задоволений, що взяв участь, оскільки
ця подія дала можливість поділитись
досвідом з іншими, дізнатися щось нове,
розширити свої уявлення та просто
натхненно відпочити. Надіюсь, ще
побачимось зі всіма.
 Всеукраїнський географічний конгрес 2016
пройшов на найвищому рівні!

Прекрасна погода наступного ранку
була приводом для проведення
екскурсій. Тому, поснідавши негайно
вирушили до спортбази «Заросляк», де
розподілились по групах: Говерла,
метеостанція Пожежевська, тренінг з
альпінізму на базі. Намотавши до 2-х
десятків кілометрів за день, прийшли на
стаціонар.
Ранок суботи почався з розподілу на
групи за темами воркшопів. Ще при
реєстрації я вибрав тему сірого і
чорного бізнесу Карпат, що виявилось
мені найбільш цікавим. Згодом, в
приємній атмосфері, куштуючи
глінтвейн, з задоволенням слухали
лекцію того ж Ярослава Євгеновича про
геоекономічні війни ХХІ ст.
В останій день після представлення
воркшопів, навівши лад в кімнатах, всі з
нетерпінням чекали ватру. Василь з
допомогою Андрія Костечка та Михайла
готували на вечерю угорську страву
«Бограч». Годину вільного часу після їжі
ми приділили для веселих пісень під
гітару.
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#HELLOWEEN
GEOQUEST

Автори :  Юля  Божко ,  Наталя  Долгих ,  Настя  Дашковська
Фото граф :  Христя  Федюк

А ти вже бачив темну сторону
географічного? Ще ніколи у
коридорах нашого факультету не
збиралося стільки нечисті та
монстрів! А все тому, що.31 жовтня у
"Ніч Всіх Святих" на географічному
було проведено геоквест до
святкування Halloween'a.

Ця подія привернула увагу багатьох
студентів. У квесті взяли участь сім
команд з різних курсів та напрямів
навчання. Було облаштовано 10
квесткімнат, у кожній з яких
команди могли перевірити свої
знання як про рідний факультет, так і
про географію України та Львова
загалом.

Завдяки підтримці адміністрації та
Студенської Ради факультету нам
вдалося створити справжню
атмосферу свята Halloween 'у.
Містичні коридори географічного
були освітлені головами гарбузів та
свічками, які таємничо прокладали
шлях до перемоги кожній команді.
Все на факультеті підштовхувало до
того, що кожен мав зіткнутися зі
своїми страхами сам на сам. Втім
географи, як завжди, виявилися
міцними горішками та, незважаючи
на все пройшли кожну з перешкод.

Звичайно,така непересічна подія
викликала в учасників купу вражень
та емоцій. Ось що розповів нам один
із учасників квесту Андрій
Королишин: ««Halloween Quest» в
стінах географічного – це нова і дуже
незвична ідея. Тому коли мої знайомі
социки запропонували взяти в ньому
участь  я погодився одразу. 

Перше, що вразило   темні коридори
рідного географічного, які нагадували
антураж з фільмів про Гаррі Поттера
та студенти в дуже яскравих та іноді
моторошних костюмах.Цікаві
географічні конкурси та багато
«світильників Джека» лише  додали
квесту свого незабутнього яскравого
забарвлення. Гадаю проведення
таких змагань надалі буде  традицією
факультету, яка буде веселити нас
студентів у ці сірі і вже дещо холодні
осінні дні».

Не менш яскраві спогади
залишилися у одного з квесторів
Іраїди Симчери: «Halloween GeoQuest
був моїм першим досвідом в
проведені подібних заходів. Будучи
квестором, я отримала чудовий
досвід. Квест був організований на
високому рівні, завдання дуже цікаві,
до того ж сама атмосфера була
незвичною і добре вплинула на
настрої команд. Спілкуючись з
учасниками, я отримала масу
задоволення і позитивних емоцій».

Одна з організаторів квесту, Юлія
Божко додає:: "Ми були приємно
здивовані, що така велика кількість
студентів географічного підтримали
нас як участю, так і своєю допомогою
в організації . Зокрема, дякуємо всім
квесторам, а також нашому
фотографу Христі Федюк за вашу
допомогу. Сподіваємося, що квест
стане початком для нової традиції
географічного, адже ігри на
факультеті на цьому не закінчуються.
Чекайте продовження у новому
семестрі…"
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     "Про посвяти на географічному факультеті
ходять легенди". І цитата ця не вирвана з якогось
контексту. Вона вирвана саме з вуст студентів
Франкового вишу. А якщо  говорити про урочисті
посвяти туристів, то тут вже мова йде не про
легенди - а про казки. І, до речі, модернізовані :
кінець досить цікавої подорожі обираєш ти сам.
Основа усього шедевру - організатори,
безперечно. Ці чудо-люди вкладають душу в
кожну малечу - першокурсницю(-ка) й тепло
приймають їх вже в таку велику та дружню
родину.

    Сюжет розвивається, за правилом, на 3 дні і за
цей час усі новоспечені першокурсники проходять
"крізь терни до зірок": усе, що долають в
буденному житті справжні туристи.  Ремарочка:
«Посвята-2016» була як ніколи холодною і
сніжною, проте це не зупинило нас. Ми піднялися
на Говерлу, аби заспівали гімн України. Ця
атмосфера - вражаюча! Ми стараємося кожного
року підтримувати ті традиції, яких ще нас
навчили на першому курсі і, думаю, в нас це
вийшло на "ура"! Ви ж знаєте - студентські роки
найкращі в житті кожного з нас, і за ці найкращі
роки заявляються традиції, котрі назавжди
залишаються у нас в крові.

    Ворохта знає туристів Франкового вишу!
Ворохта пам'ятає усіх в лице! А в Карпатах
відлунням чується : " Туристи живуть довше, аніж
люди!" А секрет цього довголіття, я переконана,
знає кожен із нас.

КАФЕДРА ТУРИЗМУ
Автор :  Марта  Федак

"Про посвяти на
географічному  ходять

легенди" 

BEST
ПОСВЯТА

2016
Редактор :  Андр ій  Королишин

Т О  Х Т О  Н А Й К Р У Т І Ш И Й ?
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    І ось ми дочекались! 1-2 жовтня 2016 року 5-та ювілейна посвята таки відбулась. Звична справа для
студентів кафедри Географії України ще на початку дороги спіткали неочікувані сюрпризи , коли виявилось що
білети не співпадають за місцями посадки але через деякий час всі студенти зайняли свої місця і ми  весело
вирушили на саму найочікуванішу подію року.

     Цього разу ми зупинились поблизу селища Чинадієво, поряд з санаторієм “Карпати”, який славиться
відомим палацом Шенборнів. Атмосфера нас порадувала чудовою золотистою осінню та прекрасною погодою.

     Після незабутньої мандрівки по місцевості Закарпаття ми відвідали славнозвісний замок Сент Міклош, який
є пам’яткою архітектури XIV—XIX століть. Особливо радує, те що інтер’єр замку частково відновлено ,завдяки
зусиллям та старанням художника Йосипа Бартоша. На сьогодні замок є культурним надбанням та зустрічає
багатьох туристів своєю таємничістю до легенд минулого часу.

      Вже у вечері ми розпочали церемонію посвяти третього курсу до рядів кафедри Географії України. Хочеться
відмітити, те що на церемонії порадували всіх своєю присутністю наші наставники; завідувач кафедри
Лозинський Роман Мар’янович, доцент Стецюк Оксана Василівна та доцент Лабінська Галина Миколаївна, без
яких неможливо уявити процес церемонії посвяти . Одночасно 15 студентів пройшли всі особливості
 кафедральної посвяти. Завдяки даній церемонії  кожен з нас пізнав багато нового  про наших друзів, ми весело
та незабутньо провели час, який назавжди  закарбується у наших серцях.

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
Автор :  Оля  Мартиняк
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Нічого не об’єднує третій і четвертий курс, викладачів і
студентів, цікаві екскурсії та подорожі з незабутніми
веселощами так, як посвята фізгеографів. Уже традиційно
вона відбулася на вже такому рідному для всіх 
Чорногірському географічному стаціонарі, який як завжди
прийняв нас дуже гостинно.

Посвята тривала 3 дні від 14 до 16 жовтня. Їхали на посвяту
усією великою дружньою компанією, із цікавими розповідями
наших викладачів Павла Михайловича, Людмили Ярославівни
та Володимира Павловича, а також із веселими запальними
піснями. По дорозі ми відвідали вулкан у селі Старуня, який
своїм вогнем підігрів дух нашої посвяти.

 Ввечері на ЧГС відбулося знайомство усіх учасників, кожен з
яких розповів про себе щось цікаве. Вечір закінчився
запальною дискотекою.

Зранку наступного дня, разом із Володимиром Павловичем та
Павлом Михайловичем, ми піднялися до Сніголавинної станції
«Пожижевська» та Біологічного стаціонару Інституту екології
Карпат НАН України, працівники яких нас гостинно прийняли і
провели цікаві екскурсії. По дорозі ми милувалися
засніженими вершинами Чорногори.

 Коли Чорногірській географічний стаціонар покрили сутінки,
третій курс прийняв посвяту у фізгеографи під шум Прута і
яскраве палання факелів. А разом з тим викладачі і четвертий
курс провели цікаві конкурси, організували чудові розваги, які
прикрасили цей незабутній вечір.

Дякуємо всім організаторам за чудово організовану посвяту,
викладачам, студентам та гостям кафедри з а чудову
атмосферу.

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Автор :  Д іана  Сеничак
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Атмосфера посвяти кафедри ґрунтознавства є просто чудовою. Недарма
буквально за кілька років вона стала однією з найочікуваніших серед всіх
кафедральнх посвят географічного факультету. Весела компанія, конкурси
та традиції не дадуть засумувати жодному гостю. Активні студенти
"братства лопатки" докладають максимум зусиль для того щоб кожен
учасник посвяти залишив за собою приємний спогад та хороший відгук про
неї.

Відбулось дійство в Славську на початку жовтня. Вже за традицією
географічних посвят, святкувати ми розпочали ще в потягу. Співання
українських колоритних пісень в кожному вагоні поїзда вже стало традицією.
Люди з усмішками на лиці слухають співаків, та оцінюють креативність
виконання музичних творів.

За традиціями  копання профілю є обов'язковою частиною нашого дійства.
Кожен третьокурсник, чи гість кафедри має докласти зусиль до цього, адже
потрібно докопатися аж до капсули часу, яку старші друзі ґрунтознавці
закопали для них минулого року. Після цього третьокурсникии разом за
ведучим повторюють клятву ґрунтознавця та по черзі в профілі
посвячуються, тим самим поповнюючи ряди кафедри.
Всі інші учасники роблять свій вклад до написання капсули часу яку надійно
запаковують та закопують разом з профілем.

 Ну і звичайно ж вечорами на всіх чекала вечірка з драйвовою музикою,
танцями, іграми, географічним коктейлями, тостами та з безліччю новими і
такими вже улюбленими старими конкурсами. Кульмінацією всієї посвяти
стала передача лопатки 3 курсу від 4. Вже за традицією лопатку 3 курсу
вручав співзасновник нашої посвяти. Після чого на адресу всіх звучали
подяки, привітання, обійми та тости.

Посвята ґрунтознавців пройшла як годиться, відсутності посмішки та
поганого настрою не було зафіксовано жодного. Наступного року чекаємо
всіх охочих провести свої вихідні разом з "братством лопатки" та іншими
гостями кафедри!

КАФЕДРА ГРУНТОЗНАВСТВА
Автор :  Василь  Колос

"За традиціями - копання
профілю є обов'язковою
частиною нашого дійства.
Кожен третьокурсник, чи
гість кафедри має докласти
зусиль до цього, адже
потрібно докопатися аж до
капсули часу, яку старші
друзі ґрунтознавці закопали
для них минулого року..."



     Знаєте, усе почалось з низької температури і
кількаденого дощу. Було важко повірити, що те чим
ти гориш і так довго продумуєш, усе переноситься.
Довгоочікувана субота, збираються студенти)...
Я не буду говорити, що святкування почалось ще в
електричці, це закономірно на усіх кафедрах,
хочеться сказати щось особливе про нас, адже, ті,
хто йшли на кафедру конструктивної географії і
картографії очікували чогось грандіозного,
веселого, повчального.
     Посвята об’єднує студентів, знайомить із життям
на факультеті, старші курси діляться досвідом. Все
уміло поєднувалось, навчання і відпочинок.
     Відвідали форельне господарство «Золота
форель» і дізнались як воно функціонує, були на
Святославському кар’єрі, дізнались про його
проблематику і перспективи розвитку, а також в
адміністрації парку «Сколівські Бескиди», де нам
провели цікаву екскурсію.
     Після усього відбулася сама церемонія посвяти
та вечірка на честь неї))
     І на останок хотілося подякувати дружній сім'ї
конструкторів і геоекологів за незабутні враження,
особливу подяку хочу сказати студентам
конструкторам 5го курсу, які ділилися досвідом в
проведенні і організації посвяти, конструкторам 3
го курсу, які не зважаючи на погодні умови все ж
долучилися до дійства, екологам факультету усіх
курсів і навіть тим, хто закінчили, за те, що
погодились на авантюру, гідрометеослужбі  за
прекрасні погодні умови,  друзям кафедри і звісно
колективу кафедри, які погодились на такий
експеримент і наші забаганки, звісно не усі). Ми всі
з нетерпінням чекаємо наступної посвяти
конструкторів і геоекологів, адже це єднає не тільки
кафедру, а й усю сім’ю факультету.

КАФЕДРА КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Автор :  Юрій  Шевц ів
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GEO ТВОРЧІСТЬ Цеdra

Мене ти підозрюєш у злодіянні.
Мене звинувачуєш ти знову й знов.
Давай вже зійдемося на покаранні.

Ти інкримінуєш мені...любов.

Твої аргументи — суцільні дурниці:
Фліртую з тобою, сміюся не в лад.
Мовляв, розширені в мене зіниці
І ще цілий список закоханих вад.

Мовчу, бо немає мого адвоката.
За мною не плаче славетний юрфак.
Яким буде вирок? І що за розплата?
Довічне? З тобою? Я згодна! Так!

Автор: Ярина Сидорович  студентка 5 курсу кафедри Фізична географія
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GEO ТВОРЧІСТЬ Цеdra

Мені всеодно, який колір очей,
І скільки у тебе хороших звичок.

Причетний чи ні ти до сліз і смертей,
Крадіжок, убивства, і решти дрібничок.

І байдуже, справді, який в тебе зріст,
Наскільки і чим кожен день зловживаєш.

Скелети у шафі і тумбочок вміст
мене не хвилюють. Що маєш — те маєш.

На безліч твоїх помилок і граблів
мені, як не дивно, також наплювати.
На те, чи ти любиш собак, чи котів,

чи жодного з них ти не пустиш до хати.

Який твій улюблений колір з усіх,
які ти ненавидиш морепродукти,
у чий ти закоханий голос і сміх,

Чи бути вам разом, чи разом не бути.

І списки твоїх позитивних рис
мені не цікаві. Це є і у інших.

Якщо ж не існують ці списки (сюрприз!),
Мене не хвилює тим більше. Тим більше!

Не вразиш і не розчаруєш мене.
У жодному з Всесвітів це неможливо.
І що б там не сталося — це не мине.

Тепер розумієш, НАСКІЛЬКИ важливий?

Автор віршів: Ярина Сидорович  студентка 5 курсу кафедри Фізична географія
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GEO ТВОРЧІСТЬ

Молиш Його, перед тим, як спати,
Мрієш про те, що тебе спокушу.
Хочеш, прийду, як буде світати,
Бо й того ж самого у Бога прошу.

Прийду я грозою, не буду вщухати,
Як блискавка, вдарю у землю твою.
Пожежа почнеться, не будеш тікати,
А навпаки  ти попросиш вогню.

Сонце вкраду з твого горизонту,
Місяць сховаю, затьмарю зірки.
Світло єдине тобі  мій погляд,

Нарешті я твій, не лий сльози гіркі.

Ангелом буду. Захочеш  й чортом.
Як грубим, так й ніжним, тобі обирати,

Разом у човні, а чи за бортом.
Нас хвиля накриє? Будем потопати.

Приснюся тобі у кожному сні,
Розцілую тебе від губ до зап'ястя.

Я буду у хлібі, я буду в вині,
Ковтай мене, як причастя.

Віталій Бойко

Автор віршів: Віталій Бойко  студент 3 курсу кафедри Геоморфології і Палеографії
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GEO ТВОРЧІСТЬ Віталій Бойко

Травневі дощі дахи заливали,
Вода повертала усе до життя.
А що ж могло тебе врятувати?
Ні дощ, ні молитва і навіть не я.

У зливах сховалося стільки жаху,
Достатньо, щоб зняти не один фільм.

Ночами шукала мого шляху,
І зрідка приходила ти у свій дім.

Прожити і дня не могла без вина,
Із фото моїм лежала до ранку.

Можливо, у цьому провина моя 
Багато тобі сказав на початку.

Не міг подумати, що станеться так.
Мене зробила ідолом й Богом.
Промовила раз: "Ти в морі маяк,
Загаснеш? То й я у морі потон́у.

Прийду миттєво, дай тільки знак,
Вітром пришлю тобі поцілунок.

Я ладна назав́жди з тобою ось так.
Для мене ж бо ти  найкращий дарунок."

Зруйнували маяк. Темно у морі.
Починається шторм, він б'є кораблі,

Не жаліє нікого, хвилі сурові.
І ніяк не дістатися в гавань тобі.

І ти потонула в солоній воді,
В тому морі, яке так сильно любила.

Навіщо була по горло в мені,
Для чого плавала, якщо не вміла?

Автор віршів: Віталій Бойко  студент 3 курсу кафедри Геоморфології і Палеографії








