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ВСТУП 

Дисципліна “Геологічна інтерпретація геофізичних даних” —  

навчальний курс для підготовки студентів, що викладається на 3 курсі у І-му 

семестрі ОКР ―Бакалавр‖ в обсязі 144 години (34 год. — лекції, 34 год. — 

лабораторні заняття, 76 год. — самостійна робота). 

Закінчується вивчення курсу заліком. 

За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 1,5 

кредит ECTS. 

Дана програма орієнтована на підготовку студентів, що навчаються за 

спеціалізацією ―Геоінформатика‖. 

Мета: ознайомлення студентів із основними засадами і принципами 

геологічної інтерпретації геофізичних полів зумовлених об'єктами різної 

геологічної природи. 

Завдання: вивчити та засвоїти теорію відображення аномальних 

геологічних об'єктів у відповідних геофізичних полях та основні методи 

геологічної інтерпретації геофізичних полів. 

 

Вимоги до знань та вмінь студента 

Студент повинен знати: 

 основи теорії геофізичних полів Землі; 

 основні характеристики гірських порід; 

 методи і методики розв'язку прямої і оберненої задачі геофізики; 

 основи кількісного аналізу геофізичних аномалій; 

 методику інтерпретації геофізичного поля над аномальними об'єктами. 

Студент повинен вміти: 

 оперувати з складовими геофізичних полів, робити відповідні розрахунки; 

 моделювати аномальний об'єкт набором елементарних джерел; 

 розв'язувати пряму задачу від елементарних тіл; 

 розв'язувати обернену задачу для набору елементарних тіл; 

 розв'язувати практичні задачі геологічної інтерпретації геофізичних полів. 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

―Геологічна інтерпретація геофізичних полів‖ є складовою циклу підготовки 

фахівців ОКР ―Бакалавр‖ зі спеціалізації ―Геоінформатика‖. 
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Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна 

дисципліна “Геологічна інтерпретація геофізичних полів” оцінюється за 

модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 1 (одного) змістовного 

модуля. В межах змістовного модуля передбачені наступні форми поточного 

контролю: усна відповідь, домашня письмова робота, захист виконаних 

лабораторних робіт, модульна контрольна робота. Максимальна кількість балів, 

що може бути набрана в змістовному модулі наведена в наступній таблиці: 

Форми поточного 

контролю 

 

 

Змістовий модуль 

Опитування 

Домашня 

письмова 

робота 

Захист виконаних 

лабораторних 

робіт 

Модульна 

контрольна 

робота 

Разом 

Змістовий модуль 10 10 25 25 70 

 70 

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю сумарна 

кількість балів, набраних студентом за один змістовий модуль, є меншою за 35, 

то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі 

види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни «Геологічна 

інтерпретація геофізичних полів». 

Залік проводиться після завершення семестру згідно навчального плану. 

Максимальна кількість балів, що може набрати студент на заліку – 30. Необхідні 

умови допуску до складання заліку: а) виконання та захист студентом усіх 

лабораторних робіт; б) кількість пропущених без поважних причин занять не 

повинна бути більшою за 20 % від загальної кількості занять; в) сумарна 

кількість балів, набраних студентом за один змістовний модуль, є більшою за 35. 

Результати навчальної діяльності студентів за весь курс (включаючи залік) 

оцінюються за 100-бальною шкалою, тобто за результатами семестру студент 

отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою. Підсумкова оцінка 

розраховується як сума кількості балів, отриманих студентом за  змістовний 

модуль та залік. Розрахунок виконується за наступною формулою: 

ПО = ЗМ + ЗЛК 

де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – кількість балів, отримана студентом за 

змістовий модуль; ЗЛК – кількість балів, отримана студентом за залік. 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
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35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» («достатньо»); 

65-74 – «задовільно»; 

75-84 – «добре»; 

85-89 – «добре» («дуже добре»); 

90-100 – відмінно. 

Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

90-100 5 відмінно 

85-89 
4 добре 

75-84 

65-74 
3 задовільно 

60-64 

35-59 
2 незадовільно 

1-34 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лабораторні 

роботи 

Самостійна 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

1. Геологічна інтерпретація геофізичних 

полів 
34 34 76 

Модульна контрольна робота    

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

Тема 1. Геологічна інтерпретація геофізичних полів (68 год.) 

 

Лекція 1 2 год. Магнетизм і його природа. Математична теорія магнітного поля. 

Магнетики. Діамагнетики. Парамагнетики. Феромагнетики. Одиниці 

виміру магнітних полів. 

Лаб. робота 2 год. Основні принципи та оператори в мові програмування ObjectPascal 

(Delphi), як основа створення алгоритмів та програм для моделювання 

геологічних об’єктів. 

Самостійна 

робота 

5 год. Основні принципи та оператори в мові програмування 

ObjectPascal(Delphi), як основа створення алгоритмів та програм для 

моделювання геологічних об’єктів.Алгоритми сортування, порівняння 

ефективності методів сортування в цій мові програмування 

   

Лекція 2 2 год. Магнітне поле Землі, його структура, аналітичний вираз. Магнітне поле 

однорідної магнітної кулі. Магнітні аномалії ΔТ ї їх визначення. 

Магнітні варіації. 

Лаб. робота 2 год. Алгоритми сортування, порівняння ефективності методів сортування в 

мові програмування ObjectPascal(Delphi), як основа створення 

алгоритмів та програм для моделювання геологічних об’єктів. 

Перевірка методів сортування на геофізичних даних. 

Самостійна 

робота 

5 год. Ввід даних, вивід даних, оформлення форм, основні компоненти форм в 

мові програмування ObjectPascal (Delphi). Графічне представлення 

результатів, побудова графіків, карт в цій мові програмування 

   

Лекція 3 2 год. Гравітаційне поле Землі. Густина гірських порід. Фізико-геологічне 

моделювання аномальних об'єктів. Фізико-математичне моделювання. 

Можливості і проблеми гравірозвідки. Гравітаційне поле Землі — 

потенційне чи динамічне? 

Лаб. робота 2 год. Ввід даних, вивід даних, оформлення форм, основні компоненти форм в 

мові програмування ObjectPascal(Delphi), як основа створення 

алгоритмів та програм для моделювання геологічних об’єктів. 

Перевірка методів сортування на геофізичних даних. 
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Самостійна 

робота 

3 год. Основні принципи та оператори в мові програмування ObjectPascal 

(Delphi), як основа створення алгоритмів та програм для моделювання 

геологічних об’єктів.Алгоритми сортування, порівняння ефективності 

методів сортування в цій мові програмування 

   

Лекція 4 2 год. Автоматизована система обробки гравімагнітних даних. Види системи. 

Блоки системи. Вимоги до вхідних даних в систему. Види поправок 

гравітаційного поля їх значення. 

Лаб. робота 2 год. Ввід даних, вивід даних, оформлення форм, основні компоненти форм в 

мові програмування ObjectPascal(Delphi), як основа створення 

алгоритмів та програм для моделювання геологічних об’єктів. 

Перевірка методів сортування на геофізичних даних. 

Самостійна 

робота 

3 год. Ввід даних, вивід даних, оформлення форм, основні компоненти форм в 

мові програмування ObjectPascal (Delphi). Графічне представлення 

результатів, побудова графіків, карт в цій мові програмування 

   

Лекція 5 2 год Інтерпретація гравіметричних аномалій і прямі задачі. Аномальні поля 

типових двомірних моделей циліндричної форми. Гравітаційні аномалії 

тривимірних моделей — зрізана призма, багатокутник. 

Лаб. робота 2 год. Графічне представлення результатів, побудова графіків, карт в мові 

програмування ObjectPascal (Delphi), як основа створення алгоритмів та 

програм для моделювання геологічних об’єктів. Перевірка методів 

сортування на геофізичних даних. 

Самостійна 

робота 

2 год. Деякі особливості безперервного режиму наземної магнітної зйомки. 

   

Лекція 6 2 год. Блок автоматизованої системи — обернені задачі. Обернені задачі. 

Некоректність оберненої задачі. Коректність оберненої задачі по 

Адамару і по Тихонову. 

Лаб. робота 2 год. Пряма задача магнітометрії. Функції зміни Za і Ha над об’єктами різної 

геометричної форми (шток з глибоко зануреною нижньою границею, 

обмежений вертикальний шток, однорідно намагнічена куля, 

горизонтальний циліндр, горизонтальний циліндр при косій 

намагніченості, похилий шар великої потужності, уступ). Оформлення 

результатів у вигляді програмного модуля в мові програмування 

ObjectPascal (Delphi). 

Самостійна 

робота 

3 год. Методика побудови геомагнітних розрізів по аномаліях магнітного поля 

Землі. 

   

Лекція 7 2 год. Інтегральні рівняння. Поняття інтегрального рівняння. Класифікаця 

інтегральних рівнянь. Інтегральні рівняння для намагніченості. 

Чисельний розв'язок інтегральних рівнянь для намагніченості 

Лаб. робота 2 год. Пряма задача гравіметрії. Функції зміни ∆g та Vxz над об’єктами різної 

геометричної форми (вертикальний матеріальний стержень, 

горизонтальний круговий нескінчений циліндр, вертикальний 
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матеріальний стержень, куля, уступ) 

Самостійна 

робота 

5 год. Про вирішення трьохмірної оберненої задачі гравіметрії. Методи 

розв'язку оберненої задачі 

   

Лекція 8 2 год. Чисельні методи розв'язку інтегральних рівнянь. Розв'язок системи 

алгебраїчних рівнянь. Метод квадратур. Метод послідовних наближень. 

Метод регуляризації. 

Лаб. робота 2 год. Трансформація і якісна інтерпретація результатів гравіметричних і 

магнітних спостережень. Методи осереднення та допомогою вищих 

похідних. Оформлення результатів у вигляді програмного модуля в мові 

програмування ObjectPascal (Delphi). 

Самостійна 

робота 

5 год. Досвід вирішення геолого-геофізичних задач на основі 

апроксимаційного підходу. 

   

Лекція 9 2 год. Існування розв'язку оберненої задачі. Поняття точного модельного 

розв'язку. Єдиність розв'язку оберненої задачі. Нестійкість розв'язку 

оберненої задачі. Поняття еквівалентних розв'язків. Множина 

еквівалентних розв'язків. Умовно-коректна постановка обернених задач 

геофізики. Детальність розв'язку обернених задач. 

Лаб. робота 3 год. Кількісна інтерпретація гравіметричних і магнітних аномалій. Методи 

характерних точок та підбору. Оформлення результатів у вигляді 

програмного модуля в мові програмування ObjectPascal(Delphi). Оцінка 

методів на основі вхідних даних, що отримані з лабораторніх робіт. 

Самостійна 

робота 

5 год. Єдність і стійкість розв'язку обернених задач. Умови Адамара і 

Тихонова. 

   

Лекція 10 2 год. Метод підбору. Розв'язок оберненої задачі гравімагніторозвідки 

методом мінімізації. Лініаризація задачі. Функціонал з 

регуляризатором. Екстремум функціоналу — як функції багатьох 

змінних. Задача нелінійного програмування. Регуляризований метод 

підбору 

Лаб. робота 2 год. Розв’язок системи лінійних рівнянь, як основи розв’язку інтегральних 

рівнянь та вирішення зворотньої задачі геофізики (методи Гауса, 

Зейделя, простих ітерацій). Оформлення результатів у вигляді 

програмного модуля в мові програмування ObjectPascal (Delphi). 

Самостійна 

робота 

5 год. Комплексна обробка та інтерпретація геофізичних даних на базі 

геоінформаційних систем. Модель середовища — основа для 

інтерпретації і вирішення прямих і обернених задач. 

   

Лекція 11 2 год. Трансформації гравітаційних аномалій. Класифікація трансформацій. 

Обчислення других, третіх та похідних вищих порядків гравітаціного 

поля, їх використання в автоматизованій системі 

Лаб. робота 2 год. Метод найменших квадратів, в розв'язку оберненої задачі. Оформлення 

результатів у вигляді програмного модуля в мові програмування 

ObjectPascal (Delphi) 
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Самостійна 

робота 

5 год. Монтажний метод вирішення трьохмірної оберненої задачі гравіметрії 

―рудного типу‖. Технології вирішення прямих і обернених задач 3D 

магнітометрії 

   

Лекція 12 2 год. Аналітичне продовження гравітаційного і магнітного полів у верхній і 

нижній півпростори. Основи теорії існуючих методів перерахунку. 

Існуючі проблеми перерахунків гравімагнітних полів. Нова модель 

фізичної задачі перерахунку поля. Аналітичні вирази для перерахунку 

поля по новій методиці (двомірний і тримірний варіант). Задача Діріхлє 

для двомірного і тримірного варіантів. Метод підсобних тіл для 

аналітичного продовження гравітаційного поля. 

Лаб. робота 2 год. Метод мінімізації функціоналу, як основи розв’язку інтегральних 

рівнянь. Оформлення результатів у вигляді програмного модуля в мові 

програмування ObjectPascal (Delphi). 

Самостійна 

робота 

5 год. Використання горизонтальних градієнтів сили тяжіння при вивченні 

геометрії геологічних об'єктів. Про гравіметричні дослідження 

зарубіжних геофізиків. Можливості і проблеми гравірозвідки. 

   

Лекція 13 2 год. Система інтерпретації гравітаційних аномалій по В.М. Страхову — 

принципово нова теорія. Алгебраїчні методи вирішення обернених 

задач гравіметрії. 

Лаб. робота 2 год. Апроксимація спостереженого поля системою уступів за допомогою 

методу найменьших квадратів та мінімізації функціоналу. Оформлення 

результатів у вигляді програмного модуля в мові програмування 

ObjectPascal (Delphi). 

Самостійна 

робота 

5 год. Системи обробки і інтерпретації гравімагнітних даних 

   

Лекція 14 2 год. Обернена задача теорії сейсморозвідки та її рішення. Загальна схема 

вирішення оберненої задачі. Структура обробки польових сейсмічних 

спостережень. Основні етапи та види обробки сейсмічних даних. 

Побудова сейсмічних границь. 

Лаб. робота 2 год. Геологічна інтерпретація сейсмічного розрізу 

Самостійна 

робота 

5 год. Методи сейсморозвідки. Основні характеристики 

   

Лекція 15 2 год. Основи електророзвідки. Електромагнітні властивості гірських порід і 

руд. Напруженість і потенціал електричного поля в однорідному 

ізотропному і в складному геологічному середовищах 

Лаб. робота 2 год. Геологічна інтерпретація матеріалів електричного гравіювання і 

зондування 

Самостіна 

робота 

5 год. Методи електророзв'язки 
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Лекція 16 2 год. Колекторські властивості гірських порід. Типи кривих електричного 

каротажу для визначення літологічних різновидностей, потужності, 

пористості, проникливості гірських порід. Методи оцінки продуктивних 

колекторів 

Лаб. робота 2 год. Геологічна інтерпретація даних електричного каротажу 

Самостійна 

робота 

5 год. Технологія інтерпретації даних каротажу 

   

Лекція 17 2 год. Приклади вирішення регіональних, пошукових та деталізаційних 

геологічних завдань геофізичними методами. Вибір оптимального 

комплексу геофізичних досліджень для вирішення задач вугільної, 

нафтогазової галузі та інженерно-геологічних задач геології 

Лаб. робота 2 год. Розгляд прикладів геофізичного моделювання для вирішення 

конкретних геологічних задач 

Самостійна 

робота 

5 год. Комплексування геофізичних методів для розв'язку задач геології 
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Типове завдання модульної котрольної роботи 

1. Магнетизм і його природа. Густина гірських порід. Навести приклади. 

2. Аналітичні вирази для магнітних полів від кулі і горизонтального циліндра 

— вертикальне намагнічення. Записати і дати аналіз. 

3. Кількісний аналіз магнітної та гравітаціної аномалій (аномальне поле 

вертикального диполя горизонтального уступа). Вказати схему аналізу полів. 

4. Аналіз магнітного та гравітаційного полів реального геологічного об'єкта — 

викласти послідовність робіт. 

5. Прямі і обернені задачі гравімагніторозвідки. Теорія і практика. 

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 

1. Магнетизм і його природа. 

2. Магнетики. Діамагнетики. Парамагнетики. Феромагнетики. Одиниці 

виміру магнітних полів. 

3. Магнітне поле Землі, як поле однорідної магнітної кулі. 

4. Гравітаційне поле Землі. Густина гірських порід. Можливості і проблеми 

гравірозвідки. 

5. Автоматизована система обробки гравімагнітних даних. Види системи. 

Блоки системи. 

6. Інтерпретація гравіметричних аномалій і прямі задачі. Аномальні поля 

двомірних моделей. Гравітаційні аномалії тривимірних моделей — зрізана 

призма, багатокутник. 

7. Обернені задачі. Некоректність оберненої задачі. Коректність оберненої 

задачі по Адамару і по Тихонову. 

8. Інтегральні рівняння. Класифікаця інтегральних рівнянь. Інтегральні 

рівняння для намагніченості. 

9. Чисельні методи розв'язку інтегральних рівнянь. Методи розв'язку 

системи алгебраїчних рівнянь. 

10. Метод підбору. Розв'язок оберненої задачі гравімагніторозвідки методом 

мінімізації. Лініаризація задачі. 

11. Трансформації гравітаційних аномалій. Класифікація трансформацій. 

12. Аналітичне продовження гравітаційного і магнітного полів у верхній і 

нижній півпростори. 

13. Задача Діріхлє для двомірного і тримірного варіантів. 

14. Метод підсобних тіл для аналітичного продовження гравітаційного поля. 

15. Структура обробки польових сейсмічних спостережень. 

16. Основні етапи та види обробки сейсмічних даних. 

17. Побудова сейсмічних границь. 

18. Основи електророзвідки. 

19. Електромагнітні властивості гірських порід і руд. 

20. Вибір оптимального комплексу геофізичних досліджень для вирішення 

задач вугільної, нафтогазової галузі та інженерно-геологічних задач геології. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК 

1. Магнетизм і його природа. 

2. Математична теорія магнітного поля. 

3. Магнетики. Діамагнетики. Парамагнетики. Феромагнетики. 

4. Одиниці виміру магнітних полів. 

5. Магнітне поле Землі, як поле однорідної магнітної кулі. 

6. Гравітаційне поле Землі. 

7. Густина гірських порід. 

8. Фізико-геологічне моделювання аномальних об'єктів. 

9. Фізико-математичне моделювання. 

10. Можливості і проблеми гравірозвідки. 

11. Автоматизована система обробки гравімагнітних даних. 

12. Види системи. Блоки системи. Вимоги до вхідних даних в систему. 

13. Види поправок гравітаційного поля їх значення. 

14. Інтерпретація гравіметричних аномалій і прямі задачі. 

15. Аномальні поля типових двомірних моделей. 

16. Гравітаційні аномалії тривимірних моделей — зрізана призма, 

багатокутник. 

17. Обернені задачі. Некоректність оберненої задачі. Коректність оберненої 

задачі по Адамару і по Тихонову. 

18. Інтегральні рівняння. Класифікаця інтегральних рівнянь. 

19. Інтегральні рівняння для намагніченості. 

20. Чисельні методи розв'язку інтегральних рівнянь. 

21. Розв'язок системи алгебраїчних рівнянь. 

22. Метод квадратур. 

23. Метод послідовних наближень. 

24. Метод регуляризації. 

25. Метод підбору. 

26. Розв'язок оберненої задачі гравімагніторозвідки методом мінімізації. 

Лініаризація задачі. 

27. Трансформації гравітаційних аномалій. Класифікація трансформацій. 

28. Аналітичне продовження гравітаційного і магнітного полів у верхній і 

нижній півпростори. 

29. Задача Діріхлє для двомірного і тримірного варіантів. 

30. Метод підсобних тіл для аналітичного продовження гравітаційного 

поля. 

31. Пояснити сутність виникнення природних і створення штучних 

геофізичних полів. 

32. Пояснити зміст повного циклу геофізичних досліджень. 

33. Дати визначення геофізичного і геологічного розрізів та їх 

трансформації. 

34. Скласти типову класифікацію гірських порід для вивчення фізичних 

показників. 

35. Перерахувати і пояснити тенденції змінення геофізичних параметрів. 
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36. Дати визначення еквіпотенціальної поверхні. Пояснити значимість 

других похідних потенціалу сили тяжіння. 

37. Скласти типові моделі геологічних середовищ з включенням натурних і 

техногенних об'єктів, які характеризуються надлишковою щільністю, як різністю 

щільностей вміщающих порід і порід структури, які створюють гравітаційну 

аномалію. 

38. Які геологічні задачі вирішує магніторозвідка? 

39. Якими геологічними факторами визначаються розміри та інтенсивності 

магнітних аномалій? 

40. Пояснити сутність якісної та кількісної інтерпретації даних 

магніторозвідки. 

41. Скласти схему дії геологічних факторів, які визначають розміри та 

інтенсивність магнітних аномалій. 

42. Описати і навести приклади якісної та кількісної інтерпретації даних 

магніторозвідки. 

43. Дайте характеристику і основні поняття хвильового поля. 

44. Перерахуйте типи хвиль, які використовуються в сейсморозвідці. 

45. Сформулюйте основні принципи геометричної сейсміки і вкажіть їх 

обмеження. 

46. Структура обробки польових сейсмічних спостережень. 

47. Основні етапи та види обробки сейсмічних даних. 

48. Побудова сейсмічних границь. 

49. Основи електророзвідки. 

50. Електромагнітні властивості гірських порід і руд. 

51. Дайте визначення електромагнітного поля. Які типи полів 

використовуються в електророзвідці? 

52. Поясніть сутність та особливості електромагнітних зондувань. 

53. Задачі, які вирішуються способом електромагнітного профілювання. 

54. Вибір оптимального комплексу геофізичних досліджень для вирішення 

задач вугільної, нафтогазової галузі та інженерно-геологічних задач геології. 
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