
ТЕМА 1.5 АТМОСФЕРА ТА КЛІМАТ 

Поняття атмосфера, її склад, будова та значення 

Атмосфера – повітряна оболонка Землі., захищає нашу планету від астероїдів та метеоритів, УФ 

випромінювання. Атмосфера утримується силою земного тяжіння Землі та обертається разом з нею  

Нижня межа атмосфери опускається до земної поверхні 
Верхня межа поступово переходить у космічний простір 

Склад 

Атмосфера Землі складається з суміші газів(повітря), водяної пари й домішок (твердих  і рідких частинок) 

аерозолів 
Суміш газів атмосфери називають повітрям:  

Азот – 78%, компонент з якого складається все живе. 

Кисень -21%, дихання 
Інші гази – 1% 

Вуглекислий газ – утеплювач Землі, легко пропускаю сонячні промені до земної поверхні і затримує тепло, яке іде 

від неї. 

Озон  -  не пропускає до земної поверхні ті сонячні промені, які  згубно діють на всі живі організми. Він утворює на 
висоті 21-29 км шар у стратосфері – озоновий 

Будова атмосфери 

Атмосфера має шарувату будову. Відповідно до змін  температури з висотою вирізняють шари атмосфери 

Назва Характеристики 

Екзосфера (Земна корона) 

(до 1800- 2000 км) 

 

 

 

Термосфера(іоносфера) 

(до 800 км) 

 

 

 

 

Мезосфера (до 80-85 км)  

 

 

 

 
 

Стратосфера (до 50-55 км) 

Озоновий шар (20-25 км) 

 

 

 
 

 

Тропосфера 
(до 0 – 10 км) 

 

 
 

 

 

 

Клімат Землі, чинники його формування, пояси та основні типи 

Клімат – це багаторічний режим погоди в межах певної території 

Клімат заележить від  географічної широти певної території, відстані від морів та океанів, характеру 

морських течій, висоти над рівнем океану, особливостей рельєфу 

 

 

Географічна широта 

місцевості  

 

 

 

Циркуляція повітряних 

мас 

 

 

 

Кліматографічні чинники(основні фактори клімату) 



Амплітуда -__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Кліматичні пояси ______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Кліматичні карти _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Виділяють 13 кліматичних поясів, які майже симетричнозмінюються щодо екватора 

Кліматичні пояси бувають : 
Основні   _____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Перехідні  _____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Екваторіальний 
 

 

 

  

Субекваторіальний 

(наполовину 

екваторіальний, наполовину  

тропічний) 

 

 

 

  

Тропічний 

 

 

  

Субтропічний (наполовину 

тропічний,наполовину помірний) 

 

 

 

Помірний  

 

 

 

 

 

 

  

Субарктичний – в північній 

півкулі 

Субантарктичний  - в 

південній півкулі 

  

Характер підстилаючої  

поверхні(колір, 

рослинність, 

мікроформи рельєфу) 

 

 

Віддаленість від  

океану 

 

Океанічні течії  

 

 



(наполовину помірний. 

наполовину арктичний) 

Арктичний – в північній 

півкулі 

Антарктичний- в південній 

півкулі 

 

 

 

 

 

 

 

Теплові пояси Землі 

Теплові пояси  _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Виділення теплових поясів обумовлено   ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Межі теплових поясів проходять за умовними лініями  - тропіками та полярними колами 

За особливостями річного розподілу температури повітря на Землі виділяють сім теплових 

поясів: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Жаркий розташований  ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Помірні (Північний і Південний) розташовані ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Холодні (Північний і Південний)  розташовані   ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Пояси вічного холоду (Північний і Південний)  ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі 
Атмосферний тиск   ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Одиниці вимірювання атмосферного тиску_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

За нормальний атмосферний тиск уважають тиск ртутного стовпа заввишки 760 мм 

Вимірюють тиск за допомогою барометра . Бувають – ртутні та анероїди 

Повітря тисне на різні ділянки земної поверхні неоднаково. Це можна пояснити нерівномірним нагріванням поверхні Землі, від 

якої в свою чергу, нагрівається повітря. Отож, атмосферний тиск залежить від температури повітря .  

При підвищенні температури тиск знижується, при зниженні – навпаки 

     Від нагрівання повітря розширюється , піднімається вгору і менше тисне на поверхню 

     При охолодженні, навпаки, стискається і опускається вниз.  

Також важливим фактором є висота над рівнем моря. З підняттям угору товщина верхніх шарів 

атмосфери зменшується, як зменшується й густина повітря, тому тиск знижується  на кожен 1 км підйому 

на 100 мм ртутного стовпчика . 

На Землі існують три пояси з переважанням низького тиску й чотири - з переважанням високого тиску. 

Їхнє утворення пов'язане   з нерівномірним розподілом сонячного тепла на Землі та властивістю повітря 

змінювати об'єм вагу залежно від температури . 

Ізобари – лінії на карті, які з'єднують  точки з однаковим тиском на земній поверхні 


