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Геофізичне положення Землі у Всесвіті та Сонячній системі. 

1 Земля в Сонячній системі. Закони Кеплера.  

2 Елементи орбіт. Космос навколо нашої планети. Зв’язок між фізичними 

параметрами системи Земля – Сонце та кліматичними умовами. 

3 Орбіта, орієнтація осі, річне обертання Землі, добове обертання.  

4 Прояви поворотних (коріолісових) сил інерції. 

Фізика Сонця. 

1.   Рівновісне теплове випромінювання. Закони теплового випромінювання. Хвильове 

випромінювання Сонця.  

2   Корпускулярне випромінювання Сонця. Сонячне випромінювання як частина 

космічного випромінювання.  

3  Каскадне утворення електронно-позитронних пар в космічних променях. Втрати 

енергії електронами та гальмівне випромінювання. μ-мезони. π-мезони.  

4  Залежність часу життя нестійких частинок від швидкості руху. Вибухові ядерні 

лавини і їх каскадний розвиток в космічних променях. 

5   Корпускулярний і енергетичний спектр космічних променів. Походження 

космічного випромінювання. 

6   Ядерні реакції. Енергетичний ефект.  

7   Енергія збудження і поріг ядерних реакцій. (Перетворення елементарних 

частинок. Ядерні сили. Енергія зв’язку ядер і енергія зв’язкуну клонів. Взаємозв’язок 

енергії і будова ядер. Внутрішньоядерний рух нуклонів і нуклонні оболонки. Спіни і 

магнітні моменти ядер).  

8   Вихід продуктів ядерної реакції. Резонансні явища. Ланцюговий поділ ядер. 

Термоядерні реакції – реакції ядерного синтезу. Плазма. Мас-спектральний аналіз.  

9   Активні області Сонця. Сонячній вітер. Цикли сонячної активності. Сонячна 

активність і положення планет. 

Атмосфера Землі, її склад та фізичні параметри. 
1.   Атмосфера і її склад. Зміни фізичних параметрів атмосфери (тиску, температури, 

складу повітря) залежно від висоти. Атмосферні потоки, мусони, пасати. Вплив водних 

просторів на життя на Землі. “Метеоритні сліди”.  

2.   Фазові перетворення води в атмосфері – випаровування, конденсація, зледеніння. 

Іоносфера Землі. Магнітне поле Землі. 

3.   Іоносфера Землі і її радіаційні пояси. Закони Кулона для магнітних поясів. Рух 

заряджених частинок у магнітному полі Землі. 

4.   Струм в газах. Іонізація і електропровідність азів. Типи і механізми розряду в 

газах. Блискавка. Полярні сяйва. Бурі в магнітосфері. 

5.   Природне випромінювання і поглинання в атмосфері. Явища переносу і обміну в 

гетерогенних дисперсних системах. Захисні властивості атмосфери. 

6.   Хімічні, радіоактивні, теплові та хвильові забруднення атмосфери. 

 

 

 

 



2 

 

Основи фізики Землі та її поверхні. 

1.   Форма та розміри Землі. Глибинні зони та їх густина. Земна кора (літосфера). 

Оболонка (мантія), ядро. Водна оболонка та гідросфера.  

2.  Тепло Землі. Залежність температури Землі від глибини у поверхневому шарі. 

Тиску середині Землі. 

3.  Елементи фізики твердого тіла. Будова кристалів. Поняття про кристалохімію. 

Форма і ріст кристалів.  

4.  Теплоємність твердих тіл. Потрійна точка. Кристалізація розчинів. Діаграми 

плавкості. Сили зв’язку в кристалах. 

5.  Склад речовини Землі. Класифікація мінералів. Фізичні властивості мінералів. 

Самородні елементи. Гірські породи. Магматичні породи. Базальтовий шар земної кори.  

6.  Осадові породи. Хімічні осади. Осадові породи органічного походження. Корисні 

копалини (нафта, газ, вугілля, руди чорних та кольорових металів, будівельне каміння та 

сировина для виробництва будівельних матеріалів). 

7.  Фізика процесів геологічних стихій – землетрусів, цунамі. Вулкани і вулканізм. 

Підземні пожежі. Гейзери. Рухи земної кори. Коливальні рухи. Плинні води. Ерозії.  

8.  Утворення та діяльність річок. Перенесення матеріалу та річкові відклади. Штучні 

водойми, їх вплив на навколишнє середовище. Підземні води. Діяльність підземної води. 

Особливості води та фізичні аспекти взаємодії забруднень з водою. 

Фізичні явища на межі двох середовищ. 
1. Поверхневі явища. Капілярні явища, водопроникність. Адсорбція та абсорбція й їх 

роль у знешкодженні забруднень. 

2.  Лід на Землі. Льодовики. Діяльність льодовиків. Багаторічна мерзлота. 

3. Фізичні передумови вітру, буранів, ураганів. Теплові бурі. Розвіювання, корозія. 

Вплив океану на клімат Землі. 

Вплив життєдіяльності людини на фізичні процеси в навколишньому середовищі. 
1. Фізико–екологічний аналіз енергетики. Парові і атомні енергосистеми та наслідок їх 

роботи (“нормальні” та “аварійні”). 

2.  Парниковий ефект. Озонові дірки. 

3. Видобування води, корисних копалин та будівельних матеріалів. Фізико–геологічні 

наслідки. 

7.  Основні принципи та проблеми екологічно чистої енергетики 

1   Водні та вітрові електростанції. Використовування енергії хвилі та променів. 

2.  Безпосереднє використання сонячної енергії. Космічні енергостанції. 

  Фізичні методи дослідження довкілля 
1.  Гідрометеослужба, прогнози погоди. 

2.  Дистанцій ні вимірювання концентрації домішок в атмосфері. 

 


