
Приклад конспекту урока формування нових знань з географії  

в умовах дистанційного навчання 

 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя) ▼ 

Запишіть у своєму робочому зошиті  тему уроку.  

Урок  №____.  Атлантичний океан. Клімат і води. Органічний  

світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи  

океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих  

територій 

І. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів 

1. Організаційний етап 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя) ▼ 

Обладнання: підручник, контурна карта, атлас, робочий зошит, олівці 

(червоний та синій), гумка тощо 

2. Повідомлення теми і очікуваних результатів 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя) ▼ 

         Після опрацювання 

теми уроку ви зможете: 

1. Характеризувати 

особливості клімату 

Атлантичного океану та 

властивості водних мас. 

2. Досліджуючи течії 

океану, знаходити і 

показувати їх на картах 

різного масштабу. 

3. Порівнювати 

переміщення океанічних 

течій в північній і 

південній частинах океану. 

4. Досліджувати 

представників органічного 

світу, які мешкають в 

різних акваторіях океану. 

5. Висловлювати судження 

про проблеми забруднення 

океану. 

6. Оцінювати вплив 

Атлантичного океану на 

природу материків і 

життєдіяльність людей 

 

 

 

          Посилаючись на очікувані результати від 

вивчення матеріалу теми уроку, що ви повинні 

опрацювати самостійно, спробуйте зараз 

відповісти на запитання: 

 

1. Ще на початку XIX століття більшість 

морських шляхів були дуже звивистими, що 

викликало великі втрати часу. Так, наприклад, на 

шляху від Нью-Йорка до мису Доброї Надії судно 

тричі перетинало Атлантику.  

Увага, запитання: поясніть таку, на 

перший погляд, нелогічну траєкторію руху суден 

 

2. Увага, запитання: чому в екваторіальній 

частині Атлантичного океану, на відміну від 

Тихого, відсутні острови коралового  

походження ? 

 

3. Увага, запитання: на яких островах 

Атлантичного океану, що називають «Погодний 

рай в північній півкулі», погода є найстійкішою, 

найменш «примхливою»? 

Якщо Ви не в змозі 

відповісти на ці запитання, 

тоді вирушаємо в мандрівку 

просторами Атлантичного 

океану на іспанській каравелі 



3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя) ▼ 

          На просторах океану відшукаємо ці райські острови, що приваблюють 

пенсіонерів з Європи, які, маючи достатню пенсію, подорожують, 

насолоджуючись їх природною красою. Там теплий сухий клімат, дуже 

незначна амплітуда коливань температури повітря від літа до зими: усього 

близько 6 °С, середньорічна температура становить 20 °С, (узимку t = + 

(?__°C), а влітку t = + (?__°C). Опадів випадає небагато  

(300-500 мм/рік), але достатньо для нормального розвитку рослинності. 

Райські острови називають так ще й тому, що там відсутні взагалі кусючі 

комахи і змії! Попередньо, щоб відшукати ці острови, пригадайте особливості 

клімату 3-х кліматичних поясів жаркого теплового поясу Землі над океанами. 

ІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Актуалізація опорних географічних знань учнів 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя)▼ 

         Увага! Прочитайте твердження про кліматичні особливості трьох 

кліматичних поясів та визначте одну правильну відповідь. Якщо твердження 

вірне, поставте знак (+),  якщо невірне –  (−) 

Твердження Вірно Невірно 

1. В екваторіальному кліматичному поясі найбільше 

опадів випадає влітку, середньорічна температура 

становить +32 °C. 

  

2. У субекваторіальному кліматичному поясі 

середньорічна температура становить +15 °С, найбільше 

опадів випадає взимку. 

  

3. У тропічному кліматичному поясі середньорічна 

температура становить +17−+23 °С, незначна кількість  

опадів – понад 280 мм. 

  

На допомогу учню (§): якщо не визначилися з відповіддю, варто звернутися 

за допомогою до тексту параграфа підручника §(__) (с.___)  або атласу (с.____) 

2. Сприйняття й початкове усвідомлення учнями нового матеріалу  

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя)▼ 

         Якщо Ви визначились з відповіддю,  знайдіть обраний   кліматичний пояс 

в атласі (с.___). У межах цього кліматичного поясу в західній та східній 

частинах Атлантичного океану розташовано три найбільші групи островів 

(підказка: один серед групи островів у західній частині океану своїми 

обрисами нагадує зелену ящірку). Оберіть серед них групу островів, що 

отримали назву «райських» та запишіть їх назву: (________________________) 

Орієнтири для вчителя: правильна відповідь – тропічний кліматичний пояс. 

У тропічних широтах Атлантики розташовано 3 групи найбільших островів: 

поблизу берегів Америки – Великі та Малі Антильські острови; біля берегів 

Африки – Канарські острови. У більшості випадків, європейські пенсіонери 

обирають для відвідування Канарські острови, що знаходяться ближче до 

Європи. 



▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя)▼ 

Виконайте завдання в робочому зошиті.  

Завдання № 1. Доповніть речення, аналізуючи карту кліматичних поясів 

атласу (с.____) «Атлантичний океан розташований в 7 кліматичних поясах 

(назвіть їх у послідовності  від  Антарктиди до екватора):  

1)____________________; 2)__________________; 3)____________________ 

4)____________________; 5)__________________; 6)____________________ 

7)____________________». 

Завдання № 2. Скориставшись текстом підручника (с.____), відшукайте назви 

постійних вітрів, що панують у визначених вами кліматичних поясах, та 

запишіть їх: 

1)____________________; 2)______________________; 3)__________________; 

4)______________; 5)______________; 6)_______________;7)_______________. 

 

Завдання № 3. Проаналізуйте малюнок (___) на с. (___) підручника та 

доповніть речення: «Найвища температура води в Атлантичному океані 

спостерігається в кліматичних поясах: 1)______________________; 

2)______________________3)____________________; найнижча –  біля берегів  

(укажіть назву материка)______________________________». 

Завдання № 4. Проаналізуйте малюнок (___) на с. (___) підручника та 

доповніть речення: «Найвища солоність води в Атлантичному океані 

спостерігається в кліматичних поясах: 1)______________________; 

2)________________________; найнижча –  поблизу (укажіть назву 

материка)_______________________________». 

 

Завдання № 5. Практична робота № 12. Позначення течій Атлантичного 

океану. Проаналізуйте карту атласу «Атлантичний океан. Течії» (с.____) та 

визначте холодні і теплі течії. Відповідь запишіть у таблицю: 

№ 

з/п 
Назва течії Вид 

№ 

з/п 
Назва течії Вид 

1. 
Північна  Пасатна 

течія 

 
5. 

Південна Пасатна 

течія 

 

2. Гольфстрім  6. Лабрадорська  

3. Бразильська  7. Канарська  

4. Гвінейська течія  8. Бенгельська  

Завдання № 6. Проаналізуйте карту атласу «Атлантичний океан. Течії» 

(с.____) та виконайте тестове завдання, для чого із запропонованих варіантів 

відповідей оберіть правильні та впишіть замість пропущених слів у реченнях:  

          Течії в Атлантичному океані утворюють 

______кругообіг(у) води. Вони спрямовані______________напрямку. У 

північній півкулі течії рухаються___________________________, у південній 

півкулі – ________________________________. 

 



                                                            

Варіанти відповідей:  

     А один кругообіг 

     Б два кругообігу 

     В три кругообігу 

     Г в широтному напрямку 

     Д в меридіанному напрямку 

     Ж проти годинникової стрілки 

     З  за годинниковою стрілкою   

    Інтерактивні карти за посиланнями: 

1) https://naurok.com.ua/interaktivni-karti-z-

geografi-dlya-6-klasu-na-temu-svitoviy-

okean-ta-yogo-chastini-57885.html 

2) Всеукраїнська електронна бібліотека.  

URL: https://xn----

7sbnbacaxoeehuadkjsh3b6fzj4f.xn--

j1amh/nature/okeanichni-techiyi.html 

Завдання № 7. Проаналізуйте текст 

підручника (с.___), карту атласу (с.___) та надайте відповідь на завдання в 

таблиці: 

№п Питання Відповідь 

1. Підкресліть широти (одна відповідь), що 

відзначаються найбільшим багатством 

водних організмів (у кількісному вимірі). 

Тропічні, екваторіальні, 

помірні 

2. Підкресліть тварину (одна відповідь), яку 

моряки використовували в якості «живих 

консервів» під час довгих морських 

мандрівок. 

Тунець, анчоус, 

черепаха, макрель, 

кальмар, акула, 

восьминіг 

3 Назвіть моря в північній Атлантиці з 

найбільшими рибними запасами. 

 

4. Назвіть види живих організмів, які 

перебувають на стадії знищення. 

 

5. Назвіть частини (моря, затоки) 

Атлантичного океану, що найбільше 

постраждали від господарської діяльності 

людини. 

 

Завдання № 8 Поясніть речення: «У 

Світовому океані є п’ять плавучих 

сміттєзвалищ з пластмаси. 80 відсотків 

вмісту цих величезних шарів пластикового 

сміття пояснюється діяльністю на суші, 

лише п’ята частина потрапляє із суден або 

викликана якоюсь діяльністю на морі».  

 
 

https://naurok.com.ua/interaktivni-karti-z-geografi-dlya-6-klasu-na-temu-svitoviy-okean-ta-yogo-chastini-57885.html
https://naurok.com.ua/interaktivni-karti-z-geografi-dlya-6-klasu-na-temu-svitoviy-okean-ta-yogo-chastini-57885.html
https://naurok.com.ua/interaktivni-karti-z-geografi-dlya-6-klasu-na-temu-svitoviy-okean-ta-yogo-chastini-57885.html
https://електронна-енциклопедія.укр/nature/okeanichni-techiyi.html
https://електронна-енциклопедія.укр/nature/okeanichni-techiyi.html
https://електронна-енциклопедія.укр/nature/okeanichni-techiyi.html


3. Усвідомлення й осмислення учнями географічних причинно-

наслідкових зв’язків і розкриття суті географічних об’єктів вивчення 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя)▼ 

Пояснення вчителя. На цьому етапі уроку намагайтеся опанувати  

навчальний матеріал за допомогою географічних причинно-наслідкових 

зв’язків. Для цього потрібно відповісти на два перших запитання, що було 

проголошено на початку уроку.  

Увага, запитання: чому в екваторіальній частині Атлантичного океану, на 

відміну від Тихого, відсутні острови коралового походження? 

Пояснення вчителя. Для відповіді на запитання необхідно пригадати 

властивості водних мас, що сприяють їх росту: температура води не  

нижче +20 °С, солоність близько 35 ‰, достатня прозорість води, освітленість, 

що буває достатньою до глибини 50 м на шельфі. 

Завдання № 9. Проаналізуйте (мал.___) на (с.___ ) підручника та дайте 

відповідь на запитання: чому солоність води в Атлантичному океані біля 

берегів Південної Америки та Африки відрізняється від загальної солоності 

водної маси цього району? Крім вищезазначених факторів, що не сприяють 

росту коралових поліпів, є ще один.  Відшукайте його самостійно та заповніть 

таблицю:   

Фактори, що не 

сприяють росту 

коралових поліпів 

Коротка відповідь на питання «Чому?» 

Солоність 

 

 

 

«???_______________» 

 

 

 

 

Орієнтири для вчителя: 

Для вирішення цієї проблеми учні шукають відповідь, використовуючи 

вже відомий алгоритм вирішення проблемного запитання: 

          I. Учні вже мають достатньо знань та навиків пошуку інформації для 

усвідомлення проблеми. Вивчаючи попередню тему «Тихий океан», школярі 

дізналися про види островів, їх походження, організми, які утворюють 

коралові острови, географію їх розповсюдження, характерні особливості 

води Тихого океану (за програмою учні порівнюють властивості водних мас 

різних частин Тихого океану, досліджують виникнення форм рельєфу), тому 

згадують умови та властивості морської води, що необхідні для існування 

островів коралового походження, росту коралів:  

1) достатньо високі температури – більші за +20
 
 °C; 

2) стала солоність – близько 35 ‰; 

3) освітленість, що буває достатньою до глибини 50 м на шельфі, 

материкових та вулканічних обмілинах, в інших частинах ложе океану; 

4) достатня прозорість. 



Після зіставлення географічного положення островів коралового 

походження в Тихому океані та відсутності їх у таких же широтах в 

Атлантичному, пересічних показників властивостей води Тихого океану та 

тропічної зони Атлантичного океану (температури, умов 

життєдіяльності коралових поліпів) виявляється суперечність: умови 

формально ніби є, а острови коралового походження – відсутні. 

II. Висловлюючи припущення про причини відсутності рифів та 

островів коралового походження в екваторіальній частині Атлантичного 

океану, учні пропонують гіпотезу про існування зовнішнього чинника, що 

своїм впливом погіршує показники солоності, освітленості, прозорості та 

унеможливлює ріст коралових поліпів.  

Наступний крок – пошук географічних об’єктів, що можуть мати 

потужний вплив на солоність води та є тільки в Атлантичному океані. Учні 

припускають, що серед таких об’єктів можна назвати Амазонку, – 

найповноводнішу річку планети, що несе свої води в Атлантику з 

південноамериканського континенту, та африканське Конго.  

Інша помітна відмінність від Тихого океану, що може мати суттєвий 

вплив на віддалену від берегів акваторію, – відсутність (крім Антильських 

островів) зон субдукції. 

III. Для доведення гіпотези варто відповісти на запитання: яким 

чином ріки Амазонка та Конго можуть зупинити ріст коралів? Знаючи, що 

Амазонка віддає океану майже 20 % прісної води планети, а Конго – друга 

за повноводністю річка світу, можна передбачити значне опріснення води 

Атлантичного океану в тропічних широтах, особливо на шельфі поблизу 

Південної Америки та Африки, де наявним є ще один фактор – освітленість 

дна.  

Обмежуючим чинником є відсутність на акваторії центральної 

Атлантики значних вулканічних дуг між тропіками, для утворення яких тут 

відсутні тектонічні умови. 

Для підтвердження правильності обох гіпотез варто проаналізувати 

карту атласа та визначити показники солоності води в Атлантичному 

океані, а також наявність незначної кількості вулканів. 

IV. Узагальнений висновок – наявність коралових островів та рифів 

визначається не тільки внутрішніми причинно-наслідковими зв’язками в 

океані, а й масштабами взаємодії з суходолом, що повністю підтверджує 

головну властивість географічної оболонки – цілісність.  

Таким чином, розв’язання проблемних завдань сприяє формуванню в 

школярів вмінь здійснювати не окрему операцію, а систему аналітичних дій. 

Аналізуючи, порівнюючи, синтезуючи, узагальнюючи, конкретизуючи 

фактичний матеріал, учні вчаться самостійно отримувати з нього нову 

інформацію. А значить – наслідком використання проблемного навчання є не 

лише засвоєння знань, а й процесу одержання результату, формування 

пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей. 

 

 
 



4. Застосування учнями нових знань у практичній діяльності з метою 

подальшого усвідомлення й осмислення географічних термінів і їх 

визначень, причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя)▼ 

Завдання № 10. Практична робота № 12. Позначення течій Атлантичного 

океану. 

Пояснення вчителя. Увага! Для того, щоб відповісти на перше цікаве 

запитання, потрібно нанести морські течії Атлантичного океану на карту та 

позначити їх цифрами, під якими вони позначені в завданні № 5 (одинарна 

лінія – теплі течії, подвійна лінія – холодні).   

1. Ще на початку XIX століття більшість 

морських шляхів були дуже звивистими, що 

викликало великі втрати часу. Так, 

наприклад, на шляху від Нью-Йорка до мису 

Доброї Надії судно тричі перетинало 

Атлантику.  

Увага, запитання: поясніть таку, на 

перший погляд, нелогічну траєкторію руху 

суден. 

    Інтерактивна карта за посиланням: 

https://naurok.com.ua/interaktivni-karti-

z-geografi-dlya-6-klasu-na-temu-svitoviy-

okean-ta-yogo-chastini-57885.html 

 

 

 

Пояснення вчителя. Для відповіді на це запитання потрібно знати, що на 

початку XIX століття в судноплавстві використовували вітрильні судна, що 

рухалися переважно в напрямку попутного вітру. Як відомо, вітри є одним із 

факторів виникнення морських течій, за якими визначали траєкторію руху 

течій, оскільки інші види двигунів були надзвичайно рідкісними. Шлях від  

Нью-Йорка до мису Доброї Надії нагадував обриси перевернутого знаку 

«долар». Чотири рази на своєму шляху мореплавці використовували силу 

постійних вітрів, що рухали деякі теплі та холодні течії, що вже позначалися 

Вами на контурній карті. Назвіть ці вітри: 1)_______________________; 

2)_______________________, схематично покажіть рух суден на контурній 

карті та визначте 7 течій, що використовували мореплавці.  

Запишіть їх назви, дотримуючись послідовності їх розташування від  

Нью-Йорка до мису Доброї Надії: 1)_____________________; 

https://naurok.com.ua/interaktivni-karti-z-geografi-dlya-6-klasu-na-temu-svitoviy-okean-ta-yogo-chastini-57885.html
https://naurok.com.ua/interaktivni-karti-z-geografi-dlya-6-klasu-na-temu-svitoviy-okean-ta-yogo-chastini-57885.html
https://naurok.com.ua/interaktivni-karti-z-geografi-dlya-6-klasu-na-temu-svitoviy-okean-ta-yogo-chastini-57885.html


2)____________________;    3)__________________; 4)____________________;  

5) ____________________;   6) _________________ ;  7)____________________. 

 

Орієнтири для вчителя: 

Відповідь. На початку XIX століття в судноплавстві використовували 

вітрильні судна, що рухалися переважно в напрямку попутного вітру. Вітри є 

одним із факторів виникнення морських течій, за якими визначали 

траєкторію  руху течій, оскільки інші види двигунів були надзвичайно 

рідкісними.  

Водночас такі подорожі супроводжувалися великими витратами часу. 

Вирушивши в плавання з Нью-Йорка, судно спочатку рухалося за допомогою 

західних вітрів та течії Гольфстрім на північний схід. Під дією відгалуження 

Північноатлантичної течії, воно наближалося до берегів Піренейського 

півострова, уперше перетинаючи Атлантику. 

Канарською течією вітрильник відправлявся на південь, де рухався 

спочатку за допомогою Північної пасатної течії, а потім за допомогою 

Гвінейської течії – уздовж західних берегів Африки, щоб, скориставшись 

вітрами пасатами у районі екватора, продовжити рух Південною Пасатною 

течією до берегів Бразилії. Так судно вдруге здійснювало трансатлантичний 

перехід. 

Потім вітрильник Бразильською течією переміщався на південь аж до 

«ревучих сорокових», тобто до течії Західних Вітрів. Антарктична 

циркумполярна течія змінювала напрямок судна на східний і відгалуженням, 

що покладає початок Бенгельській течії, доправляла його до кінцевого пункту 

подорожі – мису Доброї Надії. Діставшись до місця призначення, судно 

втретє перетинало Атлантичний океан. 

Отже, нелогічні, на перший погляд сучасної людини, морські шляхи 

прокладалися за напрямком руху водних течій та переважаючих вітрів. 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя)▼ 

Увага!  

Відповідь на «12» балів  

Завдання № 11.  Колумб на своєму 

шляху в пошуках Індії записав в  

1492 році в щоденнику: «Води в 

океані вздовж екватора рухаються 

разом з небосхилом». 

Увага, запитання: які води в океані і 

чому рухаються разом з небосхилом?  
Завдання № 13. Поясніть вплив Атлантичного 

океану на клімат Великої Британії. Як особливості 

клімату впливають на проведення футбольних 

матчів Прем’єр-ліги Англії на відкритому повітрі 

взимку?  

 



Завдання № 12. Поясніть, чому річка Ніл, на берегах 

якої проживає понад 40 мільйонів населення Єгипту, 

менше забруднює східну частину акваторії Середземного 

моря, ніж річка Дунай, що впадає в Чорне море і 

забруднює його західну частину?  

 

 

Орієнтири для вчителя: 

Відповідь (завдання № 10). Ці рядки Колумбом було написано про Північну 

Пасатну течію. Води течії рухаються зі сходу на захід поблизу екватора під 

дією постійних вітрів-пасатів. Оскільки Земля обертається навколо своєї осі 

із заходу на схід, небосхил, навпаки, рухається зі сходу на захід, тобто в 

такому ж напрямі, що і пасатні течії по обидві сторони від екватора. 

5. Усвідомлення учнями результатів самостійного навчання 

(саморефлексія) 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя)▼ 

«Резюме». Пропонуємо підбити підсумки самостійної діяльності на 

уроці за допомогою онлайн-тестування. Для цього скористайтеся посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/atlantichniy-okean-299351.html 

https://panterra.in.ua/ 

Увага! Висловіть письмово свої міркування відносно цікавості змісту уроку. 

 У першому рядку напишіть три факти, що виявилися новими, цікавими, 

несподіваними на уроці:  

►_________________________________________________________________; 

►_________________________________________________________________; 

►_________________________________________________________________. 

 У другому – два факти, що здалися нецікавими, некорисними, або вже 

відомими: 

►_________________________________________________________________; 

►_________________________________________________________________. 

 У третьому – зазначте, що потребує детальнішого та поглибленого  

вивчення: 

►_________________________________________________________________. 

IІІ. Узагальнення й систематизація географічних знань і вмінь учнів 

Запам’ятай! 

1. Атлантичний океан розташований в усіх кліматичних поясах, тому тут 

наявні різні типи клімату. 

2. Течії в Атлантиці внаслідок особливостей географічного положення мають 

здебільшого меридіональний напрям. 

3. Органічний світ Атлантичного океану бідніший від органічного світу 

Тихого океану. Незважаючи на це, біологічні ресурси Атлантики досить 

активно використовуються людиною. Нерегульований вилов риби та промисел 

https://naurok.com.ua/test/atlantichniy-okean-299351.html


морських тварин призводить до скорочення їх запасів. Необхідні міжнародні 

заходи щодо збереження та охорони окремих видів. 

4. Дно Атлантичного океану відзначається багатством різноманітних корисних 

копалин. Унаслідок зростання видобутку нафти з шельфової зони дна океану 

виникає проблема забруднення нафтою морів Атлантики. 

 

IV. Домашнє завдання 

▼Дії учнів (запис у конспекті вчителя)▼ 

Домашнє завдання: опрацювати § (__), відповісти усно на запитання №-№ 

(___), завершити практичну роботу № (__).  

 Додаткова інформація з теми уроку. 

►Презентації:  

1) https://naurok.com.ua/prezentaciya-atlantichniy-okean-201971.html; 

2) https://panterra.in.ua/posts/7_klas_Geografichne_polozhennya_Tihogo_i_ 

Atlantichnogo_okeaniv_Relyef; 

3) https://svitppt.com.ua/ekologiya/zabrudnennya-svitovogo-okhtmleanu3. 

►Відео-роліки: https://tsn.ua/video/video-novini/geografiya-atlantichniy-okean-

urok-2-9-tizhden-pn.html. 

►Література: Географія: Тести. 6-10 класи: Посібник / Автори-укладачі:  

Безуглий В.В., Дук Н.М. К. : ВЦ «Академія», 2007. 448 с. 
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