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Спеціальність «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 

 

Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ 

ЗЕМЛІ 

Тема 4. Атмосфера та системи Землі 

Тема уроку: Сонячно-земні взаємодії. Сонячне  випромінювання, 

відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, поверхнею 

гірських порід і води. Тропосфера. 

Мета:  

- навчальна: сформувати стійкі знання про склад і будову атмосфери, розкрити 

поняття розподілу сонячної радіації, характеристики стану тропосфери та їх 

зміни в часі та просторі; 

 - розвивальна:розвивати вміння аналізувати, логічно мислити, робити 

висновки, працювати з  додатковими джерелами, наводити приклади; 

 - виховна: виховувати толерантність та коректність під час роботи в групі; 

підвищувати пізнавальний інтерес до вивчення предмета, сприяти 

усвідомленню взаємозв’язку діяльності людини та природи. 

Тип уроку:формування нових знань, умінь, навичок. 

Засоби навчання:підручники, комп’ютер, проектор, медійні і друковані 

джерела інформації, роздатковий матеріал (додатки), презентація, відео, 

ґаджети. 

Методи і прийоми:розповідь викладача, повідомлення учня, складання схеми, 

пояснення викладача, прийоми «Проблемне питання», «Як і де», « Хвилинка 

для ґаджетів», «Пригадай», «Notabene», «Я це знаю», «Я це вмію»,             

«Мозковий штурм», «Застосуй», «Пошук інформації», «Поділись», 

«Географічний кінозал», «Викликаю асоціацію», інтерактивні вправи «Дерево 

пізнання», « Кубик Блума». 



Опорні та базові поняття: пряма сонячна радіація, розсіяна сонячна радіація, 

відбита сонячна радіація, радіаційний баланс, альбедо, трансформація 

повітряних мас. 

Ключові компетентності: 

Спілкування державною мовою: вміння використовувати в мовленні сучасну 

українську термінологію географічних об’єктів,формулювати  правильно 

відповідь на поставлені запитання. 

Інформаційно-цифрова компетентність: вміння критично співставляти і 

оцінювати географічну інформацію з інформаційних ресурсів. 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях: уміння 

пояснювати природні явища; виконувати творчі завдання, використовуючи 

знання з географії, використовуючи міжпредметні контекстні завдання. 

Уміння вчитись впродовж життя: уміння організовувати самоосвіту з 

географії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби; виконувати 

навчальні завдання професійного спрямування. 

Ініціативність: виявляти здатність до роботи в команді, бути ініціативним, 

генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля 

досягнення спільної мети під час виконання завдань. 

Очікувані результати: 
називає складники атмосфери; 

наводить приклади взаємодії атмосфери з літосферою, гідросферою, біосферою; 

пояснює механізм утворення глобальних і місцевих систем потоків у 

тропосфері; 

обґрунтовує  вплив агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію рослинництва; 

оцінює ресурсні властивості атмосфери. 

 

Структура уроку 

1.Організаційний момент (2 хв) 

2.Актуалізація опорних знань , умінь і навичок  учнів (5 хв) 

3.Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів(5 хв) 



4.Вивчення нового матеріалу(15 хв) 

5.Узагальнення та систематизація знань(10) 

6.Рефлексія.Підбиття підсумків уроку.(5 хв) 

7.Домашнє завдання(3 хв) 

 

Епіграф: «Ми живемо на дні  

величезного повітряного океану, 

 назва якого – атмосфера» 
 

Хід уроку 

І.Емоційне налаштування на урок. Привітання. 

Доброго дня усім присутнім. Я рада  знову бачити вас  на уроці  географії. А 

почнемо ми його з вправи «Посмішка». 

На столах у вас лежать жовті кружечки. Візьміть їх і намалюйте  

«Смайлик», на якому передайте свій настрій. Посміхніться самі до себе, 

усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм з товаришем. 

Я дуже хотіла б, аби такий настрій був у нас усіх до кінця уроку. Адже 

девізом нашого уроку є такі слова: 

«Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхнулося, 

Спочатку сам посміхнися життю» 

 

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 

 «Велика книга природи відкрита перед усіма, і в цій великій книзі досі... 

прочитані тільки перші сторінки». Цей вислів належить видатному 

природодосліднику Д.І. Писарєву. Кожен з нас має можливість «читати цю 

книгу» щоденно, щораз поглиблюючи свої знання про природу рідної землі. А 

кращому розумінню цієї книги сприяють наші уроки географії. 

Життя…Чи замислювалися ви, коли небудь, чому тільки на нашій планеті існує 

життя? Чому ми маємо можливість бачити велику різноманітність рослин і 

тварин? Чому ми з вами живемо на цій планеті? Чому всі живі організми не 



загинули  під впливом сонячного випромінювання? Причиною цього є 

повітряна оболонка Землі – атмосфера, що і забезпечує життя на Землі.Хочу 

звернути вашу увагу на епіграф уроку: «Ми живемо на дні величезного 

повітряного океану, назва якого – атмосфера».  

Як ви розумієте цей вислів? 

Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему«Атмосфера та системи Землі». Під 

час якої відкриємо багато цікавого про планету Земля, про Сонце, як джерело 

тепла  та енергії. Поринемо  в безодню атмосфери з її таємницями і 

закономірностями. 

Повідомлення теми уроку 

Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку «Сонячно - земні взаємодії. Сонячне 

випромінювання відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, 

поверхнею гірських порід і води. Тропосфера» 

ІІІ. Етап цілевизначення і планування 

Мета нашої роботи -сформувати стійкі знання про склад і будову атмосфери, 

розкрити поняття розподілу сонячної радіації, характеристики стану 

тропосфери та їх зміни в часі та просторі. 

Працювати ми з вами будемо  за планом 

1. Сонячно- земні зв’язки. 

2. Сонячне випромінювання відмінності випромінювання і поглинання тепла 

повітрям, поверхнею гірських порід і води. 

3. Тропосфера: 

Вправа « Дерево визначення»(Додаток1). 

Кожному учневі перед уроком роздано аркуші паперу, на яких зображено 

дерево, на гілках якого розташовані чоловічки. На одних гілках вони стрімко 

піднімається вгору, на других – відпочивають, на інших – допомагають другові. 

Розглянувши «дерево», учні повинні визначити своє місце на ньому на початку 

уроку та в кінці.  

Що ви очікуюте від даного уроку? Який багаж знань ви вже маєте по даній 

темі? 



Впродовж уроку ви зможете отримати бали за різні завдання і накопичувати їх. 

Наприкінці уроку за накопичені бали ви отримаєте відповідну оцінку.  

ІV.Актуалізація опорних знань 

Давайте пригадаємо: 

1. Що таке атмосфера? 

2.З яких шарів складається атмосфера.  

Прийом « Я це знаю»( повідомлення учня) 

https://www.youtube.com/watch?v=ad1hN55NcX0 

Прийом «Мозковий штурм» 

1.Які процеси відбуваються в атмосфері?  

2.Що отримує Земля від Сонця? 

3.Що таке альбедо? 

V. Етап цілереалізації (опрацювання навчального матеріалу)  

1. СОНЯЧНО-ЗЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ.  (Пояснення вчителя)Додаток 2 

Процеси, що відбуваються в космосі та всередині Сонця, приводять до 

випромінювання енергії у вигляді електромагнітних хвиль різної довжини. 

Тварини й люди є перетворювачами енергії і невіддільні від світу рослин і 

мікроорганізмів. Усі ми включені в енергетичні цикли Всесвіту. (Поясніть 

чому.) 

 Сонце має великий вплив на явища, які відбуваються на Землі. Його 

короткохвильове випромінювання зумовлює важливі фізико-хімічні процеси у 

верхніх шарах атмосфери. Видимі й інфрачервоні промені є основними 

«постачальниками» тепла для Землі.  

Існує кілька форм сонячно-земних взаємозв’язків: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ad1hN55NcX0


Прийом «Notabene».  

Проаналізуйте схему «Сонячно

Сонячно-Земних зв'язків 

Сонячно-земні зв’язки – це широке коло процесів, що 

та магнітосфері Землі, і є наслідком чи перебувають у залежності від 

різноманітних проявів активності Сонця. Ці процеси в свою чергу мають цілий 

ряд різноманітних наслідків як на поверхні Землі (перешкоди радіозв’язку, 

погіршення самопочуття людей, перебої у роботі чутливої електронної 

апаратури), так і в космосі (збурення у керуванні космічними апаратами, 

перебої у зв’язку з ними або й вихід їх з ладу).

 З огляду на це дослідження

таких напрямах: 

1.Процеси на Землі 

2.Магнітосфера 

3.Іоносфера 

4.Космічна погода. 

У межах міжнародної співпраці

«Резонанс»,  «AFFECTS» 

Прийом «Хвилинка для ґаджетів»

За допомогою інтернет-ресурсів

досліджень. Поділіться отр

Прийом «Роблю висновок»

Проаналізуйте схему «Сонячно-земні взаємодії».Зобразіть в зошиті схему 

це широке коло процесів, що відбуваються у іоносфері 

та магнітосфері Землі, і є наслідком чи перебувають у залежності від 

різноманітних проявів активності Сонця. Ці процеси в свою чергу мають цілий 

ряд різноманітних наслідків як на поверхні Землі (перешкоди радіозв’язку, 

амопочуття людей, перебої у роботі чутливої електронної 

апаратури), так і в космосі (збурення у керуванні космічними апаратами, 

перебої у зв’язку з ними або й вихід їх з ладу). 

дослідження сонячно-земних зв’язків проводиться у 

співпраці дослідження проводяться за про

 

Прийом «Хвилинка для ґаджетів» 

ресурсів  знайдіть інформацію про один із напрямків 

досліджень. Поділіться отриманою інформацією з товаришем. 

Прийом «Роблю висновок» 

 

.Зобразіть в зошиті схему 

відбуваються у іоносфері 

та магнітосфері Землі, і є наслідком чи перебувають у залежності від 

різноманітних проявів активності Сонця. Ці процеси в свою чергу мають цілий 

ряд різноманітних наслідків як на поверхні Землі (перешкоди радіозв’язку, 

амопочуття людей, перебої у роботі чутливої електронної 

апаратури), так і в космосі (збурення у керуванні космічними апаратами, 

зв’язків проводиться у 

проєктами : 

знайдіть інформацію про один із напрямків 

 



Отже, Сонячно-Земні зв’язки — це система прямих або опосередкованих 

фізичних зв’язків між процесами на Сонці та Землі.  

Вивчення Сонячно-Земних зв’язків є фундаментальною науковою проблемою. 

Прийом «Проблемне питання» 

Для чого потрібно вивчати  зв’язки між Сонцем і Землею? 

( Прогнози стану магнітосфери й інших оболонок Землі необхідні для рішення 

практичних завдань у космонавтиці, радіозв’язку, транспорті, метеорології 

та кліматології, сільському господарстві, біології й медицині) 

2.СОНЯЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ВІДМІННОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ Й 

ПОГЛИНАННЯ ТЕПЛА ПОВІТРЯМ, ПОВЕРХНЕЮ ГІРСЬКИХ ПОРІД І 

ВОДИ 

Прийом «Географічний кінозал» 

    Перегляньте відео «Сонячна активність та її вплив на Землю» ( 2 хв) 

https://www.youtube.com/watch?v=Drz9u31tiGk 

Прийом «Проблемне питання» 

Які види сонячного випромінювання ви знаєте? 

Розповідь викладача 

Всі життєві процеси на Землі пов`язані з тепловою енергією. Головним 

джерелом від якого Земля й атмосфера отримують теплову енергію є Сонце. 

Воно випромінює енергію у вигляді різноманітних променів – 

електромагнітних хвиль, які поширюються зі швидкістю 300000 кілометрів за 

секунду (км/с). Такі випромінювання називаються сонячною радіацією, яка 

складається з променів різної довжини, які несуть до Землі світло й 

тепло. Сонячна радіація буває прямою й розсіяною.  

Радіація, яка приходить безпосередньо від Сонця у вигляді прямих сонячних 

променів при безхмарному небі називають прямою. Вона несе найбільшу 

кількість світла й тепла. Але проходячи через атмосферу, сонячні промені 

частково розсіюються, відхиляються від початкового шляху внаслідок 

відбивання від молекул повітря, крапель води, порошинок і перетворюються на 

https://www.youtube.com/watch?v=Drz9u31tiGk


промені, які розходяться у всіх

називається розсіяною. Тому світло

сонячна радіація не проникає (тіньова

сонячну радіацію, яка надходить на Земну

Сумарна сонячна радіація 

атмосфери). Земна поверхня, поглинаючи радіацію, нагрівається й стає 

джерелом випромінювання (земна радіація), яке у більшості затримує нижня 

атмосфера. Частина променів

  Земна поверхня частково поглинає сонячну радіацію, а частину її 

відбиває. Радіація, поглинута земною поверхнею називається

відбита - відбитою. 

   Одним з важливих показників сонячної радіації є

баланс. Це різниця між сумарною радіацією і відбитою.

баланс позитивний.      

  Кількість сумарної сонячної

сонячних променів. Чим ближче

сонячної енергії отримує земна поверхня.

   В свою чергу кут падіння

широтою. Кут падіння сонячних

екватора до полюсів.  

Прийом « Які де?» 

розходяться у всіх напрямах. Така

. Тому світло буває і в таких місцях, куди пряма 

радіація не проникає (тіньова частина гір, скал, лісу, будівель).

радіацію, яка надходить на Земну поверхню називають

Сумарна сонячна радіація = пряма + розсіяна (промені відбиті від складових 

атмосфери). Земна поверхня, поглинаючи радіацію, нагрівається й стає 

джерелом випромінювання (земна радіація), яке у більшості затримує нижня 

променів відбивається. 

ово поглинає сонячну радіацію, а частину її 

Радіація, поглинута земною поверхнею називається

 

Одним з важливих показників сонячної радіації є

різниця між сумарною радіацією і відбитою. В Україні

сонячної радіації напряму залежить

променів. Чим ближче ця величина до 90 градусів, тим

отримує земна поверхня. 

падіння сонячних променів визначається

сонячних променів знижується з віддаленням

напрямах. Така радіація 

буває і в таких місцях, куди пряма 

гір, скал, лісу, будівель). Всю 

називають сумарною. 

= пряма + розсіяна (промені відбиті від складових 

атмосфери). Земна поверхня, поглинаючи радіацію, нагрівається й стає 

джерелом випромінювання (земна радіація), яке у більшості затримує нижня 

ово поглинає сонячну радіацію, а частину її 

Радіація, поглинута земною поверхнею називається поглинутою, а 

Одним з важливих показників сонячної радіації є радіаційний 

В Україні радіаційний 

залежить від кута падіння 

ця величина до 90 градусів, тим більше 

визначається її географічною 

знижується з віддаленням від 



Альбедо — відбивна здатність поверхні. Альбедо свіжого снігу — до 95 

%, брудного — до 50, темні ґрунти — до 15, луки — до 25, хвойні ліси — до 15, 

листяні — до 20. 

Нагрівання земної поверхні залежить  від кута падіння сонячних променів 

(за широтою, експозиція схилів), висоти місцевості, фізичних якостей поверхні. 

Презентація «Альбедо» за посиланням: 

https://docs.google.com/presentation/d/1vyBbVkkGNd4WruIBLywtMVAA3grkz1K

CB-sqeJwF4mo/edit#slide=id.p3 

Прийом «Словничок» ( запис понять у зошит) 

Прийом « Застосуй» 

Визначте альбедо земної поверхні (у %) за таких показників сонячної радіації за 

місяць: пряма — 200;розсіяна — 100; відбита — 150. 

3.ТРОПОСФЕРА 

Прийом «Я це вмію» 

Будь ласка , встановіть відповідність між літерами і назвами шарів  атмосфери  

 

55 км 

А 

 

ВЕРХНІ ШАРИ АТМОСФЕРИ 

 

8-18 км 

Б 

 

ТРОПОСФЕРА 

 

0 км 

В 

 

СТРАТОСФЕРА 

  МЕЗОСФЕРА 

Відповідь: А-мезосфера, Б-Стратосфера, В- Тропосфера..  

Що ж було зайвим? ( Верхні шари атмосфери) 

Прийом «Пригадай» 

Що таке атмосферне повітря? ( відповіді учнів) 

Атмосферне  повітря – це суміш газів, основними з яких є азот і кисень. 

Прийом «А знаєте Ви, що…» 

https://docs.google.com/presentation/d/1vyBbVkkGNd4WruIBLywtMVAA3grkz1KCB-sqeJwF4mo/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1vyBbVkkGNd4WruIBLywtMVAA3grkz1KCB-sqeJwF4mo/edit


Атмосфера земної кулі становить 5000000000000 300 більярдів 

(5300000000000000) тонн. Наприклад, такий вантаж можливо було б  

перевезти з Києва до Львова за 4 млрд. років за умови, що вантаж перевозився 

б на потягу, у якого 100 вагонів.  А  шлях одного потяга  становив би 10 годин. 

Атмосфера має шарувату будову. Її умовно поділяють на п’ять оболонок, що 

поступово переходять одна в одну. Шаром, в якому зосереджено до 80% 

атмосферного повітря, є тропосфера.  

Основними характеристиками стану повітря в тропосфері є його 

температурний режим, атмосферний тиск, вітер, вологість, атмосферні 

опади. 

Прийом « Коло друзів» 

Для роботи нам потрібно об’єднатися  в  групи ( опадомір, флюгер, 

барометр,термометр, гігрометр) отримавши одну з картинок. 

Прийом «Викликаю асоціацію»  

Кожна група учнів за 1 хвилину має підібрати до зображеного приладу певні 

асоціації, які виникли в процесі роботи з ним. Отримують карточки із 

завданням. 

Зразок відповіді: 

Гігрометр — вода, пар, туман, газоподібний стан.  

Барометр — повітря, висота, ртуть, вітер.  

Флюгер — вітер, сила, швидкість, штиль, ураган.  

Опадомір — сніг, дощ, вода, посуха.  

Термометр — повітря, холод, тепло, стовпчик. 

Прийом «Пошук інформації»  (робота в групах) 

 1 група. Температурний режим. 

Користуючись текстом підручника, визначте: 

1.Які чинники впливають на зміну температурного режиму з географічною 

широтою та висотою.  

2. За кліматичною картою світу визначте середньосічневі та середньолипневі 

температури повітря в межах теплових поясів Землі. 



3. Чому не збігаються середні температури повітря січня та липня у Північній 

та Південній півкулях? 

2 група. Зміна атмосферного тиску. 

Завдання. Проаналізуйте схему «Пояси атмосферного тиску та розподіл 

опадів».  

1.Поясніть, як сформувалися пояси сталого тиску на Землі. 

2. Враховуючи той факт, що з висотою атмосферний тиск зменшується через 

кожні 100 м підйому у тропосфері на 10 мм рт. ст., розв’яжіть наступні задачі: 

Визначити атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо на висоті 

183 м він у цей час становить 720 мм рт. ст.; 

Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт. ст., а біля її підніжжя – 760 

мм рт. ст. Визначити висоту гори. 

3 група. Вітри. 

Завдання.  

Розгляньте схему «Типи вітрів». 

Користуючись текстом 

підручника та додатковими 

джерелами інформації, визначте: 

Чому мусони не формуються у 

Південній півкулі?  

Чим відрізняються між собою такі 

місцеві вітри як «хамсин», 

«самум», «сірокко», «фен»? 

4 група. Вологість повітря. 

Завдання:  

1.За яких умов повітря вважається насиченим та ненасиченим водяною парою? 

2.За даними таблиці 2 визначте, якою є відносна вологість повітря, якщо за 

температури +30 °С фактичний вміст водяної пари у повітрі становить 27 г/м3. 

3.Яка кількість водяної пари міститься у повітрі, якщо за температури +20 °С 

його відносна вологість становить 70 %? 



4.Якою є температура повітря за відносної вологості 60 % і фактичного вмісту в 

ньому водяної пари 3 г/м3? 

5група. Атмосферні опади. 

Завдання: 

1.Назвіть чинники які впливають на розподіл атмосферних опадів. 

2.За кліматичною картою світу відшукайте території з найбільшою та 

найменшою кількістю опадів. Поясніть причини такого їх розподілу. 

3. Проілюструйте на конкретних прикладах вплив холодних і теплих морських 

течій на кількість опадів на узбережжях океанів. 

Прийом  «Поділись» 

Представлення результатів роботи груп.  

Руханка «Полетіли» 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

 З якою метою вчені вивчають вплив сонячної активності на атмосферу 

Землі?(відповіді учнів) 

Сьогодні ми з вами спробуємо розібратись, який вплив на сільськогосподарські  

рослини має сонячна радіація і від чого вона залежить. 

Прийом «Зміна груп» 

Нам потрібнозмінити групи і об'єднатися  по принципу  кольорів світлофору: 

червоний, жовтий, зелений. Кожна група отримує конверт із завданнями.  

Прийом «Робота в групах » (завдання на професійне спрямування) 

Ви майбутні працівники сільського господарства. І вам край необхідні 

знання з даної теми.  

Вам небхідно, використовуючи інтернет-ресурси, дидактичний матеріал, 

створити повідомлення. Яким воно буде, це ваша уява: чи то схеми, чи то 

малюнки. 

1 група – «Сонячна радіація та рослини» 

2 група – «Ґрунтова волога та способи її збереження» 

3 група -  «Сонячне випромінювання у житті сільськогосподарських культур та 

заходи його збереження» 

https://kurkul.com/blog/682-agroprognoz-gruntova-vologa-ta-sposobi-yiyi-zberejennya


 

Презентація робіт. 

VІІ. Підсумок уроку 

Інтерактивна вправа  «Кубик  Блума» (Додаток 5) 

VІ. Етап рефлексивно - оцінювальний  

Давайте повернемося до «Дерева визначення» (Додаток1 ).  

- Чи змінилося ваше положення на цьому дереві? 

Всі завдання уроку виконано. Всі активно працювали, тому не помітили, що час 

уроку закінчується.  

Зробіть всі записи в картці оцінювання роботи учня.(додаток 6) 

Проаналізувати роботу учнів на уроці.  

VІІІ. Етап повідомлення домашнього завдання 

1. Опрацювати § 12. 

2. Використовуючи різноманітні джерела інформації, наведіть приклади 

наукових досліджень Сонячно-Земних зв'язків. 

3. Як, на вашу думку, змінюється мікроклімат у місцевості, прилеглій до 

великої сонячної електростанції? 

Дізнайтеся більше 

9 березня 2016 р. з Абу-Дабі (ОАЕ) у свій перший політ навколо світу вирушив 

літак «SolarImpulse-2», який живиться виключно сонячною енергією. 

 

 

 

 

 



Використана література:  

1. Гільберг Т. Г. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 кл. закладів 

загальної середньої освіти / Гільберг Т. Г, Савчук І. Г, Совенко В. В. — К. : 

УОВЦ «Оріон», 2019. — 192 с. : іл. 

2. Стадник О.Г. Географія 11 клас (рівень стандарту): міні-конспектиуроків до 

підручника Г.Д. Довгань, О.Г. Стадника. – Харків : Вид-во «Ранок», 2019. – 48с 

3.Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. 

заг. серед. освіти / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам’янець-Подільський 

:Абетка, 2019. – 176 с. :іл. 

4.Сумарне випромінювання // Словник-довідник з екології : навч.-метод. 

посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП 

Вишемирський В. С., 2013. — С. 170-171. 

5. Інтернет-ресурси 

https://docs.google.com/presentation/d/1vyBbVkkGNd4WruIBLywtMVAA3grkz1K

CB-sqeJwF4mo/edit#slide=id.p3 

https://www.youtube.com/watch?v=Drz9u31tiGk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20180619190047/http:/ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1563/1/%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A %E2%80%93 %D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Drz9u31tiGk


 

 

 

 

 

«Дерево визначення» 

Додаток  1 

 



 Додаток   2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Користуючись текстом підручника, визначте:

1.Які чинники впливають на зміну температурного режиму з 

географічною широтою та висотою. 

2. За кліматичною картою світу

середньолипневі температури

3. Чому не збігаються середні температури повітря січня та липня у Північній 

та Південній півкулях? 

 

 

 

2 група. Зміна атмосферного тиску.

Завдання. Проаналізуйте схему «Пояси атмосферного тиску та розподіл 

опадів».  

1.Поясніть, як сформувалися

2. Враховуючи той факт, що з висотою атмосферний тиск зменшується через 

кожні 100 м підйому у тропосфері на 10 мм рт. ст., розв’яж

Визначити атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо на висоті 

183 м він у цей час становить 720 мм рт. ст.;

Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт. ст., а біля її підніжжя 

мм рт. ст. Визначити висоту гори.

 

 

 

 

 

 

1 група. 

Температурний режим. 

Користуючись текстом підручника, визначте: 

1.Які чинники впливають на зміну температурного режиму з 

географічною широтою та висотою.  

За кліматичною картою світу визначте середньосічневі

температури повітря в межах теплових поясів

3. Чому не збігаються середні температури повітря січня та липня у Північній 

2 група. Зміна атмосферного тиску. 

Проаналізуйте схему «Пояси атмосферного тиску та розподіл 

Поясніть, як сформувалися пояси сталого тиску на Землі. 

2. Враховуючи той факт, що з висотою атмосферний тиск зменшується через 

кожні 100 м підйому у тропосфері на 10 мм рт. ст., розв’яжіть наступні задачі:

Визначити атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо на висоті 

183 м він у цей час становить 720 мм рт. ст.; 

Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт. ст., а біля її підніжжя 

мм рт. ст. Визначити висоту гори. 

Додаток 3 

1.Які чинники впливають на зміну температурного режиму з 

середньосічневі та 

поясів Землі. 

3. Чому не збігаються середні температури повітря січня та липня у Північній 

Проаналізуйте схему «Пояси атмосферного тиску та розподіл 

2. Враховуючи той факт, що з висотою атмосферний тиск зменшується через 

іть наступні задачі: 

Визначити атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо на висоті 

Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт. ст., а біля її підніжжя – 760 



3 група. Вітри. 

Завдання. Розгляньте схему «Типи вітрів». 

Користуючись текстом підручника та додатковими джерелами інформації, 

визначте: 

Чому мусони не формуються у 

Південній півкулі?  

Чим відрізняються між собою такі 

місцеві вітри як «хамсин», «самум», 

«сірокко», «фен» 

 

                                        4 група. Вологість повітря. 

Завдання:  

1.За яких умов повітря вважається насиченим та ненасиченим водяною парою? 

2.За даними таблиці 2 визначте, якою є відносна вологість повітря, якщо за 

температури +30 °С фактичний вміст водяної пари у повітрі становить 27 г/м3. 

3.Яка кількість водяної пари міститься у повітрі, якщо за температури +20 °С 

його відносна вологість становить 70 %? 

4.Якою є температура повітря за відносної вологості 60 % і фактичного вмісту в 

ньому водяної пари 3 г/м3? 

 

 

                                    5 група. Атмосферні опади. 

Завдання: 

1.Назвіть чинники які впливають на розподіл атмосферних опадів. 

2.За кліматичною картою світу відшукайте території з найбільшою та найменшою кількістю 

опадів. Поясніть причини такого їх розподілу. 

3. Проілюструйте на конкретних прикладах вплив холодних і теплих морських течій на 

кількість опадів на узбережжях океанів. 

 



Додаток   4 

 

 

Сонячне випромінювання у житті сільськогосподарських культур та 

заходи його збереження 

  Рослини потребують якісного тривалого денного освітлення. Без світла 

практично не можна їх вирощувати. Вирощені при недостатньому освітленні 

культури, характеризуються низьким вмістом хлорофілу, поживних речовин, 

цукрів, азотистих сполук, мікро- та макроелементів, вітамінів. В умовах 

затінення збільшується висота рослин, але послаблюється кущіння, знижується 

маса надземних органів, погіршуються умови розвитку кореневої системи. 

Недостатня кількість освітлення зі значною хмарністю є причиною слабкості, 

диференціації тканин рослини, вони надто витягуються, що часто призводить 

до переростання та вилягання зернових культур, а коренеплоди та бульбоплоди 

при цьому слабо розвиваються Сонячна радіація помітно впливає на хімічний 

склад рослин. За достатнього освітлення рослини й посіви формують високу 

врожайність доброї якості. Так, зерно сільськогосподарських культур містить 

більше білку, клейковини, мінеральних речовин, вітамінів. Вміст цукру в 

коренеплодах і плодах овочевих, баштанних культур зростає зі збільшенням 

кількості сонячних днів продовж вегетаційного періоду. 

У сільському господарстві використовують ряд науково обґрунтованих 

агротехнічних заходів для регулювання, збільшення або зменшення кількості 

сонячної радіації, яку одержує окремо рослина. Серед них поширені: 

проріджування посівів, зменшення або збільшення норми висіву, напрямку 

сівби, насадження куліс, сумісні посіви, екранізація рослин захисною плівкою, 

додаткове штучне освітлення тощо. 

  У збільшенні поглинання сонячної радіації важливе значення має спосіб 

сівби. Для 

рівномірноговикористаннясонячногосвітлазастосовуютьсучасніспособисівби, а 

саме: пунктирний, вузькорядний, смуговий, перехресний. Зернові культури не 



можна висівати дуже густо, щоб рослини не затінювали одна одну і внаслідок 

цього не вилягали. Льон, навпаки, висівають густіше, щоб стебла були тонші і з 

кращою якістю волокна. При вирощуванні просапних культур важливе 

значення має вчасне проріджування рослин, якщо з цим запізнитися, то 

рослини від нестачі світла «стікають». Для поліпшення світлового режиму 

необхідно вчасно знищувати бур'яни, оскільки вони забирають у культурних 

рослин, крім поживних речовин і води, багато світла. Тож можна сказати, що 

сонце є одним з найважливіших показників для гарного урожаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ґрунтова волога та способи її збереження 

 Для росту і розвитку рослин найбільше значення має та частина сонячного 

спектру, під дією якої відбувається фотосинтез. Її називають фотосинтетичною 

активною радіацією (ФАР). Фотосинтетична активна радіація, крім процесу 

фотосинтезу, забезпечує дихання, ріст, розвиток, нагромадження органічної 

речовини, які є основою життєдіяльності рослин.  

 Спектр цього випромінювання розташовано в межах 0,39 – 0,71 мкм довжини 

хвиль сонячного спектру. В процесі фотосинтезу на створення органічної 

речовини може використовуватись до 10% ФАР. ФАР є одним із 

найважливіших факторів продуктивності сільскогосподарських рослин. 

Правильне розуміння ФАР, врахування її розподілу по території і в часі має 

велике значення для отримання високих врожаїв тому, що ФАР – 

найважливіший фактор продуктивності сільського господарства.  

Встановлено, що для накопичення певної кількості органічної речовини рослин, 

необхідна інтенсивність сонячної радіації, яка перевищує певне значення. Це 

значення називають компенсаційною точкою. Для сільськогосподарських 

культур на території України ця величина в межах ФАР дорівнює 20-35 

ВТ/м2.). На значення компенсаційної точки впливає вік рослини. Якщо 

освітленість нижча за цю величину, то ріст та розвиток буде незначний 

(витрати органічної речовини на дихання перевищують утворення органічної 

речовини під час фотосинтезу).  

 

 

https://kurkul.com/blog/682-agroprognoz-gruntova-vologa-ta-sposobi-yiyi-zberejennya


 

 

Сонячна енергія та рослини 

 Сонячна енергія – джерело життя на Землі. Посередником, що пов’язує 

променеву енергію Сонця з життям людини, є рослина, яка перетворює в 

процесі фотосинтезу енергію Сонця в органічну речовину. У ході цього 

процесу рослини з вуглекислого газу, води та мінеральних речовин ґрунту, 

синтезують первинні органічні речовини, виділяючи в атмосферу кисень. Саме 

вони є тією ланкою, яка зв’язує життя на Землі з енергією, що народилася в 

космосі. Органічні речовини рослин служать основою живлення для всіх 

організмів. Рослини використовують сонячну енергію впродовж усього свого 

життя. Причому Сонце діє на рослини не тільки безпосередньо, а й через 

нагрівання ґрунту і повітря. 

 Для характеристики сонячного режиму використовують такий показник, як 

тривалість сонячного сяяння. Це час, упродовж якого сонце не було закрите 

хмарами і його промені безпосередньо досягли земної поверхні. Знання річного 

ходу сонячного освітлення дає змогу провести вчасно сівбу та здійснити інші 

технологічні елементи. Найбільша тривалість сонячного освітлення в Україні в 

середньому за рік складає 2150-2450 годин. 

 

 



Інтерактивна вправа « Кубик Блума»

 

Назви –  Що таке сонячно

Поясни – Яким чином Сонце впливає на 

Чому –  Чому сонячна радіація  розсіюється нерівномірно ?

Поділись –  На якій карті ми можемо побачити різні кліматичні показники. 

Придумай – питання для товариша.

Запропонуй – проаналізуйте інформацію, яку ви отримали на уроці, зробіть
висновок щодо практичності використання знань.

 

Інтерактивна вправа « Кубик Блума» 

Що таке сонячно-земні зв’язки? 

Яким чином Сонце впливає на людський організм? 

Чому сонячна радіація  розсіюється нерівномірно ? 

На якій карті ми можемо побачити різні кліматичні показники. 

питання для товариша. 

проаналізуйте інформацію, яку ви отримали на уроці, зробіть
висновок щодо практичності використання знань. 

Додаток 5 

 

 

На якій карті ми можемо побачити різні кліматичні показники.  

проаналізуйте інформацію, яку ви отримали на уроці, зробіть 



Додаток 6 

Картка самооцінки роботи учня на уроці 

Дата __________                                   Прізвище, ім’я  _______________________ 

№ Як я працював на уроці Коментар учнів оцінка 
1 Я повторив раніше вивчений матеріал 

 

  

2 Я висловив нові ідеї 
 

  

3 Я плідно працював у парі, виконував 
письмові вправи  
 

  

4 Зможу скласти узагальнюючу розповідь 
із наведенням прикладів  
 

  

5 Успішно виконав тестові завдання  
 

  

6 Настрій на уроці, мої очікування 
 

  

 


