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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Глибинна геоелектрика є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « 
бакалавр » галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 040103 
«Геологія», спеціалізацій: «Геофізика», «Гідрогеологія», «Геохімія та 
мінералогія», «Геоінформатика», «Геологія нафти і газу». (назва спеціалізацій) 

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією: «Геофізика», 
«Гідрогеологія», «Геологія нафти і газу», «Геохімія і мінералогія», 
«Геоінформатика», «Геологія» 
Викладається у 2 семестрі 1 курсу  магістрів в обсязі – 90 год.1 ( 3 кредитів 
ECTS)2 зокрема: лекції – 16 год., лабораторні – 10  год., самостійна робота – 60 
год. і консультації – 4 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 1 модульна 
контрольна робота. Завершується дисципліна – іспитом. 
Мета дисципліни – ознайомлення з сучасними методами дослідження 
геоелектричних параметрів глибинних верств Землі – земної кори, верхньої та 
нижньої мантії,  астеносфери та їх зв’язок з геологічною будовою та 
тектонічними процесами, що протікали та протікають в надрах Землі, з фізико-
математичними основами електромагнітних методів; загальними принципами 
будови апаратури та методики проведення польових робіт; підходами до 
розв’язку прямих та зворотних задач; прийомами якісної та кількісної 
інтерпретації; областями застосування геоелектричних методів; основними 
геолого-геоелектричними критеріями при пошуках та розвідці родовищ 
корисних копалин, вивченням сейсмічної небезпеки.В рамках цього курсу 
будуть також показані основні результати, що отримані за останні роки в 
результаті геоелектричних досліджень в різних регіонах Землі. 

Завдання – ознайомлення студентів з новітними теоретичними, 
методичними, аппаратурними технологіями, оброблюючими програмними 
комплексами та інтерпретаціонними методиками. 

Структура курсу – два змістових модулі. Перший присвячений 
ознайомленню з методикою числового моделювання магнітотеллуричного та 
магнітоваріаційного полів. Розглядаються теоретичні основи електромагнітних 
методів, методика їх виміру, фізичні властивості гірських порід, які впливають 
на цих поля. Характеризуються способи інтерпретації і області їх застосування. 
Другий модуль розглядає електромагнітні дослідження України. Викладаються 
експериментальні МТ- та МВ- дослідження, побудова глибинних двовимірних, 
квазітривимірних та тривимірних моделей земної кори та верхньої мантії 
України, регіональні аномалії високої електропровідності земної кори та 
верхньої мантії Землі та їх природа. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: фізико-математичні основи усіх базових геоелектричних методів;  

загальні принципи будови апаратури та методики проведення польових робіт; 
підходи до розв’язку прямих та зворотних задач геофізики; основи 
комплексування геоелектричних методів при пошуках та розвідці родовищ 
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корисних копалин, моніторингу геологічного середовища; 
вміти: працювати з геоелектричними приладами, що вивчалися протягом 

семестру; володіти методикою проведення експериментальних робіт; вміти 
розраховувати аномальні поля та будувати тривимірні геоелектричні моделі; 
виконувати якісну та кількісну інтерпретацію експериментальних 
геоелектричних даних. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна «Глибинна 
геоелектрика» є складовою циклу природничо-наукової підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (6.040103). 

Зв’язок з іншими дисциплінами –  дисципліна «Глибинна геоелектрика» є 
базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «петрофізика», 
«гравіметрія», «магнітометрія», «сейсмометрія», «електрометрія», «ядерна 
геофізика», «геофізичні дослідження свердловин» «комплексування 
геофізичних методів». 
 

     (назва дисципліни) 
(зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 
 
  (шифр і назва напряму підготовки)  
(нормативна, за вибором)  
 
  (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS 
відповідає 108 год.). 
          (зазначається загальний обсяг) 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ 1) входять теми 1 - 3, у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 4 

– 5, а у змістовий модуль 3 (ЗМ 3) – теми 6 - 8. Обов’язковим для іспиту є  здача усіх 
лабораторних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:1   

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  
Min. – 7 
балів 

Max. – 
20 бали 

Min. – 6 
бали 

Max. – 
20 балів 

Min. – 
7 бали 

Max. – 20 
балів 

Модульна контрольна робота  3 5 3 5 3 5 
Виконання лабораторних робіт 9 15 9 15 9 15 

„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум –  20 балів до складання іспиту не допускаються, рекомендований мінімум – 36 балів.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Змістовий 
модуль3 

іспит  Підсумкова оцінка 

Мінімум 12 12 12 24 60 
Максимум 20 20 20 40 100 

  
При цьому, кількість балів: 

• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             ) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 
       (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

 
 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу 
від 1 жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, 

які читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1.    Методика числового моделювання магнітотеллуричного 

та магнітоваріаційного полів 
Вступ   Мета та актуальність глибинних геоелектричних методів……..( 2  год.) 
ТЕМА 1. Фізико-математичні основи електромагнітних методів..………( 25 год.)1 

Головні методи дослідження кори та верхньої мантії Землі. 
Задачи глибинних геоелектричних методів Принципова 
можливість та теорія метода магнітотеллуричного зондування. 
Гальваничні та індукційні спотворення кривих МТЗ. Метод 
магнітоваріаційного профілювання та його особливості. Методи 
числового моделювання квазістаціонарних електромагнітних 
полів. Двовимірне моделювання. Квазітривимірне плівкове 
моделювання. Тривимірне моделювання. Методика побудови 
глибинних геоелектричних моделей. Аналіз теоретичних 
моделей. Моделі середи та програмні комплекси, які 
забезпечують моделювання магнітоваріаційних полів. 
Спотворення кривих МТЗ приповерхневими та глибинними 
гальванічними ефектами. Частотні характеристики аномальних 
полів геомагнитних варіацій в умовах тривимірної 
геоелектричної середи. Моделювання магнітотеллуричного поля 
анізотропної середи. Тривимірне теоретичне моделювання 
глибинних структур. Теоретичні розрахунки тривимірних 
моделей розподілу питомого електричного опору структур, що 
містять провідні розломи, що характеризуються поверховим і 
глибинним закладенням. Чутливість магнітоваріаційного 
профілюванння в умовах різкого обмеження витягнутості 
провідників. Магнітотеллуричні і магнітоваріаційні поля в 
умовах сильно витягнутих структур, в яких питомий 
електричний опір змінюється по простяганню. 

ТЕМА 2. Спостередження та обробка електромагнітного поля Землі……( 28  год.) 
Аппаратура та обладнання для глибинних електромагнітних 
спостережень. Методика проведення польових робіт. Обробка 
даних МТЗ і МВП. Система обробки магнітотелуричних і 
магнітоваріаційних даних PRC_MTMV. Обробка за 
допомогою програми PTS. Одновимірна інверсія 
магнітотелуричного поля у точці спостережень. 

Тема 3. Природа електропровідності земної кори та верхньої мантії .. ( 9  год.) 
Електропровідність земної кори. Електронні провідники. Іонні 
провідники. Проникність та електропровідність гірських порід. 
Зв’язок електропровідності з геологічними процесами. Зв’язок 
інтегральної провідності земної кори із твердими 
провідниками. Електропровідність мантії Землі. 
Електропровідність і плавлення порід мантії. Зв’язок 
електропровідності мантії з  поліморфними переходами. 
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Механізми електропровідності земної кори та мантії. 
Анізотропія геоелектричних властивостей  

Змістовий модуль 2.  Електромагнітні  дослідження України  
ТЕМА 4.  Електропровідність земної кори та верхньої мантії території України 
……………………………………………………………….……………….( 26  год.) 

Експериментальні МТ- та МВ- дослідження. Побудова 
глибинних моделей (2D, квазі3D, 3D) земної кори та верхньої 
мантії України: Карпатський регіон та прилеглі області, західна 
частина України, центральна частина України  (Кіровоградська 
аномалія та суміжні регіони), східна частина України, 
Донецький бассей, ДДЗ, Кримський регіон. Геоелектрична 
“астеносфера” України та суміжних регіонів. Регіональні 
аномалії високої електропровідності земної кори та верхньої 
мантії Землі Дослідження геофізичних параметрів літосфери 
сейсмоактивних и асейсмічних регіонів. Внутрішньоплитові 
землетруси. Проявлення  сейсмічної активності та регіональні 
аномалії глибинної високої електропровідності в земній корі та 
верхній мантії на прикладі Австралії, Північної та Південної 
Америк, Африці, Євразії, Східноєвропейської платформи. 
Внутрішньоплитові землетруси та аномалії високої 
електропровідності платформної території України. Швидкісна 
будова мантії під Добруджею. Розподіл електропровідності в 
надрах Північної Добруджі та Переддобрузького прогину. 
Побудова 3D геоелектричної моделі. Тривимірна 
геоелектрична модель. Прояв сейсмічності на території 
Північної Добруджі і Переддобрузького прогину. Швидкісна 
будова мантії під Кримським півостровом. Розподіл 
електропровідності в надрах Кримського півострову. Глибинна 
геоелектрична модель тектоносфери Криму. Геоелектричні 
критерії алмазоносності кори та верхньої мантії Землі. 
Геоелектричні аномалії та алмазоносність УЩ. Прогнозування 
корисних копалин у докембрії на основі створення геолого-
геофізичних моделей шовних зон УЩ. Тривимірна 
геоелектрическая модель земної кори Кіровоградського 
рудного району УЩ та корисні копалини. Аномалії 
електропровідності УЩ як зони можливого проявлення 
глибинних флюідів.  
лекцій (П.Г.)) 

1 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних 
(семінарських, лабораторних) і самостійної роботи. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лаб. с/р конс. 

Змістовий модуль 1.  Методика числового моделювання магнітотеллуричного та 
магнітоваріаційного полів  

1 Вступ. Мета та актуальність глибинних геоелектричних 
методів  2    

 Тема 1.  Фізико-математичні основи електромагнітних 
методів                                                        (25 год.) 4 4 16 1 

2 Головні методи дослідження кори та верхньої мантії Землі. 2  8  

 Лабораторне заняття 1. Якісна інтерпретація даних МТЗ та 
МВП  2   

3 Методи числового моделювання квазістаціонарних 
електромагнітних полів.  2  8  

 
Лабораторне заняття 2. Моделі середи та програмні 

комплекси, які забезпечують моделювання 
електромагнітних полів. 

 2   

 Консультація    1 

 Тема 2.  Спостередження та обробка електромагнітного поля 
Землі                                                                   (28 год.) 2 6 20  

4 Методика проведення польових робіт. Обробка даних МТЗ і 
МВП. 2  20  

 Лабораторне заняття 3.Аппаратура та обладнання для 
глибинних електромагнітних спостережень.  2   

 
Лабораторне заняття 4. Система обробки 

магнітотелуричних і магнітоваріаційних даних 
PRC_MTMV. 

 2   

 Лабораторне заняття 5. Обробка за допомогою програми 
PTS.  2   

 Тема 3.  Природа електропровідності земної кори та 
верхньої мантії Землі                                           (9 год.) 2  6 1 

5 Природа електропровідності земної кори та верхньої мантії 2  6  

 Консультація    1 

 Модульна контрольна робота 1   2  

Змістовий модуль 2. Електромагнітні  дослідження України   

 Тема 4.  Електропровідність земної кори та верхньої мантії 
території України                                               (26 год.) 6  18 2 

6 Експериментальні МТ- та МВ- дослідження. Аномалії 
електропровідності території України 2  6  

7 Землетруси платформної частини України, їх можливі 
зв´язки з аномально провідними структурами.  2  6  

8 Результати геоелектричних досліджень методами АМТЗ та 
МТЗ та прогнозування корисних копалин УЩ. 2  6  
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 Консультація     2 

 ВСЬОГО 16 10 60 4 
Загальний обсяг 90  год.,1 в тому числі: 
Лекцій –  16  год. 
Лабораторні –   10    год. 
Самостійна робота –    60   год. 
Консультації –    4   год. 
 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 

2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального 
плану. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Методика числового моделювання магнітотеллуричного та 

магнітоваріаційного полів 
 

Лекція 1. Вступ: Мета та актуальність глибинних геоелектричних методів (2  
год.) 
Суть глибинних геоелектричних методів. Місце глибинних геоелектричних 
методів серед інших методів геофізики. Методи геоелектрорзвідки. 
Електромагнітні методи. 

 
ТЕМА 1.   Фізико-математичні основи електромагнітних методів                          

– (  25  год.) 1 
 

Лекція 2.  Головні методи дослідження кори та верхньої мантії Землі –    2  
год. 

Задачи глибинних геоелектричних методів Принципова можливість та теорія 
метода магнітотеллуричного зондування. Гальваничні та індукційні 
спотворення кривих МТЗ. Метод магнітоваріаційного профілювання та його 
особливості.  
Лабораторне заняття 1. Якісна інтерпретація даних МТЗ та МВП  - 2 год. 
1. Фізико-математичні основи електромагнітних методів  
2. Амплітудні та фазові криві МТЗ   
3. Спотворення кривих МТЗ приповерхневими гальванічним ефектом 
4. Спотворення кривих МТЗ глибинними  ефектами  
5. Гальваничні та індукційні спотворення кривих МТЗ. 
6. Частотні характеристики аномальних полів методу МВП. 
7. Комплексні індукційні типпери 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 

1. Варіації природного електромагнітного поля Землі  
2. Фізичні основи застосування магнітотеллурикі для вивчення літосфери і 

астеносфери 
3. Інтерпретація даних МТЗ та МВП  

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке скін-еффект? 
2. Дати визначення моделі МТЗ. 
3. Що таке ТЕ- та ТМ-моди? 

 
 

Лекція 3. Методи числового моделювання квазістаціонарних 
електромагнітних полів –  2  год. 

Двовимірне моделювання. Квазітривимірне плівкове моделювання. Тривимірне 
моделювання. Методика побудови глибинних геоелектричних моделей. Аналіз 
теоретичних моделей. 
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Лабораторне заняття 2. Моделі середи та програмні комплекси, які 
забезпечують моделювання електромагнітних полів. - 2 год. 

1. Нормальний геоелектричний розріз СЄП 
2. Нормальний геоелектричний розріз УЩ 
3. Нормальний геоелектричний розріз альпійських структур 
4. Нормальний геоелектричний розріз кімерійських структур 
5. Пакет програм кінцево - різницевого моделювання електромагнітних полів FDM2D  
6. Пакет програмного забезпечення квазі - 3D плівкового моделювання SW_IEM3D  
7. Пакет програмного забезпечення тривимірного моделювання низькочастотних 

електромагнітних полів, використовуваних в методах МТЗ і МВП - Mtd3fwd 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 

1. Побудувати 3D теоретичну модель 
2. Створити файли Mod1dw1, Periods, Mod3dw2 
3.  Розрахувати електромагнітного поля теоретичної моделі  
4. Отримати файл Mod3dw2.rzlt 
5. Розрахувати та візуалізувати амплітудні та фазові криві МТЗ та дійсні та уявні 

індукційні параметри 

Контрольні запитання та завдання  
1. Окреслити недоліки та переваги чисельних методів розв'язання прямих задач 
2. Особливості побудови геоелектричних 3D моделей 
3. Характерні ознаки магнітотеллуричних і магнітоваріаційних полів в умовах сильно 
витягнутих структур, в яких питомий електричний опір змінюється по простяганню. 
 

Рекомендована література:1 
1. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Магнитотеллурическое зондирование 
горизонтально-однородных сред. – М.:Недра, 1991. – 250 с. 
2. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Модели и методы магнитотеллурики. – 
М.:Научный мир, 2009. – 680 с. 
3. Бердичевский М.Н., Жданов М.С.Интерпретация аномалий переменного 
электромагнитного поля Земли. – М.:Недра, 1981. – 327 с. 
4. Ваньян Л.Л., Будковская А.И. Магнитотеллурическое зондирование слоистых сред. - 
М.:Недра, 1980. – 226 с. 
5. Mackie R.L., Smith J.T. and Madden T.R. Three dimensional electromagnetic modeling 
using finite difference equations:  the magnetotelluric example.// Radio Science. ⎯  1994. ⎯ 29. 
⎯ Р. 923-935 
6. В.В. Белявский, Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик, В.В. Сухой. Электромагнитные методы 
при изучении Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Знання, 2001, 228 с.  
7. Кулик С.Н., Бурахович Т.К. Магнитовариационные и магнитотеллурические 
параметры  продольно-неоднородных структур Физика Земли, т.46,  №9, 2010, С. 27-34. 

студента. 
2 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 

ТЕМА 2.    Спостередження та обробка електромагнітного поля Землі                   
– ( 28 год.) 

 
Лекція 4. Методика проведення польових робіт. Обробка даних МТЗ і МВП 

–   2 год. 
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Аппаратура та обладнання для глибинних електромагнітних спостережень. 
Методика проведення польових робіт. Обробка даних МТЗ і МВП. Система 
обробки магнітотелуричних і магнітоваріаційних даних PRC_MTMV. Обробка 
за допомогою програми PTS. Одновимірна інверсія магнітотелуричного поля у 
точці спостережень. 

 
Лабораторне заняття 3. Аппаратура та обладнання для глибинних 

електромагнітних спостережень. - 2 год. 
1. Ознайомлення з роботою та параметрами автоматичної цифрової п'ятикомпонентної 

довгоперіодної станції LEMI – 417 
2. Датчики для спостережень - неполяризовані електроди LEMI-701 для довготривалих 

вимірів, супутні матеріали  
3. Орієнтування установки  
4. Синхронізація станцій за допомогою GPS приймача.  

 
Завдання для самостійної роботи       (  8 год.) 

1. Технічні характеристики та головні переваги LEMI – 417 
2. Синхронні МТ/МВ спостереження 
3. Методика проведення електромагнітних спостережень за допомогою LEMI – 417 
4. Галузі застосування LEMI – 417 

Контрольні запитання та завдання  
1. Основні особливості низькочастотної магнітотеллуричної станції  LEMI – 417 
2. Новизна та основні переваги станції LEMI – 417 
3. Характерні ознаки магнітометра та елетрометра 
 

Лабораторне заняття 4. Система обробки магнітотелуричних і 
магнітоваріаційних даних PRC_MTMV - 2 год. 

1. Система обробки магнітотеллуричних і магнітоваріаційних даних ( одноточечних, 
синхронних, виконаних за методом "видаленої бази" ) 

2. Препроцессинг часових рядів 
3. Обробка оптимізованого ряду, для побудови амплітудних і фазових значень імпедансу, 

кривих уявного опору для меридіонального і широтного напрямку  
4. Дисперсія амплітудних і фазових значень імпедансу і уявного опору 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 6  год.) 

1. Оцінювання та аналіз передавальних функцій за допомогою системи PRC_MTMV 
2. Виділення висококогерентного МТ сигналу 
3. Використання «магнітного контролю»  
4. Критерії «граничної мінливості», «взаємності», «високої когерентності» часткових 

оцінок горизонтального МВ відгуку і «граничної амплітуди» типпера 

Контрольні запитання та завдання  
1.  Назвати сучасні методи оцінювання передавальних операторів  
2. Що таке послідовний Фур’є-аналіз відрізків послідовностей варіацій електрмагнітних полів 
3. Що таке сумісний аналіз трьох передавальних операторів  
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Лабораторне заняття 5. Обробка за допомогою програми PTS. - 2 год. 
Одночасний розрахунок  імпедансних та адмітансних оцінок  
Вибір ширини вікна обробки, початкової лінії обробки даних, початкового кута повороту 
полів, їх поляризації, дискретності відліків та кроку повороту. 
Вибір обраного напрямоку, в якому буде проведена обробка  
Аналізуються значення позірного опору в обраному напрямку  
Перевірка справедливісті вихідних теоретичних взаємозв'язків шляхом аналізу когерентності 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 6  год.) 

1. Обирати головні напрямки за полярними діаграмами  
2. Встановити когерентність вхідних і вихідних сигналів  
3. Побудова амплітудних і фазових значень імпедансу, кривих уявного опору 
4. Розрахунок дійсної (Cu) та уявної (Cv) компонент типпера 

Контрольні запитання та завдання  
1. Амплітудно-фазовa  відповідність кривих  
2. Для якого середовища отримуємо інтерпретаційні параметри за результатами програми 
PTS  
3. Порівняти програмні комплекси PRC_MTMV та PTS за методичними рішеннями та 
способами їх реалізації 

 

Рекомендована література: 
1. Бердичевский М.Н. Электрическая разведка методом магнитотеллурического 

профилирования. - М.:Недра, 1968. – 255 с. 
2. Дмитриев В.И., Бердичевский М.Н. Обобщенная модель импеданса.// Физика Земли. – 

2002. - №10. – С. 106-112.  
3. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Магнитотеллурическое зондирование 

горизонтально-однородных сред. – М.:Недра, 1991. – 250 с.  
4. Семенов В. Ю. Обработка данных магнитотеллурического зондирования. М.; " Недра", 

1985 – 133 с. 
5. Varentsov Iv. M. Arrays of simultaneous EM soundings: design, data processing and 

analysis // EM sounding of the Earth’s interior (Methods in geochemistry and geophysics, 
40). New York: Elsevier. 2007. P. 263-277. 

6. Ширков Б.І., Гіщук О.В., Кушнір А.М. Геоелектричні дослідження Белгородсько-
Сумського мегаблоку північного борту Дніпрово-Донецької западини. Геофиз. журн. 
2015. т.37. №5. С. 176-182. 

7. Варенцов Ив.М. Программная система PRC_MTMV для обработки данных 
синхронных МТ/МВ зондирований. Материалы VI Всероссийской школы-семинара 
имени М.Н. Бердичевского и Л.Л. Ваньяна по электромагнитным зондированиям 
Земли – ЭМЗ-2013 [Электронное издание] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука . – Новосибирск : ИНГГ СО 
РАН, 2013. – Режим доступа:  http://emf.ru/ems2013/section1/Варенцов.pdf, свободный. 

8. Пристай А. Н., Проненко В. А., Корепанов В. Е., Ладанивский Б. Т. Роль электрических 
измерений при глубинном магнитотеллурическом зондировании Земли. 
Геофизический журнал. - 2014. - Т. 36, № 6. - С. 173-182. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gfj_2014_36_6_12.pdf 

9. Корепанов В.Е., Трегубенко В.И. Особенности построения и тенденция развития 
современной аппаратуры для МТ и МВ зондирований ⁄⁄ Геофиз.журн. 2009. т.31. №4. 
С. 181–190. 
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ТЕМА 3.    Природа електропровідності земної кори та верхньої мантії  Землі           

– ( 8 год.) 
 
Лекція 5. Природа електропровідності земної кори та верхньої мантії–   2 

год. 
Електропровідність земної кори. Електронні провідники. Іонні провідники. 
Проникність та електропровідність гірських порід. Зв’язок електропровідності з 
геологічними процесами. Зв’язок інтегральної провідності земної кори із 
твердими провідниками. Електропровідність мантії Землі. Електропровідність і 
плавлення порід мантії. Зв’язок електропровідності мантії з  поліморфними 
переходами. Механізми електропровідності земної кори та мантії. Анізотропія 
геоелектричних властивостей. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 6  год.) 

1. Сумарна повздовжня провідність осадових відкладень різних геологічних регіонів 
України 

2. Електропровідність гірських порід, земної кори та верхньої мантії. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. 1. Дати визначення питомому електричному опору 
2. Дати визначення уявному електричному опору, записати вираз його залежності від 

частоти 
3. Від яких складових залежить електропровідність гірських порід 
4. Який зв’язок електропровідності з геологічними процесами.  

 

Рекомендована література: 
1. Ваньян Л.Л., Хайндман Р.Д. О природе электропроводности консолидированной коры 

// Фи-зика Земли. 1996. № 4. С.5-11. 
2. Ваньян Л.Л., Шиловский П.П. Электропроводность и флюидонасыщенность земной 

коры // Астеносфера по комплексу геофизических методов. Киев: Наукова думка, 
1988, - с. 20-25. 1. 

3. Shankland, T. J., A. G. Duba, Yousheng Xu, Brent Poe, and David Rubie, "Electrical 
Conductivity With Depth As Determined By Laboratory Measurements," Proceedings of the 
14th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Sinaia, Romania, Vergiliu, 
Bucharest, 90, (1998). 

4. Neal S.L. Variations in the electrical conductivity of the upper mantle beneath North 
America and the Pacific Ocean. 1998. MS Thesis, Indiana University, Bloomingdale. 

5. Schmuker U. Anomalies of geomagnetic variations in the south-western United States. Bull. 
Scripps Inst. Ocean. 1970.  V.13. P.1-165. 

6. Semenov V.Yu., W. Jozwiak Model of the geoelectrical structure of the mid- and lower 
mantle in the Europe-Asia region. Geoph. J. Int. 1999. 138. Р. 549-552 

7. Semenov V.Yu., Kulik S.N., Logvinov I.M. Estimations of the geoelectrical structure of the 
mantle in Ukraine. Доп. НАНУ. 1996. 12. С. 134-137. 

8. Tarits P. Conductivity and fluids in oceanic mantle. Phys. of the Earth and Plan. Inter. 1986. 
42, №4. P.215-222. 
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9. Omura K. Change of Electrical conductivity of olivine associated with olivine-spinel 
transition . Phys. of the Earth and Plan. Inter. 1991. 65. P.292-307. 

10. Watson E.B., Brenan J.M. Fluids in the lithosphere, 1. Experimentally-determined wetting 
characteristics of CO2-H20 fluids and their implications for fluid transport, host-rock physical 
properties, and fluid inclusion formation, 1987. EPSL. 85. Р. 497-515. 

 
Питання модульної контрольної роботи № 1  

1. Принципова можливість та теорія метода магнітотеллуричного зондування. Гальваничні 
та індукційні спотворення кривих МТЗ.  

2. Метод магнітоваріаційного профілювання та його особливості.  
3. Методи числового моделювання квазістаціонарних електромагнітних полів.  
4. Двовимірне моделювання.  
5. Квазітривимірне плівкове моделювання.  
6. Тривимірне моделювання.  
7. Методика побудови глибинних геоелектричних моделей. 
8. Моделі середи та програмні комплекси, які забезпечують моделювання 

магнітоваріаційних полів.  
9. Спотворення кривих МТЗ приповерхневими та глибинними гальванічними ефектами.  
10. Частотні характеристики аномальних полів методу МВП.  
11. Частотні характеристики аномальних полів геомагнитних варіацій в умовах тривимірної 

геоелектричної середи.  
12. Теоретичні розрахунки тривимірних моделей розподілу питомого електричного опору 

структур, що містять провідні розломи, що характеризуються поверховим і глибинним 
закладенням.  

13. Чутливість магнітоваріаційного профілюванння в умовах різкого обмеження витягнутості 
провідників.  

14. Магнітотеллуричні і магнітоваріаційні поля в умовах сильно витягнутих структур, в яких 
питомий електричний опір змінюється по простяганню. 

15. Аппаратура та обладнання для глибинних електромагнітних спостережень.  
16. Методика проведення польових робіт.  
17. Обробка даних МТЗ і МВП.  
18. Система обробки магнітотелуричних і магнітоваріаційних даних PRC_MTMV.  
19. Обробка за допомогою програми PTS.  
20. Одновимірна інверсія магнітотелуричного поля у точці спостережень 
21. Особливості побудови і тенденція розвитку сучасної апаратури для МТ і МВ зондувань 
22. Електропровідність земної кори.  
23. Електронні провідники.  
24. Іонні провідники.  
25. Проникність та електропровідність гірських порід.  
26. Зв’язок електропровідності з геологічними процесами.  
27. Зв’язок інтегральної провідності земної кори із твердими провідниками.  
28. Електропровідність мантії Землі.  
29. Електропровідність і плавлення порід мантії.  
30. Зв’язок електропровідності мантії з  поліморфними переходами.  
31. Механізми електропровідності земної кори та мантії.  
32. Анізотропія геоелектричних властивостей  
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 1 

1. Присутність електропровідних утворень свідчить про а) певні види мінералів, б) 
енергонасиченість, в) графітизацію, г) розподілі швидкостей сейсмічних хвиль, д) 
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розподілівідмінностей магнітних властивостей, е) розподіл щільності, і) дегідратації 
або частковому плавленні гірських порід 

2. Електромагнітне профілювання це а) спосіб просвічування шаруватої товщі землі 
постійним або змінним електричним струмом б)спосіб дослідження верхньої частини 
розрізу, заснований на вивченні компонент природного або штучного поля уздовж 
профілю при обмеженій або фіксованої глибині проникнення струму в) спосіб 
вимірювання компонент поля в одній або одночасно в декількох точках земної 
поверхні при послідовному збільшенні глибини проникнення електричних струмів 

3. До методів глибинної геоелектрікі відносять а)ВЕЗ, б)АМТЗ, в)ВЕЗ-ВП, г)СЕП, 
д)МТП, ж)ГМТЗ,з)МВП, і)ДЕП, ї) ЧЗ, м)МТЗ, н)ЗС, о)МВЗ 

4. Відображає 1)вплив горизонтальних неоднорідностей 2)геоелектріческого фон 3) 
постережуване на земній поверхні z = 0 до а) Еτ (Ех,Еу) и Н(Нх,Ну,Нz) б) 
Еτn(Ехn,Еуn) и Нn(Нхn,Нуn,Нzn) в) Еτа(Еха,Еуа) и На(Нха,Нуа,Нzа) 

5. Знайти відповідніть:а) б)  в) 

- 1) Діелектрична проникність 2)Електропровідність 3)Магнітна 

проникність 4)Глибина проникнення (скін-шар)  

6. Знайти відповідніть: а)зміни полягають у зменшенні або збільшенні рівня поля 
тривалістю від 0,5 до 2:00 протягом доби 1-3 рази. Амплітуда зростає із збільшенням 
широти. Вони досягають сотень нТл у високих широтах і зменшуються до 10 нТл в 
середніх і низьких широтах б)інтенсивні зміни поля (в магнітних компонентах - до 
багатьох сотень нТл), для яких характерний різкий (протягом перших годин) 
зростання напруженості і її подальший тривалий (тривалістю до декількох діб) спад 
в)варіації геомагнітного поля з періодом рівним тривалості сонячних діб. На графіках 
спектральної щільності поля яскраво проявляються піки на частотах 1,2 і 3 циклів у 
день, тобто 24-, 12- і 8- годинні коливання г) короткоперіодні коливання геомагнітного 
поля в діапазоні частот від сотих часток герц до декількох герц. Вони мають відносно 
малу амплітуду - менше декількох десятків нТл, рідше 100 нТл і за своєю структурою 
поділяються на стійкі або регулярні та нерегулярні.Метод становлення використовує: 
а) гальванічні і індуктивні електроди, б) тільки індуктивні електроди до 
1)атмосферики 2) пульсації, 3) бухтообразние обурення, 4)сонячно-добові варіації 
5)світові магнітні бурі 6)вікові геомагнітні варіації 

7. Аномальне вторинне електромагнітне поле в широкому діапазоні частот збуджується в 
а)повітрі б)погано провідних породах на великих глибинах в) добре провідних 
породах на великих глибинах  

8. Уявний опір це а)стережене електричне поле, нормоване за параметрами установки 
таким чином, щоб в однорідному півпросторі збігалося з питомим опором б) дорівнює 
осредненному на деякому інтервалі глибин питомому опору порід в) характеризує 
здатність речовини перешкоджати проходженню електричного струму 
 

Рекомендована література:  
1. Бердичевский М.Н. Электрическая разведка методом магнитотеллурического 

профилирования. - М.:Недра, 1968. – 255 с. 
2. Дмитриев В.И., Бердичевский М.Н. Обобщенная модель импеданса.// Физика Земли. – 

2002. - №10. – С. 106-112.  
3. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Магнитотеллурическое зондирование 

горизонтально-однородных сред. – М.:Недра, 1991. – 250 с. 
4. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Модели и методы магнитотеллурики. – 

М.:Научный мир, 2009. – 680 с. 
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5. Бердичевский М.Н., Жданов М.С.Интерпретация аномалий переменного 
электромагнитного поля Земли. – М.:Недра, 1981. – 327 с. 

6. Ваньян Л.Л., Будковская А.И. Магнитотеллурическое зондирование слоистых сред. - 
М.:Недра, 1980. – 226 с. 

7. Mackie R.L., Smith J.T. and Madden T.R. Three dimensional electromagnetic modeling 
using finite difference equations:  the magnetotelluric example.// Radio Science. ⎯  1994. 
⎯ 29. ⎯ Р. 923-935 

8. В.В. Белявский, Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик, В.В. Сухой. Электромагнитные методы 
при изучении Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Знання, 2001, 
228 с.  

9. Кулик С.Н., Бурахович Т.К. Магнитовариационные и магнитотеллурические 
параметры  продольно-неоднородных структур Физика Земли, т.46,  №9, 2010, С. 27-
34. 

10. Семенов В. Ю. Обработка данных магнитотеллурического зондирования. М.; " Недра", 
1985 – 133 с. 

11. Varentsov Iv. M. Arrays of simultaneous EM soundings: design, data processing and 
analysis // EM sounding of the Earth’s interior (Methods in geochemistry and geophysics, 
40). New York: Elsevier. 2007. P. 263-277. 

12. Ширков Б.І., Гіщук О.В., Кушнір А.М. Геоелектричні дослідження Белгородсько-
Сумського мегаблоку північного борту Дніпрово-Донецької западини. Геофиз. журн. 
2015. т.37. №5. С. 176-182. 

13. Варенцов Ив.М. Программная система PRC_MTMV для обработки данных 
синхронных МТ/МВ зондирований. Материалы VI Всероссийской школы-семинара 
имени М.Н. Бердичевского и Л.Л. Ваньяна по электромагнитным зондированиям 
Земли – ЭМЗ-2013 [Электронное издание] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука . – Новосибирск : ИНГГ СО 
РАН, 2013. – Режим доступа:  http://emf.ru/ems2013/section1/Варенцов.pdf, свободный. 

14. Пристай А. Н., Проненко В. А., Корепанов В. Е., Ладанивский Б. Т. Роль электрических 
измерений при глубинном магнитотеллурическом зондировании Земли. 
Геофизический журнал. - 2014. - Т. 36, № 6. - С. 173-182. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gfj_2014_36_6_12.pdf 

15. Корепанов В.Е., Трегубенко В.И. Особенности построения и тенденция развития 
современной аппаратуры для МТ и МВ зондирований ⁄⁄ Геофиз.журн. 2009. т.31. №4. 
С. 181–190. Ваньян Л.Л., Хайндман Р.Д. О природе электропроводности 
консолидированной коры // Фи-зика Земли. 1996. № 4. С.5-11. 

16. Ваньян Л.Л., Шиловский П.П. Электропроводность и флюидонасыщенность земной 
коры // Астеносфера по комплексу геофизических методов. Киев: Наукова думка, 
1988, - с. 20-25. 1. 

17. Shankland, T. J., A. G. Duba, Yousheng Xu, Brent Poe, and David Rubie, "Electrical 
Conductivity With Depth As Determined By Laboratory Measurements," Proceedings of the 
14th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Sinaia, Romania, Vergiliu, 
Bucharest, 90, (1998). 

18. Neal S.L. Variations in the electrical conductivity of the upper mantle beneath North 
America and the Pacific Ocean. 1998. MS Thesis, Indiana University, Bloomingdale. 

19. Schmuker U. Anomalies of geomagnetic variations in the south-western United States. Bull. 
Scripps Inst. Ocean. 1970.  V.13. P.1-165. 

20. Semenov V.Yu., W. Jozwiak Model of the geoelectrical structure of the mid- and lower 
mantle in the Europe-Asia region. Geoph. J. Int. 1999. 138. Р. 549-552 

21. Semenov V.Yu., Kulik S.N., Logvinov I.M. Estimations of the geoelectrical structure of the 
mantle in Ukraine. Доп. НАНУ. 1996. 12. С. 134-137. 

22. Tarits P. Conductivity and fluids in oceanic mantle. Phys. of the Earth and Plan. Inter. 1986. 
42, №4. P.215-222. 
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23. Omura K. Change of Electrical conductivity of olivine associated with olivine-spinel 
transition . Phys. of the Earth and Plan. Inter. 1991. 65. P.292-307. 

24. Watson E.B., Brenan J.M. Fluids in the lithosphere, 1. Experimentally-determined wetting 
characteristics of CO2-H20 fluids and their implications for fluid transport, host-rock physical 
properties, and fluid inclusion formation, 1987. EPSL. 85. Р. 497-515. 

 
 
Змістовий модуль № 1 (20 балів) складається з балів за виконані лабораторні 
роботи  (15 балів) і тестової модульної контрольної роботи (5 балів). 
 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
 Електромагнітні  дослідження України  

 
ТЕМА 4.  Електропровідність земної кори та верхньої мантії території 

України  (  26   год.) 
 

Лекція 6. Експериментальні МТ- та МВ- дослідження. Аномалії 
електропровідності території України –  2  год. 

Експериментальні МТ- та МВ- дослідження. Побудова глибинних моделей (2D, 
квазі3D, 3D) земної кори та верхньої мантії України: Карпатський регіон та 
прилеглі області, західна частина України, центральна частина України  
(Кіровоградська аномалія та суміжні регіони), східна частина України, 
Донецький бассей, ДДЗ, Кримський регіон. Геоелектрична “астеносфера” 
України та суміжних регіонів.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 6  год.) 
1. Регіональні аномалії високої електропровідності земної кори та верхньої мантії 
Землі. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Історія геоелектричних досліджень Кіровоградської магнітоваріаційної аномалії  
2. Параметри та природа аномалій високої електропровідності земної кори УЩ 
3. Порівняльна характеристика електропровідності Українського та Канадського щитів 
 
 
Лекція 7. Землетруси платформної частини України, їх можливі зв´язки з 

аномально провідними структурами.–   2  год. 
Дослідження геофізичних параметрів літосфери сейсмоактивних и асейсмічних 
регіонів. Проявлення  сейсмічної активності та регіональні аномалії глибинної 
високої електропровідності в земній корі та верхній мантії на прикладі 
Австралії, Північної та Південної Америк, Африці, Євразії, Східноєвропейської 
платформи. Внутрішньоплитові землетруси та аномалії високої 
електропровідності платформної території України. Швидкісна будова мантії 
під Добруджею. Розподіл електропровідності в надрах Північної Добруджі та 
Переддобрузького прогину. Побудова 3D геоелектричної моделі. Тривимірна 
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геоелектрична модель. Прояв сейсмічності на території Північної Добруджі і 
Переддобрузького прогину. Швидкісна будова мантії під Кримським 
півостровом. Розподіл електропровідності в надрах Кримського півострову. 
Глибинна геоелектрична модель тектоносфери Криму. 
 
Завдання для самостійної роботи       (  6  год.) 
1. Внутрішньоплитові землетруси. 
2. Проявлення  сейсмічної активності та регіональні аномалії глибинної високої 
електропровідності в земній корі та верхній мантії на прикладі Австралії, Північної та 
Південної Америк, Африці, Євразії, Східноєвропейської платформи. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Внутрішньоплитові землетруси та аномалії високої електропровідності платформної 
території України. 
 
Лекція 8. Результати геоелектричних досліджень методами АМТЗ та МТЗ 

та прогнозування корисних копалин УЩ–  2  год. 
Геоелектричні аномалії та алмазоносність УЩ. Прогнозування корисних 
копалин у докембрії на основі створення геолого-геофізичних моделей шовних 
зон УЩ. Тривимірна геоелектрическая модель земної кори Кіровоградського 
рудного району УЩ та корисні копалини. Аномалії електропровідності УЩ як 
зони можливого проявлення глибинних флюідів.  
 
Завдання для самостійної роботи       (  6  год.) 

1. Геоелектричні критерії алмазоносності кори та верхньої мантії Землі. 
2. Використання результатів геоелектричних досліджень для прогнозування 

родовищ корисних копалин на Українському щиті 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Геолого-геоелектричні критерії рудоносності  
2. Результати геоелектричних досліджень УЩ та прогноз розподілу рудоносних 
метасоматитів і диференційованих інтрузій  
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ТИПОВІ  ЗАВДАННЯ  БЛІЦ – ОПИТУВАННЯ (За наявності) 
1. Навести основні складові магнітотеллуричної моделі 
2. Наведіть формулу залежності уявного опору від імпедансу 
3. Запишіть формулу тензора імпедансу 
4. Яким рівнянням задовольняє електромагнітне поле Землі? 
5. Що таке імпеданс? 
6. Наведіть криві уявного опору та фаз импедансу, що характеризують геоелектричну 

структуру тектоносфери 
7. Охарактеризуйте импедансні полярні діаграмми 
8. Наведіть визначення головних значень та головних направлень тензора імпедансу 
9. Що таке магнітоваріаційні функції відгуку? 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Принципова можливість та теорія метода магнітотеллуричного зондування.  
2. Гальваничні та індукційні спотворення кривих МТЗ.  
3. Метод магнітоваріаційного профілювання та його особливості.  
4. Методи числового моделювання квазістаціонарних електромагнітних полів.  
5. Двовимірне моделювання.  
6. Квазітривимірне плівкове моделювання.  
7. Тривимірне моделювання.  
8. Методика побудови глибинних геоелектричних моделей. 
9. Моделі середи та програмні комплекси, які забезпечують моделювання 

магнітоваріаційних полів.  
10. Спотворення кривих МТЗ приповерхневими та глибинними гальванічними ефектами.  
11. Частотні характеристики аномальних полів методу МВП.  
12. Частотні характеристики аномальних полів геомагнитних варіацій в умовах 

тривимірної геоелектричної середи.  
13. Теоретичні розрахунки тривимірних моделей розподілу питомого електричного опору 

структур, що містять провідні розломи, що характеризуються поверховим і глибинним 
закладенням.  

14. Чутливість магнітоваріаційного профілюванння в умовах різкого обмеження 
витягнутості провідників.  

15. Магнітотеллуричні і магнітоваріаційні поля в умовах сильно витягнутих структур, в 
яких питомий електричний опір змінюється по простяганню. 

16. Аппаратура та обладнання для глибинних електромагнітних спостережень.  
17. Методика проведення польових робіт.  
18. Обробка даних МТЗ і МВП.  
19. Система обробки магнітотелуричних і магнітоваріаційних даних PRC_MTMV.  
20. Обробка за допомогою програми PTS.  
21. Одновимірна інверсія магнітотелуричного поля у точці спостережень. 
22. Кіровоградська магнітоваріаційна аномалія.  
23. Карпатська магнітоваріаційна аномалія.  
24. Області аномально високої електропровідності УЩ. 
25. Області аномально високої електропровідності склонів УЩ та суміжних територій.  
26. Області аномально високої електропровідності Прип´ятського прогину, ДДЗ та 

Донецького бассейну. 
27. Області аномально високої електропровідності территорії Скифської плити та 

Гірського Криму.  
28. Геоелектрична “астеносфера” України та суміжних регіонів. 
29. Дослідження геофізичних параметрів літосфери сейсмоактивних и асейсмічних 

регіонів.  
30. Внутрішньоплитові землетруси.  
31. Проявлення  сейсмічної активності та регіональні аномалії глибинної високої 

електропровідності в земній корі та верхній мантії на прикладі Австралії, Північної та 
Південної Америк, Африці, Євразії, Східноєвропейської платформи.  

32. Внутрішньоплитові землетруси та аномалії високої електропровідності платформної 
території України.  

33. Сейсмічність західної частини УЩ та ВПП. Тектонічні землетруси району 
Чернівецько-Коростенської та Коростенської аномалій електропровідності. 
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Тривимірна геоелектрична модель Могилів-Подільсько-Новодністровської 
сейсмонебезпечної зони.  

34. Сейсмотектонічні умови району Криворізьких землетрусів та Кіровоградська аномалія 
електропровідності.  

35. Внутрішньоплитова сейсмічність східної частини України. Тектонічні землетруси 
району Приазовської аномалії. Тектонічні землетруси району ДДЗ та Донбаської 
аномалії електропровідності.  

36. Ймовірні джерела зниженного опору всередені земної кори, які сприяють землетрусам. 
37. Швидкісна будова мантії під Добруджею. Розподіл електропровідності в надрах 

Північної Добруджі та Переддобрузького прогину.  
38. Побудова 3D геоелектричної моделі. Тривимірна геоелектрична модель. Прояв 

сейсмічності на території Північної Добруджі і Переддобрузького прогину.  
39. Швидкісна будова мантії під Кримським півостровом. Розподіл електропровідності в 

надрах Кримського півострову.  
40. Глибинна геоелектрична модель тектоносфери Криму.  
41. Електропровідність земної кори.  
42. Електронні провідники.  
43. Іонні провідники.  
44. Проникність та електропровідність гірських порід.  
45. Зв’язок електропровідності з геологічними процесами.  
46. Зв’язок інтегральної провідності земної кори із твердими провідниками.  
47. Електропровідність мантії Землі.  
48. Електропровідність і плавлення порід мантії.  
49. Зв’язок електропровідності мантії з  поліморфними переходами.  
50. Механізми електропровідності земної кори та мантії.  
51. Анізотропія геоелектричних властивостей  
52. Геоелектричні критерії алмазоносності кори та верхньої мантії Землі.  
53. Геоелектричні аномалії та алмазоносність УЩ.  
54. Прогнозування корисних копалин у докембрії на основі створення геолого-

геофізичних моделей шовних зон УЩ.  
55. Тривимірна геоелектрическая модель земної кори Кіровоградського рудного району 

УЩ.  
56. Корисні копалини КРР та аномалії електропровідності.  
57. Аномалії електропровідності УЩ як зони можливого проявлення глибинних флюідів.  

 


