
ТЕМА 1.5 АТМОСФЕРА ТА КЛІМАТ частина 2 

                                                            Вологість повітря 
Вологість повітря  - міра, яка вказує на вміст водяної пари в повітря 

 

Вологість повітря 

 

Абсолютна вологість 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Відносна вологість 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Тоска роси 

 

 
Випаровування       __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Гігрометр – прилад, що вимірює вміст вологи в атмосфері                  \ 

 

                                                                   Хмари і туман 
Коли повітря стає перенасиченим, водяна пара переходить у рідкий або твердий стан.  
Внаслідок згущення водяної пари  в приземних шарах повітря утворюються тумани,  

А на певній висоті від поверхні Землі – хмари 

Туман утворюється  __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Хмари утворюються __________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Хмарність  - ступінь покриття неба хмарами 

Перисті хмари  мають вигляд Шаруваті і шарувато-дощові 

хмари 

 

 

 

 

 

  

Купчасті і купчасто-дощові хмари 

 



                                                        Повітряні маси, циклони, антициклони 
Повітряні маси  _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Повітряні маси бувають теплими і холодними 

Повітряні маси діляться на морські і континентальні 
Морські повітряні маси  - ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________\ 

а континентальні ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Усьго на Землі виділяють 5 типів повітряних мас  ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Всі вони, крім екваторіальних і антарктичних, мають морський та континентальний різновид 

                                                               Основні типи повітряних мас 

 

 

Екваторіальні(ЕПМ) Тропічні (ТПМ) Помірні (ППМ) Арктичні (Ар.ПМ) та 

антарктичні (АН.ПМ) 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Між повітряними масами з різними властивостями виникають вузькі перехідні зони з найбільшою різницею 

температур, тиску і швидкості вітру – атмосферні фронти 

Атмосферні фронти бувають теплі і холодні  

 

 
Теплий атмосферний фронт формується  _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Холодний атмосферний фронт  ____________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

Циклони - ____________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 



Антициклони   ________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Види опадів 
Атмосферні опади  -  _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ізогієти - ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Кількість опадів вимірюють за допомогою опадомірів                                    

 
Дощ  _______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Сніг _________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Град   _________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Туман ________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Роса   -  _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Іній - _________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Паморозь _____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

Погода, її елементи , зміна в часі 
Погода -  це  _________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Чинники, які зумовлюють мінливість погоди 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Розрізняють періодичні й неперіодичні зміни погоди 

Періодичні зміни погоди пов'язані  _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Неперіодичні зміни погоди обумовлені  _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Широтний розподіл опадів на земній кулі порушується через вплив 

окремихвітрів, океанічних течй і рельєфу. Так, дуже багато опадів 

випадає в зоні дії мусонів. Проте найбільшу кількісь опадів на Землі 

спостерігають на південних схилах Гімалаїв. Тут у містечку Черапуджі в 
середньому випадає 11000мм опадів на рік. Основною причиною цього  

є підняття вологого  повітря , спричинене наявністю  схилів гір 



Метереологія – наука про земну атмосферу, явища та процеси, які в ній відбуваються. 

Найвологіше місце на Землі  

Найпосушливіше місце на Землі  

Полюс спеки Західної півкулі  

Полюс спеки Східної півкулі  

Полюс холоду Піівнічної півкулі  

Полюс холоду Південної півкулі  

 

 
Місяці на діаграмі вказані через один: Січень, лютий, Березень, квітень, Травень, червень, Липень, 

серпень, Вересень, жовтень, Листопад, грудень. 

 Наприклад:  

 В березні температура складала приблизно + 16°С, кількість опадів - приблизно 55 мм.  

 В жовтні температура складала приблизно +14°С, а кількість опадів - приблизно 90 мм.  

 Мінімальна температура за рік склада +11, максимальна +25°С, всього опадів за рік випало 

712 мм. 

Примітка 
Опрацьовану лекцію  (дата) та  виконане домашнє  завдання переслати викладачу на електронну пошту 

dubina.lubov123@gmail.com  або у VIBER (0973637030) 

mailto:dubina.lubov123@gmail.com

