
ТЕМА 1.6 ГДРОСФЕРА  (частина 1) 

Поняття гідросфери та її основні частини 
Гідросфера    ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Гідросфера 
 

Води Світового океану (96.5%)                Вода в атмосфері            Води суходолу (3.5%) 

   

    

   

   

 

 
                                                                                                                         

                           

 
                                                                                                                                            

 

 

                                                                      
 

 

 
 

  

 

 

 

                                                 Світовий океан та його частини 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ОКЕАНИ: 

Тихий Атлантичний  Індійський Північний Льодовитий 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

На Землі водночас відбуваються великий і малий колообіги 

води.                                                                                                       

Великий (світовий) колообіг води в природі: 
________________________________________________________ 
Спочатку вода випаровується з океанів, морів, річок тощо. 

Піднімаючись угору, водяна пара охолоджується і знову 

перетворюється на рідину. Потім ця рідина випадає на землю дощем, 
градом, а взимку-снігом. Будь-які атмосферні опади стікають по земній 

поверхні, приміром, у річки, озера, а частина їх просочується в землю. 

З часом вода знов повертається в океан.  
Трапляється, що вода, яка випаровується з поверхні океану, 

повертається у вигляді атмосферних опадів одразу в той самий океан.  

Це малий колообіг води в природі: 

_______________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

Основну частину гідросфери становить Світовий 

океан, його води вкривають 71 % поверхні Землі. 

Середня глибина Світового океану 3700 м, 

найбільша - 11022 м (Маріанський жолоб). Площа 

Світового океану становить 361 млн. км2. Єдиний 

Світовий океан поділяється на чотири океани: 

 Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний 

Льодовитий. Зараз виділяють п'ятий — 

Південний океан.  

У нього входять води південної півкулі Землі між 

Антарктидою і південними краями материків 

Південної Америки, Африки і Австралії 

 



Частини Світового океану 
 Море   ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Внутрішні моря  Окраїни моря  Міжостровні моря  Міжконтинентальні моря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Затока _________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Протока  _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Частини суходолу: материк, півострів, острів, архіпелаг 
 Материки  _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Півострів ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Острів _________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Архіпелаги _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Острови бувають за походженнями материковими, вулканічними і кораловими 

Материкові  Вулканічні  Коралові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    



Рух води в океані 
Види рухів 

 

 

   

 

 Вітрові хвилі    _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Цунамі   ______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Океанічні течії 

За властивостями води розрізняють холодні й теплі течії. 

Холодні течії приносять сухе повітря і засуху, теплі - вологе повітря і опади. 
Дві паралельні течії приекваторіальних  широт, які    ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Тепла течія Холодна течія Океан 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

Солоність вод Океану 
В океанічній воді розчинені майже всі відомі на Землі речовини, але в різних кількостях. Загальна кількість 

всіх солей, розчинених у воді, називається солоністю. Вона вимірюється в тисячних частинах грама - 

проміле (7оо) 

 

■ Припливно-відпливні хвилі  —          ____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

■ Океанічні течії —        ___________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Якщо течії переміщуються з екваторіального (тропічного) поясу до високих широт, вони 

теплі, бо їхня температура вища за температуру навколишніх вод. І навпаки, течії, що 

прямують з високих    широт у напрямку до екватора, холодні, адже їхня температура 

нижча за температуру навколишніх водних мас 

 



 
 

 

 

 

 

                            

                                                                       Температура води 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурси Світового океану 
Ресурси Світового океану загалом поділяються на водні, біологічні, мінеральні енергетичні, рекреаційні. 
 Це ресурси, що вже видобуваються або можуть бути добуті з води узбережної частини, дна та надр океанів та морі 

Водні Біологічні Мінеральні Енергетичні Рекреаційні 

  

 

 

   

Поширення життя в Океані 

 

 
 

 

Середня солоність Світового океану     _______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
У екваторіальному поясі,     __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Помітно відрізняються за солоністю внутрішні моря. Солоність води в 

Балтійському морі до 11 °/оо (найпрісніше), в Чорному - до 19 7оо, а в 

Червоному - до 42 7оо (найсолоніше). Пояснюється це різним 
співвідношенням надходження (атмосферні опади, річковий стік) і витрат 

(випаровування) прісної води, тобто кліматичними умовами 

 

Температура вод Світового океану залежить від географічної широти і 

розподіляється на його поверхні зонально. Зональність порушується 

океанічними течіями, впливом суші, постійними вітрами. Найвищі 

середньорічні температури води (27-28°) спостерігаються в екваторіальних 

і близьких до них широтах. Для всього Світового океану середня 

температура приповерхневого шару океанічних вод становить +17,5°С. З 

зануренням вглиб вона знижується і поблизу дна не перевищує 2° 


