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ВСТУП 
Дисципліна “Фізика Землі”  є  базовою  нормативною  дисципліною  для  

підготовки фахівців за ОКР бакалавр з напряму геологія (спеціалізація геофізика), що 
викладається  на  3  курсі  у  ІІ-му  семестрі  в  обсязі  126 годин  (68 години – лекції, 
58 годин – самостійна робота).  Закінчується –– заліком. 

За  умови  успішного  опанування  дисципліни  студенту  присвоюється  3.5  
кредитів  ЕСТS. 

 
Метою нормативного курсу «Фізика Землі» є вивчення основ сучасної глобальної геофізики, 

зокрема:  
- методологічних і теоретичних основ,  
- методів проведення глобальних геофізичних досліджень; 
- сучасних інтерпретаційних технологій чисельного розв’язку прямих і обернених задач та 

їх застосування до побудови моделі глобальної еволюції Землі; 
- фізичного стану земної речовини та фізичних властивостей оболонок Землі; 
-  прикладних аспектів застосування досягнення фізики Землі для визначення задач 

екології довкілля та попередження небезпечних природних явищ. 
 
 

Вимоги до початкових знань та вмінь. 
Студент повинен знати: 

• математичні, фізичні та хімічні дисципліни в межах базового курсу, що 
читається на геологічному факультеті для студентів-геофізиків; 

• фізичні основи геофізичних методів в межах курсу "Основи геофізики"; 
• історію розвитку геофізики; 
• класифікацію методів геофізики, область їх застосування та вирішувані задачі; 
• фізичні основи, методику та апаратуру методів польової геофізики; 
• фізичні основи, сутність, класифікацію, методику та апаратуру методів 

геофізичних досліджень свердловин; 
• теорію постановки та вирішення прямих і обернених задач геофізики, підходи 

до обробки та інтерпретації даних польової та свердловинної геофізики; 
• принципи комплексування геофізичних методів при вирішенні задач пошуків і 

розвідки корисних копалин, регіональних дослідженнях, глибинних дослідженнях 
Землі; 

• шляхи використання геофізичних методів для розв’язку спеціальних задач 
інженерної геології, гідрогеології, екології тощо. 

• основні геологічні процеси в межах курсу "Загальна геологія". 
 

Студент повинен вміти: 
• користуватись сучасними Інтернет-ресурсами для самостійного оволодіння окремими 

темами занять та для підготовки курсової роботи; 
• вирішувати прямі та обернені задачі з використанням стандартного програмного 

забезпечення4 
• будувати графіки, схеми, карти. 

 
 Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 
«Фізика Землі» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком «Геологія» (спеціалізація 



"геофізика"). Вона дозволяє студенту застосувати та розвинути отримані на 
попередніх курсах фізико-математичну підготовку, знання в області хімії, загальної 
геології для вирішення головної проблеми сучасної геофізики - побудови моделі 
глобальної еволюції Землі. Даний курс є основою подальшої професійної 
спеціалізації геофізиків у таких областях як сейсмологія, геотермія, космогеологія, 
моніторинг небезпечних геологічних процесів. 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна 
«Фізика Землі» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 
(трьох) змістових модулів. В межах змістових модулів передбачені наступні форми 
поточного контролю: тестування, захист виконаної наукової роботи, модульна 
контрольна робота. Максимальна кількість балів, що може бути набрана в кожному 
із змістових модулів наведена в наступній таблиці: 

Форми поточного
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Змістовний модуль 1 5  15 20 
Змістовний модуль 2 5  15 20 
Змістовний модуль 3 5 15   20 

 60 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю сумарна кількість 

балів, набраних студентом за змістовні модулі, є меншою за 20, то студент не 
допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом з дисципліни «Фізика Землі». 

Залік проводиться в кінці семестру згідно навчального плану. Максимальна 
кількість балів, що може набрати студент на заліку – 40. Необхідні умови допуску до 
складання заліку: а) виконання та захист студентом усіх лабораторних робіт; 
б) кількість пропущених без поважних причин занять не повинна бути більшою за 
75 % від загальної кількості занять; в) сумарна кількість балів, набраних студентом 
за змістові модулі, є більшою за 20. 

Результати навчальної діяльності студентів за весь курс (включаючи іспит) 
оцінюються за 100-бальною шкалою, тобто за результатами семестру студент 
отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою. Підсумкова оцінка 
розраховується як сума кількості балів, отриманих студентом за три змістові модулі 
та залік. Розрахунок виконується за наступною формулою: 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 + ЗЛК 
де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – кількість балів, отримана студентом за певний 
змістовий модуль; ЗЛК – кількість балів, отримана студентом за залік. 
 При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75-84 – «добре»; 
85-89 – «добре» («дуже добре»); 



90-100 – відмінно. 
Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 
90-100 5 відмінно 
85-89 
75-84 4 добре 

65-74 
60-64 3 задовільно 

35-59 
1-34 2 незадовільно 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин 
№ Назва теми 

Лекції  
Самостійна 
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Основні теорії про походження Сонячної системи, дані про Землю як космічний 

об'єкт» 

 Вступ до курсу "Фізика Землі" 
Лекція 1 

2   

1 Походження Сонячної системи і Землі 
Лекції 2-4 

6  6 

2 Фігура і гравітаційне поле Землі 
Лекції 5-6 4  4 

3 Обертання Землі. Приливи в тілі Землі 
Лекції 7-8 

4  4 

Модульна контрольна робота №1   3* 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Внутрішня будова, фізичні поля Землі та інших планет Сонячної системи» 

4 Сейсмологія  
Лекції 9-12 8  8 

5 
Густина, сила тяжіння і тиск в надрах 
Землі 
Лекції 13-14 

4  8 

6 Геотермія 
Лекції 15-16 

4  2 

7 Магнетизм і електропровідність Землі 
Лекції 17-19 

6  4 

8 Будова планет і Місяця 
Лекції 20-24 

10  10 

Модульна контрольна робота №2   3* 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів» 



9 
Сейсмічна активність Землі і 
прогнозування землетрусів 
Лекції 25-27 

6  6 

10 Геодинаміка 
Лекції 28-29 4  4 

11 Природні і природно–техногенні катастрофи 
30-34 10  6 

Модульна контрольна робота №3   3* 

Всього 68  58 
Загальний обсяг – 126 год., в тому числі: 
Лекції – 68 год. Самостійна робота – 58 год. 
*Модульні контрольні роботи і тестування проводяться в позааудиторний час. 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ, ДАНІ ПРО 

ЗЕМЛЮ ЯК КОСМІЧНИЙ ОБ'ЄКТ 
 

Лекція 1. Вступ до курсу "Фізика Землі" 
Предмет та завдання курсу "Фізика Землі". Роль та місце "Фізики Землі" в сучасній структурі 
природничих наук та наук про Землю. 
Земля –– космічний об'єкт, розвиток якого підкоряється законам еволюції планет. Проблеми 
розробки теорії Землі як саморозвиваючої динамічної матеріально-енергетичної системи. 
Антропогенний вплив на природні процеси. Роль космічних методів в дослідженні Землі. 
Міжнародні геофізичні проекти і співробітництво.  
 

ТЕМА 1. ПОХОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ І ЗЕМЛІ (6 ГОД.) 
 

 Лекція 2. Утворення Всесвіту 
Гіпотеза розширення Всесвіту. Фонове радіовипромінювання.  
 Лекція 3. Формування елементного і ізотопного складу речовини 
Синтез ізотопів в дозоряну і зоряну стадії розвитку речовини 
Синтез хімічних елементів у надрах зірок.  
Сучасні ядерні процеси, що змінюють склад Землі 
 Лекція 4. Походження Сонячної системи і Землі 
Головні закономірності планет Сонячної системи. Комічні дослідження планет. Основні теорії про 
утворення планет Сонячної системи 
 
ТЕМА 2. ФІГУРА І ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ (4 ГОД.) 
 
 Лекція 5. Фігура Землі 
Розвиток уявлень про фігуру Землі. Поняття геоїда. 
 Лекція 6. Гравітаційне поле Землі 
Гравітаційний потенціал Землі. Розвинення гравітаційного потенціалу в ряд сферичних функцій. 
Проблеми визначення сили тяжіння на поверхні Землі. 
Карта аномалій висот геоїда. Ізостазія.  
 
ТЕМА 3. ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ. ПРИЛИВИ В ТІЛІ ЗЕМЛІ (4 ГОД.) 
 
 Лекція 7. Обертання Землі.  
Прецесія і нутація осі обертання Землі.  
 Лекція 8. Приливи в тілі Землі  
Приливний потенціал. Числа Лява і Сіда, методи їх експериментального визначення. Приливне 
тертя і обертання Землі. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
ВНУТРІШНЯ БУДОВА, ФІЗИЧНІ ПОЛЯ ЗЕМЛІ ТА ІНШИХ ПЛАНЕТ 
СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ 
 
 
ТЕМА 4. СЕЙСМОЛОГІЯ (8 ГОД.) 
 
 Лекція 9. Закономірності розповсюдження сейсмічних хвиль 
Модель пружної Землі. Закономірності розповсюдження сейсмічних хвиль в тілі Землі.  
 Лекція 10. Пряма задача сейсмології 
Рівняння сейсмічного променя. Кривизна сейсмічного променя. Рівняння Бендорфа. Інтегральні 
співвідношення для епіцентральної відстані і часу пробігу хвилі.  



Лекція 11. Годографи сеймічних хвиль.  
 
Лекція 12. Стандартна сейсмічна модель Землі.  
Побудова моделі Землі за даними сейсмічних спостережень. Власні коливання Землі. Звۥязок між 
тороїдальними коливаннями і поверхневими хвилями.  
 
ТЕМА 5. ГУСТИНА, СИЛА ТЯЖІННЯ І ТИСК В НАДРАХ ЗЕМЛІ (4 ГОД.) 
 
Лекція 13. Визначення середньої густини Землі. Граничні і інтегральні умови в розподілі густини. 
Рівняння Адамса-Вільямсона. Вплив нададіабатичного температурного градієнта і неоднорідностей 
складу оболонок Землі на розподіл густини.  
Лекція 14. Стандартна густина модель Землі. Розподіл сили тяжіння і тиску в надрах Землі.  
 
ТЕМА 6. ГЕОТЕРМІЯ. РОЗПОДІЛ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ НА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ (4 ГОД.) 
 
Лекція 15. Рівняння теплопровідності з джерелами тепла. Механізм переносу і джерела тепла в 
надрах Землі.  
Лекція 16. Теплова історія Землі. Розподіл температур в надрах Землі. Метод реперних точок.  
 
ТЕМА 7. МАГНЕТИЗМ І ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ЗЕМЛІ (6 ГОД.) 
 
Лекція 17. Магнітний потенціал Землі. Варіації магнітного поля Землі. Інверсії геомагнітного поля. 
Західний дрейф недипольного поля.  
Лекція 18. Механізм генерації магнітного поля Землі. Магнітогідродинамічні параметри ядра. 
Енергетика ядра.  
Лекція 19. Методи дослідження електропровідності Землі. Електропровідність мантії і ядра.  
 
ТЕМА 8. БУДОВА ПЛАНЕТ І МІСЯЦЯ (10 ГОД.) 
 
Лекція 20. Будова планет земної групи.  
Лекція 21. Внутрішня будова планет–гігантів.  
Лекція 22. Місяць його походження і еволюція. Фізична модель Місяця.  
Лекція 23. Порівняльна планетологія. Узагальнена будова Землі.  
Лекція 24. Еволюція Землі і Сонячної системи. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
ГЕОФІЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
ТЕМА 9. СЕЙСМІЧНА АКТИВНІСТЬ ЗЕМЛІ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЕМЛЕТРУСІВ (6 ГОД.) 
 
Лекція 25. Розподіл землетрусів на поверхні Землі. Сейсмічне районування. Класифікація 
землетрусів. Тектоносфера. Магнітуда і енергія землетрусів.  
Лекція 26. Механізм джерела землетрусу. Випромінювання хвиль і механізм джерела. Фізичні 
процеси в джерелі. Руйнування гірських порід. Ділатансія. Фізика глибокофокусних землетрусів. 
Землетруси і тектоніка. Сейсмічна зона як мегарозлом.  
Лекція 27. Статичне і тектонічне прогнозування. Фізичне прогнозування. Довгостроковий і 
коротко-строковий прогноз землетрусів. Невирішені проблеми прогнозу землетрусів.  
 
ТЕМА 10. ГЕОДИНАМІКА (4 ГОД.) 
 
Лекція 28. Дані про рухи в надрах Землі. Міцність речовини мантії. В’язкість земних надр. 
Літосфера і тектоносфера. Природа тектонічної активності Землі. Зв’язок тектонічної активності з 
процесами формування ядра. Густинна конвекція. 



Лекція 29. Походження океанічної кори, гідросфери і атмосфери. Тектоніка літосферних плит. 
Динаміка зон спредінгу літосферних плит. Походження континентальної земної кори. Протиріччя 
глобальної тектоніки.  
 
Тема 11. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів 
 
Лекція 30. Природні і природно–техногенні катастрофи та їх роль у зміні сучасного обліку Землі.  
Лекція 31. Ідентифікація природних і природно–техногенних загроз.  
Лекція 32. Методи оцінки сейсмічної небезпеки.  
Лекція 33.Сучасні підходи до безпеки потенційно небезпечних об’єктів в аспекті їх сейсмічної 
вразливості.  
Лекція 34. Методика аналізу сейсмічного ризику територій розташування потенційно небезпечних 
об’єктів. 
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Завдання  для  самостійної  роботи: 
 
 
 
1. Модель формування хімічних елементів. Типи метеоритів і їх хімічний склад. 

2. Ізостатичні аномалії і напружений стан Землі. 

3. Методи збурення і реєстрації сейсмічних коливань в сейсмології. Сейсмологічні 

станції. 

4. Годографи основних типів сейсмічних хвиль.  

5. Сейсмічний контроль за ядерними вибухами.  

6. Сейсмічні пояси і сейсмічне районування території України. 

7. Фізика твердого тіла і дослідження мінералів і гірських порід в умовах високих 

тисків і температур. 

8. Фізична модель Місяця.  

9. Внутрішня будова планет земної групи. 
 
 
 
 
 



 
Контрольні питання до курсу “Фізика Землі”, що читається для студентів–

геофізиків геологічного факультету 
лектор –– проф. Вижва С.А. 

 
1. Стандартна сейсмічна модель Буллена. 
2. Методи визначення температур в надрах Землі. Метод реперних точок. 
3. Прецесія і нутація земної осі. Гідродинамічне стиснення Землі. 
4. Природні і природно–техногенні катастрофи та їх роль у зміні сучасного обліку Землі. 
5. Аномалії висот геоїда. Явище ізостазії. 
6. Прогноз землетрусів. 
7. Модель походження Всесвіту. 
8. Методи фізики Землі. Роль порівняльної планетології у вивченні Землі. 
9. Гравітаційне поле Землі за даними супутникової гравіметрії. 
10. Сейсмічний розріз Землі. 
11. Хімічна і мінералогічна моделі Землі. 
12. Методи оцінки сейсмічної небезпеки. 
13. Сучасні уявлення про походження хімічних елементів. Походження Землі як планети. 
14. Модель “гарячої” Землі. 
15. Модель формування Землі. Початковий тепловий стан Землі. 
16. Напружений стан земних надр. 
17. Сейсмічність Землі. 
18. Модель генерації магнітного поля Землі. 
19. Електропровідність Землі. 
20. Фізика планет земної групи. 
21. Тепловий стан Землі. 
22. Обернена задача сейсмології. 
23. Ідентифікація природних і природно–техногенних загроз. 
24. Інверсії магнітного поля Землі. 
25. Рівняння Вільямсона–Адамса. Розподіл густини в надрах Землі. 
26. Модель мінералогічного складу Землі. 
27. Роль геофізичних досліджень мінералів і гірських порід в умовах високих тисків і температур. 
28. Мінералогічний і хімічний склад Землі. 
29. Гравітаційне поле і фігура Землі. 
30. Елементи магнітного поля Землі. Магнітні аномалії. 
31. Сейсмічна томографія. 
32. Механізм джерела землетрусів. 
33. Сучасні підходи до безпеки потенційно небезпечних об’єктів в аспекті їх сейсмічної вразливості. 
34. Основні джерела тепла Землі. 
35. Фізика Венери. 
36. Модель глобальної еволюції Землі. 
37. Фізика Марсу. 
38. Сучасна динамічна модель Землі, як космічного тіла. 
39. Земне ядро і його роль в тектонічній активності Землі. 
40. Фізика планет зовнішньої групи. 
41. Методика аналізу сейсмічного ризику територій розташування потенційно небезпечних об’єктів. 
42. В’язкість Землі. 
43. Тектоніка плит. 
44. Будова земної кори за даними сейсмології. 
45. Механізм переносу тепла в надрах Землі. 
46. Фізика Землі як наука. Її роль і значення в стабільному розвитку людства. 
47. Основні закони геометричної сейсміки. Основні типи хвиль, що використовуються в сейсмології. 
48. Модель розподілу густини, прискорення сили тяжіння, тиску в надрах Землі. 
49. Фізика Місяця. 
 


