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Група №25 

Урок № 9-10 

Тема уроку: Геоїд. Види руху Землі та їхні наслідки. Проєкт-дослідження. Склад, будова й 

закономірності географічної оболонки. Проєкт-дослідження 

Мета уроку: 

Навчальна: удосконалити знання учнів про форму Землі та її положення та рух у 

космічному просторі, систематизувати знання про наслідки такого руху, формувати 

світоглядні уявлення. 

Розвивальна: розвивати аналітичне й просторове мислення, навички систематизування. 

Виховна: виховувати пунктуальність, повагу до співрозмовників. 

Матеріал до уроку: 

ПРИГАДАЙТЕ: Що вам відомо про форму Землі? Як змінювалися уявлення про фізичні 

параметри планети з розвитком географічної науки? Які докази добових і річних циклів 

(ритмів) у живій і неживій природі можете навести? У чому полягає сутність 

міжнародної системи відліку часу? 

• Геоїд. Стародавні народи уявляли Землю переважно як плоский диск або острів, оточений 

водою. 

Геоїд (від грец. γη - «земля», είδος - «вигляд») - форма Землі, що визначена з використанням 

рівня моря та уявним його продовженням під земною поверхнею. 

Нині достовірно відомо, що форма Землі - геоїд, приблизно - еліпсоїд, сфероїд. 

Геоїдом характеризують форму Землі як планети. Його поверхня повторює вільну, 

незбуджену поверхню води у Світовому океані. Під материками вона проводиться так, щоб у 

кожній точці була перпендикулярною до стрімкої лінії, тобто в реальному напрямку дії сили 

тяжіння в цій точці. Геоїд через його складність є незручним під час виконання будь-яких 

математичних завдань у геодезії та картографії. Тому на практиці зазвичай використовують 

більш спрощену фігуру - земний еліпсоїд (мал. 1). Середня величина відхилення геоїда від 

земного еліпсоїда становить ±50 м. 

В Україні для геодезичних і картографічних розрахунків використовують еліпсоїд Ф. 

Красовського (1878-1948) - фігуру, що отримана рухом еліпса навколо його малої осі. Він 

має такі розміри: 

 середній радіус Землі - 6371,032 км (екваторіальний - 6378,016 км, полярний - 6356,777 

км); 

 довжина екватора - 40 075 км, а будь-якого меридіана - 20 000 км (отже, 1° довжини 

земного кола дорівнює 111,3 км (40 075 км/360°)); 

 діаметр Землі - 12 750 км; 

 площа поверхні земної кулі - 510 млн км , об’єм - 1,083 х 10 км , середня густина - 

5518 кг/м3; 

 маса Землі - 5976 х 1021 кг. 



 

Мал. Геоїд та земний еліпсоїд 

Земля має магнітне поле й тісно пов’язане з ним електричне поле. Гравітаційне поле Землі 

зумовлює її сферичну форму та існування атмосфери. 

• Рух Землі навколо своєї осі. Основні види часу. Обертаючись навколо Сонця, Земля 

одночасно обертається навколо умовної осі (осьовий рух) із заходу на схід (у тому самому 

напрямку, у якому рухається по орбіті), здійснюючи повний оберт за одну добу (23 год 56 хв 

4 с). Вісь обертання постійно нахилена до площини орбіти під кутом 66°33'. 

Основними наслідками осьового обертання Землі є: 

 зміна дня і ночі; 

 сплющення Землі на полюсах; 

 відхиляюча сила Землі (сила Коріоліса) - одна із сил інерції, яка існує в системі 

відліку, що обертається, і виявляється при русі в напрямку під кутом до осі обертання. 

Доказом обертання Землі навколо осі є маятник Фуко. Вагомими незаперечними 

доказами й наслідками руху Землі навколо своєї осі є відхилення тіл, що падають, у 

Північній півкулі праворуч, а в Південній - ліворуч, підмивання правих берегів річок у 

Північній півкулі, а також сплющення Землі на полюсах. Швидкості обертання точок 

на поверхні Землі є найбільшими на екваторі, а найменшими - на полюсах. 

Основним наслідком руху Землі навколо своєї осі є зміна дня і ночі, а відповідно й часу на 

земній кулі. Основною одиницею відліку часу на Землі є доба. У науці розрізняють два 

поняття - зоряна та сонячна доба. 

Зоряна доба - проміжок часу між двома послідовними кульмінаціями зірки (найвищим 

положенням її над горизонтом) через меридіан точки спостереження. За зоряну добу Земля 

робить повний оберт навколо своєї осі. Вона дорівнює 23 год 56 хв 4 с. 

Сонячна доба - проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра Сонця через 

меридіан точки спостереження. У зв’язку з тим, що Земля одночасно здійснює рух навколо 

Сонця, сонячна доба довша від зоряної й дорівнює 24 год. У сучасній науці розрізняють 

поняття місцевий, поясний, літній та декретний час. 

Місцевий час тісно пов’язаний з географічною довготою. Знаючи різницю місцевого часу 

двох пунктів на земній поверхні, можна знайти різницю їхніх географічних довгот, і навпаки. 

Оскільки за 24 год Земля робить повний оберт навколо осі, то за одну годину кут повороту 

становитиме 15° (360° : 24 год). Так можна визначити, що планета повертається на 1° за 4 хв 

(60 хв : 15°). Цих даних достатньо, щоб визначити місцевий час на будь-якій довготі, 

потрібно лише запам’ятати такий алгоритм розв’язування задач на визначення місцевого 



часу за даними географічних довгот чи, навпаки, географічної довготи - за даними місцевого 

часу: 1) знайти різницю в довготах або часі; 2) перевести цю різницю в час або градуси; 3) 

обчислити місцевий час або шукану географічну довготу. 

Задача 1. Котра година в м. Чернівці (26° сх. д.), якщо в м. Харків (36° сх. д.) 14 год 48 хв? 

Розв’язання: Для того щоб краще навчитися розв’язувати задачі на визначення місцевого 

часу за даними географічних довгот, чи навпаки, треба запам’ятати послідовність дій: 

 1) знайдемо різницю в довготах між містами Харків і Чернівці, яка становитиме 36° 

сх. д. - 26° сх. д. = 10°; 

 2) переводимо цю різницю в часові величини (години, хвилини, секунди). Для цього 

скористаймося даними: 1 год = 15°, а 1° = 4 хв, 1 хв = 15", 1" = 4 с. Отже: 10° х 4 хв 

= 40 хв, тобто різниця в місцевому часі між містами Харків і Чернівці становить 40 

хв; 

 3) знаючи, що час змінюється зі сходу на захід, обчислюємо місцевий час у м. Чернівці, 

як різницю місцевого часу в м. Харків і обчисленої часової різниці. Це випливає з того, 

що в м. Харків Сонце зійшло раніше, тому час у ньому має бути більшим, ніж у м. 

Чернівці; 

 4) отримуємо: 14 год 48 хв - 40 хв = 14 год 08 хв - місцевий час у м. Чернівці. 

Задача 2. Яка географічна широта м. Дніпро, якщо відомо, що в м. Львів (24° сх. д.) місцевий 

час становить 12 год, а в м. Дніпро - 12 год 44 хв? 

Розв’язання: 

 1) знаходимо різницю в часі: 12 год 44 хв - 12 год = 44 хв; 

 2) переводимо отриману різницю в часі у градуси: 1° = 4 хв; Х° = 44 хв, звідси X = (44 

хв х 1°) / 4 хв = 11°; 

 3) оскільки в м. Дніпро час є більшим, що свідчить про його східніше положення, і 

знаємо, що географічна довгота зростає від Гринвіцького (нульового) меридіана на 

схід до 180-го, тому отриману різницю треба додати до географічної довготи м. 

Львів і одержимо: 

 24° + 11° = 35° сх. д. — географічна довгота м. Дніпро. 

Проте користуватися місцевим часом у повсякденному житті незручно, тому запровадили 

поясний час. Поверхню земної кулі умовно поділили на 24-годинні пояси - кожний 

протяжністю 15° (1 год) по довготі. У межах кожного поясу встановлено єдиний поясний час, 

що відповідає місцевому на середньому меридіані. Відлік часу було вирішено робити від 

Гринвіцького меридіана, місцевий час на якому називають Всесвітнім. Годинний пояс, 

посередині якого проходить цей меридіан, отримав назву нульового. Решта поясів 

нумеруються в напрямку із заходу на схід від нього. Початок нової доби відраховують від 

лінії зміни дат , яка просторами океану проходить по 180-му меридіану, а огинаючи заселені 

ділянки суходолу, відхиляється від нього в окремих місцях навіть на 10°. Перетинаючи лінію 

зміни дат у напрямку із заходу на схід, треба відняти один календарний день, а у зворотному 

напрямку - додати. 

Під час проведення меж годинних поясів ураховують державні кордони та межі 

адміністративних одиниць. Приблизно посередині кожного поясу проходить меридіан, 

кратний п’ятнадцяти, на якому поясний час збігається з його власним місцевим. 



Україна живе за поясним часом, що відрізняється від Всесвітнього на дві години. Тобто нова 

доба починається в Україні на дві години раніше, ніж у Лондоні. Середній меридіан другого 

годинного поясу - 30° сх. д. проходить у кількох кілометрах західніше Києва і поділяє 

територію України на дві майже рівні частини. На самому сході країни в Луганській області 

день настає на 40 хв раніше, а в м. Чоп, біля західного кордону, - на 31 хв пізніше, ніж на 

тридцятому меридіані. Отже, на всій території України зручно користуватися поясним часом 

другого годинного поясу, який називають східноєвропейським, або київським. 

В останню неділю березня стрілки годинників переводять на 1 год уперед - запроваджують 

літній час. А з кінця жовтня Україна знову переходить на поясний час. 

Декретний час - поясний час, переведений на 1 год уперед. Уведено в червні 1930 р. з метою 

раціональнішого використання світлої частини доби. В Україні з 1991 р. декретний час не 

застосовується. 

• Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні наслідки. Навколо Сонця 

Земля рухається еліпсоїдною орбітою проти годинникової стрілки із середньою швидкістю 

приблизно 30 км/с, здійснюючи повний оберт за рік (365 днів 5 год 48 хв 46 с). У січні вона 

перебуває дещо ближче до Сонця (147 млн км - перигелій), ніж у червні (152 млн км - 

афелій). Ця незначна різниця впливає на швидкість руху Землі - що далі від Сонця, то менша 

швидкість. Тому в Північній півкулі зима коротша від літа, а в Південній, навпаки, коротше 

літо. 

Основними наслідками руху Землі навколо Сонця і нахилу земної осі до площини орбіти є: 

зміна пір року на планеті; зміна висоти Сонця протягом року над горизонтом; поява поясів 

освітленості (теплових поясів). Унаслідок обох рухів Землі виникають ритми у природі - 

добові та сезонні, а також перерозподіл тепла на Землі. 

У дні весняного й осіннього рівнодення (21 березня та 23 вересня) Північна і Південна 

півкулі отримують однакову кількість сонячного тепла. Найбільша його кількість потрапляє 

на екватор, де кут падіння сонячного проміння в цей час становить 90°. Від екватора до 

полюсів цей кут зменшується до 0°, зменшується і кількість сонячного тепла. 

Найдовший день і найкоротша ніч - у день літнього сонцестояння (у Північній півкулі - це 22 

червня, у Південній - 22 грудня), коли земна вісь нахилена північним кінцем у бік Сонця. 

Сонячні промені падають у цей час на Північний тропік (23°27' пн. ш.) під прямим кутом, 

світлороздільна лінія проходить так, що більша частина Північної півкулі освітлена, на всіх 

широтах у цій півкулі день довший за ніч. На північ від Північного полярного кола (66°33' 

пн. ш.) - полярний день, що триває до 24 год на полярному колі й до половини року на 

Північному полюсі. У Південній півкулі 22 червня на всіх широтах день коротший від ночі, а 

південніше Південного полярного кола (66°33' пд. ш.) триває полярна ніч. Північна півкуля в 

цей час отримує більше тепла, ніж Південна. Відповідно в Північній півкулі - літо, у 

Південній - зима. 

У день зимового сонцестояння (22 грудня) Сонце перебуває в зеніті над Південним тропіком 

(23°27' пд. ш.), і максимальна кількість тепла припадає на Південну півкулю. У цей час там 

літо, а в Північній півкулі - зима. На екваторі тривалість дня і ночі однакова, кут падіння 

сонячних променів майже не змінюється, Сонце двічі на рік буває тут у зеніті, а тому пори 

року не змінюються. На полюсах, де півроку день і півроку ніч, зміна пір року й зміна дня та 

ночі збігаються. 



Залежно від висоти Сонця і тривалості дня виділяють пояси освітленості, або теплові пояси: 

жаркий, два помірні, два холодні. Вони обмежені тропіками й полярними колами (мал. 2). 

 

Мал.Пояси освітленості (теплові пояси) Землі 

Жаркий пояс лежить між Північним і Південним тропіками й відрізняється найбільшою 

кількістю тепла, що рівномірно розподіляється впродовж року. Між тропіками й полярними 

колами розташовані Північний та Південний помірні пояси. У цих широтах висота Сонця 

завжди менша від 90°. При цьому і висота Сонця, і тривалість дня впродовж року 

змінюються, тому тут чітко виражені сезони року. Північний і Південний холодні пояси 

обмежені полярними колами. На полярних колах висота Сонця змінюється від 47° улітку до 

0° узимку. На всіх широтах у цьому поясі буває полярний день. 

• Склад, межі та будова географічної оболонки. Усі оболонки Землі між собою тісно 

взаємодіють, утворюючи географічну оболонку. 

Товщина географічної оболонки становить приблизно 55 км. За верхню межу найчастіше 

беруть висоту озонового шару (межа можливого поширення життя). 

Географічна оболонка характеризується низкою властивих їй ознак. Найважливішою 

ознакою є те, що вона складається з геосфер, які взаємодіють і проникають одна в одну (мал. 

1). Компонентами географічної оболонки є гірські породи, ґрунт, повітря, вода, рослинність, 

тварини, бактерії та сонячна радіація. 

Географічна оболонка - це планетарний географічний комплекс, який утворився в зоні 

взаємопроникнення і взаємодії верхньої частини літосфери, нижньої частини атмосфери, 

гідросфери та біосфери. 

Другою важливою ознакою географічної оболонки є те, що в її межах стикаються космічні й 

земні сили, енергія різного походження. Зверху в географічну оболонку надходить сонячна 

енергія, а знизу - тепло Землі. Сонце випромінює величезну кількість енергії, з якої земна 

куля одержує менше ніж одну двохмільярдну частину. Без сонячної енергії не могла б 

існувати вода в рідкому стані. 

Значну роль у формуванні географічної оболонки відіграє гравітаційна енергія, або енергія 

сили тяжіння. Без неї не текли б річки, припинився б стік, а отже - і перерозподіл зольних 

речовин на поверхню суші. 



Особливою ознакою географічної оболонки є те, що всі її складові - географічні сфери - 

взаємодіють і проникають одна в одну. Саме для географічної оболонки характерним є 

безперервний колообіг речовини. 

• Закономірності географічної оболонки. Закономірності будови та розвитку географічної 

оболонки називають загальними. До найважливіших географічних закономірностей 

відносять цілісність, ритмічність, зональність, колообіг речовин у природі. 

Цілісність географічної оболонки. Кожний компонент географічної оболонки (рельєф, 

ґрунти, води, органічний світ тощо) існує й розвивається за власними законами. Проте кожен 

зазнає на собі впливу інших компонентів і зі свого боку також впливає на них. Невпинний 

обмін речовини та енергії між окремими складовими частинами географічної оболонки й 

визначає її цілісність. 

Мал. Будова географічної оболонки 

Цілісність географічної оболонки - це єдність усіх 

компонентів географічної оболонки, зумовлена 

взаємозв’язком і взаємозалежністю між собою. Зміна 

одного компонента веде за собою зміну інших 

компонентів. 

Закон цілісності географічної оболонки має важливе 

значення. Господарська діяльність людини - це втручання в перебіг природних процесів у 

географічній оболонці. Заміна природної рослинності культурною, зрошення та осушення 

земель впливають на природний комплекс ландшафту, що може призвести до небажаних для 

людини наслідків. 

Ритмічність географічної оболонки - це повторюваність явищ у часі. Основними ритмами у 

природі є добові, сезонні, багаторічні та понадвікові. 

Добова ритмічність. Загальновідомі зміни явищ у ландшафтах - ті, що зумовлені зміною дня 

і ночі. Цей ритм створює добовий хід температури, абсолютної і відносної вологості, 

зумовлює процес фотосинтезу, що здійснюється лише при світлі. Тварини теж поділилися на 

активних удень та вночі. Життя людини відбувається також у добовому ритмі: активність - 

удень, відпочинок - уночі. Нагрівання гірських порід удень і охолодження вночі створюють 

добовий режим фізичного вивітрювання. 

Сезонна ритмічність виявляється в чітких змінах географічної оболонки, пов’язаних зі 

зміною пір року. Найчіткіше - у помірному кліматичному поясі. Ця ритмічність 

простежується і в річному ході кліматичних елементів, гідрологічних явищ (льодохід, повінь, 

межень), у ґрунтотворних і геоморфологічних процесах, у міграціях риб і перелітних птахів. 

Серед багаторічних ритмів варто виділити ритми з періодом 11 років, що пов’язані зі 

зміною сонячної активності. Особливо виражений понадвіковий ритм тривалістю 1800-1900 

років. У кожному циклі виділяють три фази: трансгресивна, або фаза прохолодно-вологого 

клімату, тривалістю 300-500 років; регресивна, або фаза сухого й теплого клімату, - 600-800 

років; перехідна - 700-800 років. У трансгресивну - посилюється зледеніння, збільшується 

стік річок, підвищується рівень озер. У регресивну - льодовики відступають, ріки й озера 

міліють. 



Зональність - зміна всіх географічних компонентів і географічних ландшафтів за широтою 

від екватора до полюсів. Зональність ландшафтів спричинена кулястістю Землі й обертанням 

її навколо Сонця, нахилом осі обертання до екліптики, що зумовлює розподіл сонячної 

радіації по земній поверхні, поступового зменшення її по обидві сторони від екватора. 

Виділяють широтну зональність і вертикальну зональність. 

Широтна зональність - це поступова, закономірна зміна природно-територіальних 

комплексів на рівнинах у напрямку від екватора до полюсів. Цю закономірність називають 

законом широтної зональності. 

Вертикальна зональність - закономірна зміна природно-територіальних комплексів у горах 

від підніжжя до вершин - обумовлена зниженням температури повітря з висотою (через 

кожні 100 м на 0,6 °С) і збільшенням опадів до певної висоти (до 2-3 км). Висотна поясність 

має ту саму послідовність, що й на рівнині під час руху від екватора до полюсів (мал. 2). 

Колообіг речовин у природі. Атмосфера, гідросфера, літосфера й біосфера пов’язані в єдину 

систему шляхом обміну речовиною та енергією. 

 

Мал.Розподіл широтної зональності на суходолі та вертикальної зональності в горах 

 

Мал.Колообіг речовин у природі      Мал. Колообіг води у природі 

Наявність колообігу речовини й енергії - одна з найважливіших і характерних 

особливостей географічної оболонки Землі (мал. 3). Основним джерелом енергії в 

географічній оболонці є енергія Сонця. На Землі сонячна радіація перетворюється в теплову 

й забезпечує процеси, що відбуваються в географічній оболонці. Частина енергії у вигляді 

теплового випромінювання повертається в космос. Безпосередньо сонячне світло й тепло 

одержує атмосфера, верхній шар гідросфери та поверхня літосфери, що не вкрита водою. 



Проникаючи в ці сфери, сонячна енергія бере участь у всіх колообігах речовини на Землі. 

Яскравим прикладом колообігу речовин у природі є колообіг води (мал. 4). 

• Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера. У своєму розвитку 

географічна оболонка пройшла три етапи. Початком першого (неорганічного) етапу можна 

вважати відокремлення суходолу від океану й появу атмосфери. На другому етапі в 

географічній оболонці утворилася біосфера, що перетворила всі процеси, які відбувалися в 

ній раніше. На третьому (сучасному) етапі в географічній оболонці виникло людське 

суспільство. Саме людина почала активно видозмінювати географічну оболонку, унаслідок 

чого виник якісно новий стан біосфери - антропосфера. Деякі автори сферу взаємодії 

суспільства й природи називають техносферою, біотехносферою, соціосферою. 

З появою людини на Землі почався її вплив на природу. Наслідком господарської діяльності 

людини є формування природно-антропогенних ландшафтів. Для них властива перебудова 

біологічного колообігу, водно-теплового балансу, характеру ґрунтотворних процесів, 

чисельності й видової різноманітності живих організмів. За ступенем перетворень 

антропогенні ландшафти поділяють на види (таблиця). 

Антропосфера - це особлива сфера, що формується в географічній оболонці шляхом зміни її 

складових і розвивається переважно в біосфері за значного впливу людини. 

Їх вивчення має важливе практичне значення, оскільки спрямоване на виявлення екологічних 

проблем. 

Таблиця. Особливості антропогенних ландшафтів 

Вид антропогенного 

ландшафту 

Суть і особливості 

Промисловий Формується під впливом промислового виробництва. 

Належать території за межами населених пунктів, де 

розташовані промислові підприємства, АЗС, шахти, 

ділянки видобутку нафти й природного газу тощо 

Селітебний Землі, що призначені для будівництва житлових і 

громадських будівель, доріг, вулиць, майданчиків у 

межах міст 

Сільськогосподарський Формується для цілей і під впливом 

сільськогосподарського виробництва. Виникає у 

процесі використання земель, рослинний і ґрунтовий 

покрив якого зазнає суттєвих змін 

Лісогосподарський Формується для цілей і під впливом лісового 

господарства 

Водогосподарський Утворюється у процесі створення і функціонування 

водогосподарських об’єктів (водосховищ, ставків, 

каналів тощо) 

Садово-парковий У його межах просторово організовані природні 

компоненти й ландшафтні комплекси в поєднанні з 

малими архітектурними формами й спорудами, 



вулично-дорожньою мережею, що впродовж певного 

часу утворюють взаємопов’язану і взаємообумовлену 

єдність 

Рекреаційний Ділянки земної й частково водної поверхні, які є 

місцями відпочинку або оздоровлення людей 

 

Підсумуйте свої знання: 

 1. Поясніть значення понять: геоїд, пояси освітленості, сила Коріоліса, місцевий та 

поясний час. 

 2. Використайте інформацію, подану в тексті параграфа, і поясніть, як змінюваність 

висоти Сонця над горизонтом впливає на тривалість світлового дня на Землі? 

 3. Підготуйте повідомлення «Причини відмінностей в кількості й тривалості пір року в 

різних географічних поясах Землі». 

 4. Поясніть значення понять: географічна оболонка, антропосфера; циклічність 

(ритмічність, широтна зональність, висотна поясність) як закономірність географічної 

оболонки. 

 5. Підтвердьте фактами інформацію, надану в тексті і поясніть на прикладах своєї 

місцевості прояви основних закономірностей географічної оболонки. 

Домашнє завдання 

1. Законспектуйте вище поданий матеріал. 

2. Користуючись GISMETEO, доведіть вплив осьового руху Землі на формування 

циклонів і антициклонів як великих атмосферних вихорів, що впливають на стан 

погоди в кожному регіоні планети (на власний вибір). 

3. Заповніть таблицю «Елементи антропосфери своєї місцевості». 

Вид антропогенного 

ландшафту 

Об’єкт 

свого краю 

Характер впливу на 

навколишнє середовище 

Заходи щодо 

збереження 

довкілля    
 

 

 

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ (на вибір учнів) 

1. Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень і сонцестоянь. 

2. Прояви сили Коріоліса на річках вашої місцевості. 

Шановні учні, орієнтовні теми для дослідження – можливість отримати вищу оцінку. 

Виконувати завдання можна виконувати в різних додатках (Microsoft PowerPoint та  Microsoft 

Publisher)  

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com 

З повагою Руда Вікторія Василівна! 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiumezX5__rAhWHlosKHWYhAQoQFjAOegQIARAB&url=https%3A%2F%2Foffice-apps.net%2Fmicrosoft-publisher%2F&usg=AOvVaw0TsEzgywWrGnOzB5Dzza_R
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiumezX5__rAhWHlosKHWYhAQoQFjAOegQIARAB&url=https%3A%2F%2Foffice-apps.net%2Fmicrosoft-publisher%2F&usg=AOvVaw0TsEzgywWrGnOzB5Dzza_R
mailto:sanya1bufz@gmail.com

