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Географія - це дивовижна наука, що
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УУУУ        НАШОМУНАШОМУНАШОМУНАШОМУ

ВИПУСКУВИПУСКУВИПУСКУВИПУСКУ::::

відкриває перед нами двері в безмежний,

повний загадок, надзвичайно цікавий і

захоплюючий світ – світ планети

Земля!

Якщо вас приваблюють подорожі по

безкраїх просторах нашої планети, якщо

ви бажаєте дізнатись більше про цікаве та

загадкове, відвідати найвищі вершини та

найглибші западини, дізнатись про

народи, які заселяють нашу планету, то

ласкаво запрошуємо вас в дивовижний

світ географії.

МандрівкаМандрівкаМандрівкаМандрівка                                            

УкраїноюУкраїноюУкраїноюУкраїною

НайживописнішіНайживописнішіНайживописнішіНайживописніші

пляжіпляжіпляжіпляжі!!!!
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Самі вирішили – самі зробили –

самі читаємо…
Наша школа працює, в ній вирує життя, а значить існує і дух колективу.

І колектив цей чималий. Такій великій родині є що сказати. Задум випускати

географічну газету «Я люблю географію» виник в учнів на першому занятті

шкільного гуртка «Мандрівник». Вже в цьому ж місяці відбулося засідання

редколегії і вона побачила світ.

Газета містить матеріали, які є своєрідним путівником до царини

географічної науки, що має на меті надати реальну допомогу вчителю географії

під час організації роботи з юними географами. Газета вже має своїх постійних

прихильників - читачів і авторів, для них вона є добрим другом і порадником,

що допомагає їм орієнтуватись у морі географічної інформації.

Сьогодні в проекті працює більше 15 учнів і 1 вчитель, які створюють

цікавий інформаційний простір, навчаються та розповсюджують корисну

інформацію, тим самим підвищують інтерес читача до географічної науки.

Проект, перш за все, вирішує освітні завдання, пріоритетне місце належить

формуванню географічного світогляду. Сторінки газети містять авторські

матеріали юних журналістів, що інформують читача про географічні цікавинки.

Героями публікацій стають самі ж учні школи – учасники географічних

конкурсів, туристичних зльотів, географічних акцій та олімпіад...

Керівник  газети:

Лаврук Н.О.
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Ідея проекту –
Балацька А., Фурдела А., Шевчук В.. 

учені 8-А класу
Керівник проекту –

Лаврук Ніна Олександрівна, 

Знайомтесь з творчим
колективом нашої газети:

учені 8-А класу Лаврук Ніна Олександрівна, 
вчитель географії

Дизайнери: 
Лящевська О., Самойленко А..

Редактори: 
Співак Т., Олішевська І., Плохотнюк К..

Кореспонденти: 
Ротар В.,Вішневська О.,Попудіна Л..
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Екскурсія з  6 класом

«Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості».

Дослідження під час екскурсії проводилися у групах:

І група – дослідники рослин
Завдання:
•описати, які дерева ростуть на заданій ділянці;
•описати, які кущі ростуть на заданій ділянці;
•визначити, у якому стані знаходяться трав’янисті рослини.

ІІ група –метеорологи

Завдання:
•скласти опис погоди за поданим планом

План

•Стан неба.
•Висота Сонця.•Висота Сонця.
•Температура повітря.
•Опади.
•Атмосферний тиск.
•визначити, які зміни відбулися у погоді порівняно з літом.

ІІІ група – дослідники тварин

Завдання:
•дослідити, які комахи ведуть активний спосіб життя;
•яких птахів можна спостерігати біля річки

•пригадати, яких інших тварин можна побачити біля річки

У кінці екскурсії учні обговорили результати досліджень, спостережень,
узагальнили матеріали, підвели підсумки проведеної роботи.

Учениця 6 класу, 
Нужна А.
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1. Чи вічною є вічна (багаторічна) мерзлота? Порівняйте перші карти багаторічної

мерзлоти з сучасними. Охарактеризуйте природні та соціально-економічні наслідки

танення багаторічної мерзлоти. Чи доцільно освоювати райони нашої планети, де

залягають гірські породи, що перебувають постійно у мерзлому стані?
2. Експерти аналітичного підрозділу британського журналу «Economist»регулярно

визначають найбільш комфортні для проживання міста світу. Відомо, що під час

визначення рейтингу міста враховують ЗО показників. Спробуйте назвати й

обґрунтувати 10 з них. Що є, на вашу думку, найважливішими для визначення

комфортності проживання у містах. Назвіть міста світу з найбільш комфортним рівнем

проживання.
3. Відомий мандрівник середньовіччя Марко Поло є автором «Книги про різноманіття

світу». Про що йдеться в цій пращ?Чому й досі її зміст є актуальним?
4. Земля має по два полюси в Північній і Південній півкулі: географічний та магнітний.
Що б змінилося в географічній науці, якби вчені прийняли рішення поєднати їх в одній

точці планети, а саме - в точці магнітних полюсів?
5. У межах якого промислового вузла в Україні зосереджені всі основні типи

електростанцій?Яку роль вони відіграють в ефективному функціонуванні цього вузла?

ПИТАННЯ X ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ
ЮНИХ ГЕОГРАФІВ

електростанцій?Яку роль вони відіграють в ефективному функціонуванні цього вузла?
6. Розкрийте суть концепції світових міст. Назвіть критерії поділу міст за рівнем

світового значення на Альфа, Бета, Гамма, Дельта. Враховуючи ці критерії, складіть та

обґрунтуйте перелік Альфа-міст для кожного століття, починаючи з епохи Великих

географічних відкриттів. Проаналізуйте цей перелік та спрогнозуйте Альфа-міста XXII
ст. Які позиції посідають українські міста в цій класифікації?
7. У 1848 p. Т. Г. Шевченко входив до складу наукової експедиції. Частину шляху

експедиція пройшла на шхуні «Константан». Опишіть територію, яку досліджувала ця

експедиція, та оцініть участь у ній Тараса Григоровича. У яких творах відтворені

враження Кобзаря про подорож?
8. Складіть прогноз стану тропічних лісів на XXI ст., враховуючи, що, за даними IX
Світового лісового конгресу, темпи зведення тропічних лісів сягають 11млн гектарів на

рік за лісовідновлення 10 %цієї площі. Як, на вашу думку, скорочення лісового фонду

планети по-значиться на глобальних проблемах людства?
9. Які географічні та історичні передумови, на вашу думку, відіграли важливу роль у

тому, що Київ став столицею України? Для яких столиць, яких країн, характерні такі

самі географічні передумови?
10. «Народи багато в чому повторюють долі окремих людей. Вони також мають свій

дім, працюють, живуть краще або гірше, але головне, - як і люди, є неповторними

особистостями зі своїми звичками і характером. Зі своєю манерою розуміти речі», -
зазначав відомий російський філософ І. О. Ільїн. Використовуючи вплив географічних

факторів, доведіть або спростуйте цей вислів філософа.
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11. Морська крига - наймолодший елемент кріосфери Землі. Розкрийте причини появи

морської криги в Північній півкулі, умови її існування і роль у формуванні сучасного

клімату.
12. США і Канада - країни, що входять до групи економічно розвинутих країн світу. В
обох міжнародний туризм досить розвинутий і є провідною галуззю економіки.
Загальна річна сума доходів від міжнародного туризму в США майже у 10 разів

перевищує надходження : від цієї галузі в Канаді. Поясніть географічні чинники, і що

зумовлюють ці відмінності у розвитку міжнародного туризму в зазначених країнах.
13. Існують різні види механічних коливань та хвиль. Як на основі спостережень

відбитих і заломлених хвиль сейсмічних (вимірювальних) приладів можна визначати та

контролювати сейсмічну обстановку на території України, земної кулі, а також

визначати координати вогнищ та енергетичні параметри землетрусів?
14. У сучасному світі широких масштабів набули міграційні процеси. Зокрема це

стосується міжнародної трудової міграції. В окремих країнах з'явився термін «трудовий
мігрант у власній країні». Які шляхи розв'язання цієї проблеми? Чи набуде цей процес

міжнародного поширення?
15. У XX ст. на території України замість природних з'явилися рукотворні об'єкти.
Окремі з цих територій були осередками історичних подій. Це призвело до змін на

земній поверхні, а також на фізичних картах. Проведіть реконструкцію змін і відтворіть

їх на порівняльній картосхемі. Спростуйте або доведіть необхідність цих змін.їх на порівняльній картосхемі. Спростуйте або доведіть необхідність цих змін.
16. Відомо, що Україна пристала на пропозиції американської компанії Royal Dutch
Shell добувати сланцевий газ на своїй території. Проаналізуйте позитивні й негативні

наслідки видобування сланцевого газу в Україні. Схарактеризуйте можливий

негативний вплив на здоров'я населення інтенсивного видобутку сланцевого газу.
17. У Великому Бар'єрному рифі, розташованому на північному сході Австралії,
трапляються так звані канали (прориви), через які можуть проходити судна. За якими

ознаками можна визначати розміщення цих «каналів»?
18. Однією з найважливіших економічних і геополітичних проблем України є

зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. Які, на вашу думку, заходи є найбільш

ефективними для забезпечення енергетичної безпеки України? Обґрунтуйте її та

наведіть конкретні приклади.
19. Сейсмічність України характерна для переважно західних, південно-західних та

південних районів. Виділяють два основні сейсмічні райони - Карпатський і Кримсько-
Чорноморський. Проаналізуйте сейсмічну ситуацію в Україні та ймовірність, а також

силу цього природного явища у вашому регіоні.
20. Уявіть собі, що закінчилася дія міжнародного Договору про Антарктику.
Спрогнозуйте економічні, політичні й військово-стратегічні наслідки його припинення.

Підготувала учениця 10 класу 
Попудіна Л.
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МаріанськаМаріанськаМаріанськаМаріанська западина западина западина западина 
чекає своїх дослідників 

Майже одночасно було підкорено космічні та глибоководні простори Землі. У космос уже

туристи літають, а в Безодню Челенджера люди опустилися лише раз! Тому можу впевнено

стверджувати, що Маріанський жолоб - найменш досліджений і найзагадковіший куточок

Землі. Маріанський жолоб розташований у Тихому океані, на схід і на південь від

Маріанських островів, та простягається більш ніж на 1500 км у вигляді вузької дугоподібної

улоговини. Як і всі океанічні жолоби, він утворився внаслідок занурен-ня океанічної

літосферної плити під мате-рикову, в даному випадку Тихоокеанської під Філіппінську,

тому має «класичний» У-подібний профіль зі стрімкими схилами та пласким дном

завширшки 1-5 км. Перші припущення щодо наявності значних глибин у районі Маріанських

островів були зроблені наприкінці X IX ст. англійською експедицією на судні «Челенджер». У

1951 р. також англійська експедиція повідомила світу результат вимірювання западини —

10863 м, а в 1957 р. радянська експедиція на науково-дослідному судні «Вітязь» — 11022 м!

Дослідження 1995-1997 рр. показали, що найглибша точка западини — Безодня Челенджера

знаходиться на глибині 10911,4 м, а 2009 р. — 10902 м. Швидше за все, дані різняться

внаслідок різних методик вимірювань і будуть уточнюватись.

Чим же можна пояснити той факт, що за розвитку надскладних технологій і високої

загальної освоєності планети в цілому, Маріанський жолоб залишається недосяжним і

таємничим? Однією з головних причин цього є той факт, що на дні жолоба тиск води сягає

понад 108,6 МРа, що більш ніж у 1100 разів перевищує нормальний атмосферний тиск на

рівні Світового океану.

Єдине занурення з людьми на борту на дно западини здійснено 23 січня 1960 р. здійснили на

батискафі «Трієст» швей-царський дослідник Жак Пікар та офіцер ВМФ США Дон Уолш.
Підготувала учениця 10 класу 

Вішневська О.
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НайживописнішіНайживописнішіНайживописнішіНайживописніші пляжі світу!пляжі світу!пляжі світу!пляжі світу!

Pink Sands Beach
(Багамські острова) –

один з найкрасивіших пляжів світу

Cox's Bazar (Бангладеш) -
найдовший пляж

Anse Sourse D'Argent
(Сейшели) - найбільш
фотогенічний пляж

Varadero (Куба) –
найзнаменитіший

і чистий кубинський пляж

Copacabana (Бразилія) -
найкращий

міський пляж

Вакайя (Фіджі) -
найкращий "дикий" пляж

Ломбок (Індонезія) - пляж 
з найбільш низькою щільністю

відпочиваючих на одиницю площіПідготувала учениця 8-А класу 
Співак Т.
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Гори – безумовна окраса багатьох країн, і Україна не виняток. Та крім Карпат і

вершин Південного Криму, в Україні є ще один гірський кряж, унікальність котрого

підтверджується приналежністю до семи природних чудес України. Це Подільські Товтри

– мальовничі гори не тектонічного, а органічного походження, закам’янілий кораловий

риф давно неіснуючого моря. Аналогів їм немає більше ніде у світі!
Від скелі Дідькове Око на Золочівщині хребтом дракона зміїться до Дністра

мальовнича гряда Товтр-Медоборів. Витягнувся цей “дракон” з північного сходу на

південний захід на 250кілометрів.
Прадавнє “чудисько” пам’ятає, як 15-20 мільйонів років тому на місці Поділля

хлюпотіло хвилями Сарматське море. Ще б не пам’ятати: зелені пагорби Товтр, що їх

деякі туристи вважають молодшими братами Карпат, насправді і не гори зовсім, а

залишки закам’янілого коралового рифа. Наочні докази просто під ногами: то тут, то там

серед вапнякових валунів можна знайти закам’янілі мушлі різного розміру. Колись вони

лежали в теплій прибережній воді, а зараз розсипані по мальовничих пагорбах. Саме

нашарування скелетів живих організмів, які мешкали в Сарматському морі протягом

мільйонів років (коралів, молюсків, моховаток), і утворило єдиний у світі гірський кряж

органічного походження. Карпати, нехай і не родичі Товтрам, цьому дещо посприяли:
саме завдяки тектонічним змінам під час народження Карпат Сарматське море відступило

Кораловий дракон…

саме завдяки тектонічним змінам під час народження Карпат Сарматське море відступило

на південний схід. Море пішло, а довжелезний кораловий риф завширшки в 5 км

залишився.
Походження терміну “товтри” до цього часу вченим невідоме. А вчені коралову граду

вивчають докладно: з червня 1996р. на території кількох районів Хмельницької області –
Кам’янець-Подiльського, Чемеровецького i Городоцького, а також прилеглих районів

Тернопільщини діє Національний природний парк “Подільські Товтри”. Площа НПП

солідна – більш як 260 000 га. Всього у парку налічується 160 товтр!
Щоб їх підкорити, не треба бути скелелазом. Медобори (так називають товтри на Поділлі

через велику кількість медоносних рослин) – пагорби лагідні, не надто високі. Найвища

гора Нижній Камінь піднімається на висоту 431 м. Друга за висотою та перша за

популярністю вершина – славнозвісний і трохи похмурий Богит (417 м) неподалік села

Личківці Гусятинського району Тернопільщини. Саме на ньому стояв колись язичницький

ідол Святовита, скинутий пізніше християнами в Збруч і віднайдений аж в 1848 р.
Археологи довели, що капище тут існувало вже у скіфські часи, а розквіту досягло у ІХ-
ХІІІ ст. Язичницькі богослужіння (важко повірити!) тут відбувалися аж до XVII ст.

Різні за висотою, заліснені й лисі, всі товтри мають спільну рису: їхній південно-
західний схил крутий, а північно-східний – пологий. Вершини багатьох товтр вкриті

білими вапняковими валунами, здалеку схожими на овечок. Недарма народ переповідає

легенду про товтру Грабина біля села Кривчик Дунаєвецького району. Вона про те, як

циган-пастух покарав злого пана, заховавши в підземних ходах давно поруйнованого

замку панську отару овець. Панові ж залишилися самі валуни…
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Товтри просто всіяні легендами.
Біля старого млина у Приворотті неподалік Кам’янця-Подільського чекав

на побачення з красунею-селянкою народний герой Устим Кармалюк. Гора
над млином з того часу носить його ім’я. Біля Нігинського перевалу в печері
переховувались від татарських набігів мешканці сіл Нігин і Черче. Стінами
печери протягом кількох тижнів татарської осади текла не вода, а молоко
– щоб подоляки не страждали від голоду і спраги. Жителі села Івахнівці
вірять, що вода з джерела на тому місці, де колись ступила нога

Богоматері, цілюща і дарує прозріння.
Рослинний світ товтр різноманітний і унікальний. Особливо цінними є

ділянки степової і наскельно-степової рослинності, де ростуть ендемічні
шавлія кременецька, півники угорські, цибуля подільська, анемона лісова, льон
бессарабський та інші мешканці Червоної книги. Серед представників фауни
є не лише звичні лисиці, їжаки, тхорі та куниці, а й рідкісні козулі, кабани,
навіть лосі. Товтри – район карстовий, тут багато печер і гротів, а де
печери – там і кажани. Орнітологи можуть сподіватися “ вполювати” на

фотокамеру яструбів, сапсанів, пугачів, соколів, сов, чорного лелеку, сірого
журавля.

Враховуючи велику протяжність товтр, варто обрати для

ознайомлення не весь кряж, а його частину. Приміром, Кармалюкову гору і
товтру Самовиту поблизу Кам’янця-Подільського. А ще біля коралових

пагорбів, як біля сонного дракона, притулився абсолютний хіт НПП

“ Подільські Товтри” – старовинне місто-музей Кам’янець-Подільський,
своєрідні ворота до парку. Подорож до Медоборів – це справжня подія. І
нехай таких подій у Новому році буде якнайбільше!

Підготувала: учениця 8-А кл.
Балацька Анастасія
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СІМСІМСІМСІМ ЧУДЕСЧУДЕСЧУДЕСЧУДЕС СВІТУСВІТУСВІТУСВІТУ –––– найбільшнайбільшнайбільшнайбільш знаменитізнаменитізнаменитізнамениті пампампампам’’’’ятникиятникиятникиятники

скульптурискульптурискульптурискульптури тататата архітектуриархітектуриархітектуриархітектури,,,, описаніописаніописаніописані стародавнімистародавнімистародавнімистародавніми історикамиісторикамиісторикамиісториками іііі

мандрівникамимандрівникамимандрівникамимандрівниками,,,, вввв тттт....чччч.... ««««БатькомБатькомБатькомБатьком історіїісторіїісторіїісторії»»»» ГеродотомГеродотомГеродотомГеродотом вввв ІсторіїІсторіїІсторіїІсторії.... УУУУ цецецеце

числочислочислочисло входятьвходятьвходятьвходять:::: давньоєгипетськідавньоєгипетськідавньоєгипетськідавньоєгипетські пірамідипірамідипірамідипіраміди ((((2550255025502550рррр.... додододо нннн....ееее....,,,, ГизаГизаГизаГиза,,,,

ЄгипетЄгипетЄгипетЄгипет),),),), ««««висячівисячівисячівисячі садисадисадисади»»»» СемірамідиСемірамідиСемірамідиСеміраміди уууу ВавилоніВавилоніВавилоніВавилоні ((((600600600600 рррр.... додододо нннн....ееее....),),),),

мавзолеймавзолеймавзолеймавзолей вввв ГалікарнасіГалікарнасіГалікарнасіГалікарнасі ((((351351351351 рррр.... додододо нннн....ееее.... ,,,, ТуреччинаТуреччинаТуреччинаТуреччина),),),), храмхрамхрамхрам АртемідиАртемідиАртемідиАртеміди вввв

ЕфесіЕфесіЕфесіЕфесі ((((550550550550 рррр.... додододо нннн....ееее.... ,,,, МалаМалаМалаМала АзіяАзіяАзіяАзія),),),), КолосКолосКолосКолос РодоськийРодоськийРодоськийРодоський ((((292292292292----280280280280 рррррррр.... додододо

нннн....ееее.... ,,,, оооо.... РодосРодосРодосРодос,,,, ГреціяГреціяГреціяГреція),),),), статуястатуястатуястатуя ЗевсаЗевсаЗевсаЗевса вввв ОлімпіїОлімпіїОлімпіїОлімпії ((((435435435435 рррр.... додододо нннн....ееее....,,,, ГреціяГреціяГреціяГреція),),),),

маякмаякмаякмаяк нананана оооо....ФаросФаросФаросФарос вввв ОлександріїОлександріїОлександріїОлександрії ((((ІІІІІІІІІІІІ стстстст ....додододо нннн....ееее.... ,,,, ЄгипетЄгипетЄгипетЄгипет))))....

ДавньоДавньоДавньоДавньоєгипетськієгипетськієгипетськієгипетські пірамідипірамідипірамідипіраміди

««««висячівисячівисячівисячі садисадисадисади» » » » 

СемірамідиСемірамідиСемірамідиСеміраміди
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ДавньоДавньоДавньоДавньоєгипетськієгипетськієгипетськієгипетські пірамідипірамідипірамідипіраміди

храмхрамхрамхрам    АртемідиАртемідиАртемідиАртеміди вввв    ЕфесіЕфесіЕфесіЕфесі

КолосКолосКолосКолос    РодоськийРодоськийРодоськийРодоський

маякмаякмаякмаяк    нананана    оооо....ФаросФаросФаросФарос вввв    ОлександріїОлександріїОлександріїОлександрії

мавзолеймавзолеймавзолеймавзолей    вввв    ГалікарнасіГалікарнасіГалікарнасіГалікарнасі

статуястатуястатуястатуя    ЗевсаЗевсаЗевсаЗевса    вввв    ОлімпіїОлімпіїОлімпіїОлімпії
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Чудеса України були визначені за результатами інтернет-

голосування (76889 голосів) і опитування 100 експертів: учених,

істориків, культурологів і фахівців у галузі туризму. До семи чудес

України ввійшли: ЗаповідникЗаповідникЗаповідникЗаповідник ««««КамКамКамКам''''янецьянецьянецьянець»»»» ((((КамКамКамКам''''янецьянецьянецьянець----ПодільськийПодільськийПодільськийПодільський))));;;;

КиєвоКиєвоКиєвоКиєво----ПечерськаПечерськаПечерськаПечерська ЛавраЛавраЛавраЛавра ((((КиївКиївКиївКиїв))));;;; СофіївкаСофіївкаСофіївкаСофіївка ((((УманьУманьУманьУмань))));;;; СофіяСофіяСофіяСофія КиївськаКиївськаКиївськаКиївська

((((КиївКиївКиївКиїв))));;;; ХерсонесХерсонесХерсонесХерсонес ТаврійськийТаврійськийТаврійськийТаврійський ((((СевастопольСевастопольСевастопольСевастополь))));;;; ХотинськаХотинськаХотинськаХотинська фортецяфортецяфортецяфортеця

((((ХотинХотинХотинХотин))));;;; ХортицяХортицяХортицяХортиця ЗапоріжжяЗапоріжжяЗапоріжжяЗапоріжжя))))....

КиєвоКиєвоКиєвоКиєво----ПечерськаПечерськаПечерськаПечерська    ЛавраЛавраЛавраЛавра
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7 7 7  7  чудесчудесчудесчудес    МиколаївськоїМиколаївськоїМиколаївськоїМиколаївської        областіобластіобластіобласті
«Після того, як на загальнодержавному рівні було

визначено 7 природних чудес України на Миколаївщині

також провели регіональні акції та визначили сім найкращих

природних чудес Миколаївської області - це мальовничі

куточки, які приваблюють туристів. До числа семи чудес

Миколаївщини ввійшли:

БузькийБузькийБузькийБузький ГардГардГардГард ПелагіївкаПелагіївкаПелагіївкаПелагіївка

ПетропавлівськийПетропавлівськийПетропавлівськийПетропавлівський каньйонканьйонканьйонканьйон МигіївськийМигіївськийМигіївськийМигіївський каньйонканьйонканьйонканьйон

ТилігульськийТилігульськийТилігульськийТилігульський

лиманлиманлиманлиман ЯгорлицькаЯгорлицькаЯгорлицькаЯгорлицька затоказатоказатоказатокаТрикратськийТрикратськийТрикратськийТрикратський лісліслісліс
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До порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015році буде

внесено цілий ряд змін. Про це заявив у четвер директор Українського центру

оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук на прес-конференції.
«Ми підготували п'ять істотно важливих нововведень у проведенні ЗНО, частина

з яких вже узаконена наказом міністра освіти, частина яких, я сподіваюся, знайде
відображення в нових умовах прийому», - сказав Лікарчук. За його словами,
першим нововведенням стане проведення ЗНО та ДПА для випускників 11 класів
незалежно від того, будуть вони вступати в університети за єдиним тестом чи
не будуть.

«Якщо в 2008 році ми проводили ЗНО та ДПА для всіх, хто хотів стати

студентом, то тепер ця єдина державна підсумкова атестація та ЗНО будуть

проводитися для всіх випускників», - пояснив Лікарчук. Він також повідомив, що
другим нововведенням буде зміна системи визначення результатів зовнішнього

оцінювання.
«З 2015 року ми вводимо нову систему, за якої буде визначатися результат

тестів, - здав ЗНО або не здав. Суть полягає в тому,що після кожного оцінювання

Перші відомості про ЗНО 2015 року.

тестів, - здав ЗНО або не здав. Суть полягає в тому,що після кожного оцінювання
будуть збиратися експерти, які будуть визначати, що ті абітурієнти, які

відповіли на енну кількість питань, здали ЗНО, а ті, які не відповіли, - не здали», -
сказав Лиркарчук. За його словами, ті абітурієнти, які не здали ЗНО, не зможуть
подавати документи до університетів. «Це серйозний крок, який дозволить

розширити можливості абітурієнтів і відсіє тих, хто не має знань», - додав
Лікарчук.

Третє нововведення буде полягати у введенні в 2015році тестів двох рівнів з
двох предметів - української мови і літератури та математики.

«Ми будемо пропонувати тест рівня А, це менш складний тест, і рівня Б -
більш складний тест. Який тест, якого рівня повинен принести абітурієнт в

університет, університет буде визначати сам», - пояснив директор УЦОЯО.
В підсумку всіх випускників шкіл в Україні з 2015року зобов'яжуть проходити

зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови, незалежно від планів
щодо вступу до вузів. Наступним нововведенням, за словами Лікарчука, стане
відмова від можливості використовувати сертифікати ЗНО минулих років.
«Це рішення було прийнято з метою забезпечення рівності доступу до вищої

освіти», - зазначив він. І, нарешті, останнім нововведенням, за словами Лікарчука,
буде відмова від тестів з всесвітньої історії та світової літератури.

Орієнтовно ЗНО пройде в період з квітня по липень. За словами директора

УЦОЯО, про дату проведення тестувань буде оголошено не раніше січня.



15151515
№1(1), 2014

Урок географії в українській школі...
Учитель:
- Запам’ятайте, діти: Лондон, Париж 
і Берлін знаходяться на правому березі
Дніпра, а Токіо і Пекін- на лівому..

— Василю, — говорить вчитель, —
розповідай про подорож Колумба.
— Значить так. Колумб не знав,
куди він приплив. А коли

повернувся додому, то не знав,

Урок географії.
-Вовочка, розкажи будь ласка, що
таке Панамський канал.
- Ну не знаю, такий канал наш

телевізор не показує".

повернувся додому, то не знав,
звідкіля.

- Діти, які частини світу ви знаєте?

- Вимикач, лампочка, проводи!

Маленький Сашко читає

перед сном вечірню молитву:
- Господи, і зроби ще так, щоб
Анкара була столицею Фінляндії

- Сашко, що ти говориш? -
дивується мати

- Мамо, я так написав у

контрольній по географії.

Підготувала: учениця 8-А кл.
Співак Тетяна
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ШановніШановніШановніШановні        учніучніучніучні        школишколишколишколи
Запрошуємо вас взяти участь у 

X ВСЕУКРАЇНСЬКОму
ТУРНІРі

ЮНИХ ГЕОГРАФІВ!
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Увага! Увага!
Оголошується акція
на кращий матеріал 
“Туристичні місця, 
які я відвідав на 
літніх канікулах”

На сторінках нашої газети 

ви можете розмістити свої 

матеріали та проекти.


