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ВСТУП 
Навчальна дисципліна   Гравіметрія  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 Блок  «Геофізика». 
Викладається у   6  семестрі  3  курсу  бакалаврів в обсязі – 144 год. 3 
 (  4  кредити ECTS4) зокрема: лекції –  70  год.,  лабораторні –  14  год., 
самостійна робота –  60 год. У курсі передбачено  3  змістових модулі та  3  
модульні контрольні робота(и). Завершується дисципліна –іспитом. 

Мета дисципліни – полягає у наданні студентам фундаментальних знань 
про поле сили тяжіння Землі, його основні параметри та зміни в часі, основні 
фізичні закони, на яких базується теорія гравітаційного поля, набутті 
практичних навичок виконання експериментальних дослідницьких і виробничих 
робіт для вирішення геологічних, геодезичних і інших прикладних задач.  

Завдання – вивчення фізико-математичних основ гравіметрії, будови і 
роботи сучасної гравіметричної апаратури, підходів до вирішення прямих і 
обернених задач, оволодіння прийомами якісної і кількісної інтерпретації, 
вивчення областей застосування гравіметрії, комплексування гравірозвідки з 
іншими геофізичними методами при різноманітних зйомках, пошуках і розвідці 
корисних копалин, вирішення інженерно-геологічних задач, при екологічних 
дослідженнях. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
1) основні поняття про гравітаційне поле Землі;  
2) фізико-математичні основи гравіметрії; 
3) апаратуру, її будову та методику вимірів елементів поля сили тяжіння; 
4) методику гравірозвідувальних і детальних топографічних робіт; 
5) основні принципи якісної ті кількісної інтерпретації гравітаційних 

аномалій; 
6) методи фільтрації та види трансформацій потенціальних полів; 
7) методи комплексної інтерпретації (сучасні системи обробки даних на 

ПЕОМ) геофізичних даних. 
 

вміти: визначати густину гірських порід та застосовувати гравіметричну 
апаратуру для вимірів поля сили тяжіння та його похідних, організовувати і 
самостійно проводити гравіметричну зйомку, виконувати якісну і кількісну 
інтерпретації гравіметричних даних, застосовувати методи гравіметрії в 
практиці геологорозвідувальних робіт.  
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Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна “Гравіметрія” є 
складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня “бакалавр” за напрямком “Геологія” (спеціалізація "Геофізика").  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Нормативна навчальна дисципліна 
“Гравіметрія” є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як 
“Петрофізика”, “Комплексування геофізичних методів”, “Геофізичні дослідження 
свердловин”, “Промислова геофізика”, “Детальна гравіметрія”, “Обробка граві-
магнітних даних”. 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми  7 -  

10, а у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми  11 -  18, Обов’язковим для іспиту  є     70 % 
відвідувань занять, виконання всіх лабораторних та самостійних робіт, написання 3 
модульних контрольних робіт. 
 

Оцінювання за формами контролю5:  
 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  

Min. –  
12балів 

Max. – 
20 балів 

Min. –  
12балів 

Max. – 
20 балів 

Min. – 
12бали 

Max. – 20 
балів 

Виконання  лабораторних 
робіт 9 15 9 15 9 15 

Модульна контрольна 
робота 3 5 3 5 3 5 

„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  деканатом, 
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: 
 

Оцінювання за формами контролю:  
 Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

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»); 
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• 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    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фундаментальної гравіметрії та 

гравірозвідки 
 
Вступ. ...............................................................................................2 год. 

Гравіметрія в системі геофізичної науки. Фундаментальні та прикладні 
аспекти гравіметрії. Гравіметрія, її роль, предмет та задачі. Зв’язок з 
іншими дисциплінами. Місце гравіметрії в комплексі геофізичних методів 
досліджень та геологорозвідувальних робіт.  

 
ТЕМА 1.  Сила тяжіння і відцентрова сила............................ 10 год. 

Закон всесвітнього тяжіння Ньютона. Сила тяжіння та відцентрова сила. 
Потенціал сили тяжіння. Сила тяжіння на поверхні геоїда. Формули 
розподілу сили тяжіння на поверхні геоїда. Одиниці вимірювання 
прискорення сили тяжіння в системах СІ і СГС. Варіації поля прискорення 
сили тяжіння. Притягання сферичного шару і кулі. Притягання 
горизонтального відрізку і лінії. Особливості притягання диска, циліндра і 
конуса. 

 
ТЕМА 2. Потенціал сили тяжіння...     7 год. 

Властивості сили притягання. Потенціал притягання, його властивості. 
Одиниці вимірювання. Загальні інтегральні вирази похідних потенціалу 
притягання та їх властивості. Логарифмічний потенціал. 

 
ТЕМА 3. Другі похідні гравітаційного потенціалу, їх основні властивості.  7 
год. 

Другі похідні гравітаційного потенціалу та їх властивості. Зв’язок між 
похідними гравітаційного потенціалу. Горизонтальні і вертикальний 
градієнти сили тяжіння. Кривизни. Роль других похідних гравітаційного 
потенціалу у гравіметричних дослідженнях. Зв’язок гравітаційного і 
магнітного потенціалів.  
 

ТЕМА 4. Нормальні і аномальні значення сили тяжіння і других похідних 
його потенціалу.                    7 год. 

Нормальне значення сили тяжіння. Теорема Клеро. Формули для 
визначення нормальних значень сили тяжіння. Формула Гельмерта. 
Формула Кассініса. Нормальні і аномальні значення других похідних 
гравітаційних потенціалів. Геоїд і аномалії сили тяжіння. Поправка за 
висоту точки. Поправка за густину проміжного шару. Поправка Буге. 
Поправка за вплив рельєфа місцевості. Поняття ізостазії. Ізостатичні 
редукції і аномалії. Властивості і застосування редукцій. 
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ТЕМА 5. Густина гірських порід.                                                      7 год. 
Дослідження густини гірських порід і мінералів. Методи визначення 
густини гірських порід. Метод зважування. Гама-метод. Вивчення 
стохастичних залежностей між густиною і іншими фізичними параметрами. 
Методи визначення густини гірських порід шляхом вимірювання 
прискорення сили тяжіння на поверхні Землі, в свердловинах і шахтах. 
Основні фактори, що визначають густину гірських порід. Густина 
осадочних, магматичних і метаморфічних порід. 
 

ТЕМА 6. Застосування гравіметрії і гравірозвідки.                       7 год. 
Задачі, які вирішують гравіметрія і гравірозвідка. Глибинне геологічне 
картування. Пошуки перспективних ділянок на вуглеводні. Пошуки і 
розвідка родовищ твердих корисних копалин і будівельних матеріалів. 
Розв’язок задач інженерної геології. Вирішення геодезичних задач. 
Використання гравіметрії в військовій галузі. 

 
 

Змістовий модуль 2. Теорія, методика і апаратура гравірозвідувальних 
робіт.  

 
ТЕМА 7. Методи вимірювання сили тяжіння та других похідних 
гравітаційного потенціалу.......................................................................7 год. 

Класифікація методів вимірювання сили тяжіння та других похідних 
гравітаційного потенціалу. Абсолютні і відносні вимірювання. Гравітаційні 
варіометри і градієнтометри. Крутильні системи варіометрів. .Будова 
гравітаційних варіометрів і градієнтометрів. 

 
ТЕМА 8. Абсолютні вимірювання сили тяжіння                                 5 год. 

Маятниковий метод. Метод вільного падіння тіла (балістичний метод). 
Балістичні гравіметри. Коливання струни. Струнні гравіметри. Явища 
надпровідності і левітації. Кріогенні гравіметри. Коливання струни. 
Струнні гравіметри. 
 

ТЕМА 9. Відносні вимірювання сили тяжіння                                      8 год. 
Відносні вимірювання сили тяжіння. Статичний метод вимірювань сили 
тяжіння. Пружинні терези. Лінійна і обертальна системи гравіметрів. 
Астазовані і неастазовані системи. Гравіметри. Кварцові астазовані 
гравіметри. Металічні неастазовані гравіметри. Настройка, перевірки та 
еталонування гравіметрів. Встановлення гравіметра на мінімум чутливості 
до нахилу. Регулювання чутливості гравіметра. Визначення характеристик 
гравіметрів. Еталонування гравіметрів. 
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ТЕМА 10. Методика і техніка гравіметричних робіт. Види гравіметричних 
зйомок. Загальні положення. Сучасний стан та тенденції розвитку.  13 год. 

Гравіметрична пішохідна зйомка. Поняття рейсу та ланки. Види зйомки. 
Опорна мережа та рядові спостереження. Методика гравіметричних 
вимірювань та опрацювання матеріалів по опорній мережі. Польові та 
камеральні роботи при дослідженні рядових пунктів. Обчислення аномалій 
сили тяжіння за матеріалами гравіметричних зйомок. Оцінка якості зйомки. 
Густота мережі та точність зйомки. Топогеодезичні роботи при виконанні 
гравіметричних зйомок. Особливості визначення прискорення сили тяжіння 
в русі. Миттєва сила тяжіння та основні завади, що виникають при 
вимірюванні сили тяжіння в русі. Засоби для зменшення збурюючих 
прискорень при гравіметричних дослідженнях на морі. Особливості 
застосування статичних та динамічних методів вимірювання сили тяжіння 
на морі. Аерогравіметрія та космогравіметрія. Методика 
аерогравіметричних досліджень. Техніка та методика детальної гравіметрії. 
Відміна детальної зйомки від регіональної. Особливості гравіметричної 
зйомки при детальних роботах. Методика експериментальних досліджень 
других похідних потенціалу сили тяжіння. Врахування поправки за вплив 
рельєфу. Інтегрування градієнтів. Співставлення можливостей 
спостережень з гравіметром і градієнтометром. 
 
 

Змістовий модуль 3.   Інтерпретація гравіметричних матеріалів 
 
ТЕМА 11. Основні принципи інтерпретації гравіметричних матеріалів. 
  5 год. 

Геологічне тлумачення гравітаційних аномалій. Сутність геологічної 
інтерпретації гравітаційних аномалій. Два основні напрямки інтерпретації 
гравітаційних даних. 

 
ТЕМА 12. Якісна інтерпретація гравітаційного поля...................5 год. 

Особливості якісної інтерпретації гравітаційних аномалій. Вплив факторів, 
що обумовлюють наявність і характер гравітаційних аномалій. Вплив 
будови товщі осадочних порід. Вплив рельєфу поверхні кристалічного 
фундаменту. Вплив внутрішньої будови кристалічного фундаменту. Вплив 
глибинної будови земної кори. Задачі, які вирішує якісна інтерпретація. 

 
ТЕМА 13. Загальні принципи кількісної інтерпретації гравітаційних 
аномалій......5 год. 

Можливість виконання кількісної інтерпретації гравітаційних аномалій. 
Поняття фізичної моделі геологічного середовища. Виділення переважної 
ознаки, що впливає на характер гравітаційного поля. Витриманість фізико-
геологічних умов (розподіл щільності, умови залягання гірських порід, 
тощо). Детальність і точність гравітаційної зйомки. Способи і теорія 
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розв’язку кількісних задач гравіметрії. Припущення, що допускаються при 
кількісній інтерпретації гравітаційних аномалій. 
 

ТЕМА 14. Пряма задача гравіметрії для тіл правильної геометричної 
форми...          13 год. 

Пряма і обернена задачі гравіметрії. Аномальний гравітаційний потенціал і 
його похідні як функція розподілу збурюючих мас. Двомірна (плоска) 
задача гравіметрії. Пряма задача гравіметрії для тіл правильної 
геометричної форми. Пряма задача гравіметрії для сфери. Аналітичні 
вирази для ∆g та похідних гравітаційного потенціалу. Криві розподілу 
компонент гравітаційного поля над сферою. Особливі точки. Пряма задача 
гравіметрії для вертикального циліндру. Аналітичні вирази для ∆g та 
похідних гравітаційного потенціалу. Криві розподілу компонент 
гравітаційного поля над вертикальним циліндром. Особливі точки. Пряма 
задача гравіметрії для горизонтального циліндру. Аналітичні вирази для ∆g 
та похідних гравітаційного потенціалу. Криві розподілу компонент 
гравітаційного поля над горизонтальним циліндром. Особливі точки. Пряма 
задача гравіметрії для горизонтальної напівплощини і вертикального 
уступу. Аналітичні вирази для ∆g та похідних гравітаційного потенціалу. 
Криві розподілу компонент гравітаційного поля. Графічні методи розв’язку 
прямих задач гравіметрії. 
 

ТЕМА 15. Обернена задача гравіметрії для тіл правильної геометричної 
форми           9 год. 

Умови однозначності і стійкості вирішення оберненої задачі гравіметрії. 
Оцінка ефективності інтерпретації гравітаційних аномалій. Класи 
обернених задач гравіметрії. Крайові задачі теорії потенціалу. 
Однозначність вирішення обернених задач. Методи вирішення оберненої 
задачі. Метод характерних точок. Інтегральні методи. Обернена задача 
гравіметрії для сфери. Обернена задача гравіметрії для горизонтального 
циліндра. Обернена задача гравіметрії для вертикального циліндру. 
Особливості  і ефективність застосування способів вирішення оберненої 
задачі гравіметрії. 
 

ТЕМА 16. Гравітаційне поле тіл довільної форми    7 год. 
Загальні положення. Пряма задача гравіметрії для тіл довільної форми. 
Обернена задача гравіметрії для тіл довільної форми. Сучасні методи 
розв’язку прямих і обернених задач для тіл довільної форми. Вивчення 
кореляційних і спектральних характеристик. Виділення аномалій 
гравітаційного поля на фоні завад. Статистичні методи. Метод підбору. 
 

ТЕМА 17. Трансформації гравітаційних аномалій   10 год. 
Загальні положення. Класифікація трансформацій. Методи використання 
трансформацій. Метод осереднення. Метод варіацій. Аномалії Саксова–
Ніггарда. Обчислення вищих похідних гравітаційного потенціалу. Поділ 
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гравітаційного поля за допомогою трансформацій. Поділ полів з 
застосуванням методу регуляризації. Системи комплексної інтерпретації 
геолого-геофізичних даних. Сучасні технології трансформацій 
гравітаційних аномалій. 
 

ТЕМА 18. Застосування гравіметрії при вирішенні геологічних  і 
прикладних задач        10 год. 

Вивчення глибинної будови земної кори і верхньої мантії. Тектонічне 
районування. Кристалічні щити і платформи. Геосинклінальні області. 
Сучасні тенденції застосування гравіметрії для вивчення будови земної 
кори і верхньої мантії. Гравіметрія при геологічній зйомці. Розв’язок задач 
глибинного геологічного картування (ГГК) різного масштабу. Гравіметрія і 
її роль при геологічному довивченні площ (ГДП). Картування порід в 
горизонтальній площині. Картування порід в вертикальній площині. 
Пошуки і розвідка рудних корисних копалин. Залізні руди. Хром. Мідь. 
Свинець, цинк. Вольфрам, молібден, ртуть. Застосування гравіметрії при 
пошуках золоторудних родовищ. Пошуки неметалічних корисних копалин. 
Алмази. Барит. Застосування гравіметрії при пошуках вуглеводнів та 
вирішенні задач інженерної геології. Пошуки соляних куполів і 
антиклінальних структур. Неструктурні пастки. Прямі пошуки родовищ 
нафти і газу. Виділення аномалій від покладів. Вирішення задач інженерної 
геології. Зсуви. Застосування гравіметрії в геодезії, військовій справі. 
Уточнення форми Землі. Визначення кривизн. Гравіметрія при розв’язку 
задач балістики. Обчислення гравітаційних констант. 
 
 
 

и лекцій (П.Г.)) 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лаборат. С/Р 
Змістовий модуль 1   Теоретичні основи фундаментальної гравіметрії та гравірозвідки 

 Тема 1.  Сила тяжіння і відцентрова сила  6 2 4 
1 Вступ. Предмет курсу. Основні задачі гравіметрії 2  1 
2 Сила тяжіння і відцентрова сила 2 2 2 
3 Притягання тіл правильної геометричної форми 2  1 
 Тема 2.  Потенціал сили тяжіння 4  3 
4 Потенціал сили тяжіння 2  2 
5 Інтегральні вирази похідних потенціалу притягання 2  1 

 Тема 3 Другі похідні гравітаційного потенціалу, їх 
основні властивості 4  3 

6 Другі похідні гравітаційного потенціалу 2  1 

7 Основні властивості других похідних гравітаційного 
потенціалу 2  2 

 Тема 4 Нормальні і аномальні значення сили тяжіння і 
других похідних його потенціалу 2 2 3 

8 Нормальне значення сили тяжіння. Теорема Клеро 2 2 3 
 Тема 5 Густина гірських порід 4  3 
9 Густина гірських порід 2  2 
10 Методи визначення густини гірських порід 2  1 
 Тема 6 Застосування гравіметрії і гравірозвідки 4  3 

11 Застосування гравіметрії 2  1 
12 Застосування гравірозвідки 2  2 
 Модульна контрольна робота 1   1 

Змістовий модуль 2  Теорія, методика і апаратура гравірозвідувальних робіт. 
 Тема 7.  Методи вимірювання сили тяжіння та других 

похідних гравітаційного потенціалу 2 2 3 

13 Методи вимірювання сили тяжіння та других похідних 
гравітаційного потенціалу 2 2 3 

 Тема 8.  Абсолютні вимірювання сили тяжіння 2  3 
14 Маятникові, балістичні та струнні гравіметри 2  3 
 Тема 9.  Відносні вимірювання сили тяжіння 4  4 

15 Статичний метод вимірювань сили тяжіння 2  2 
16 Кварцові і металічні астазовані і неастазовані гравіметри 2  2 

 
Тема 10.  Методика і техніка гравіметричних робіт. Види 

гравіметричних зйомок. Загальні положення. 
Сучасний стан та тенденції розвитку 

6 2 5 

17 Гравіметрична пішохідна зйомка 2 2 1 

18 Обчислення аномалій сили тяжіння за матеріалами 
гравіметричних зйомок 2  2 

19 Аерогравіметрія та космогравіметрія 2  2 
 Модульна контрольна робота 2   1 

Змістовий модуль 3  Інтерпретація гравіметричних матеріалів 
 Тема 11.  Інтерпретація гравіметричних матеріалів 2  3 

20 Геологічне тлумачення гравітаційних аномалій 2  3 
 Тема 12.  Якісна інтерпретація гравітаційного поля 2  3 

21 Особливості якісної інтерпретації гравітаційних аномалій 2  3 

 Тема 13.  Загальні принципи кількісної інтерпретації 
гравітаційних аномалій 2  3 
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22 Виконання  кількісної інтерпретації гравітаційних аномалій 2  3 

 Тема 14.  Пряма задача гравіметрії для тіл правильної 
геометричної форми. 8 2 3 

23 . Пряма і обернена задачі гравіметрії 2 2 1 

24 Аналітичні вирази для ∆g та похідних гравітаційного 
потенціалу для сфери та вертикального циліндру 2  1 

25 Пряма задача гравіметрії для горизонтального циліндру, 
горизонтальної напівплощини і вертикального уступу 2  1 

 Тема 15.  Обернена задача гравіметрії для тіл правильної 
геометричної форми 4 2 3 

26 Методи вирішення оберненої задачі 2 2 1 
27 Інтегральні методи вирішення оберненої задачі 2  2 
 Тема 16.  Гравітаційне поле тіл довільної форми 4  3 

28 Гравітаційне поле тіл довільної форми. Загальні положення 2  1 

29 Сучасні методи розв’язку прямих і обернених задач для тіл 
довільної форми 2  2 

 Тема 17  Трансформації гравітаційних аномалій 4 2 4 
30 Трансформації гравітаційних аномалій. Загальні положення 2 2 2 
31 Сучасні технології трансформацій гравітаційних аномалій 2  2 

 Тема 18.  Застосування гравіметрії при вирішенні 
геологічних  і прикладних задач 6  4 

32 Гравіметрія і її роль при геологічному картуванні ( 2  2 
33 Пошуки і розвідка рудних корисних копалин 2  1 

34 Застосування гравіметрії при пошуках вуглеводнів та 
вирішенні задач інженерної геології 2  1 

 Модульна контрольна робота 3   1 
 ВСЬОГО 70 146 60 

Загальний обсяг __144___ год.7, в тому числі: 
Лекцій – __70__ год. 
Лабораторні– _14_ год. 
Самостійна робота - 60 год. 

 

                                           
6 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11    
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ГРАВІМЕТРІЇ ТА ГРАВІРОЗВІДКИ 

 
ТЕМА 1. Сила тяжіння і відцентрова сила (12 год.) 

Лекція 1. Вступ. Предмет курсу.  (2 год.) 
Гравіметрія в системі геофізичної науки. Фундаментальні та прикладні аспекти 
гравіметрії. Гравіметрія, її роль, предмет та задачі. Зв’язок з іншими 
дисциплінами. Місце гравіметрії в комплексі геофізичних методів досліджень та 
геологорозвідувальних робіт.  
Завдання для самостійної роботи. (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання: 

• Гравіметрія, її роль, предмет та задачі.  
• Зв’язок гравіметрії з іншими дисциплінами. ЇЇ місце в комплексі 
геофізичних методів досліджень та геологорозвідувальних робіт.  

 
Контрольні запитання та завдання  

1. Гравіметрія як один з основних методів геофізичних досліджень.  
2. Мета і задачі гравіметрії 
3. Зв’язок гравіметрії з іншими геофізичними методами. 

 
Рекомендована література8: 

1. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 

с. 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
 

Лекція 2. Сила тяжіння і відцентрова сила (2 год.) 
Закон всесвітнього тяжіння Ньютона. Сила тяжіння та відцентрова сила. 
Потенціал сили тяжіння. Сила тяжіння на поверхні геоїда. Формули розподілу 
сили тяжіння на поверхні геоїда. Одиниці вимірювання прискорення сили 
тяжіння в системах СІ і СГС. Варіації поля прискорення сили тяжіння. 
Лабораторне заняття 1. (2 год.) Густина різних типів гірських порід. 
1. Лабораторні дослідження густини метаморфічних і осадочних порід. 
2. Статистична обробка даних лабораторних досліджень. 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Сила тяжіння на поверхні геоїда. 
• Одиниці вимірювання прискорення сили тяжіння в системах СІ і СГС. 
• Варіації поля прискорення сили тяжіння. 
 
 
 

                                           
. 
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Контрольні запитання та завдання  
1. Гравітаційне поле Землі (його основні параметри та властивості). 
2. Зв’язок гравітаційного потенціалу і сили тяжіння. 
3. Зміни сили тяжіння з часом. 

 
Рекомендована література9: 

1.Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 
с. 

3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
4. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 

 
Лекція 3. Притягання тіл правильної геометричної форми (2 год.) 

Притягання сферичного шару і кулі. Притягання горизонтального відрізку і 
лінії. Особливості притягання диска, циліндра і конуса. 
Завдання для самостійної роботи. (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Історія гравіметрії.».  
3. Опрацювати питання:  

• Особливості притягання сферичного шару і кулі. 
• Поняття логарифмічного потенціалу. 
• Особливості зміни сили тяжіння на вертикальних профілях. 

 
Контрольні запитання та завдання  

1. Притягання сферичного шару. 
2. Притягання кулі. 
3. Притягання горизонтального відрізку. 
4. Притягання диска. 
5. Притягання циліндра. 

Рекомендована література10: 
1. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
4. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
 

ТЕМА 2. Потенціал сили тяжіння (7 год.) 
Лекція 4. Потенціал сили тяжіння (2 год.) 
Властивості сили притягання. Потенціал притягання, його властивості. Одиниці 
вимірювання.  
 

                                           
9  
10  
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Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Яка основна відмінність між силою притягання та її потенціалом. 
• Системні та внесистемні одиниці вимірювання сили притягання та її 
потенціалу. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Зв’язок гравітаційного потенціалу і сили тяжіння. 
2. Гравітаційне поле Землі (його основні параметри та властивості). 

Рекомендована література11: 
1. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
2. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
3. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
4. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
5. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 

 
Лекція 5. Інтегральні вирази похідних потенціалу притягання (2 год.) 
Загальні інтегральні вирази похідних потенціалу притягання та їхні властивості. 
Логарифмічний потенціал. 
Завдання для самостійної роботи. (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Яка фізична сутність похідних гравітаційного потенціалу. 
• Особливості застосування логарифмічного потенціалу, в чому полягає 
їхня основна перевага. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Зв’язок між похідними гравітаційного потенціалу. 
2. Роль похідних гравітаційного потенціалу при гравіметричних 

дослідженнях. 

Рекомендована література12: 
1. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
4. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 

 
 
 
 

                                           
11 
12  
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ТЕМА 3. Другі похідні гравітаційного потенціалу, їхні основні властивості 
(7 год.) 

 
Лекція 6 Другі похідні гравітаційного потенціалу (2 год.) 
Другі похідні гравітаційного потенціалу та їхні властивості. Зв’язок між 
похідними гравітаційного потенціалу. Горизонтальні і вертикальний градієнти 
сили тяжіння. Кривизни.  
Завдання для самостійної роботи. (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Горизонтальні і вертикальний градієнти сили тяжіння. 
• Поняття повного горизонтального градієнту, особливості його 
практичного використання. 
• Кривизна, їх роль при вивченні фігури Землі 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Зв’язок між похідними гравітаційного потенціалу. 
2. Роль похідних гравітаційного потенціалу при гравіметричних 

дослідженнях. 

Рекомендована література13: 
1. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
4. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 

 
Лекція 7 Основні властивості других похідних гравітаційного потенціалу (2 
год.) 
Роль других похідних гравітаційного потенціалу у гравіметричних 
дослідженнях. Зв’язок гравітаційного і магнітного потенціалів.  
Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Застосування гравіметричних досліджень при 
вирішенні геологічних задач».  
3. Опрацювати питання:  

• Практичне застосування формули Пуассона. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Другі похідні гравітаційного потенціалу. Зв’язок між похідними 
гравітаційного потенціалу. 
2. Зв’язок між похідними гравітаційного потенціалу. 

 

                                           
13. 
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Рекомендована література14: 
1. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
2. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
3. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
4. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
5. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 

 
ТЕМА 4. Нормальні і аномальні значення сили тяжіння і других похідних 

його потенціалу (7 год.) 
Лекція 8 Нормальне значення сили тяжіння. Теорема Клеро. Формули для 
визначення нормальних значень сили тяжіння. Формула Гельмерта. Формула 
Кассініса. Нормальні і аномальні значення других похідних гравітаційних 
потенціалів. Геоїд і аномалії сили тяжіння. Поправка за висоту точки. Поправка 
за густину проміжного шару. Поправка Буге. Поправка за вплив рельєфа 
місцевості. Поняття ізостазії. Ізостатичні редукції і аномалії. Властивості і 
застосування редукцій. 

Лабораторне заняття 2 (2 год). Підготовка гравіметрів до польових 
досліджень 

1. Будова і принцип дії статичних астазованих гравіметрів. 
2. Настройки гравіметра і підготовка його до роботи. 
3. Еталонування гравіметрів.  
4. Вивчення  характеристики сповзання нуль пункту. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2.  Скласти реферат на тему: «Основні сучасні уявлення про ізостатичні 

моделі». 
3. Опрацювати питання:  

• Нормальні і аномальні значення других похідних гравітаційних 
потенціалів. 
• Визначення реальної густини проміжного шару. 
• Ізостатичні редукції і аномалії. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Нормальне значення сили тяжіння. Теорема Клеро. 
2. Нормальні і аномальні значення других похідних гравітаційного 

потенціалу. 
3. Поправка за денний рельєф. Особливості врахування її у ближній і 

дальній зонах. 
4. Поправка Буге, її складові, фізична суть. 
5. Редукції сили тяжіння, необхідність і особливості їх врахування. 

                                           
14 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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Рекомендована література15: 
1. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
2. Долгаль А.С., Костицын В.И. Гравиразведка: способы учета влияния 

рельефа местности. Пермь, 2010.–87 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
4. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
5. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
6. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 

 
ТЕМА 5. Густина гірських порід. (7 год.) 

Лекція 9. Густина гірських порід. (2 год.) 
Дослідження густини гірських порід і мінералів. Методи визначення густини 
гірських порід. Метод зважування. Гама-метод. Вивчення стохастичних 
залежностей між густиною і іншими фізичними параметрами.  
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Основні сучасні лабораторні методи визначення 
густини гірських порід».  
3. Опрацювати питання:  

• Метод гідростатичного зважування. 
• Пікнометричний метод визначення густини.  
• Визначення густини гірських порід за результатами ГДС.  

 
Контрольні запитання та завдання  

1. Зв’язок густини з іншими геофізичними параметрами. 
2. Лабораторні методи визначення густини гірських порід і мінералів. 

Рекомендована література16: 
1. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
2. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
3. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
4. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
 

Лекція 10. Методи визначення густини гірських порід(2 год.) 
Методи визначення густини гірських порід шляхом вимірювання прискорення 
сили тяжіння на поверхні Землі, в свердловинах і шахтах. Основні фактори, що 
визначають густину гірських порід. Густина осадочних, магматичних і 
метаморфічних порід. 
 
 
 

                                           
15. 
16. 
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Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Густина магматичних порід і фактори, що її визначають. 
• Густина осадочних порід і фактори, що її визначають. 
• Густина метаморфічних порід і фактори, що її визначають. 
 
Контрольні запитання та завдання  
1. Густина гірських порід і методи її визначення. 
2. Густина магматичних порід 
3. Густина осадочних порід. 
4. Густина метаморфічних порід 

Рекомендована література17: 
1. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
2. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
3. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
4. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
5. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
ТЕМА 6. Застосування гравіметрії і гравірозвідки. (7 год.) 

Лекція 11. Застосування гравіметрії (2год.). 
Задачі, які вирішують гравіметрія і гравірозвідка. Глибинне геологічне 
картування.  
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Вивчення глибинної будови земної кори. 
• Вивчення за допомогою гравіметрії сучасних геодинамічних процесів. 
• Роль гравіметрії при глибинному геологічному картуванні та 
геологічному до вивченні площ. 
 
Контрольні запитання та завдання  
1. Суть задач, які вирішують гравіметрія і гравірозвідка. 
2. Гравірозвідка при вирішенні задач глибинного геологічного картування. 

Рекомендована література18: 
1. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
4. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
                                           
17  
18. 
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Лекція 12. Застосування гравірозвідки(2год.). 
Пошуки перспективних ділянок на вуглеводні. Пошуки і розвідка родовищ 
твердих корисних копалин і будівельних матеріалів. Розв’язок задач інженерної 
геології. Вирішення геодезичних задач. Використання гравіметрії в військовій 
галузі. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Застосування гравірозвідки при пошуках ділянок, 
перспективних на вуглеводні.».  
3. Опрацювати питання:  

• Пошуки і розвідка родовищ твердих корисних копалин і будівельних 
матеріалів. 
• Вирішення геодезичних задач за допомогою гравіметрії.  
• Використання гравіметрії в військовій галузі.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Пошуки вуглеводнів. 
2. Вирішення гідрогеологічних і інженерно-геологічних задач за 

допомогою гравірозвідки. 

Рекомендована література19: 
1. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
2. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
3. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
4. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
 

Типове завдання до модульної контрольної роботи: 
Відповісти на 5 теоретичних запитань: 
1. Притягання сферичного шару. 
2. Нормальне значення сили тяжіння. Теорема Клеро 
3. Градієнти сили тяжіння. Кривизни. Їх прикладне значення. 
4. Густина осадочних порід. 
5. Суть задач, які вирішують гравіметрія і гравірозвідка 

 
Контрольні  запитання  до  змістового  модуля 1 

1. Потенціал сили тяжіння та його основні властивості. 
2. Сила тяжіння і відцентрова сила. Їх розподіл на земній поверхні. 
3. Фізичний зміст других похідних гравітаційного потенціалу. 
4. Притягання сферичного шару. 
5. Притягання кулі. 
6. Притягання горизонтального відрізку. 
7. Притягання диска. 
8. Притягання циліндра. 
                                           
19 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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9 Зміни сили тяжіння з часом. 
10. Зв’язок гравітаційного потенціалу і сили тяжіння. 
11. Гравітаційне поле Землі (його основні параметри та властивості). 
12. Нормальне значення сили тяжіння. Теорема Клеро. 
13. Другі похідні гравітаційного потенціалу. Зв’язок між похідними 
гравітаційного потенціалу. 
14. Нормальні і аномальні значення других похідних гравітаційного потенціалу. 
15. Зв’язок між гравітаційним і магнітним потенціалами. Теорема Пуассона. 
16. Густина гірських порід і методи її визначення. 
17. Градієнти сили тяжіння. Кривизни. Їх прикладне значення. 
18. Редукції сили тяжіння, необхідність і особливості їх врахування. 
19. Поправка Буге, її складові, фізична суть. 
20. Поправка за денний рельєф. Особливості врахування її у ближній і дальній 
зонах. 
21. Густина магматичних порід 
22. Густина осадочних порід. 
23. Густина метаморфічних порід 
24. Зв’язок густини з іншими геофізичними параметрами. 
25. Суть задач, які вирішують гравіметрія і гравірозвідка. 
26. Гравірозвідка при вирішенні задач глибинного геологічного картування. 
27. Пошуки вуглеводнів. 
28. Вирішення гідрогеологічних і інженерно-геологічних задач за допомогою 
гравірозвідки. 
 

Рекомендована література20:  

до модульної роботи 
1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 

аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
2. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
3. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
4. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
5. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
6. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 

 
  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА І АПАРАТУРА ГРАВІРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ. 

  
ТЕМА 7. Методи вимірювання сили тяжіння та других похідних 

гравітаційного потенціалу (7 год.) 
Лекція 13. Методи вимірювання сили тяжіння та других похідних 
                                           
20. 
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гравітаційного потенціалу (2 год.) 
Класифікація методів вимірювання сили тяжіння та других похідних 
гравітаційного потенціалу. Абсолютні і відносні вимірювання. Гравітаційні 
варіометри і градієнтометри. Крутильні системи варіометрів. Будова 
гравітаційних варіометрів і градієнтометрів. 

Лабораторне заняття №3 (2 год.) Якісна і кількісна інтерпретація 
гравітаційних аномалій. 
1. Якісне геологічне тлумачення гравітаційних аномалій. 
2. Геологічні ознаки, що обумовлюють наявність і характер гравітаційних 
аномалій. 

3. Кількісна інтерпретація гравітаційних аномалій. 
4. Проведення якісної інтерпретації гравіметричних карт. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Крутильні системи варіометрів. 
• Будова гравітаційних варіометрів і градієнтометрів.  
• Особливості застосування варіометрів і нрадієнтометрів.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Переваги динамічних способів вимірювання сили тяжіння порівняно зі 

статичними методами. 
2. Переваги астазованих систем. 
3. Будова гравітаційних варіометрів. 

Рекомендована література21: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3. Немцов Л.Д. Высокоточная гравиразведка. М:, Недра, 1967. – 230 
4.Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
ТЕМА 8. Абсолютні вимірювання сили тяжіння (5 год.) 

Лекція 14. Маятникові, балістичні та струнні гравіметри (2 год.) 
Маятниковий метод. Метод вільного падіння тіла (балістичний метод). 
Балістичні гравіметри. Коливання струни. Струнні гравіметри. Явища 
надпровідності і левітації. Кріогенні гравіметри. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Сучасні абсолютні і статичні гравіметри, 
особливості їх будови, технічні характеристики».  

3. Опрацювати питання:  
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• Основні фізичні явища, які дають змогу напряму визначати прискорення 
вільного падіння 
• Коливання струни. 
• Сучасні струнні гравіметри. 
• Фізична суть явища левітації. 
• Фізичні процеси, які спроможні створювати левітацію.  
• Явище надпровідності.  
 
Контрольні запитання та завдання  
1. Балістичні гравіметри, їхня роль у створенні сучасних світових опорних 
мереж. 
2. Струнні гравіметри. Особливості їхнього застосування. Основні 
переваги і недоліки. 

Рекомендована література22: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3. Немцов Л.Д. Высокоточная гравиразведка. М:, Недра, 1967. – 230 
4.Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
ТЕМА 9. Відносні вимірювання сили тяжіння (8год.) 

Лекція 15. Статичний метод вимірювань сили тяжіння (2 год.). 
Відносні вимірювання сили тяжіння. Статичний метод вимірювань сили 
тяжіння. Пружинні терези. Лінійна і обертальна системи гравіметрів. Астазовані 
і неастазовані системи.  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Пружинні терези. 
• Лінійна і обертальна системи гравіметрів.  
• Визначення механічної чутливості гравіметрів.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Переваги динамічних способів вимірювання сили тяжіння порівняно зі 
статичними методами. 
2. Переваги астазованих систем. 
 

Рекомендована література23: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
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2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
Лекція 16. Кварцові і металічні астазовані і неастазовані гравіметри (2 год.) 
 Гравіметри. Кварцові астазовані гравіметри. Металічні неастазовані гравіметри. 
Настройка, перевірки та еталонування гравіметрів. Встановлення гравіметра на 
мінімум чутливості до нахилу. Регулювання чутливості гравіметра. Визначення 
характеристик гравіметрів. Еталонування гравіметрів. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Сучасні автоматичні гравіметри, особливості 
їхньої будови, технічні характеристики».  
3. Опрацювати питання:  

• Підготовка гравіметрів до польових спостережень. 
• Визначення характеристик гравіметрів.  
• Еталонування гравіметрів.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Методика перевірки гравіметра. 
2. Раціональна технологія випробувань кварцових астазованих 

гравіметрів. 
3. Найважливіші ознаки кондиційності роботи гравіметра. 
4. Доцільність і необхідність введення поправки за рельєф у результати 

гравіметричної зйомки. 

Рекомендована література24: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
4. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
5. Долгаль А.С., Костицын В.И. Гравиразведка: способы учета влияния 
рельефа местности. Пермь, 2010.–87 

 
ТЕМА 10. Методика і техніка гравіметричних робіт. Види гравіметричних 
зйомок. Загальні положення. Сучасний стан та тенденції розвитку. (13 год.) 
Лекція 17. Гравіметрична пішохідна зйомка(2 год.) 
Гравіметрична пішохідна зйомка. Поняття рейсу та ланки. Види зйомки. Опорна 
мережа та рядові спостереження. Методика гравіметричних вимірювань та 
опрацювання матеріалів по опорній мережі. Польові та камеральні роботи при 
дослідженні рядових пунктів.  

Лабораторне заняття №4 (2 год.) Розв’язок прямої задачі гравіметрії 
для тіл правильної геометричної форми 
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1. Кількісна інтерпретація гравітаційних аномалій. 
2. Розв’язок прямої задачі для тіл правильної геометричної форми 

(сфера, вертикальний і горизонтальний циліндри, тонкий пласт). 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Опрацювання матеріалів гравіметрії по опорній мережі. 
• Польові та камеральні роботи при дослідженні рядових пунктів.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Оптимальна структура опорної мережі при середньомасштабній 

гравіметричній зйомці. 
2. Раціональна методика вивчення гравітації при виявленні карсту. 
3. Головні положення методики опрацювання матеріалів гравіметричної 

зйомки. 

Рекомендована література25: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
 
Лекція 18. Обчислення аномалій сили тяжіння за матеріалами 
гравіметричних зйомок (2 год.). 
Обчислення аномалій сили тяжіння за матеріалами гравіметричних зйомок. 
Оцінка якості зйомки. Густота мережі та точність зйомки. Топогеодезичні 
роботи при виконанні гравіметричних зйомок. Особливості визначення 
прискорення сили тяжіння в русі. Миттєва сила тяжіння та основні завади, що 
виникають при вимірюванні сили тяжіння в русі. Засоби для зменшення 
збурюючих прискорень при гравіметричних дослідженнях на морі. Особливості 
застосування статичних та динамічних методів вимірювання сили тяжіння на 
морі.  
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Миттєва сила тяжіння та основні завади, що виникають при вимірюванні 
сили тяжіння в русі. 
• Засоби для зменшення збурюючих прискорень при гравіметричних 
дослідженнях на морі.  
• Особливості застосування статичних та динамічних методів вимірювання 
сили тяжіння на морі.  
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Контрольні запитання та завдання  
1. Раціональна методика вимірювання сили тяжіння на поверхні моря при 
маршрутних зйомках. 
2. Інерційні гравіметричні зйомки. 
 

Рекомендована література26: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

4. Немцов Л.Д. Высокоточная гравиразведка. М:, Недра, 1967. – 230 
 
Лекція 19. Аерогравіметрія та космогравіметрія(2 год.). 
Аерогравіметрія та космогравіметрія. Методика аерогравіметричних 
досліджень. Техніка та методика детальної гравіметрії. Особливості 
гравіметричної зйомки при детальних роботах. Методика експериментальних 
досліджень других похідних потенціалу сили тяжіння. Врахування поправки за 
вплив рельєфу. Інтегрування градієнтів. Співставлення можливостей 
спостережень з гравіметром і градієнтометром. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Техніка та методика детальної гравіметрії. 
• Методика експериментальних досліджень других похідних потенціалу 
сили тяжіння. 
• Врахування поправки за вплив рельєфу. 
• Інтегрування градієнтів. 
• Співставлення можливостей спостережень з гравіметром і 
градієнтометром. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Аерогравіметрія і космогравіметрія. 
2. Переваги гравітаційного варіометра в порівнянні з маятниковими 
гравіметрами. 
3. Поправки за дрейф нуль-пункту. 

Рекомендована література27: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

4. Немцов Л.Д. Высокоточная гравиразведка. М:, Недра, 1967. – 230 
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Типове завдання до модульної контрольної роботи: 

Відповісти на 5 теоретичних запитань: 
1. Абсолютні і відносні вимірювання сили тяжіння. 
2. Підготовка гравіметра до польових спостережень. 
3. Методика наземних гравіметричних спостережень по опорній і рядовій 
мережах. 
4. Інерційні гравіметричні зйомки. 
5. Сучасні автоматизовані кварцові гравіметри. 

 
Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 

 
1. Переваги динамічних способів вимірювання сили тяжіння порівняно зі 
статичними методами. 
2. Переваги астазованих систем. 
3 Методика перевірки гравіметра. 
4. Переваги гравітаційного варіометра в порівнянні з маятниковими 
гравіметрами. 
5. Поправки за дрейф нуль-пункту. 
6. Раціональна технологія випробувань кварцових астазованих гравіметрів. 
7. Найважливіші ознаки кондиційності роботи гравіметра. 
8. Доцільність і необхідність введення поправки за рельєф у результати 
гравіметричної зйомки. 
9. Раціональна методика вимірювання сили тяжіння на поверхні моря при 
маршрутних зйомках. 
10. Оптимальна структура опорної мережі при середньомасштабній 
гравіметричній зйомці. 
11. Раціональна методика вивчення гравітації при виявленні карсту. 
12. Раціональна методика вимірювання градієнта сили тяжіння. 
13. Обґрунтувати ефективність вивчення градієнтів та кривизн. 
14. Головні особливості інструментальних методів вивчення других похідних 
потенціалу сили тяжіння . 
15. Головні положення методики опрацювання матеріалів гравіметричної 
зйомки. 
16. Балістичні гравіметри, їхня роль у створенні сучасних світових опорних 
мереж. 
17. Кріогенні гравіметри. Фізична суть явища надпровідності. 
18. Струнні гравіметри. Особливості їхнього застосування. Основні переваги і 
недоліки. 
19. Сучасні відносні гравіметри. Їхня будова і принцип дії. 
20. Інерційні гравіметричні зйомки. 
21. Аерогравіметрія і космогравімерія. 
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Рекомендована література28: 
до модульної роботи 

1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 
1990. 

2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3. Немцов Л.Д. Высокоточная гравиразведка. М:, Недра, 1967. – 230 
4. .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
5. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
6. Долгаль А.С., Костицын В.И. Гравиразведка: способы учета влияния 

рельефа местности. Пермь, 2010.–87 
  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  33  
   ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГРАВІМЕТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
ТЕМА 11. Основні принципи інтерпретації гравіметричних матеріалів. (5 
год.) 
Лекція 20. Геологічне тлумачення гравітаційних аномалій.  (2 год.) 
Геологічне тлумачення гравітаційних аномалій. Сутність геологічної 
інтерпретації гравітаційних аномалій. Два основні напрямки інтерпретації 
гравітаційних даних.  
Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Природа гравітаційних аномалій. 
• Першочергові фактори, що створюють гравітаційні аномалії. 
• Поняття фізико-геологічної моделі. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Аномалії похідних потенціалу сили тяжіння, їх природа, фактори, 

що їх викликають. 
2. Геологічні ознаки, які обумовлюють наявність і характер 

гравітаційних аномалій. 
3. Обґрунтувати можливість виконання кількісної інтерпретації 

гравітаційних аномалій. 

Рекомендована література29: 
1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
2. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
3. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
4. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
5. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
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ТЕМА 12. Якісна інтерпретація гравітаційного поля (5 год.) 
Лекція 21. Особливості якісної інтерпретації гравітаційних аномалій (2 
год.). 
Особливості якісної інтерпретації гравітаційних аномалій. Вплив факторів, що 
обумовлюють наявність і характер гравітаційних аномалій. Вплив будови товщі 
осадочних порід. Вплив рельєфу поверхні кристалічного фундаменту. Вплив 
внутрішньої будови кристалічного фундаменту. Вплив глибинної будови земної 
кори. Задачі, які вирішує якісна інтерпретація. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Геологічні ознаки, які обумовлюють наявність і характер гравітаційних 
аномалій. 
• Етапи якісної інтерпретації гравітаційних аномалій. 
• Роль якісної інтерпретації при підготовці гравітаційних аномалій для 
кількісної інтерпретації. 

 
Контрольні запитання та завдання   
1.      Фізична модель геологічного середовища, її роль в інтерпретації 

гравіметричних досліджень. 
2. Особливості якісної геологічної інтерпретації гравіметричних 

досліджень для ізометричних та видовжених аномалій. 
3. Вплив факторів, що обумовлюють наявність і характер 

гравітаційних аномалій. 

Рекомендована література30: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
4. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
5. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 

аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
6. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  

 
ТЕМА 13. Загальні принципи кількісної інтерпретації гравітаційних 
аномалій.(5 год.) 
Лекція 22. Виконання  кількісної інтерпретації гравітаційних аномалій.(2 
год.) 
Можливість виконання кількісної інтерпретації гравітаційних аномалій. 
Поняття фізичної моделі геологічного середовища. Виділення переважної 
ознаки, що впливає на характер гравітаційного поля. Витриманість фізико-
геологічних умов (розподіл щільності, умови залягання гірських порід, тощо). 
Детальність і точність гравітаційної зйомки. Способи і теорія розв’язку 
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кількісних задач гравіметрії. Припущення, що допускаються при кількісній 
інтерпретації гравітаційних аномалій. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Розв’язок прямих задач гравіметрії за допомогою 
ПЕОМ для горизонтально-шаруватих і вертикально-шаруватих геологічних 
середовищ».  
3. Опрацювати питання:  

• Детальність і точність гравітаційної зйомки. 
• Способи і теорія розв’язку кількісних задач гравіметрії.  
• Припущення, що допускаються при кількісній інтерпретації гравітаційних 
аномалій.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Фізична модель геологічного середовища, її роль в інтерпретації 

гравіметричних досліджень. 
2.         Особливості кількісної інтерпретації гравітаційних аномалій для тіл 

неправильної форми.  
3. Детальність і точність гравітаційної зйомки. 

Рекомендована література31: 
1. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 

1990. 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
4. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
5. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 

аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
6. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  

 
ТЕМА 14. Пряма задача гравіметрії для тіл правильної геометричної 

форми...(13 год.) 
Лекція 23. Пряма і обернена задачі гравіметрії ...(2 год.) 
Пряма і обернена задачі гравіметрії. Аномальний гравітаційний потенціал і його 
похідні як функція розподілу збурюючих мас. Двомірна (плоска) задача 
гравіметрії. Пряма задача гравіметрії для тіл правильної геометричної форми. 
Пряма задача гравіметрії для сфери.  
Лабораторне заняття №5 (2 год.) Аналітичне продовження гравітаційного 
поля в верхній напівпростір 
1. Аналітичне продовження гравітаційного поля у верхній напівпростір. 
2. Способи розрахунку. 
3. Порівняльні можливості графічного і аналітичного методів. 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
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1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Двомірна (плоска) задача гравіметрії. 
• Пряма задача гравіметрії для сфери.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Еволюція теорії та практики інтерпретації гравітаційного 

аномального поля. 
2. Кількісна інтерпретація локальних гравітаційних аномалій для тіл 

правильної геометричної форми. 
3. Пряма задача гравіметрії для сфери. 
 

Рекомендована література32: 
1. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
2 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
3. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 

аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
4. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  

 
Лекція 24. Аналітичні вирази для ∆g та похідних гравітаційного потенціалу 
для сфери та вертикального циліндру ...(2 год.). 
Аналітичні вирази для ∆g та похідних гравітаційного потенціалу. Криві 
розподілу компонент гравітаційного поля над сферою. Особливі точки. Пряма 
задача гравіметрії для вертикального циліндру. Аналітичні вирази для ∆g та 
похідних гравітаційного потенціалу. Криві розподілу компонент гравітаційного 
поля над вертикальним циліндром. Особливі точки.  
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Особливі точки. 
• Криві розподілу компонент гравітаційного поля над вертикальним 
циліндром.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Пряма задача гравіметрії для вертикального циліндру. 
2. Пряма задача гравіметрії для сфери. 

 

Рекомендована література33: 
1. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
2 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
3. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
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4. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 

5. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
 
Лекція 25. Пряма задача гравіметрії для горизонтального циліндру, 
горизонтальної напівплощини і вертикального уступу ...(2 год.). 
Пряма задача гравіметрії для горизонтального циліндру. Аналітичні вирази для 
∆g та похідних гравітаційного потенціалу. Криві розподілу компонент 
гравітаційного поля над горизонтальним циліндром. Особливі точки. Пряма 
задача гравіметрії для горизонтальної напівплощини і вертикального уступу. 
Аналітичні вирази для ∆g та похідних гравітаційного потенціалу.  
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2.  Скласти реферат на тему: «Розв’язок обернених задач гравіметрії за 
допомогою ПЕОМ (варіаційний спосіб, ітераційні методи)».  
3. Опрацювати питання:  

• Особливі точки. 
• Криві розподілу компонент гравітаційного поля над вертикальним 
циліндром.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Пряма задача гравіметрії для горизонтальної напівплощини і 
вертикального уступу. 
2. Аналітичні вирази для ∆g та похідних гравітаційного потенціалу. 

 

Рекомендована література34: 
1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
2. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
3. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
4 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
5. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 

 
Лекція 26. Графічні методи розв’язку прямих задач гравіметрії ...(2 год.). 
Криві розподілу компонент гравітаційного поля. Графічні методи розв’язку 
прямих задач гравіметрії. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Графічні методи розв’язку прямих задач гравіметрії. 

Рекомендована література35: 
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1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
2. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
3. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
4 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
5. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 

 
Рекомендована література36: 

1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 

2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
4. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
5. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  

 
ТЕМА 15. Обернена задача гравіметрії для тіл правильної геометричної 

форми (9 год.) 
Лекція 27. Методи вирішення оберненої задачі (2 год.). 
Умови однозначності і стійкості вирішення оберненої задачі гравіметрії. Оцінка 
ефективності інтерпретації гравітаційних аномалій. Класи обернених задач 
гравіметрії. Крайові задачі теорії потенціалу. Однозначність вирішення 
обернених задач. Методи вирішення оберненої задачі. Метод характерних 
точок.  
Лабораторне заняття №6 (2 год.) Вищі похідні гравітаційного потенціалу. 
1. Визначення вищих похідних гравітаційного потенціалу. 
2. Визначення повного горизонтального градієнту, інтерпретація даних. 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Крайові задачі теорії потенціалу. 
• Однозначність вирішення обернених задач. 
• Метод характерних точок. 
• Метод підбору. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Методи розв’язку оберненої задачі гравіметрії. Привести 

порівняльні характеристики. 
2. Інтегральні методи розв’язку оберненої задачі гравіметрії. 
3. Класи обернених задач гравіметрії. 
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Рекомендована література37: 
1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 

аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
2. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
4. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
5 Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
Лекція 28. Інтегральні методи вирішення оберненої задачі (2 год.). 
Інтегральні методи. Обернена задача гравіметрії для сфери. Обернена задача 
гравіметрії для горизонтального циліндра. Обернена задача гравіметрії для 
вертикального циліндру. Особливості  і ефективність застосування способів 
вирішення оберненої задачі гравіметрії. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Інтегральні методи при вирішенні обернених  
задач гравіметрії».  
3. Опрацювати питання:  

• Особливості і ефективність застосування способів вирішення оберненої 
задачі гравіметрії. 
• Розв’язок обернених задач гравіметрії за допомогою ПЕОМ для тіл 
неправильної геометричної форми.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Обернена задача гравіметрії для вертикального циліндру. 
2. Обернена задача гравіметрії для горизонтального циліндру. 
3. Обернена задача гравіметрії для сфери. 
 
Рекомендована література38: 

1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 

2. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
4. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
5 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
ТЕМА 16. Гравітаційне поле тіл довільної форми  (7 год.) 

Лекція 29. Гравітаційне поле тіл довільної форми. Загальні положення (2 
год.). 
Загальні положення. Пряма задача гравіметрії для тіл довільної форми. 
Обернена задача гравіметрії для тіл довільної форми.  
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
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2. Опрацювати питання:  
• Фундаментальні підходи до вирішення прямих задач гравіметрії для тіл 
довільної форми. 
• Фундаментальні підходи до вирішення обернених задач гравіметрії для 
тіл довільної форми. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Особливості кількісної інтерпретації гравітаційних аномалій для тіл 
неправильної форми. 
2. Сучасні методи розв’язку прямих і обернених задач для тіл 

довільної форми. 
 
Рекомендована література39: 

1. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь , 2011.—360 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
4. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
5. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  

 
Лекція 30. Сучасні методи розв’язку прямих і обернених задач для тіл 
довільної форми(2 год.). 
Сучасні методи розв’язку прямих і обернених задач для тіл довільної форми. 
Вивчення кореляційних і спектральних характеристик. Виділення аномалій 
гравітаційного поля на фоні завад. Статистичні методи. Метод підбору. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Сучасні програмні засоби для комплексної 
інтерпретації геолого-геофізичної інформації (системи GEOSOFT, COSCAD 
СКІД, Прип’ять та інші) ». 
3. Опрацювати питання:  

• Виділення аномалій гравітаційного поля на фоні завад  
• Статистичні методи. 
• Метод підбору. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Статистичні методи. 
2. Метод підбору. 
 
Рекомендована література40: 

1. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь , 2011.—360 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
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4. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
5. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  

 
ТЕМА 17. Трансформації гравітаційних аномалій  (10 год.) 

Лекція 31. Трансформації гравітаційних аномалій. Загальні положення (2 
год.). 
Загальні положення. Класифікація трансформацій. Методи використання 
трансформацій. Метод осереднення. Метод варіацій. Аномалії Саксова–
Ніггарда. Обчислення вищих похідних гравітаційного потенціалу. Поділ 
гравітаційного поля за допомогою трансформацій. 
Лабораторне заняття №7 (2 год.) Обернені задачі гравіметрії для реального 
геологічного середовища 
1. Розв’язок оберненої задачі гравіметрії для реального геологічного розрізу. 
2. Використання сучасних систем обробки для вирішення оберненої задачі 

гравіметрії. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Аномалії Саксова–Ніггарда. 
• Поділ гравітаційного поля за допомогою трансформацій. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Особливості трансформації аномалій методом осереднення. 
2. Аналітичне продовження гравітаційного поля у верхній 
напівпростір. Його особливості. 

 
Рекомендована література41: 

1. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
2. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
4. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
Лекція 32. Сучасні технології трансформацій гравітаційних аномалій (2 
год.). 
 Поділ полів з застосуванням методу регуляризації. Системи комплексної 
інтерпретації геолого-геофізичних даних. Сучасні технології трансформацій 
гравітаційних аномалій. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Сучасні технології трансформацій гравітаційних аномалій. 
                                           
41. 
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Контрольні запитання та завдання  
1. Розрахунок вищих похідних гравітаційного потенціалу. 
2. Метод «ковзаючого вікна». 
 
Рекомендована література42: 

1. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 
2. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
4 .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
ТЕМА 18. Застосування гравіметрії при вирішенні геологічних  і 
прикладних задач (10 год.) 
Лекція 33. Гравіметрія і її роль при геологічному картуванні (2 год.) 
Вивчення глибинної будови земної кори і верхньої мантії. Тектонічне 
районування. Кристалічні щити і платформи. Геосинклінальні області. Сучасні 
тенденції застосування гравіметрії для вивчення будови земної кори і верхньої 
мантії. Гравіметрія при геологічній зйомці. Розв’язок задач глибинного 
геологічного картування (ГГК) різного масштабу. Гравіметрія і її роль при 
геологічному довивченні площ (ГДП). Картування порід в горизонтальній 
площині. Картування порід в вертикальній площині. 
Завдання для самостійної роботи (2год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Розв’язок задач глибинного геологічного картування (ГГК) різного 
масштабу. 
• Гравіметрія і її роль при геологічному довивченні площ (ГДП). 
• Картування порід в горизонтальній площині. 
• Картування порід в вертикальній площині. 

 
Контрольні запитання та завдання  

1. Гравіметричні дослідження при вивченні глибинної будови земної кори і 
верхньої мантії. 

2. Особливості застосування гравіметричних методів при тектонічному 
районуванні. 

 
Рекомендована література43: 

1. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
2. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
4. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 

                                           
42  
43 



 38

Лекція 34. Пошуки і розвідка рудних корисних копалин (2 год.). 
Пошуки і розвідка рудних корисних копалин. Залізні руди. Хром. Мідь. 
Свинець, цинк. Вольфрам, молібден, ртуть. Застосування гравіметрії при 
пошуках золоторудних родовищ. Пошуки неметалічних корисних копалин. 
Алмази. Барит. 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Опрацювати питання:  

• Застосування гравіметрії при пошуках золоторудних родовищ. 
• Пошуки неметалічних корисних копалин. 
• Пошуки родовищ бариту. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1.Застосування гравірозвідки при пошуках родовищ рудних корисних 

копалин. 
2. Аналітичне продовження гравітаційного поля у верхній 

напівпростір. Його особливості. 
 

Рекомендована література44: 
1. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
2. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
4. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
Лекція 35. Застосування гравіметрії при пошуках вуглеводнів та вирішенні 
задач інженерної геології (2 год.).  
Пошуки соляних куполів і антиклінальних структур. Неструктурні пастки. 
Прямі пошуки родовищ нафти і газу. Виділення аномалій від покладів. 
Вирішення задач інженерної геології. Зсуви. Застосування гравіметрії в геодезії, 
військовій справі. Уточнення форми Землі. Визначення кривизн. Гравіметрія 
при розв’язку задач балістики. Обчислення гравітаційних констант. 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Засвоїти матеріал лекції.  
2. Скласти реферат на тему: «Роль гравіметрії при вирішенні задач глибинного 
геологічного картування (ГГК) та при геологічному довивченні площ (ГДП)». 

3. Опрацювати питання:  
• Прямі пошуки родовищ нафти і газу. 
• Застосування гравіметрії в геодезії, військовій справі. 
• Уточнення форми Землі. 
• Гравіметрія при розв’язку задач балістики. 
• Обчислення гравітаційних констант. 
 

                                           
44 
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Контрольні запитання та завдання  
1. Уточнення форми Землі. 
2. Геодезична гравіметрія. 
3. Визначення кривизн. 
 
Рекомендована література45: 

1. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
2. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
4. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 
Типове завдання до модульної контрольної роботи: 

Відповісти на 5 теоретичних запитань: 
1. Способи і теорія розв’язку кількісних задач гравіметрії. 
2. Пряма та обернена задача гравіметрії для сфери. 
3. Пряма та обернена задача гравіметрії для горизонтального циліндра. 
4. Методи розв’язку обернених задач гравіметрії. 
5. Аналітичне продовження гравітаційного поля у верхній напівпростір. 

Рекомендована література46:  

до модульної роботи 
1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 

аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
2. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
3. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 

1966. Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
4. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
5. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
6. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
7. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 

 
Контрольні запитання  до змістового модуля 3 

 
1. Аномалії похідних потенціалу сили тяжіння, їх природа, фактори, що їх 
викликають. 
2. Геологічні ознаки, які обумовлюють наявність і характер гравітаційних 
аномалій. 
3. Обґрунтувати можливість виконання кількісної інтерпретації гравітаційних 
аномалій. 

                                           
45  
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4. Фізична модель геологічного середовища, її роль в інтерпретації 
гравіметричних досліджень. 
5. Особливості кількісної інтерпретації гравітаційних аномалій для тіл 
неправильної форми.  
6. Особливості трансформації аномалій методом осереднення. 
7. Аналітичне продовження гравітаційного поля у верхній напівпростір. Його 
особливості. 
8. Методи розв’язку оберненої задачі гравіметрії. Привести порівняльні 
характеристики. 
9. Інтегральні методи розв’язку оберненої задачі гравіметрії. 
10. Використання динамічних методів вимірювання сили тяжіння при 
регіональних дослідженнях 
11. Еволюція теорії та практики інтерпретації гравітаційного аномального поля. 
12. Кількісна інтерпретація локальних гравітаційних аномалій для тіл 
правильної геометричної форми. 
13. Сучасна технологія інтерпретації гравітаційних аномалій. 
14. Системи комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних, їх 
особливості, задачі, які вони вирішують. 
15. Особливості якісної геологічної інтерпретації гравіметричних досліджень 
для ізометричних та видовжених аномалій. 
16. Обґрунтувати ефективність вивчення градієнтів та кривизн. 
17. Застосування гравірозвідки при пошуках родовищ рудних корисних 
копалин. 
18. Гравіметричні дослідження при вивченні глибинної будови земної кори і 
верхньої мантії. 
19.Розв’язок структурних задач за допомогою гравірозвідки. 
20. Особливості застосування гравіметричних методів при тектонічному 
районуванні. 
21. Пряма задача гравіметрії для сфери. 
22. Пряма задача гравіметрії для горизонтального циліндра. 
23. Пряма задача гравіметрії для вертикального циліндра. 
24. Пряма задача гравіметрії для сфери. 
25. Пряма задача гравіметрії для горизонтального циліндра. 
26. Пряма задача гравіметрії для вертикального циліндра. 
27. Уточнення форми Землі. 
28. Геодезична гравіметрія. 
29. Визначення кривизн. 
30. Метод «ковзаючого вікна». 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 
1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с. 
2. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
3. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 
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1990. 
4. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 1966. 
Ч І –326 с.,  Ч ІІ – 288 с. 
5. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
6. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397  
7. Сажина Н.Б., Грушинский Н.П. Гравитационная разведка. М:, Недра, 1966. – 
454с. 

 
Додаткова 

8. Немцов Л.Д. Высокоточная гравиразведка. М:, Недра, 1967. – 230 
9. .Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
фундаментальних, базових дж 
 
Типове завдання до іспиту: 

Екзаменаційний білет № 1 
 

1. Прикладна гравіметрія як метод геофізики. Зв’язок з іншими дисциплінами. 
2. Пряма і обернена задачі гравіметрії. Їх головні риси. 
3. Динамічні методи вимірювання прискорення сили тяжіння.  
 

ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
 

1. Прикладна гравіметрія як метод геофізики. Зв’язок з іншими 
дисциплінами. 

2. Пряма і обернена задачі гравіметрії. Їх головні риси. 
3. Динамічні методи вимірювання прискорення сили тяжіння.  
4. Одиниці вимірювання сили тяжіння і других похідних гравітаційного 

потенціалу (в системах SI та СГС) 
5. Зв’язок гравітаційного і магнітного потенціалів. Теорема Пуассона. 
6. Статичні методи вимірювання прискорення сили тяжіння.  
7. Сила тяжіння і відцентрова сила. Їх розподіл на поверхні Землі. 
8. Класифікація гравіметричних зйомок, їх задачі. 
9. Астазування. Переваги астазованих систем. 
10. Другі похідні гравітаційного потенціалу, їх фізичний зміст. 
11. Кварцові астазовані гравіметри. Методика їх перевірки. 
12. Гравіметричні дослідження при вивченні глибинної будови земної кори і 

верхньої мантії. 
13. Кривизни. Їх значення при гравіметричних дослідженнях. 
14. Градієнти гравітаційного поля Землі.  
15. Сучасна технологія інтерпретації гравітаційних аномалій. 
16. Густина  гірських порід. Фактори, що її визначають. 
17. Найважливіші ознаки кондиційності гравіметра. 
18. Особливості якісної геологічної інтерпретації гравіметричних досліджень 

для ізометричних та видовжених аномалій. 
19. Густина осадочних гірських порід. Основні фактори, що її визначають. 
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20. Кількісна інтерпретація локальних гравітаційних аномалій для тіл 
правильної геометричної форми. 

21. Застосування гравіметрії при пошуках родовищ рудних корисних 
копалин. 

22. Густина магматичних гірських порід. Основні фактори, що її визначають. 
23. Інтегральні методи розв’язку оберненої задачі гравіметрії. 
24. Гравіметричні дослідження при вивченні глибинної будови земної кори і 

верхньої мантії. 
25. Густина метаморфічних гірських порід. Основні фактори, що її 

визначають. 
26. Системи комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних, їх 

особливості, задачі, які вони вирішують. 
27. Розв’язок структурних задач за допомогою гравіметрії.. 
28. Нормальні і аномальні значення сили тяжіння. Редукція Буге. Аномалія 

Буге. 
29. Обґрунтувати ефективність вивчення градієнтів та кривизн. 
30. Особливості застосування гравіметричних методів при тектонічному 

районуванні. 
31. Нормальні і аномальні значення других похідних гравітаційного 

потенціалу. 
32. Вибір масштабу і точності гравіметричних зйомок. 
33. Методи розв’язку оберненої задачі гравіметрії. Привести порівняльні 

характеристики. 
34. Методи визначення щільності гірських порід. 
35. Геологічні ознаки, які обумовлюють наявність і характер гравітаційних аномалій. 
36. Аналітичне продовження гравітаційного поля у верхній напівпростір. 

Його особливості. 
37. Оптимальна структура  опорної мережі при середньомасштабній 

гравіметричній зйомці 
38. Еволюція теорії та практики інтерпретації гравітаційного аномального 

поля. 
39. Розрахунок вищих похідних гравітаційного потенціалу. Їх роль при 

вирішенні задач геологічного тлумачення гравітаційних аномалій. 
40. Основні властивості потенціалу протягування. 
41. Переваги гравітаційного варіометра в порівнянні з маятниковими 

гравіметрами. 
42. Пряма задача гравіметрії для сфери. 
43. Опорна і рядова мережі. Їх особливості. 
44. Головні особливості інструментальних методів вивчення других похідних 

потенціалу сили тяжіння . 
45. Пряма задача гравіметрії для горизонтального циліндра. 

 
 


