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1. Геофізика 

 

Рух Землі навколо Сонця. Температурне поле Землі. Поняття про теплові 

потоки та джерела теплоти. Сила тяжіння Землі. Зміна сили тяжіння з висотою. 

Припливи та відпливи в геосферах, їх геофізична роль. 

2. Основи геодезії 
 

Системи координат, кути орієнтування, нівелювання. Визначення плану 

та карти. Масштаби. Умовні знаки топографічних планів та карт.  

 

2.1. Поверхня Землі і її зображення на планах і картах. 

Форма і розміри Землі. Системи координат, які використовуються в 

геодезії: географічні (астрономічні та геодезичні), прямокутні (звичайні і 

зональні) і полярні. Системи висот: абсолютна, умовна і відносна.  

 

2.2 План і карта. 

Метод проекцій в геодезії. Вплив кривизни Землі на горизонтальну та 

вертикальну відстань. Основні форми рельєфу місцевості. Засоби зображення 

рельєфу на картах та планах. Горизонталі і їх властивості.  

 

2.3. Нівелювання. 

Нівелювання та його види. Суть геометричного нівелювання. Прилади та 

обладнання для геометричного нівелювання.  

 

2.4 Топографічні зйомки. 

Види зйомок. Вибір масштабу зйомок та висотного перетину рельєфу. 

Теодолітна зйомка, особливості її застосування і виконання. Висотна зйомка 

поверхні. Тахеометрична і мензульна зйомки місцевості.  

 

2.5 Основи космо- та аерофотозйомки. 

      Дистанційні методи вивчення земної поверхні. Фізичні основи дистанційних 

вимірювань. Аерофотозйомка місцевості і методика її виконання для 

картографування.  

3.  Фізика атмосфери 

3.1 Склад та будова атмосфери   

 

Основні та змінні газові компоненти атмосфери. Принципи розподілу 

атмосфери на шари.  

Поля метеорологічних величин та їх характеристики . Рівняння стану 

сухого та вологого повітря. Поняття про повітряні маси та атмосферні фронти. 
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3.2 . Основи статики атмосфери 

Основне рівняння статики. Барометричні формули та властивості  

однорідної , ізотермічної та політропної  атмосфери. Просторово-часове 

змінювання атмосферного тиску. Абсолютна і відносна висоти ізобаричних 

поверхней. Форми баричного рельєфу. 

 

3.3 . Основи  динаміки атмосфери 

Сили, що діють в атмосфері на частку повітря. Рівняння руху 

турбулентної атмосфери. Геострофічний вітер.Вплив сил тертя на рух повітря. 

 

3.4 . Основи термодинаміки атмосфери  

Перший принцип термодинаміки пристосований до атмосфери.. 

Адіабатичний процес у сухому повітрі та вологому повітрі з ненасиченою 

водяною парою. Вологоадіабатичний процес у повітрі.  

Умови вертикальної термічної стійкості атмосфери. Термодинамічні 

графіки. Аерологічна діаграма.  

 

3.5  Промениста енергія в атмосфері 
Закони випромінювання: закони Кірхгофа,  Віна, Стефана – Больцмана. 

Функція Планка. Загальні відомості про Сонце та сонячне випромінювання. 

Поглинання, розсіювання,  відбиття сонячної радіації в атмосфері, та земною 

поверхнею. Радіаційний баланс підстильної поверхні 

 

3.6    Тепловий стан діяльної  поверхні Землі та атмосфери 

Тепловий  баланс земної поверхні. Теплообмін у грунті та воді. 

Турбулентний стан атмосфери. Приземний шар. Турбулентний потік тепла у 

приземному шарі. Розподіл температури повітря з висотою у приземному 

шарі. Тепловий баланс атмосфери.  

3.7     Вода в атмосфері 
Фізичні властивості льоду, води і водяної пари. Загальні умови фазових 

переходів води в атмосфері. Розподіл вологості повітря з висотою в 

тропосфері.Хмари, опади, тумани:  загальні характеристики, класифікації. 

3.8 Атмосферна оптика 

Оптичні явища, що спричиняються поглинанням та розсіюванням сонячної 
радіації. Видимість в атмосфері. Оптичні явища в хмарах, туманах та опадах.  

3.9 Атмосферна електрика 

Іонізація атмосфери. Електричне поле і умови виникнення  блискавок у 

грозових хмарах.. 

4. Фізична гідрологія 

 

4.1 Фізична гідрологія та її задачі 
Методи вивчення водних об’єктів. Основні фізичні властивості води. 

Кругообіг води на Земній кулі. Водний баланс. Стік води. Одиниці стоку.  
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4.2  Формування поверхневих вод суші 
Характеристики опадів та деякі їх закономірності. Способи вимірювання 

опадів та розрахунок їх середньої кількості на водозборі. Сніговий покрив та 

його основні характеристики. 

Випаровування з водної поверхні та методи його розрахунку. Сумарне 

випаровування з поверхні басейну. 

 

4.3   Закономірності, що визначають процеси взаємодії поверхневих та 

підземних вод 

Види води у грунті. Поняття про інфільтрацію атмосферних опадів у 

грунт. Підземні води, їх характеристика та режим. Взаємозв’язок підземних та 

руслових вод.  

 

4.4   Гідрологія річок 

Гідрографічна мережа. Річка. Рівнинні та гірські річки. Річкова мережа. 

Морфометричні характеристики річок: довжина, звивистість, уклон. Густота 

річкової мережі. Поняття про річковий басейн. Поверхневий та підземний 

водозбори. Морфометричні та характеристики характеристики водозборів 

Поняття про річкову долину.Визначення поняття річкове русло. Характерні 

руслові утворення. Повздовжній профіль річки та його типи. 

 

4.5 Живлення річок та водний режим. 

Основне джерело живлення річок. Снігове, дощове, підземне та 

льодовикове живлення. Класифікація річок за видами живлення. 

 

4.6 Тепловий та льодовий режим річок. 

Визначення поняття тепловий режим. Річний термічний цикл. Розподіл 

температури води за довжиною річки та живим перерізом. Визначення поняття 

льодовий режим та його фази.  

 

4.7 Озера 

Визначення поняття озеро та водосховище. Типи озерних улоговин за 

походженням. Особливості термічного режиму. Вплив озер на річковий стік. 

 

4.8  Болота 

Визначення поняття болото. Умови утворення боліт. Вплив боліт на 

річковий стік. Вплив осушення на стік з боліт. 

5. Гідрологічні прилади та спостереження 

 

5.1 Організація гідрологічних спостережень 

 Гідрологічні спостереження на річках, озерах та водосховищах, та їх 

місце серед гідрометеорологічних дисциплін. Режим рівнів води та сутність 

водомірних спостережень. Вимоги до ділянки водомірних спостережень. 

Обладнання гідрологічного посту.Сутність та задачі вимірювання глибин. 
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Методи та прилади до вимірювання глибин.  

 

5.2. Швидкості течії та витрати води 

  Методи вимірювань швидкості течії води. Визначення середньої 

швидкості течії води у точці, на вертикалі та у поперечному перерізі потоку. 

Методи вимірювань витрат води (безпосередні і посередні). Способи вимiрiв 

витрат води на великих та малих річках. Обробка матеріалів вимірювань витрат 

води. 

 

5.4. Твердий стік та спеціальні види спостережень 

Основнi характеристики твердого стоку. Прилади для вiдбору проб води з  

зваженими наносами. Вимiри витрат зважуваних наносiв та розчинених 

речовин. Прилади для вiдбору проб рухомих наносiв. Виміри витрат рухомих 

наносiв. Вiдбор проб донних вiдкладин. 

    Спостереження за елементами зимового режиму водних об’єктів. Вимiри 

температури води у рiчках, озерах та водосховищах. Визначення хiмiчного 

складу, забруднення та фiзичних властивостей води. Застосування космiчних та 

авiацiйних методiв до вивчення гiдрологiчного режиму. 

 

 

6. Метеорологічні прилади та спостереження 

 

6.1  Методи  вимірювання  температури  середовища  при   

            метеорологічних  спостереженнях. 

Загальна характеристика методів вимірювання температури. Обладнання, 

принцип дії та функція перетворення термометрів різних видів, їх переваги і 

недоліки. 

 

6.2   Методи  вимірювання   атмосферного   тиску   при  

              метеорологічних  спостереженнях. 

Фізичні основи і характеристика методів вимірювання атмосферного 

тиску. Методи вимірювань з використанням барометрів різних типів. 

Особливості вимірювання атмосферного тиску при аерологічних 

спостереженнях. 

 

6.3 Методи вимірювання вологості повітря при метеорологічних      

          спостереженнях. 

 

Фізичні основи і загальна характеристика методів вимірювання вологості 

повітря. Психрометричний метод.  Обладнання та принцип дії психрометрів. 

Метод точки роси. Обладнання та принцип дії конденсаційних гігрометрів.  

 

6.4 Методи  вимірювання  елементів  повітряних  потоків  при  

            метеорологічних  спостереженнях. 

Методи вимірювання швидкості повітряного потоку. Анемометри. 
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Методи вимірювання напрямку потоку. Вторинні перетворювачі румбометрів. 

Флюгерки.  

 

6.5  Методи  вимірювання  опадів  при  метеорологічних          

                                       спостереженнях. 

Методи вимірювання висоти нижньої границі хмар, опадів і 

випаровувань. Методи вимірювання опадів і сніжного настилу. Вимірювання 

випаровування. 

 

6.6  Методи вимірювання метеорологічної дальності видимості 
 Поняття про метеорологічну дальність бачення. Візуально-

інструментальні методи вимірювання дальності бачення. 

 

6.7 Методи вимірювання променевої енергії при метеорологічних 

спостереженнях 

 Актинометрія. Методи вимірювання розсіяної, відбитої та сумарної 
сонячної радіації. 

 

6.8 Методи вимірювання вмісту озону в повітрі при метеорологічних 

спостереженнях 

 Оптичні, електрохімічні, хемолюмінісцентні  методи і прилади. 

Озонозонди. 

 

6.9 Методи вимірювання радіоактивності навколишнього середовища  при 

метеорологічних спостереженнях 

Методи відбору проб аерозолів, випадань, грунту і води. Радіометрічні 

прилади радіоактивної дозометрії. 

 

6.10 Методи вимірювання забруднення  навколишнього середовища  при 

метеорологічних спостереженнях 

 Основні методи вімірювання забруднень: електрохімічний, 

електрофізичний, іонізаційний, спектричний. 

 

6.11 Методи автоматичних дистанційних вимірювань  метеорологічних 

елементів 

 Загальні відомості про дистанційні методи вимірювань метеорологічних 

елементів. Автоматичні метеорологічні станції, призначення, принцип дії. 
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