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УУУУ        НАШОМУНАШОМУНАШОМУНАШОМУ

ВИПУСКУВИПУСКУВИПУСКУВИПУСКУ::::

Участь у ІІ етапі

обласного турніру ЖовтеньЖовтеньЖовтеньЖовтень
тихенькотихенькотихенькотихенько    підходитьпідходитьпідходитьпідходить    додододо    кінцякінцякінцякінця…………

МандрівкаМандрівкаМандрівкаМандрівка                                            

УкраїноюУкраїноюУкраїноюУкраїною

ПорадиПорадиПорадиПоради    юномуюномуюномуюному    геогафугеогафугеогафугеогафу!!!!

обласного турніру

юних географів



2222
№2(2), 2014

18 жовтня 2014 року відбувся ІІ етап 

обласного турніру юних географів. 

Місто Первомайськ на турнірі

представляла команда «Первомайці», це

учні 5, 6 та 9 школи. Честь 9 школи

захищали учениці 10 класу - Вішневська

Олена та Лящевська Ксюша.

За результатами змагань наша команда

Участь у ІІ етапі

обласного турніру

юних географів

За результатами змагань наша команда

отримала ІІ місце та грамоту.

Учасники турніру змагалися у формі

рольової гри, що сприяло набуттю умінь

розв'язувати складні географічні

проблеми, доповідати, формулювати

твердження та захищати власну думку в

наукових дискусіях.

Тож давайте привітаємо наших юних

географів, побажаємо нових здобутків в

інтелектуальних змаганнях.

Вчитель географії:

Лаврук Н.О.



Необхідно зрозуміти, що якщо ви надалі
бачите себе в таких сферах діяльності як
політика, екологія чи економіка, то вам
ніяк не обійтися без великих знань цього
предмета. Вам потрібно радикально
змінити свої враження про предмет.
Географія вивчає не тільки всілякі корисні
копалини, які знаходяться в тій чи іншій
місцевості, або креслення по занудним
контурним картам. Головним чином,
предмет дає розуміння — як взаємодіє
безліч різних геополітичних чинників,
притаманних тому чи іншому місцю на
планеті.

Важливою умовою того як швидко
вивчити географію, є те, що при
виконанні домашніх завдань або
повторенні теми уроку, потрібно
навчитися правильно розподіляти свій
час. Зовсім не потрібно в процесі
навчання відволікатися на ігри, інтернет
або їжу. Розподіліть свій час. Для
сторонніх справ потрібно
використовувати час, запланований для
перерви або відпочинку. Вмійте
виділяти головне і другорядне. Не
відволікайтеся на перегляди телепередач
або порожні розмови. Недарма ж існує
приказка: «Зробив діло — гуляй сміло».
Можна навіть скласти розклад своїх дій
і постаратися його виконувати.

ДляДляДляДля    тоготоготоготого    щобщобщобщоб приприприпри    вивченнівивченнівивченнівивченні географіїгеографіїгеографіїгеографії нененене    виникаловиникаловиникаловиникало ніякихніякихніякихніяких

труднощівтруднощівтруднощівтруднощів, , , , ВамВамВамВам    знадобитьсязнадобитьсязнадобитьсязнадобиться знатизнатизнатизнати    кількакількакількакілька наступнихнаступнихнаступнихнаступних умовумовумовумов::::
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Купуйте географічний атлас.
Неважливо, в якому він буде вигляді —
електронному або паперовому. Як
правило, атласи містять в собі безліч
додаткових відомостей і статей, які
дозволять закріпити ваші базові знання з
тієї чи іншої теми. Якщо ваша сильна
сторона — зорова пам’ять, то намагайтеся
в зв’язці запам’ятати контури країн, їх
колір в атласі і те, що було написано на
сторінці. Потім, згадуючи зображення
країни за формою малюнка, ви
автоматично згадайте дані і про корисні
копалини, населенню цієї країни, характер
ландшафту і кліматичні умови, описані в
довідкових даних атласу по цій країні.

Розвиток книжкової справи в наш час
дозволяє придбати книги та підручники з
іншими підходами при вивченні матеріалів
з географії. Це можуть виявитися навіть
зовсім не підручники, а просто науково-
пізнавальні або пригодницькі книги.
Наприклад, читаючи про життя
дослідників в Антарктиді, вам не
доведеться нічого заучувати, там все
описано настільки життєво, що згадуючи
книгу, ви завжди зможете пригадати ті
пізнання, які отримали при її читанні.

Ігрові елементи питання як вивчити
географію, допоможуть вам у засвоєнні
матеріалів. Знайдіть будь вікторини або
програми з предмету та спробуйте
відповідати на питання звідти або виконувати
завдання ігор.

Слід завжди пам’ятати, що географічні
пізнання ніколи не будуть марними, не
важно, зібралися ви поїхати до родичів у
сусідню область або в туристичну поїздку
на інший материк, ви завжди будете мати
хоча б приблизні знання про тому, що ви
там можете побачити.
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ТЕМПЕРАТУРНІ ТЕМПЕРАТУРНІ ТЕМПЕРАТУРНІ ТЕМПЕРАТУРНІ 
РЕКОРДИРЕКОРДИРЕКОРДИРЕКОРДИ

Найвища температура - плюс 58 градусів в тіні - була зареєстрована 13 вересня

1922в містечку Ель-Азізія в Лівії. Рекордна низька температура на поверхні Землі -

мінус 89 градусів - відзначена 21 липня 1983 на радянській антарктичній науковій

станції Схід. Самим же холодним обжитим місцем є Оймякон (з населенням 4 тисячі

чоловік) в Якутії. Там температура опускалася майже до мінус 68 градусів.

Найтеплішим роком на планеті за останні півтора століття став 1990рік.

Самий різкий спад температури, що стався протягом доби, був зареєстрований 23-24

січня 1916 року в американському штаті Монтана. Він склав 56оС: з 7 до-49оС.

Найбільший перепад температур спостерігається в Якутії. На "полюсі холоду", в

Підготувала учениця 10 класу 
Вішневська О.

Найбільший перепад температур спостерігається в Якутії. На "полюсі холоду", в

Верхоянську, він досягає 106,7оС (від-70о взимку, до 36,7про влітку.

Найвища температура води в океані - 404градуси за Цельсієм була зареєстрована

американської науково-дослідної підводним човном біля гарячого джерела в 480

кілометрах від західного узбережжя Північної Америки. Нагріта до такої високої

температури вода не перетворювалася на пару з-за великого тиску, так як джерело

знаходилося на значній глибині.

Саме сонячне місце на земній кулі - місто Юм в американському штаті Арізона.

Сонце тут світить в середньому 318 днів на рік, або близько 4000 годин. У Східній

Сахарі сонце світить 11,8 години щодня або 4300годин на рік. На Північному полюсі

сонце відсутня 186днів кожну зиму. У Даллоле (Ефіопія), середньорічна температура в

період між 1960і 1966роками досягала 34,4градуса вище нуля.

У Агапе (Сибір), 31 грудня 1968 було зареєстровано рекордно високий атмосферний

тиск - 815міліметрів ртутного стовпа.
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Географічні інформаційні системи Географічні інформаційні системи Географічні інформаційні системи Географічні інформаційні системи 
((((ГІСГІСГІСГІС)…)…)…)…

МабутьМабутьМабутьМабуть,,,, вивививи нерідконерідконерідконерідко зустрічализустрічализустрічализустрічали цейцейцейцей термінтермінтермінтермін уууу засобахзасобахзасобахзасобах масовоїмасовоїмасовоїмасової інформаціїінформаціїінформаціїінформації тататата вввв повсякденномуповсякденномуповсякденномуповсякденному

життіжиттіжиттіжитті.... ЩоЩоЩоЩо жжжж такетакетакетаке ціціціці географічнігеографічнігеографічнігеографічні інформаційніінформаційніінформаційніінформаційні системисистемисистемисистеми????

Дані, які збирали мореплавці, мандрівники, географи, топографи завжди ма-ли велике

практичне значення, тому для зручності їх використання й наочності складалися карти земної

поверхні. Як ви вже знаєте, існують карти різних типів: якщо топографічні карти можна

вважати картами загального користування, то тематичні карти (більшість карт у ваших

навчальних атласах) створюються саме для розв'язання більш складних завдань, пов'язаних із

певними сферами нашої з вами діяльності, тобто це карти, які висвітлюють якусь одну тему

або поєднання взаємопов'язаних тем. Коли з'явилися знімки Землі з повітря та з супутників,

стало можливим створювати тематичні карти більших ділянок земної поверхні з дуже високоюстало можливим створювати тематичні карти більших ділянок земної поверхні з дуже високою

точністю, тобто наближених до реальності. Але для роботи з великою кількістю отриманої

інформації знадобилися нові інструменти, які б дозволили обробляти та використовувати її по-

новому.

НавітьНавітьНавітьНавіть    усімусімусімусім    відомівідомівідомівідомі    шкільнішкільнішкільнішкільні    атласиатласиатласиатласи    створеноствореноствореностворено    

завдякизавдякизавдякизавдяки    використаннювикористаннювикористаннювикористанню    ГІСГІСГІСГІС....

Такі інструменти було розроблено після того, як у картографії

почали засто-совувати комп'ютерну техніку. Треба було створити

цілу низку потужних засобів, необхідних для пошуку, зберігання і

об-робки безлічі географічних даних для використання в різних

сферах життя (на-приклад, в автомобільному транспорті, у

військових справах і навіть комуналь-ному господарстві). Цей набір і

є тим, що сьогодні називають географічною інформаційною

системою (скорочено просто ГІС)
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Географічні інформаційні системи Географічні інформаційні системи Географічні інформаційні системи Географічні інформаційні системи 
((((ГІСГІСГІСГІС)…)…)…)…

ГеографічнаГеографічнаГеографічнаГеографічна інформаційнаінформаційнаінформаційнаінформаційна системасистемасистемасистема — не просто засіб представлення, збереження та подання

даних про властивості земної поверхні. ГІС дозволяє аналізувати та обробляти ці дані в

інтерактивному режимі (тобто в доступному для нас із вами вигляді), а також прогнозувати

подальші події. Це вже трохи зрозуміло, але хочеться конкретніше — що таке ГІС і «з чим його

їдять»? У назві «географічна інформаційна система» є два терміни: «географія» й «інформаційна

система». Одним із найважливіших завдань, які стоять пе-ред сучасними географами, є вивчення

зв'язків між територією і результатами життєдіяльності людини. При цьому головним

джерелом інформації є карта — графічне зображення того чи іншого явища, яке ми з вами

можемо спостерігати на невеликій ділянці земної поверхні або навіть на всій Землі.

Другий термін — «інформаційна система» — можна визначити як послідовність операцій, яка

Підготувала учениця 8-А класу 
Співак Т.

Другий термін — «інформаційна система» — можна визначити як послідовність операцій, яка

починається з планування досліджень і закінчується використанням отриманої інформації для

прийняття практичних рішень. Начебто розібралися. Отже, ГІСГІСГІСГІС ———— цецецеце системасистемасистемасистема длядлядлядля роботироботироботироботи зззз

данимиданимиданимиданими,,,, якіякіякіякі орієнтованіорієнтованіорієнтованіорієнтовані уууу просторіпросторіпросторіпросторі тататата маютьмаютьмаютьмають своєсвоєсвоєсвоє місцемісцемісцемісце вввв ньомуньомуньомуньому,,,, такутакутакутаку собісобісобісобі точнуточнуточнуточну ««««адресуадресуадресуадресу»,»,»,», ————

координатикоординатикоординатикоординати....
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ДолинаДолинаДолинаДолина    нарцисівнарцисівнарцисівнарцисів ———— унікальнийунікальнийунікальнийунікальний

заповідникзаповідникзаповідникзаповідник, , , , визначневизначневизначневизначне місцемісцемісцемісце

УкраїниУкраїниУкраїниУкраїни....

Маленькі білі зірочки, п’янкий аромат

яких може навіть приспати людину

назавжди, зустрічаються нині хіба що на

альпійських луках, а в долину тихоплинної

річки Хустець потрапили, втікаючи від

льодовика багато тисяч років тому...

Як стверджують вчені, в льодовиковий

період сталися геологічні катаклізми, і з гір

сповз величезний шмат землі разом ізсповз величезний шмат землі разом із

рослинами, які й стали знаменитістю цієї

долини. На території Хустщини маємо

Хустський масив Карпатського заповідника

"Долина нарцисів". Саме тут ростуть

унікальні дикі гірські нарциси, які не

збереглися ніде більше у Європі.



8888
№2(2), 2014

Місцеві легенди

Легенда розповідає, що саме у дзеркальних водах річки Хустець грецький бог Нарцис побачив своє

відображення. Закохався, помер на березі від туги.

За іншою легендою, колись у сиву прадавнину у Хусті в замку жили князь, княгиня та їхня красуня-донька

Руся. На околиці міста проводив життя гончар Іванко. На день Русиного повноліття до замку прийшло багато

сановитих візитерів та городян з дорогими гостинцями. Іванкові кортіло теж зробити подарунок — це була

дивна ваза, на якій, наче живі, мерехтіли квіти граціозного білого нарциса. У цю мить Іванко та Руся

закохались одне в одного. Після того вони стали крадькома зустрічатися у мальовничій долині. Та одного

разу князь довідався і так ошаленів, що схопив Іванкову вазу і жбурнув з княжої гори. Ваза розбилася об

скелину та розсипалась по долині дрібним дощем. Коли зійшло сонце, то всі побачили, що придолинок

вкритий біло-зеленим нарцисовим килимом.

Популярнна народна легенда, за якою поява унікальної Долини нарцисів пов’язана з історією Нанківської

чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. За цією легендою у серпні 1690року у селі Нанково на місцевості,

що має назву "Полянки" з’явився образ Діви Марії. Місцева громада звернулася до господаря поля, на якому

відбулося явлення, з пропозицією побудувати на цьому місці храм або каплицю, як цього вимагалавідбулося явлення, з пропозицією побудувати на цьому місці храм або каплицю, як цього вимагала

християнська традиція. Землевласник відмовив громаді, ікону поставили на підводу, запряжену волами і

спробували вивести. Але воли не рушили з місця, оскільки ікона не хотіла покидати вибраного місця.

Господарю прийшлося підгоняли волів батогами, і мимохіть він влучив батогом у ікону. Від удару на ліку

Богородиці з’явився шрам, а з очей потекли сльози. За святотатство рід землевласника був покараний, а ікону

все ж вивезли по долині увздовж р. Хустець. За преданням уздовж шляху, яким вивозили ікону, зростали

нарциси. Кажуть також, що коли врорги захопили Хустський замок, мешканці міста принесли їм удар

подушки, набиті нарцисами, буцімто як знак покори і пошани до переможців. Вражі вояки не знали, що

нарциси— отруйні квіти, а отже заснувши на "нарцисовій" подушці, людина може і не прокинутися

На сьогоднішній день, тисячі туристів мають змогу відвідати «Долину нарцисів» з першої по другу

декаду травня, коли триває масове квітування.

Підготувала: учениця 8-А кл.
Балацька Анастасія



Статуя Свободи (повна назва –
Свобода, що осяює світ) —

національний пам’ятник США, символ
свободи, демократії та справедливості,
одна з найзнаменитіших скульптур в
США та в світі. Це подарунок
французьких громадян до сторіччя
американської революції, розміщена на
острові Свободи приблизно за 3 км від
Мангеттену, м.Нью-Йорк.

Богиня свободи тримає факел у правій руці і табличку в лівій. Напис на
табличці свідчить «англ.JULY IV MDCCLXXVI» («4 липня 1776»), дата
підписання Декларації Незалежності. Одна нога «Свободи» стоїть на розбитих
оковах. Сім променів на короні символізують сім морів і сім континентів, як це
вважається у західній географічній традиції. Загальна вага – близько 170 тон.

9999
визначні місця сша
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вважається у західній географічній традиції. Загальна вага – близько 170 тон.
Висота від землі до кінчика факела — 93 метри (ця цифра включає підставу і
п’єдестал). Зазвичай статуя відкрита для відвідувачів, як правило, що
прибувають на поромі. З корони, в яку можна піднятися по сходах, відкривається
великий вид на нью-йоркську гавань. У музеї, розташованому в п’єдесталі (і
доступному на ліфті) знаходиться виставка історії статуї.

Бру́клінський міст, відкритий у 1883, один з
найстарших висячих мостів у США. Міст сягає
довжини 1825 м над Іст-Рівер у місті Нью-Йорку
між округами Мангеттен і Бруклін. Будівництво
мосту тривало 13 років. Міст обійшовся в 15,1
мільйонів доларів.
У перший же день близько 1 800 транспортних

засобів та 150 300чоловік скористалися ним, щоб
перебратися на іншу сторону. Однак через тиждень
у натовпі, котрий знаходився на мості пройшов
слух про можливості раптового обвалення моста,
що стало причиною тисняви й загибелі 12 чоловік.
Щоб запевнити народ у міцності мосту, влада
провела по ньому 21 слона із цирку, що
гастролював неподалік.
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Діснейленд — популярний і високоприбутковий парк розваг
компанії «Уолт Дісней» у місті Анахаймі (Каліфорнія). Відкрито в
1955 році, ставши втіленням ідеї Уолта Діснея про парк, в якому
був би відтворений світ мультфільмів і казок, де цікаво всім – і
дорослим, і дітям. У середньому на рік «Діснейленд» відвідують
13,3млн осіб. Площа парку, доступна для відвідувачів – 34,4 га.13,3млн осіб. Площа парку, доступна для відвідувачів – 34,4 га.

Голліву́д — північно-західний район міста Лос-Анджелес, штат
Каліфорнія. Нині слово «Голлівуд» часто використовують як назву
кінематографу США завдяки своїй славі та культурній ідентичності
історичного центру кіностудій та кінозірок. На сьогодні кіноіндустрія вийшла
за межі Голлівуду в такі місцевості, як Бурбенк, та Вестсайд у Лос-Анджелесі,
однак, значна частина допоміжних компаній залишаються в Голлівуді.
Будучи частиною Лос-Анджелеса, Голлівуд не має власної муніципальної

влади, але, натомість, має призначену посадову особу, що виступає як
«Почесний мер Голлівуду».
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Ніагарський водоспад – одне з чудес світу,
яке відвідують близько 15 млн туристів з усього
світу. Висотою близько 50 м, знаходиться на
річці Ніагара, яка витікає з озера Ері, на кордоні
між США та Канадою. Розділений на дві
частини: ліва – канадська – шириною 914 м і
права – американська – шириною 305м.Тому що
водоспад знаходиться частково в Канаді,
частково в США, і розділяється Козячим
островом (де колись водились дикі кози). Шум
водоспаду чути в радіусі 20 км. В місті поруч –
Ніагара Фолз і його околицях є все для
відпочинку та ознайомлення з цим явищем
природи: комфортабельні готелі, мальовничі
парки, ресторани, кафе і бари, блискучі неоном
казино, а також величезний вибір розваг на будь-
який смак та вік, історичні пам’ятники, музеї,
проводяться різні фестивалі і влаштовуютьсяпроводяться різні фестивалі і влаштовуються
грандіозні феєрверки.

Численні казино, готелі, щоденні концерти і шоу притягають туристів зі

всього світу. Основні казино і готелі розташовані в центрі міста уздовж вулиці

Фрімонт і бульвару Лас-Вегас, центральної вулиці міста, найжвавішу частину

якою називають Лас-Вегас Стріп або просто Стріп. Багато компаній з світовим

ім’ям вибирають саме Лас-Вегас для проведення презентацій і рекламних

компаній.

Лас-Вегас (в перекл. з
ісп.-«луги»)— місто в штаті
Невада, розташоване в
центральній частині пустелі
Мохаве, населення 560 000
жителів. Лас-Вегас є одним з
найбільших світових центрів
розваг і ігрового бізнесу.
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Національний меморіал Гора

Рашмор знаходиться у Південній

Дакоті. Гора відома тим, що в її

гірській породі висічені гігантські

голови чотирьох президентів

США: Джорджа Вашингтона,

Бродвей («широка вулиця») —

назва найдовшої вулиці Нью-Йорку

(більше 25 км.),що протягнулася через

весь Мангеттен, Бронкс і далі на північ

через невеликі містечка до столиці

штату Нью-Йорк міста Олбані. Вулиця

Бродвей порушує «квадратно-

гніздове», перпендикулярне

планування Мангеттена. Вона хвилями

згинається, «гуляючи» упоперек

острова. У районі перетину Бродвею з

42-ою стріт знаходиться Таймс-сквер
Томаса Джефферсона, Теодора

Рузвельта і Абрахама Лінкольна.

Меморіал займає 5.17 км²,

знаходиться на висоті 1745 м над

рівнем моря.

Роботи із створення фігур

велися з 1927-го до 1941-го року.

Над скульптурною композицією

працювало понад 400робітників та

скульпторів. Перейменована у

1930 р. на честь американського

бізнесмена Чарльза Рашмора, який

виділив 5000 дол. на будівництво

скульптур.

42-ою стріт знаходиться Таймс-сквер

(назва від газети «Нью-Йорк Таймс»).

На цій вулиці розташовуються

знамениті театри, тому назва вулиці

стала синонімом американського

мистецтва театру.

Підготувала: учениця 10 кл.
Плохотнюк Катерина
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Озеро “над океаном” –
Сорвагсватн

.На найбільшому острові Фарерського
архіпелагу – Вагар (Vágar) розташоване
озеро Сорвагсватн (Sørvágsvatn),або як
його ще називають, Лейтісватн
(Leitisvatn). Поблизу озера розташовані
два населені пункти, жителі яких
змагаються за право називати водойму по-
своєму. Так вже історично склалося, що
офіційною назвою є все-таки Сорвагсватн.

Селище Мідвагс (Miðvágs) дало озеру
назву Лейтісватн, оскільки землі поруч з
озером вони називають Лейті (Leiti).
Містечко Сорвагсватн, розташоване трохиМістечко Сорвагсватн, розташоване трохи
далі від озера, бажає, щоб водойму
називався на честь їхнього міста, оскільки
воно засноване значно раніше Мідвагса.
Крім цих двох назв, існує і третє, яким
користуються ті фарерці, яким нецікаві
пустопорожні суперечки – просто
«Озеро» (Vatni).

Озеро є найбільшим на Фарерських островах,
його площа три з половиною квадратні кілометри і
довжина шість кілометрів. У ньому немає нічого
примітного, крім однієї деталі – його водна гладь
впритул підходить до океану і ніби нависає над ним.
Якщо поглянути на фотографію зроблену згори,
здається, ніби води Сорвагсватна підносяться над
океаном на сотню метрів, хоча це зовсім не так –
перепад висот становить всього 30 метрів. Із
крутими скель вода стікає з озера в океан,
утворюючи однойменний водоспад.
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Учитель вичитує чергового по класу:
- Знову дошка брудна, ганчірка суха, а на 
глобусі, -тикає пальцем, - пил
- Це не пил, - заперечив черговий. - Там, 
де у вас палець, знаходиться Сахара.

- Ваш син дуже слабий у географії!
- Неважливо! З нашими доходами
далеко не виїдеш...

-Оленко, а в мене для тебе
подарунок: по цьому атласу я ще
вчилася в школі.
- Тітко, а материки на ньому вже

позначені?

- Вчитель: Що ти знаєш про паралелі і

меридіани?

- Учень: Вони оперізують земну кулю, 

щоб віна не розсипалась

- Покажи, будь ласка, де
розташована Франція.
Вовочка безпомічно водить
вказівкою по карті в районі Китаю
- Ти що, не знаєш, де Франція?
- Так знаю - десь у Парижі...

Підготувала: учениця 8-А кл.
Співак Тетяна
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Шановні  учні  

РедколегіяРедколегіяРедколегіяРедколегія

Шановні  учні  
школи

Запрошуємо Вас 
взяти участь у 
акції  на кращу 

замітку до 
географічної газети!

РедколегіяРедколегіяРедколегіяРедколегія

ОголошенняОголошення
Сайт, де ви 

можете знайти 
багато цікавої 
географічної 
інформації -

http://lavruknina.nethouse.ua
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