
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ  
Екології і права 

 
Силабус дисципліни 

«ГЕОФІЗИКА» 
 

1. Профіль дисципліни 
 
 
 
 
 

Кафедра біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 10 Природничі науки 
Спеціальність: 103 Науки про землю 
Освітньо-професійна програма: Науки про землю 
Кількість кредитів – 5 
Загальна кількість годин – 150 
Рік підготовки – 1, семестр – 2 
Компонент освітньої програми: обов’язковий 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач  Митропольський Олексій Юрійович 
Климчик Ольга Миколаївна 

Профайл викладача  http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-
eco-bezpeka/m-sklad-eco-bezpeka/klimchik-olga-mikolajivna 

Контактна інформація 0674404620, olga-su@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1525 

Консультації Онлайн консультація через Viber чи Skyp за 
домовленістю із студентами 

3. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна «Геофізика» є однією з основних дисциплін циклу професійної 

та практичної підготовки майбутніх фахівців – бакалаврів з наук про Землю.  
Дослідження земної кори – це багатогранна прикладна наука, методи якої дають змогу 

з’ясувати причини виникнення фізичних полів землі, виявити аномалії та причини їх 
виникнення; виявити поклади корисних копалин, родовищ підземних мінеральних вод, 
дослідити процеси, що відбуваються в атмосфері ті гідросфері; особливості будівництва к 
сейсмічних зонах. 

Теоретичний матеріал курсу з дисципліни складається з чотирьох змістовних модулів 
(ЗМ), що поєднані за ознакою відповідності обсягу та змісту навчальної інформації: ЗМ1 
«Геофізика як наука про Землю», ЗМ2 «Фізика Землі», ЗМ3 «Гідросфера Землі», ЗМ4. 
«Атмосфера Землі». 

Знання методів геофізичних досліджень, галузі їх застосування дасть можливість 
майбутнім фахівцям з наук про Землю вирішувати практичні  завдання у галузі 
природничих наук. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета дисципліни – розкриття сучасних наукових методів дослідження природних 

ресурсів, одержання необхідних знань про внутрішню будову Землі, атмосфери і гідросфери; 
отримання студентом знань про фізичні процеси, що відбуваються у природі; оволодіння 
фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики. що забезпечує 
студентам ефективне опанування спеціальних предметів і подальшу можливість використання 
нових фізичних принципів при техніко-економічному обґрунтуванні розміщення виробництва, 
для оцінки природних умов та земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища. 



5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 24  
Практичні / лабораторні 28  
Самостійна робота 78  
Разом 150  

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: змішаний – поєднання традиційних форм навчання з 
елементами електронного навчання через систему Moodle. Для заочної форми навчання 
поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
  

за
/п

 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. Геофізика як наука про Землю 
1 Т1 Походження та фізичні властивості Землі 12  
2 Т1 Основоположні закони динаміки 12  

Змістовий модуль 2. Фізика Землі 
3 Т2 Земля – частка Всесвіту 12  
4 Т2 Гравітаційне та теплове поле Землі 12  
5 Т2 Земний магнетизм та сейсмічне поле Землі 12  
6 Т2 Електромагнітне та баричне поле Землі 14  

Змістовий модуль 3. Гідросфера Землі 
7 Т3 Загальні відомості про гідросферу Землі. Акустика океану      12  
8 Т3 Динаміка океану та вод суші   12  
9 Т3  Оптичні та інші явища в гідросфері      14  

Змістовий модуль 4. Атмосфера Землі 
10 Т4 Будова, склад та термодинаміка атмосфери 14  
11 Т4 Взаємодія океану і атмосфери 12  
12 Т4 Основи динаміки атмосфери і гідросфери 12  

Разом: 150  
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання дисципліни Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

Вага кожної активності 
здобувача вищої освіти 

Лекції – 2 бали за 1 лекцію, всього 24 бали;  
Практичні – 2 бали за 1 заняття, всього 28 балів; 
Самостійна робота – 8 балів. 

Вимоги до курсової 
роботи (проєкту) Не заплановано 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей 
студентів проводиться у вигляді семестрового іспиту. Підсумкова 
кількість балів за іспит (бали заокруглені до цілого числа) 
складаються із суми балів за відповіді на питання 
екзаменаційного білету. Мінімально можлива кількість балів, 
отриманих на іспиті, дорівнює 5, максимально можлива – 40. 
Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-



бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 
начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного 
курсу з навчальної дисципліни, сума балів, одержаних за 
результатами поточного контролю за всі види занять дорівнює 60 

 
6. Результати навчання 

В результаті засвоєння дисципліни формуються такі програмні результати навчання: 
ПР06. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної 

системи та її геосфер. 
ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, 

інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку 
геосфер. 

ПР10. Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних 
просторово-часових масштабах. Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до 
спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах. 

  
7. Пререквізити 

Знання та навички, якими повинен володіти здобувач вищої освіти, щоб приступити до 
вивчення дисципліни, формуються в результаті вивчення таких попередньо прослуханих 
дисциплін: вища та прикладна математика; інформаційні технології, геофізика. 
 

8. Політики дисципліни 
Студентам рекомендується відвідувати лекційні та практичні  заняття, оскільки лекція є 

основною формою проведення навчальних занять у ВНЗ, призначених для засвоєння 
теоретичного матеріалу, а метою практичного заняття є розширення, поглиблення й 
деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та у процесі самостійної 
роботи, і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу. 

Форма проведення лекцій передбачає не лише надання лектором теоретичного 
матеріалу, а й залучення студентів до навчального процесу у вигляді діалогу для найкращого 
розкриття теми лекційного заняття. Здобувачам вищої освіти рекомендовано вести конспект, 
оскільки на лекційних заняттях наводяться теоретичні основи та розкривається сутність 
порушеного проблемного питання. Пропущені лекції студенти мають відпрацювати у 
визначені терміни та представити викладачу під час консультації, практичного заняття або за 
попередньою домовленістю з викладачем у інший спосіб. 

Завдання, передбачені програмою і винесені на практичні заняття, мають бути вико-
наними у повному обсязі. При виконанні індивідуальних завдань у вигляді реферату або 
науково-дослідної роботи не припустиме порушення академічної доброчесності. 

Значна частина теоретичного матеріалу, згідно вимог сучасної вищої школи, відведена 
на самостійне опрацювання, оскільки самостійна робота є основним засобом засвоєння 
студентом навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Індивідуальні завдання студента мають виконувати під час самостійної роботи в бібліотеці з 
науковими, фондовими матеріалами та періодикою з використанням сучасних засобів 
отримання інформації (мережі INTERNЕT) тощо. З метою забезпечення можливості для 
самостійного опрацювання навчального матеріалу, а також забезпечення рівного доступу до 
здобуття вищої освіти особами з особливими потребами, усі навчальні матеріали з 
дисципліни розміщені в системі дистанційного навчання ЖНАЕУ. Також, у разі необхідності 
студенти можуть отримувати консультацію викладача, використовуючи електронну пошту 
чи месенджери (Viber або Skype). 

Студенти також можуть отримати додаткові бали за позапрограмну ініціативну роботу, 
зокрема за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у наукових 
конференціях  та  за наукові публікації. 
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