
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Фізика Землі  

 
Викладач‐лектор:  проф.  Вижва  С.  А..  (електронна  пошта  –  vsa@univ.net.ua, 
s.vyzhva@knu.ua, vyzhvas@gmail.com) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні‐лютому за допомогою електронних засобів (web‐ресурсу GoogleClass, електронною 
поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. 
Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. У визначений 
лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 
за кожною з тем в режимі on-line за допомогою web‐ресурсу GoogleClass або за допомогою 
електронної пошти. Після кожної теми студент має виконати завдання отримане від 
викладача згідно графіка, яке буде доступне на web‐ресурсі  GoogleClass. Завдання буде 
представляти собою невелике практичне завдання (виконати завдання надане викладачем) та 
одне теоретичне питання в рамках теми для вивчення. Для підтвердження виконання 
завдання студенти мають додатково надіслати відповіді лектору Вижві С.А. на електронну 
пошту –  vsa@univ.net.ua,  s.vyzhva@knu.ua,  vyzhvas@gmail.com  не пізніше визначеного 
графіком терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не 
зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно надіслати виконане завдання та 
відповіді на теоретичні запитання. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є 
час до 28 лютого 2018 року переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не 
зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання 
відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 
теоретичні питання. Робота оцінюється максимум у 8 балів. 

Вона включає в себе 3 практичних питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на 
самостійну роботу, та одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
• повнота розкриття питання     1 бал; 
• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 
2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
Теми для самостійного навчання: 

1. Вступ. Теорії походження всесвіту. Походження Сонячної системи і Землі (2 год). 
2. Фізичні поля Землі. (6 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 
№  Дати, час  Вид роботи 

Тема 1. Походження Сонячної системи і Землі 
1. 24.01.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2. 24.01.2018 –05.02.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3. 28.01.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 1 
4. 31.01.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 1 
5. 02.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 1 
6. 30.01.2018, 14:00 ‐  Виконання студентом практичних завдань за темою 1 



07.02.2018, 12:00 
7. 08.02.2018, 12:00 ‐ 

10.02.2018, 12:00 
Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

8.    
Тема 2.  Фігура і гравітаційне поле Землі 

9. 12.02.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 2 
10. 12.02.2018 – 23.02.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
11. 14.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
12. 16.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
13. 22.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
14. 16.02.2018, 14:00 ‐ 

19.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

15. 14.02.2018, 12:00 –
15.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

16. 16.02.2018, 14:00 ‐ 
24.02.2018, 12:00 

Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

17. 24.02.2018, 12:00 –
27.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Вступ. Фізика  Землі  займається  дослідженнями  фізичних  полів  Землі  і  інших  планет 
Сонячної  системи,  внутрішньої  будови  Землі  від  кори  до  внутрішнього  ядра,  у 
взаємозв’язку з фізикою атмосфери, фізикою океану та фізикою космосу. Сучасна наука 
розглядає  Землю  як  відкриту  динамічну  систему,  яка  знаходиться  в  постійному 
розвитку і обмінюється з навколишнім середовищем енергією і матерією. Умовно весь 
предмет  Фізики  Землі  можна  розбити  на  дві  великі  частини  відповідно  до  головних 
завдань,  які  ставляться  перед  цією  наукою.  Перша  частина  –  це  побудова  моделі 
глобальної  еволюції  Землі  від моменту утворення до  сучасного моменту  існування  і  з 
прогнозом розвитку як на найближчу перспективу, так і  на багато років наперед аж до 
можливих  сценаріїв  припинення  існування  Землі  як  цілісносного  об’єкту.  В  цьому 
розділі  вивчаються  всі  фізичні  поля  Землі  (гравітаційне,  сейсмічне,  магнітне, 
електричне,  теплове,  радіаційне  та  інші),  їх  взаємозв’язки  з  внутрішньою  будовою  і 
процесами,  що  відбуваються  як  на  поверхні,  так  і  в  надрах  планети  і  найближчому 
космосі.  Друга  частина  ‐  це  прикладні  аспекти  Фізики  Землі,  які  полягають  в 
організації  дієвої  системи  геофізичного  моніторингу  навколишнього  природного 
середовища з метою попередження та мінімізації наслідків небезпечних ендогенних та 
екзогенних процесів. 
Тема 1. Теорії походження Всесвіту. Походження Сонячної системи і Землі  

Теорія  великого  вибуху.  Формування  елементного  та  ізотопного  складу  речовини 
Всесвіту.  Темна матерія  і  енергія.  Сучасні  уявлення про будову  Всесвіту,  галактики та 
Сонячної  системи.  Сучасні  процеси,  що  змінюють  елементний  і  ізотопний  склад 
оболонок Землі. Гаряча і холодна моделі утворення Землі. 
Завдання для засвоєння теми 1: 

1. Навести  сучасні  уявлення  про  утворення  планет  та  інших  об'єктів  Сонячної 
системи.  

2. Описати головні закономірності планет Сонячної системи.  
3. Охарактеризувати космічні дослідження планет. 
4. Знати історію утворення Всесвіту та гіпотеза розширення Всесвіту.  
5. Вміти  описати  фонове  радіовипромінювання  та  саіввідношення  основних 

елементів.. 



6. Пояснити формування елементного та ізотопного складу речовини.  
7. Охарактеризувати синтез ізотопів в дозоряну й зоряну стадії розвитку речовини.  
8. Описати синтез хімічних елементів у надрах зірок.  
9. Сучасні ядерні процеси, що змінюють склад Землі. 

Джерела для засвоєння теми 1: 
1. Тяпкін К.Ф. Фізика Землі. – К.: Вища школа, 1998. Ст. 412.  
2. Стейси Ф. Физика Земли. – М., 1972. Ст 926. 
3. Вижва С.А., Онищук І.і., Черняєв О.П. Ядерна геофізика. – К.: ВПЦ Київський 

університет. – 2014. С.530542. 
4. Викулин А.В. Введение в физику Земли. / Учебное пособие для геофиз. Спец. ВУЗов. –  

Петропавловск–Камчатский, 2004 ( www.kscnet.ru ). Ст 47. 

Тема 2. Фігура і гравітаційне поле Землі 
Основними  параметрами  (або  елементами  гравітаційного  поля)  є  прискорення  сили 
тяжіння  та  градієнти,  або  зміни  прискорення  за  різними  напрямками.  Значення 
параметрів  поля  сили  тяжіння  залежить  з  одного  боку  від  причин,  які  обумовлені 
формою та обертанням Землі (нормальне поле), а з іншого – від зміни густини порід, які 
складають літосферу  (аномальне поле).  Гравірозвідка вміщує наземні морські  (донні), 
надводні,  підземні,  свердловинні  та  аерометоди.  Роботи  виконуються  за  допомогою 
гравіметрів, рідше варіометрів та градієнтометрів.  
 
Завдання для засвоєння теми 2: 

1. Описати фігуру Землі.  

2. Пояснити розвиток уявлень про фігуру Землі.  

3. Охарактеризувати поняття геоїда. 

4. Пояснити структуру гравітаційного поля Землі.  

5. Навести гравітаційний потенціал Землі.  

6. Описати проблеми визначення сили тяжіння на поверхні Землі  і в найближчому 

космічному просторі.  

7. Охарактеризувати карту аномалій висот геоїда.  

8. Пояснити, що таке ізостазія і її можливий зв'язок з геотектонікою. 

Джерела для засвоєння теми 2: 
1. Тяпкін К.Ф. Фізика Землі. – К.: Вища школа, 1998. С. 2633. 
2. Стейси Ф. Физика Земли. – М., 1972. С. 3051. 
3. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. – М., 1978. С. 5778. 
4. Пантелеев  В.Л.  Физика  Земли  и  планет.–  МГУ,  2001  (www.astronet.ru    ––  конспект 

лекций).  
5. Викулин А.В.  Введение  в физику  Земли. /  Учебное  пособие  для  геофиз.  Спец.  ВУЗов. – 

Петропавловск–Камчатский, 2004 ( www.kscnet.ru ). С. 716. 
 



Для студентів 
 

галузь знань     10 «Природничі науки» 
спеціальність     103 «Науки про Землю» 
освітній рівень     Бакалавр 
освітня програма    Геологія 
курс         2 
семестр       4 
вид дисципліни     Обов’язкова 
 
№  Прізвище, ім’я, побатькові  
1.   Барановська Дарина Богданівна 
2.   Бистрицька Ірина Валеріївна 
3.   Білоус Владислав Олександрович 
4.   Борисенко Кіра Ігорівна 
5.   Бортуаль Карина Анатоліївна 
6.   Букатюк Роман Миколайович 
7.   Васьковський Олександр Сергійович 
8.   Вирвихвіст Максим Вікторович 
9.   Горошко‐Кулішова Тетяна Олегівна 
10.   Дегтяр Надія Віталіївна 
11.   Дідик Анна Олександрівна 
12.   Желудов Костянтин Олегович 
13.   Зіолковська Анастасія Максимівна 
14.   Кірієнко Юрій Олександрович 
15.   Корнієнко Артем Вікторович 
16.   Лукомський Владислав Русланович 
17.   Петрокушин Роман Євгенович 
18.   Ромашко Тетяна Василівна 
19.   Саакян Марко Юрійович 
20.   Стеккєн Максим Євгенович 
21.   Федас Єлизар Васильович 
22.   Шевченко Юлія Миколаївна 
23.   Шуберт Юлія Дмитрівна 

 
       

№  Прізвище, ім’я, побатькові  
24.   Андрєєв Дмитро Ілліч 
25.   Білик Ігор Олегович 
26.   Васильченко Олег Ігорович 
27.   Гаїч Андрій Андрійович 
28.   Гудак Василь Михайлович 
29.   Данишурка Марина Юріївна 
30.   Єфіменко Віктор Олександрович 
31.   Кожушко Юрій Володимирович 
32.   Кравчук Максим Васильович 



33.   Крижановська Анастасія Романівна 
34.   Кубай  Наталія   56Богданівна 
35.   Кузнєцов Олексій Ігорович 
36.   Лабовський Петро Юрійович 
37.   Лисенко Надія Валеріївна 
38.   Мамелін Михайло Дмитрович 
39.   Опанасенко Андрій Юрійович 
40.   Пилипенко Микола Юрійович 
41.   Подвальний Дмитро Олександрович 
42.   Субин Андрій Михайлович 
43.   Ташук Анна Олександрівна 

 
 

 


