
Лабораторна робота 

Тема Біосфера та її межі . Складові біосфери 
Мета: закріпити знання про біосферу, її складові; виявити географічні закономірності поширення ґрунтів, 

рослин , удосконалювати практичні навички роботи  таблицями, схемами, картами атласу 

Прийом «Географічний крос»  
 Тверда оболонка Землі - це ____________________________________ 
 Повітряна оболонка Землі - це _________________________________ 
 Водна оболонка  Землі – це ____________________________________ 

Прийом «Мозговий штурм». 
Спробуйте записати всі асоціації зі словом «біосфера», які виникли у вас. 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Теоретичні відомості 
Термін «біосфера» запропонував австрійський вчений Е. Зюсс у 1975 р. і визначав дану оболонку як обмежену у часі 

і просторі сукупність організмів на поверхні Землі. Сучасне вчення про біосферу було розроблено В. І. Вернадським 

(1863-1945), а також незалежно від нього свою власну концепцію створив інший вчений П.А. Тутковський. 

Біосфера (у сучасному розумінні) – своєрідна оболонка Землі, що містить всю сукупність живих організмів і ту 

частину речовини планети, що знаходиться в безперервному обміні з цими організмами. В. І. Вернадський виділяв 

основні структурні компоненти біосфери, кожна з цих складових характеризується специфічною, динамічною 

структурою та організацією. 

 Жива речовина – сукупність всіх живих організмів планети; 

 Біогенна речовина – органічні та органо-мінеральні продукти, створені живими організмами (кам’яне вугілля, нафта, 

торф, горючі сланці ); 

 Біокосна речовина – речовина, яка є одночасно продуктом діяльності живих організмів та дії факторів неживої 

природи (осадові породи, вапняки, ґрунт); 

 Косна речовина – гірські породи і мінерали земної кори, абіогенні сполуки, що є мінеральним субстратом розвитку 

і існування життя.  

Радіоактивні речовини, які входять до складу земної кори з моменту її зародження.  

Речовини космічного походження (метеорити).  

Межі біосфери як глобальної екосистеми (верхня та нижня) визначаються наявністю сприятливих для організмів 

абіотичних факторів: температури, води, складу газів, елементів мінерального живлення. 

 Верхню межу біосфери В.І. Вернадський назвав променевою, яка обмежена інтенсивною концентрацією 

ультрафіолетової радіації, а фізичною межею поширення життя в атмосфері є озоновий екран, який поглинає більшу 

частину ультрафіолетового випромінювання Сонця, Отже, верхню межу біосфери проводять на висоті приблизно 20-

25 км від поверхні Землі.  

Нижню межу біосфери називають термічною, оскільки вона зумовлена наявністю високих температур. Її проводять 

на суші у середньому на глибині 3- 3,5 км від земної поверхні, тобто там, де температура підземних вод та гірських 

порід у літосфері перевищує 100 °С.  

У гідросфері нижня межа існування активного життя обмежується дном Світового океану – понад 11 км, де 

температура становить близько 0°С. 

Завдання 1. Заповнити таблицю 1 «Складові біосфери» (компоненти) 

Таблиця 1 

Складові біосфери Характеристика 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



Склад біосфери   _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Завдання 2. Заповнити таблицю 2 «Верхні та нижні межі життя в оболонках Землі» і пояснити, які 

фактори обмежують життя в атмосфері, літосфері та гідросфері.  

Таблиця 2 

Оболонка Землі Межі життя, км Фактори обмеження життя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чим зумовлені межі біосфери  _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Завдання 3.  

Ліс площею 1 га в сонячний день поглинає з повітря 220-280 кг СО2 і виділяє 180-220 кг кисню, а мох – 3/5 

цієї кількості. Яку кількість цих газів поглинають і виділяють ліси України (площа 10 млн. га) протягом року 

за умови, що похмурі і сонячні дні однаково часто, а процес фотосинтезу активно здійснюється протягом 5 

місяців в сонячну погоду (1 місяць – 30 днів). 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Висновок __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Домашнє завдання 

 Проаналізуйте вплив людини на біосферу. Відповідь оформіть у вигляді таблиці. 

Вплив людини на біосферу 

Позитивний 

 

 

 

 

 

Негативний 

 


