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                                                         ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Комплексування геофізичних методів» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем « бакалавр»  галузі знань  0401 – «Природничі 
науки»  з напряму підготовки   040103 – «Геологія», спеціальності -          
6.04010303   – «Геофізика». 

Дана дисципліна нормативна, за спеціалізацією «Геофізика». 
Викладається  у ___2___ семестрі на ___4___ курсі __ в обсязі – _72_ год. 3 

(2 кредити ECTS4) зокрема: лекції – _28 год.,  самостійна робота – 44 год. 
У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – Оволодіння теоретичними знаннями із 
комплексного застосування геофізичних методів при розв’язанні 
виробничих і науково-дослідницьких,  в першу чергу, геологічних задач  – 
геологічному картуванні, пошуках та розвідці корисних копалин, в 
інженерній геофізиці, екології тощо. Під час вивчення курсу майбутній 
геофізик також має опанувати практичні навички з вибору раціонального 
комплексу геофізичних методів при розв’язанні конкретних задач. 

Завдання – Ознайомлення з основними комплексами геофізичних 
досліджень та методичними особливостями їх застосування при пошуках 
корисних копалин, геологічному катуванні, інженерно-геологічних та 
екологічних дослідженнях. Опанування основними принципами та 
методичними прийомами формування оптимальних комплексів геофізичних 
методів для виконання конкретних геологічних завдань. 

Структура курсу 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: теоретичний матеріал в обсязі всього курсу „Комплексування 

геофізичних методів”, що передбачений навчальною програмою 
дисципліни; критерії формування оптимальних комплексів геофізичних 
досліджень; застосування фізико-геологічних моделей при формуванні 
оптимальних комплексів геофізичних методів досліджень; основні 
оптимальні комплекси геофізичних методів при пошуках корисних копалин, 
геологічному катуванні, інженерно-геологічних та екологічних 
дослідженнях; 

- вміти: формувати комплекси геофізичних досліджень на основі 
застосування критеріїв оптимальності та конкретних фізико-геологічних 
моделей. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
напряму «Геологія» спеціалізації «Геофізика»): Навчальна дисципліна 
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«Комплексування геофізичних методів» є нормативною складовою 
професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  
«бакалавр» напрямку «Геологія» спеціалізації «Геофізика». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Комплексування 
геофізичних методів» має тісний зв'язок із такими предметами як 
«Магнітометрія», «Гравіметрія», «Електрометрія», «Сейсмометрія», 
«Ядерна геофізика», «Геофізичні дослідження свердловин», «Петрофізика» 
та геологічними дисциплінами. 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми  1 – 3 , а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 
теми 4 – 7. Обов’язковою умовою допуску до іспиту  є отримання сумарної 
кількості балів за результатами модульних контрольних робіт не менше 30. 
 
Оцінювання за формами контролю5:  

ЗМ 1 ЗМ 2  
Min. – 18 
балів 

Max. – 30 
балів 

Min. – 18 
балів 

Max. – 30  
балів 

Модульна 
контрольна 
робота  

5 8 5 8 

Лабораторна 
робота 2 13 22 13 22 

 
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. 
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При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 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 заліку) 

 

За 100 – 
бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1.    Комплексування геофізичних досліджень при 
регіональних геологічних дослідженнях, геологічному картуванні, 
пошуках руд чорних, кольорових, радіоактивних, благородних металів 
та родовищ неметалічних корисних копалин (34 год.). 
ТЕМА 1.        Предмет, метод і задачі курсу. Історія комплексування 
геофізичних досліджень та їх сучасний стан. Роль комплексного підходу при 
застосуванні геофізичних методів.  ………… …………………………(5 год.)6 
Предмет, метод і задачі курсу. Історія комплексування геофізичних 

досліджень та їх сучасний стан. Роль комплексного підходу при 
застосуванні геофізичних методів. Головні означення та терміни. 
Принципи комплексування геофізичних досліджень. Роль комплексної 

інтерпретації геолого-геофізичної інформації при геологічному 
тлумаченні результатів геофізичних робіт. 

ТЕМА 2.     Принципи комплексування геофізичних досліджень. Роль 
комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації при 
геологічному тлумаченні результатів геофізичних робіт. 
Комплексування методів на різних стадіях геологорозвідувальних 
робіт..…………………………………………………………………….(16 год.) 

Принципи комплексування геофізичних досліджень. Роль комплексної 
інтерпретації геолого-геофізичної інформації при геологічному тлумаченні 
результатів геофізичних робіт. 

Комплекси геофізичних досліджень при: 
глобальних та регіональних роботах, вирішенні проблем глибинної 

геології; дрібно– та середньомасштабного картування в умовах 
платформенних та складчастих областей. Крупномасштабні геологічні 
зйомки в різних геологічних ситуаціях. 

  
Тема 3.    Комплексування геофізичних досліджень при пошуках металічних 
корисних копалин…………………………..……………………………(13 год.) 
Комплекс геофізичних методів при пошуках руд для чорної металургії. 
Залізні руди різних генетичних типів. Поняття контрастних та 
неконтрастних родовищ. Руди марганцю, хрому, титану, ванадію, кобальту, 
молібдену, вольфраму 
Комплекс геофізичних методів при пошуках руд для кольорової та 

спеціальної металургії: алюмінію, міді, поліметалів, олова, ртуті, рідкісних 
та радіоактивних металів. Благородні метали: золото (різних генетичних 
типів), платина. 
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Змістовий модуль 2.   Комплексування геофізичних досліджень при 
пошуках родовищ енергетичної сировини. Комплексування геофізичних 
методів при гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних 
дослідженнях……………………………………………………..…...(38 год.). 
ТЕМА  4.        Комплексування методів при пошуках нерудних корисних 
копалин.……………………………………………………………………………(6 год.) 
Комплекс геофізичних методів при пошуках нерудних корисних копалин: 
алмази (різні генетичні типи родовищ), агрономічна та хімічна сировина, 
будівельні матеріали, сланці). 
Тема 5.  Комплекс геофізичних методів при пошуках  родовищ 
енергетичної сировини………………………………………………...(11 год.) 

Тверді горючі корисні копалини (різні генетичні типи родовищ вугілля, 
горючі сланці. 

Нафта та газ (родовища осадочного чохла та кристалічного 
фундаменту).    
 
Тема 6.   Комплексування методів геофізичних досліджень свердловин. 
Задачі та шляхи використання....………………………………….….(5 год) 

Комплекси геофізичних досліджень нафтогазових свердловин. 
Комплекси геофізичних досліджень рудних свердловин. 

Тема 7.   Комплексування геофізичних методів при гідрогеологічних, 
інженерно-геологічних та геоекологічних дослідженнях...................(16 год.) 
Комплекс геофізичних досліджень при пошуках підземних вод. 
Комплекс геофізичних досліджень вирішення завдань інженерної 

геології. 
Використання геофізичних методів при екологічних дослідженнях та 

вирішенні проблем екологічної геофізики. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



8 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/
п 

Назва  лекції Лек-
ції 

Прак-
тичні 

С/Р 

Змістовий модуль 1.   Комплексування геофізичних досліджень при регіональних 
геологічних дослідженнях, геологічному картуванні, пошуках руд чорних, 

кольорових, радіоактивних, благородних металів  

1 
Тема 1. Предмет, метод і задачі курсу. Історія 
комплексування геофізичних досліджень та їх сучасний 
стан. Роль комплексного підходу при застосуванні 
геофізичних методів. 

2  3 

2 

Тема 2. Принципи комплексування геофізичних досліджень. 
Роль комплексної інтерпретації геолого-геофізичної 
інформації при геологічному тлумаченні результатів 
геофізичних робіт. Комплексування методів на різних 
стадіях геологорозвідувальних робіт 
Лекція 1. Принципи комплексування геофізичних 
досліджень. Роль комплексної інтерпретації геолого-
геофізичної інформації при геологічному тлумаченні 
результатів геофізичних робіт. Комплексування методів 
на різних стадіях геологорозвідувальних робіт 2   4 

3 
Лекція 2.  Комплекс геофізичних досліджень при 
глобальних та регіональних роботах, вирішення проблем 
глибинної геології. 

2  3 

4 Лекція 3. Комплекс геофізичних досліджень при дрібно- 
та середньомасштабному картуванні в умовах 
платформенних та складчастих областей. 
Крупномасштабні геолого-геофізичні зйомки в різних 
геологічних ситуаціях. 

2  3 

5 Тема 3. Комплексування геофізичних досліджень при 
пошуках металічних корисних копалин 

Лекція 1. Комплекс геофізичних методів при пошуках руд 
для чорної металургії. Залізні руди різних генетичних 
типів. Поняття контрастних та неконтрастних 
родовищ. Руди марганцю, хрому, титану, ванадію, 
кобальту, молібдену, вольфраму 

3  3 

6 

Лекція 2. Комплекс геофізичних методів при пошуках руд 
для кольорової та спеціальної металургії: алюмінію, міді, 
поліметалів, олова, ртуті, рідкісних та радіоактивних 
металів. Благородні метали: золото (різних генетичних 
типів), платина. 

3  4 

 Модульна контрольна робота 1 (25 балів)    
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Змістовий модуль 2.   Комплексування геофізичних досліджень при пошуках 
родовищ енергетичної сировини та родовищ неметалічних корисних копалин. 

Комплексування геофізичних методів при гідрогеологічних, інженерно-геологічних 
та екологічних дослідженнях 

7 Тема 4. Комплексування методів при пошуках нерудних 
корисних копалин 

2  4 

8 

Тема 5.  Комплекс геофізичних методів при пошуках  
родовищ енергетичної сировини 
Лекція 1. Комплекс геофізичних методів при пошуках 
твердих горючих корисних копалин (різні генетичні типи 
родовищ вугілля, горючі сланці. 

2  3 

9 Лекція  2.   Комплекс геофізичних методів при пошуках 
нафтогазових родовищ 

2  4 

10 Тема 6.   Комплексування методів геофізичних досліджень 
свердловин. Задачі та шляхи використання 

2  3 

11 

Тема 7.   Комплексування геофізичних методів при 
гідрогеологічних, інженерно-геологічних та геоекологічних 
дослідженнях 
Лекція 1. Комплекс геофізичних досліджень при пошуках 
підземних вод. 

2  3 

12 Лекція 2. Комплекс геофізичних досліджень вирішення 
завдань інженерної геології. 

2  3 

13 
Лекція 3. Використання геофізичних методів при 

екологічних дослідженнях при вирішенні проблем 
екологічної геофізики. 

2  4 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 2 (25 балів)    

 ВСЬОГО 28  44  

 Підсумкова  екзаменаційна  робота (50 балів)    
Загальний обсяг   72   год., в тому числі: 
Лекцій – _28_ год. 
Самостійна робота - _44_ год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Комплексування геофізичних досліджень при регіональних геологічних 

дослідженнях, геологічному картуванні, пошуках руд чорних, 
кольорових, радіоактивних, благородних металів (34 год.). 

ТЕМА 1 
ТЕМА 1.        Предмет, метод і задачі курсу. Історія комплексування 

геофізичних досліджень та їх сучасний стан. Роль комплексного підходу 
при застосуванні геофізичних методів  (5 год.) 

 
Розглядаються предмет та об‘єкт досліджень, визначаються теоретичні та 
прикладні завдання, що вирішуються за допомогою комплексування 
геофізичних методів. 

Рекомендована література: [1 – 4] 
 Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в 
лекції матеріал. Опрацювати тему “Основні геологічні задачі, що 
вирішуються за допомогою комплексування геофізичних методів”. 

Рекомендована література: [1 – 4] 
 

ТЕМА 2. 
Принципи комплексування геофізичних досліджень. Роль комплексної 

інтерпретації геолого-геофізичної інформації при геологічному 
тлумаченні результатів геофізичних робіт. Комплексування методів на 

різних стадіях геологорозвідувальних робіт (16 год). 
Лекція 1. Принципи комплексування геофізичних досліджень. Роль 
комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації при геологічному 
тлумаченні результатів геофізичних робіт. Комплексування методів на 
різних стадіях геологорозвідувальних робіт – 2 год. Розглядаються 
особливості комплексної інтерпретації геофізичних даних на різних стадіях 
геолого-геофізичних досліджень. 

Рекомендована література: [1 – 4] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 1 матеріал. Побудувати схему комплексної інтерпретації 
геолого-геофізичної інформації. 
Рекомендована література: [1 – 4]. 

Лекція 2. Комплекс геофізичних досліджень при глобальних та 
регіональних роботах, вирішення проблем глибинної геології. – 2 год. 
Розглядаються особливості комплексування геофізичних методів при 
регіональних геологічних дослідженнях. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 2 матеріал. Побудувати схему комплексних геофізичних 
досліджень при регіональних геологічних роботах. 
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Рекомендована література: [1 – 4]. 
Лекція 3. Комплекс геофізичних досліджень при дрібно- та 

середньомасштабному картуванні в умовах платформенних та складчастих 
областей. Крупномасштабні геолого-геофізичні зйомки в різних геологічних 
ситуаціях – 2 год. 
Розглядаються особливості комплексування геофізичних методів при 
різномасштабних геологічних дослідженнях. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 3 матеріал. Побудувати схему комплексних геофізичних 
досліджень при регіональних геологічних роботах. 
Рекомендована література: [1 – 4].  

ТЕМА 3. 
Комплексування геофізичних досліджень при пошуках 

металічних корисних копалин (13 год). 
Лекція 1. Комплекс геофізичних методів при пошуках руд для чорної 

металургії. Залізні руди різних генетичних типів. Поняття контрастних та 
неконтрастних родовищ. Руди марганцю, хрому, титану, ванадію, кобальту, 
молібдену, вольфраму – 3 год. Вивчаються принципи та особливості 
комплексування геофізичних методів при при пошуках руд для чорної 
металургії. 

Рекомендована література: [1 – 4] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 1 матеріал. Побудувати схему комплексних геофізичних 
досліджень при пошуках руд чорних металів. 
Рекомендована література: [1 – 4]. 
Лекція 2. Комплекс геофізичних методів при пошуках руд для 

кольорової та спеціальної металургії: алюмінію, міді, поліметалів, олова, 
ртуті, рідкісних та радіоактивних металів. Благородні метали: срібло, 
золото, платина. – 3 год. Вивчаються принципи та особливості 
комплексування геофізичних методів при при пошуках руд для кольорової 
металургії. 

Рекомендована література: [1 – 4] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 2 матеріал. Побудувати схему комплексних геофізичних 
досліджень при пошуках руд кольорових металів. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
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ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ №1 

Комплексування геофізичних досліджень при регіональних 
геологічних дослідженнях, геологічному картуванні, пошуках руд 
чорних, кольорових, радіоактивних, благородних металів (25 балів). 

 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Предмет, метод і задачі курсу. 
2. Історія комплексування геофізичних досліджень та їх сучасний 

стан. 
3. Цільові та технологічні комплекси геофізичних методів. 
4. Принципи комплексування геофізичних досліджень. 
5. Концепція фізико-геологічної моделі геологічного об'єкту при 

створенні раціонального комплексу геофізичних досліджень. 
6. Комплексування геофізичних методів при глобальних та регіональних 

роботах, вирішенні проблем глибинної геології. 
7. Комплексування геофізичних методів при дрібно– та 

середньомасштабному картуванні в умовах платформенних та 
складчастих областей. 

8. Комплексування геофізичних методів при крупномасштабних 
геологічних зйомках в різних геологічних ситуаціях. 

9.  Комплексування геофізичних і геологічних досліджень з метою 
виявлення ділянок активізації екзогенних геологічних процесів. 

10.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд для 
чорної металургії. 

11.  Залізні руди різних генетичних типів. 
12.  Поняття контрастних та неконтрастних родовищ. 
13.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд  

марганцю, хрому, титану. 
14.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд ванадію, 

кобальту, молібдену, вольфраму. 
15.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд для 

кольорової та спеціальної металургії: алюмінію, міді, поліметалів. 
16.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд олова, 

ртуті, рідкісних та радіоактивних металів. 
17.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках благородних 

металів: срібла, золота (різних генетичних типів), платини. 
 

Контрольні  запитання  до  змістового  модуля 1. 
1. Предмет, метод і задачі курсу. 
2. Історія комплексування геофізичних досліджень та їх сучасний 

стан. 
3. Цільові та технологічні комплекси геофізичних методів.. 
4. Принципи комплексування геофізичних досліджень. 
5. Концепція фізико-геологічної моделі геологічного об'єкту при 
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створенні раціонального комплексу геофізичних досліджень. 
6. Комплексування геофізичних методів при глобальних та регіональних 

роботах, вирішенні проблем глибинної геології. 
7. Комплексування геофізичних методів при дрібно– та 

середньомасштабному картуванні в умовах платформенних та 
складчастих областей. 

8. Комплексування геофізичних методів при крупномасштабних 
геологічних зйомках в різних геологічних ситуаціях. 

9. Комплексування геофізичних і геологічних досліджень з метою 
виявлення ділянок активізації екзогенних геологічних процесів. 

10. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд для 
чорної металургії. 

11.  Поняття контрастних та неконтрастних родовищ. 
12. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд  

марганцю, хрому, титану. 
13.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд ванадію, 

кобальту, молібдену, вольфраму. 
14.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд для 

кольорової та спеціальної металургії: алюмінію, міді, поліметалів. 
15.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд олова, 

ртуті, рідкісних та радіоактивних металів. 
16.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках 

благородних металів: срібла, золота (різних генетичних типів), 
платини. 

  
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Комплексування геофізичних досліджень при пошуках родовищ 
енергетичної сировини та родовищ неметалічних корисних копалин. 

Комплексування геофізичних методів при гідрогеологічних, 
інженерно-геологічних та геоекологічних дослідженнях (38 год). 

ТЕМА  4.         
Комплексування методів при пошуках нерудних корисних 

копалин (6 год). 
Лекція 1. Комплексування методів при пошуках нерудних корисних 

копалин – 2 год. Вивчаються принципи та особливості комплексування 
геофізичних методів при пошуках нерудних корисних копалин: алмази 
(різні генетичні типи родовищ), агрономічна та хімічна сировина, 
будівельні матеріали. 

Рекомендована література: [1 – 4] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 1 матеріал. Побудувати схему комплексування геофізичних 
методів при пошуках нерудних корисних копалин: алмази (різні 
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генетичні типи родовищ), агрономічна та хімічна сировина, 
будівельні матеріали.. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
ТЕМА 5 

Комплекс геофізичних методів при пошуках  родовищ енергетичної 
сировини (11 год). 

Лекція 1. Комплекс геофізичних методів при пошуках твердих 
горючих корисних копалин (різні генетичні типи родовищ вугілля, горючі 
сланці). – 2 год. Вивчаються принципи та особливості комплексування 
геофізичних методів при пошуках твердих горючих корисних копалин (різні 
генетичні типи родовищ вугілля, горючі сланці). 

Рекомендована література: [1 – 4] 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 1 матеріал. Побудувати схему комплексування геофізичних 
методів при пошуках твердих горючих корисних копалин. 
Рекомендована література: [1 – 4]. 

Лекція 2. Комплекс геофізичних методів при пошуках нафтогазових 
родовищ. – 2 год. Наводяться характеристика, принципи та особливості 
комплексування геофізичних методів при пошуках твердих горючих 
корисних копалин (різні генетичні типи родовищ вугілля, горючі сланці). 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 2 матеріал. Побудувати схему комплексування геофізичних 
методів при пошуках нафтогазових родовищ. 
Рекомендована література: [1 – 4]. 

 
ТЕМА 6. 

Комплексування методів геофізичних досліджень свердловин. Задачі 
та шляхи використання (5 год) 

Лекція 1. Комплекс методів геофізичних досліджень свердловин. 
Задачі та шляхи використання – 2 год. Наводяться характеристика, 
принципи та особливості комплексів геофізичних досліджень 
нафтогазових та рудних свердловин. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 1 матеріал. Побудувати схему комплексування геофізичних 
досліджень нафтогазових та рудних свердловин. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
 

ТЕМА 7. 
Комплексування геофізичних методів при гідрогеологічних, інженерно-

геологічних та геоекологічних дослідженнях (16 год.) 
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Лекція 1. Комплекс геофізичних досліджень при пошуках підземних 
вод. – 2 год. Наводяться характеристика, принципи та особливості 
комплексів геофізичних досліджень при пошуках джерел 
водозабезпечення. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 1 матеріал. Побудувати схему комплексування геофізичних 
досліджень при пошуках джерел водозабезпечення. 
Рекомендована література: [1 – 4]. 

Лекція 2. Комплекс геофізичних досліджень вирішення завдань 
інженерної геології. – 2 год. Наводяться характеристика, принципи та 
особливості комплексів геофізичних досліджень при інженерно-
геологічних дослідженнях. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 2 матеріал. Побудувати схему комплексування геофізичних 
досліджень при інженерно-геологічних дослідженнях. 
Рекомендована література: [1 – 4]. 

Лекція 3. Використання геофізичних методів при геоекологічних 
дослідженнях. Проблеми екологічної геофізики. – 2 год. Наводяться 
характеристика, принципи та особливості комплексів геофізичних 
досліджень при геоекологічних дослідженнях. 

Рекомендована література: [1 – 4]. 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти викладений в 
лекції 3 матеріал. Побудувати схему комплексування геофізичних 
досліджень при геоекологічних дослідженнях. 
Рекомендована література: [1 – 4]. 
 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 2 

Комплексування геофізичних досліджень при пошуках родовищ 
енергетичної сировини та родовищ неметалічних корисних копалин. 

Комплексування геофізичних методів при гідрогеологічних, 
інженерно-геологічних та геоекологічних дослідженнях (25 балів). 

 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 

1. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках нафти та газу 
(родовища осадового чохла та кристалічного фундаменту). 

2. Комплексування геофізичних методів при пошуках нерудних 
корисних копалин: алмази, агрономічна та хімічна сировина, 
будівельні матеріали. 

3. Комплексування методів геофізичних досліджень нафтогазових та 
рудних свердловин.  
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4. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках прісної води 
для централізованого водозабезпечення. 

5. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках 
мінералізованих та термальних вод. 

6. Комплексування геофізичних досліджень. при розв’язанні задач 
інженерної геофізики. 

7. Використання геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях. 
 

Контрольні запитання  до змістового модуля 2 
1. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках нафти та газу. 
2. Комплексування геофізичних методів при пошуках нерудних 

корисних копалин: алмази, агрономічна та хімічна сировина, 
будівельні матеріали. 

3. Комплексування методів геофізичних досліджень свердловин. Задачі 
та шляхи використання. 

4. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках прісної води 
для централізованого та децентралізованого забезпечення. Пошуки 
мінералізованих та термальних вод. 

5. Комплексування геофізичних досліджень. при розв’язанні задач 
інженерної геофізики. 

6. Комплексування геофізичних методів в археології. 
7. Використання геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях. 

 
 

Рекомендована література 
1. Тархов А.Г., Бондаренко А.М., Никитин А.А. 

Комплексирование геофизических методов. - М.: Недра, 1982. - 295 с. 
2. Комплексирование методов разведочной геофизики 

/Справочник геофизика. -М.: Недра, 1984. - 384 с. 
3. Комплексирование геофизических методов при решении 

геологических задач. Под. Редакцией Никитского В.Е. и Бродового В.В.  - 
М.: Недра, 1976. -  495 с. 

4. Клушин И.Г. Комплексное применение геофизических методов 
для решения геологических задач. - Л.: Недра,.1968. - 311 с. 

                                                          
ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1.Предмет, метод і задачі курсу. 
2. Історія комплексування геофізичних досліджень та їх сучасний 

стан. 
3. Цільові та технологічні комплекси геофізичних методів. 
4. Принципи комплексування геофізичних досліджень. 
5. Концепція фізико-геологічної моделі геологічного об'єкту при 

створенні раціонального комплексу геофізичних досліджень. 
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6. Комплексування геофізичних методів при глобальних та 
регіональних роботах, вирішенні проблем глибинної геології. 

7. Комплексування геофізичних методів при дрібно– та 
середньомасштабному картуванні в умовах платформенних та складчастих 
областей. 

8. Комплексування геофізичних методів при крупномасштабних 
геологічних зйомках в різних геологічних ситуаціях. 

9.  Комплексування геофізичних і геологічних досліджень з метою 
виявлення ділянок активізації екзогенних геологічних процесів. 

10.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд для 
чорної металургії. 

11.  Залізні руди різних генетичних типів. 
12.  Поняття контрастних та неконтрастних родовищ. 
13.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд  

марганцю, хрому, титану. 
14.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд 

ванадію, кобальту, молібдену, вольфраму. 
15.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд для 

кольорової та спеціальної металургії: алюмінію, міді, поліметалів. 
16.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд 

олова, ртуті, рідкісних та радіоактивних металів. 
17.  Комплексування геофізичних досліджень при пошуках 

благородних металів: срібла, золота (різних генетичних типів), платини. 
18. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках нафти та 

газу (родовища осадового чохла та кристалічного фундаменту). 
19. Комплексування геофізичних методів при пошуках нерудних 

корисних копалин: алмази, агрономічна та хімічна сировина, будівельні 
матеріали. 

20. Комплексування методів геофізичних досліджень нафтогазових 
та рудних свердловин.  

21. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках прісної 
води для централізованого водозабезпечення. 

22. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках 
мінералізованих та термальних вод. 

23. Комплексування геофізичних досліджень. при розв’язанні задач 
інженерної геофізики. 

24. Використання геофізичних методів при геоекологічних 
дослідженнях. 


