
Тема. ЛЬОДОВИКИ ТА БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА 

Мета: формування знань про льодовики та їх різновиди, багаторічну 

мерзлоту; пояснити умови утворення та географію поширення цих явищ; 

навчити розпізнавати типи льодовиків та виконану ними роботу; визначати 

географічне положення об’єктів; сприяння розумінню процесів утворення 

льодовиків і вічної мерзлоти, значення льодовиків у формуванні клімату 

планети. 

  Розвивати уявлення та логічне мислення; вміння працювати з картами 

атласу, підручником. 

  Виховувати життєву позицію учнів, здатність чітко формулювати і 

висловлювати власну точку зору. 

Обладнання: атласи, підручники, настінна карта півкуль, схеми, 

ілюстрації, картки для індивідуального опитування, картки для всіх учнів і на 

кожну парту. 

Тип уроку: комбінований. 

 

Хід уроку 

                                                                Краса льодового царства… 

                                                         Здається, що може бути 

красивого й цікавого в мертвому 

                                                                 світі холодного льоду? І все 

                                                                    ж у льодовому царстві немає 

                                                            смутної одноманітності. 

                                                                      Бо нежива природа теж може  

                                                   бути прекрасною. 

А.Яблуков 

 

I. Організаційний момент 



II. Актуалізація опорних знань і вмінь 

Декілька уроків ви знайомитесь зі складовими гідросфери. Наскільки міцні 

ваші знання, доведуть завдання на повторення. 

  Два учні (високого, достатнього рівня навчання) працюють з картками біля 

дошки. 

Картка 1. «Продовж» 

  Скласти схему розподілу озер за видами, навести приклади, показати на 

карті названі озера, дати визначення поняттю «озеро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка 2 

  За даними побудувати стовпчасту діаграму порівняльної довжини річок 

світу. Дати визначення поняттю «річка», показати названі річки на карті. 

Дати відповідь на питання: «Від чого залежить величина стоку?» 

3. Прийом «Естафета» (робота з дидактичними картками по рядах з учнями 

класу) 

Картка 1 

1. Заглиблення в рельєфі, створене рухами води в річці,— __________ 

2. Найнижчий рівень води в річці — ____________________________ 

Озера 

За складом 

види: 

1………… 

2………… 

3………… 

 

За 

походженням: 

1…………….. 

2…………….. 

3……………. 

4……………. 

5……………. 

6……………. 

7……………. 

За стоком: 

1……………. 

2……………. 

3……………… 



3. Озера, розташовані в розломах земної кори, за походженням є 

__________________________ 

4. Озеро Ялпуг — найбільше ______________ в Україні. 

5. Водосховища створюють з метою ____________________________ 

6. Озеро Вікторія знаходиться в ________________________________ 

Картка 2 

1. Головна річка з усіма своїми притоками — _____________________ 

2. Тривале підняття рівня води в річках у певний період — __________ 

3. Озера, розташовані в кратерах вулканів, за походженням є 

__________________________ 

4. Озеро-море Каспійське — найбільше _______________ у світі. 

5. Канали створюють з метою _________________________________ 

6. Озеро Верхнє знаходиться в _________________________________ 

Картка 3 

1. Територія, з якої річка збирає воду,— _________________________ 

2. Короткочасне підвищення рівня води в річках після сильних дощів, 

відлиг тощо — ____________________________________________ 

3. Озера, що утворилися після обвалу, який перегородив річкові долини, 

за походженням є _________________________________________ 

4. Озеро Байкал — найбільше ________________________ у світі. 

5. Ставки створюють з метою __________________________________ 

6. Озеро Байкал знаходиться в _________________________________ 

Перевірка виконання роботи учнями біля дошки. Оцінювання. 

Завдання для учнів класу: «Доведи, що життя людини неможливе без…»: 

1 ряд – підземних вод; 

2 ряд – без річок; 

3 ряд – без озер та боліт. 

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності. Повідомлення 

теми.  



  Про деякі складові гідросфери ви маєте уявлення і міцні знання. Це довели 

відповіді на поставлені питання. Для вдосконалення знань пропоную 

бліцопитування, від повідавши на які, ви дізнаєтесь тему сьогоднішнього 

уроку. 

   Від кожного ряду відповідає один учень. При неправильній відповіді 

допомагає ряд, на якому сидить той, хто відповідає. 

Бліцопитування  

1. Затоплені морем гирлові частини річок, балок. 

2. Одна з властивостей води. 

3. Природна заглибина на суходолі, заповнена водою. 

4. Рівнина в гирлі ріки, створена наносами і прорізана протоками. 

5. Особлива речовина, яка буває в трьох станах. 

6. Великий виступ з твердих порід на шляху річки. 

7. Частини річкової долини, які ніколи не заливаються водою. 

8. Руйнування водою легкорозчинних порід, утворення печер. 

9. Мінеральні утворення, які виникають з води, що просочується у 

печерах. 

10. Безперервний процес переміщення води з океану на суходіл і знову в 

океан. 

11. Болта, утворені в долинах річок, на берегах озер. 

12. Атмосферні опади, що просочуються в грунт. 

13. Місце впадання річки. 

14. Процес, що відбувається з водою при кругообігу. 

15. Лінія, що розділяє басейн сусідніх річок. 

16. Найвищий водоспад світу. 

17. Період нерухомого льодового покриву на річці. 

18. Водна оболонка Землі. 

19. Найнижчий рівень води в річці. 

20. Водний потік, що постійно тече в природному руслі. 

21. Найбільше лиманне озеро України. 



Відповіді записуються на дошці: 

1. Лиман. 

2. Щільність. 

3. Озеро. 

4. Дельта. 

5. Вода. 

6. Водоспад. 

7. Тераси. 

8. Карст. 

9. Сталактити. 

10. Світовий кругообіг води. 

11. Низинні. 

12. Інфільтраційні. 

13. Гирло. 

14. Опріснення. 

15. Вододіл. 

16. Анхель. 

17. Льодостав. 

18. Гідросфера. 

19. Межень. 

20. Річка. 

21. Ялпуг. 

 На дошці з’явилася тема уроку «Льодовики. Снігова лінія». 

  Ви познайомитеся з видами льодовиків, зазирнете в історичне минуле 

планети, зможете здалека помилуватися айсбергами. Ви навчитися будувати 

графік висоти снігової лінії на різних широтах. І доведете своїми 

міркуваннями, висновками, що ця тема важлива для вивчення. 

IV. Вивчення нового матеріалу 



1. Що таке льодовик? (Прийом «Мозкова атака», робота з 

підручником) 

  Льодовики вкривають 16,2 млн.км2, або 11% суходолу. З цієї кількості 98% 

припадає на Антарктиду, Гренландію, острови Північного Льодовитого 

океану. На гірські льодовики припадає 2% . утворення льодовиків пов’язують 

з хіоносферою. 

  Хіоносфера – оболонка холоду, морозна оболонка, що оточує Землю. 

Льодовики  утворюються там, де протягом року снігу випадає більше, ніж 

встигає розтанути. В Антарктиді, Арктиці кліматичні умови сприяють, сніг 

спочатку перетворюється на фірн. 

   Фірн – зернистий лід. Поступово він перетворюється на глетчер, суцільну 

склоподібну масу. Вона утворюється з фірну під великим тиском.  

   В далекому минулому на планету відбулися зміни клімату, які призводили 

до зледеніння. Тільки за останні 2 млн. років відбулося чотири основних 

наступання і від ступання льодовиків: Омське, Московське, Дніпровське, 

Валдайське зледеніння. При Дніпровському льодовик досяг районів сучасних 

міст Ковеля, Рівного, Житомира, Києва, Дніпропетровська. 

   Для того, щоб почався холодний льодовиковий або теплий 

міжльодовиковий період, необхідні незначні зміни клімату зі зниженням 

середніх температур на Землі всього на декілька градусів. 

   На вашу думку, який процес набуває сили зараз? (Міжльодовиковий) 

2. Робота з атласом та фізичною картою світу. 

  Знайдіть місця на планеті, де поширені льодовики, обґрунтуйте свою 

відповідь, покажіть льодовики на стінній фізичній карті світу. 

3. Проблемне питання: «Чому льодовики поширені в Антарктиді, на 

острові Гренландія, островах Північного Льодовитого океану, високо 

в горах. Які умови необхідні для утворення льодовиків?» 

На дошці учитель записує ідеї учнів, їх аналізують, групують, 

вибирають ті, які дають відповідь на поставлені проблему. Наприклад, 

умови утворення льодовиків: 



 Випадання опадів у вигляді снігу. 

 Снігу випадає більше, ніж встигає розтанути за певний проміжок 

часу. 

 Переваження низьких температур протягом року. 

  Проблемне питання: «Африка – найжаркіший материк Землі, що лежить у 

екваторіальних і тропічних широтах, але і тут є райони, вкриті льодовиком. 

Це вулкан Кіліманджаро, найвища точка Африки. В той же час Україна 

лежить у помірних широтах, де чітко виражені пори року, але в горах нашої 

країни льодовики відсутні. Як це можна пояснити?» (Учні висловлюють 

різноманітні міркування, але зводять до поняття «висота») 

4. Робота з підручником: знайти визначення терміну «снігова лінія». 

  Висота снігової лінії знижується від екватора у бік полюсів, оскільки в 

цьому напрямку знижується температура повітря. 
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          влк. Кіліманджаро              г.Альпи                  полярні широти 

5. Робота зі схемою. 

 

 

 

 

 

 

В чому полягає різниця між ними? (гірські займають вершини гір 

(демонстрація ілюстрації); покривні, материкові – великі площі на материках 

Льодовики 

гірські покривні шельфові айсберги 



(ілюстрація); шельфові – льодовики, що розташовані в шельфовій зоні 

материка; айсберги – маси льоду, що відкололися і плавають в океані або 

морі (ілюстрація)). 

  Роботу, яку здійснюють льодовики, можна показати у вигляді ланцюга: 

РУЙНУВАННЯ   -  ПЕРЕНЕСЕННЯ  -  ВІДКЛАДАННЯ. 

6. Метод «Робота в малих групах». 

  Кожна група отримала завдання, яке за короткий час повинна виконати на 

основі роботи з підручником і представити результати своєї роботи у формі 

усної розповіді. 

Завдання групам: 

Група 1 

Розкажіть та зобразіть на схематичному рисунку умови утворення 

льодовика. Яке значення відіграють льодовики у природі? 

Група 2 

Розкажіть про утворення гірського льодовика та схематично зобразіть 

його на рисунку. 

Група 3 

Розкажіть про утворення покривного льодовика та схематично зобразіть 

його на рисунку. 

Група 4 

Розкажіть про роботу, яку виконує льодовик, та покажіть цей процес на 

схематичному рисунку. Що таке морена? 

Група 5 

Розкажіть про вічну мерзлоту. 

Група 6. 

Айсберги. 

 По ходу відповідей учнів заповнюється таблиця: 

Тип льодовика Де утворюються, 

розміри і форма 

Види та наслідки 

діяльності 

Гірські    



Покривні    

 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Прийом «Географічний калейдоскоп»  

- Що повинно змінитися, щоб у вашій місцевості утворився льодовик? 

- Чи можна із снігу, який випав взимку на земну поверхню, утворити 

льодовик? 

- Яке значення мають льодовики? 

- Чому в горах України немає льодовиків? 

2. Гра «Айсберг на мотузці» 

  Сьогодні айсберги становлять інтерес як величезні «резервуари» прісної 

води. Однак, перш ніж жителі посушливих районів земної кулі зможуть пити 

воду з Південного полюсу, необхідно обрати шляхи транспортування 

гігантських крижаних гір за 1000 км та розв’язати проблему одержання 

прісної води. Одним із найбільш реально здійсненних проектів є можливість 

транспортування айсбергів до найбільш посушливих районів Австралії та 

Африки за допомогою буксування кораблями. 

  Складіть оповідь про можливості використання в майбутньому айсбергів як 

джерел прісної води. На виконання завдання дається 10 хвилин. 

VI. Підсумок уроку 

Прийом «Асоціація» 

  Діти по черзі називають та проговорюють ті поняття і назви, які виникли 

при згадуванні слова «льодовик». 

VII. Домашнє завдання 

• Опрацювати текст параграфа. 

• Позначити на контурній карті території, де є гірські та покривні 

льодовики. 

• Підготувати презентації на тему «Гідросфера» 

 

 



Додатковий матеріал 

• Найбільшу кількість води «доливають» у Світовий океан льодовики 

Арктики й Антарктики — 250 км3. Відбувається це внаслідок потеп-ління 

клімату нашої планети, що спостерігається останнім часом. 

• Загальна маса айсбергів, що відокремлюються від шельфових 

льодовиків Антарктиди, становить 1,5 трлн т, а тих, що утворюються в 

Арктиці,— 250 млрд т. Загалом, за підрахунками вчених, маса айсбергів, які 

плавають у водах Світового океану, становить колосальну цифру — 7 трлн 

650 млрд т. 

• Найбільший з айсбергів, який був зафіксований у 1956 р., мав 

приблизно 385 км у довжину та 111 км у ширину, а площу — 31 тис. км2. 

Середня тривалість існування айсбергів — близько чотирьох років. 

• Гірські льодовики рухаються значно швидше, ніж покривні. Кавказькі 

льодовики спускаються за добу в середньому на 5–10 см, альпійські — на 10–

40 см, памірські — на 60–80 см. «Найбільш швидкохідними» є льодовики 

Тянь-Шаню: вони просуваються на метр за добу. 

• На Памірі знаходиться величезний льодовик Федченка. Його довжина 

перевищує 70 км, а ширина дорівнює 1700–3100 м. Якби льодовик раптом 

розтанув, то в Центральній Азії розлилося б море, за величиною, як 

Аральське. На льодовику багато років працюють зимівники-дослідники. 

Відважні спостерігачі щоденно стежать за тим, що відбувається на цій 

найбільшій річці гірського льоду. Їх робота дуже важлива: льодовики — 

гігантські «кухні погоди», що впливають на клімат значних за площею 

областей. Науково-дослідні станції працюють на багатьох льодовиках 

планети. 

 

 

 

 

     



 

Картка 1. «Продовж» 

  Скласти схему розподілу озер за видами, навести приклади, показати на 

карті названі озера, дати визначення поняттю «озеро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка 2 

  За даними побудувати стовпчасту діаграму порівняльної довжини річок 

світу. Дати визначення поняттю «річка», показати названі річки на карті. 

Дати відповідь на питання: «Від чого залежить величина стоку?» 

 

 

  

 

Озера 

За складом 

види: 

1………… 

2………… 

3………… 

 

За 

походженням: 

1…………….. 

2…………….. 

3……………. 

4……………. 

5……………. 

6……………. 

7……………. 

За стоком: 

1……………. 

2……………. 

3……………… 



Картка 1 

1. Заглиблення в рельєфі, створене рухами води в річці,— __________ 

2. Найнижчий рівень води в річці — ____________________________ 

3. Озера, розташовані в розломах земної кори, за походженням є 

__________________________ 

4. Озеро Ялпуг — найбільше ______________ в Україні. 

5. Водосховища створюють з метою ____________________________ 

6. Озеро Вікторія знаходиться в ________________________________ 

 

 

Картка 2 

1. Головна річка з усіма своїми притоками — _____________________ 

2. Тривале підняття рівня води в річках у певний період — __________ 

3. Озера, розташовані в кратерах вулканів, за походженням є 

__________________________ 

4. Озеро-море Каспійське — найбільше _______________ у світі. 

5. Канали створюють з метою _________________________________ 

6. Озеро Верхнє знаходиться в _________________________________ 

 

 

Картка 3 

1. Територія, з якої річка збирає воду,— _________________________ 

2. Короткочасне підвищення рівня води в річках після сильних дощів, 

відлиг тощо — ____________________________________________ 

3. Озера, що утворилися після обвалу, який перегородив річкові долини, 

за походженням є _________________________________________ 

4. Озеро Байкал — найбільше ________________________ у світі. 

5. Ставки створюють з метою __________________________________ 

6. Озеро Байкал знаходиться в _________________________________ 

 



(Картка у кожного на парті) 

Схема «Снігова лінія» 

 

h 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

          влк. Кіліманджаро              г.Альпи                  полярні широти 

 

 

Схема «Види льодовиків» 

 

 

 

 

 

 

Робота льодовиків: 

РУЙНУВАННЯ   -  ПЕРЕНЕСЕННЯ  -  ВІДКЛАДАННЯ 

 

Заповнить таблицю: 

Тип льодовика Де утворюються, 

розміри і форма 

Види та наслідки 

діяльності 

Гірські    

Покривні    

 

 

Льодовики 

гірські покривні шельфові айсберги 



Покривні льодовики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шельфові льодовики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Айсберги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гірські льодовики 

 

 

 


