
                                Практична робота 

        Тема. Гідросфера.  Світовий океан і його частини 
         Мета:  закріпити знання про гідросферу, її склад, світовий кругообіг 

води в природі; основні особливості Світового океану і його складових частин 

Перепустка до роботи 

Випаровування _____________________________________________________ 

Конденсація ________________________________________________________ 

Великий , або Світовий кругообіг води в  природі: ________________________ 

___________________________________________________________________ 

Малий кругообіг води в природі:  ______________________________________ 

Теоретичні відомості 
Світовий океан — це важлива складова гідросфери: оскільки саме на океан припадає основна частина (96%) її 

об'єму. Поверхня Світового океану поділяється на різні за площею умовні акваторії: чотири океани, десятки морів, 

численні затоки й протоки. 

Світовий океан поділяється на 4 головні частини: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний 

Льодовитий океан. Міжнародна гідрографічна організація з 1918 по 1953 роки виділяла Південний океан (води 

Світового океану на південь від 60° пд. ш.). 

Суходіл в океані. На суходіл припадає тільки 29 % земної поверхні. Найбільші масиви суходолу — материки або 

континенти. їх існує шість: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида. 

Хід роботи 

Завдання 1. Світовий океан та його частини 
1 Що таке Світовий океан і які його частини? _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2. Що таке море, які типи морів ви знаєте? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
3. Що таке затока, протока? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4. Що таке острів? Які ви знаєте типи островів. _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Завдання 2. Рух води в океані 
 

 

Будова хвиль 
ГРЕБІНЬ - найвища частина хвилі.  
ПІДОШВА - найнижча частина хвилі.                                                                
ВИСОТА ХВИЛІ - відстань від підошви до гребеня. 
ДОВЖИНА ХВИЛІ - відстань між двома сусідніми гребенями.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD


 

Види руху води в океані _______________________________________________________________________ 

Причини виникнення хвиль  ___________________________________________________________________ 

З яких частин складається хвиля _______________________________________________________________ 

Чому виникають припливи і відпливи? __________________________________________________________ 

Назвіть теплі течії ____________________________________________________________________________ 

Як обчислити довжину хвилі    _________________________________________________________________ 

Як обчислити висоту хвилі ____________________________________________________________________ 

Завдання 3. Властивості вод Світового океану 
Солоність води – кількість грамів речовини, розчинених в одному літрі води. У літрі океанічної води розчинено в 

середньому 35 г різних речовин. Середня солоність Світового океану близько 35 °/оо, тобто в кожному кілограмі 

води міститься в середньому 35 г солей. 
Проміле – одиниця вимірювання солоності води. Якщо солоність води менша 1 проміле, то таку воду називають 

прісною. Середня солоність води 35 г солі на 1 л води. 

 Ступінь солоності поверхневих вод океану залежить від: 

1. Географічної широти 

2. співвідношення кількості атмосферних опадів та випаровування  

3. опріснення водами річок; 

4. танення льоду 

Найбільш солоне море (Червоне 42-45 проміле); 

Знайти солоність води  наших морів….                         .(Чорне море 18-20 проміле, Азовське море 12-14 проміле).  

Температура вод Світового океану залежить від широти місцевості, пори року, морських течій.  

Робота з картою. 

Завдання: визначити найнижчу температуру води (у полярних морях -2); найвищу температуру води (Перська 

затока +37); середню температуру води (17.5 вода океану). 

З глибиною до 200 м температура води знижується досить швидко, від 200 м до 1000 м повільно. Океанічна вода  

замерзає за температури -2. Чим більша солоність води, тим нижча температура замерзання. Крига постійно 

покриває центральну частину Північного Льодовитого океану, оточує Антарктиду. Узимку площа, покрита кригою 

розширюється, а влітку скорчується. Межа поширення криги залежить від: пір року, вітрів, течій. 

Від чого залежить  
Температура вод Світового океану ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Солоність вод Світового океану ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Завдання. Обчисліть, скільки кілограмів різних речовин можна отримати з 1 т чорноморської води, 

якщо її солоність — 18 %О. 
___ _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 4. Природні ресурси Світового океану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширення життя в океані.  

 
Заповніть таблицю 
Групи організмів Райони перебування Представники 

Планктон   

 

 

Нектон   

 

 

Бентос  

 

 

 

Висновок 

Водні  _________________________________ 

Біологічні ______________________________ 

Мінеральні _____________________________ 

Енергетичні ____________________________ 

Рекреаційні_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планктон 


