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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором «Магнітометрія» складена  відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки  бакалавр, напряму 040103 – «Геологія» спеціальності 
6.04010303  – «Геофізика». 

Дисципліна "Магнітометрія" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності 
"геофізика", що викладається на ІІІ курсі в І та ІІ семестрах, загальний обсяг - 216 годин (І 
семестр: лекції – 34, лабораторні - 17, самостійна робота - 57; МКР – 12, консультації 
впродовж семестра – 4; кредитів – 3,0. ІІ семестр: лекції – 28, практичні - 14, самостійна 
робота – 66, МКР – 12, консультації впродовж семестра – 4), кредитів – 3,0. Закінчується 
іспитом в VI семестрі - 9. 

Метою навчальної дисципліни "магнітометрія" є подання студентам 
фундаментальних знань про планетарне магнітне поле, його основні параметри та зміни в 
часі, вихідні фізичні закони, що лежать в основі теоретичної бази магнітометрії, привити 
студентам навички її застосування для вирішення геологічних задач. 

Завдання курсу: вивчення фізико-математичних основ магнітометрії, конструкції 
геофізичної апаратури, підходів до рішення прямих та обернених задач, прийомів якісної та 
кількісної інтерпретації, областей застосування магнітометрії, основ комплексування 
геофізичних методів при різного виду зйомках, пошуках та розвідці родовищ корисних 
копалин, екологічних дослідженнях. 

Предметом навчальної дисципліни "Магнітометрія" є магнітне поле Землі, його 
розподіл в просторі і зміни в часі, джерела, апаратура і методика його вимірів, магнітні 
властивості гірських порід, методика обробки та інтерпретації результатів магнітометричних 
вимірів.   

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

• Основні поняття про головне магнітне поле Землі. 

• Фізичні основи магнітометричних методів. 

• Апаратуру і методику вимірів елементів геомагнітного поля. 

• Основи і методику магніторозвідувальних робіт. 

• Методи фільтрації і трансформації магнітних полів. 

• Загальні принципи геологічної інтерпретації магнітних аномалій. 

Студент повинен вміти: 

• Застосовувати магнітометричну апаратуру для вимірів геомагнітного поля та 
магнітних властивостей гірських порід. 

• Організовувати мікромагнітну зйомку. 

• Виконувати інтерпретацію магнітометричних даних.  

• Застосовувати методи магнітометрії в практиці геолого-пошукових робіт. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 
дисципліна "Магнітометрія" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як 
«петрофізика», «комплексування геофізичних методів», «геофізичні дослідження 
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свердловин»,  «магнетизм гірських порід», «спецпрактикум», «обробка граві-магнітних 
даних». 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна 
"Магнітометрія" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 
модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою в 
кожному семестрі окремо.  

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та 
контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати 
максимально _15__ балів за усні відповіді, _15_ за доповнення на практичних заняттях в 
кожному зі змістових модулів. 

Модульний контроль: 4 модульні контрольні роботи (по 2 роботи на кожен семестр). 
За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною 

системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі 
та оцінки за іспит (залік) за наступною формулою. 

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 контролю1:  
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. 

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 відповідає оцінці: 

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

                                                 
1   
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Шкала відповідності1 
За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно 

2. 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1«ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ І ДЖЕРЕЛА ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ» 

ТЕМА 1. Основні поняття і закони електромагнетизму.1 
 Тема 2.. Основні закони стаціонарного магнітного поля. Магнітні величини. 
Тема 3. Магнітне поле Землі, елементи земного магнетизму. Геомагнітне поле як сума 
складових різних джерел. 
Тема 4. Методи дослідження магнітного поля Землі 
Тема 5. Аналітичне подання магнітного поля Землі. Теорія Гауса. 
Тема 6. Динаміка і просторово-часова структура геомагнітного поля. Сучасні моделі. 
Тема 7. Магнітне поле зовнішніх джерел (змінне магнітне поле) та методи досліджень. 
 
Змістовий модуль 2  «Магнітні властивості гірських порід» 
Тема 8. Основи теорії магнетизму гірських порід. Магнітний момент, магнітна 
сприйнятливість, намагніченість. 
Тема 9. Доменна структура феромагнетиків. Петля гістерезису. Магнітна в’язкість. Магнітна 
анізотропія. 
Тема 10. Природна залишкова намагніченість. Магнітні властивості гірських порід і 
мінералів.  
Тема 11. Методи вимірів елементів земного магнетизму та магнітних властивостей гірських 
порід 

2 семестр 
Змістовий модуль 1.  «ТЕОРІЯ, МАТОДИКА І АПАРАТУРА МАГНІТОРОЗВІДУВАЛЬНИХ 
РОБІТ» 
Тема 1. Апаратура і методика магніторозвідувальних  робіт 
Тема 2. Теоретична основа магнітного потенціалу та намагніченості тіл 
Тема 3. Пряма задача магнітометрії. Магнітне поле тіл простої геометричної форми. 
Тема 4. Методи фільтрація і трансформації магнітних полів 
Тема 5. Визначення елементів залягання і намагніченості геологічних тіл по магнітних 
аномаліях. 
Змістовий модуль 2. «МАГНІТОМЕТРІЯ В ВИРІШЕННІ ГЕОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ » 
Тема 6. Магніторозвідка в дрібно- та середньомасштабному геологічному картуванні.  
Тема 7. Магнетизм гірських порід в вирішенні геологічних задач. 
Тема 8. Магнітне картування різних порід і мікромагнітна зйомка.   
Тема 9.  Застосування методів магнітометрії при пошуках і розвідці родовищ корисних 
копалин. 
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Кількість годин № 
лекції НАЗВА ТЕМИ 

Лекції Лабора-
торні 

Самостійна  
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
«ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ І ДЖЕРЕЛА ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ» 

 Тема 1. Основні поняття і закони 
електромагнетизму.  2 2 6 

1 Лекція. Предмет курсу. Основні поняття і закони 
електромагнетизму 2 2 6 

 Тема 2. Основні закони стаціонарного 
магнітного поля. Магнітні величини. 2  6 

2 Лекція. Магнітне поле як сукупність постійного 
і змінного полів 2  6 

 
Тема 3. Магнітне поле Землі, елементи земного 
магнетизму. Геомагнітне поле як сума складових 
різних джерел. 

4 2  

3 Лекція. Магнітне поле Землі, елементи земного 
магнетизму. 2   

4 Лекція. Геомагнітне поле як сума складових 
різних джерел.   2 2  

 Тема 4. Методи дослідження магнітного поля 
Землі 4 2 6 

5 Лекція. Методи дослідження постійного і 
змінного магнітного поля Землі 2   

6 Лекція. Графічне зображення елементів 
геомагнітного поля. 2 2 6 

 Тема 5. Аналітичне подання магнітного поля 
Землі. Теорія Гауса. 4  6 

7 Лекція. Аналітичне подання магнітного поля 
Землі 2   

8 Лекція. Подання геомагнітного потенціалу і його 
похідних у вигляді ляду (теорія Гауса) 2  6 

 Тема 6. Динаміка і просторово-часова структура 
геомагнітного поля. Сучасні моделі.  4  6 

9 Лекція Динаміка і просторово-часова структура 
геомагнітного поля 2   

10 Лекція Аналітичне подання варіацій магнітного 
поля Землі 2  6 

 Тема 7. Магнітне поле зовнішніх джерел (змінне 
магнітне поле) та методи досліджень. 4 2 6 

11 Лекція Змінне магнітне поле зовнішніх джерел 2   
12 Лекція Періодичні варіації, геомагнітні збурення 2 2 6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «Магнітні властивості гірських порід» 

 
Тема 8. Основи теорії магнетизму гірських 
порід. Магнітний момент, магнітна 
сприйнятливість, намагніченість.  

2 2 7 

13 Лекція Основи теорії магнетизму гірських порід. 2 2 7 
 Тема 9. Доменна структура феромагнетиків. 2 2 7 
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Петля гістерезису. Магнітна в’язкість. Магнітна 
анізотропія. 

14 Лекція Доменна структура феромагнетиків. 
Магнітна в’язкість 2 2 7 

 Тема 10. Природна залишкова намагніченість. 
Магнітні властивості гірських порід і мінералів.  4 4  

15 Лекція Природна залишкова намагніченість 2 2  

16 Лекція Магнітні властивості гірських порід і 
мінералів 2 2  

 
Тема 11. Методи вимірів елементів земного 
магнетизму та магнітних властивостей гірських 
порід 

2 2 7 

17 
Лекція Методи вимірів елементів земного 
магнетизму та магнітних властивостей гірських 
порід 

2 2 7 

Всього 34 17 57 
 
Загальний обсяг 108 год. 
Лекції – 34 год. 
Лабораторні – 17  год. 
Самостійна робота - 57 год. 
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Кількість годин № 
лекції НАЗВА ТЕМИ 

Лекції Практичні Самостійна  
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
«ТЕОРІЯ, МАТОДИКА І АПАРАТУРА МАГНІТОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ» 

 Тема 1. Апаратура і методика 
магніторозвідувальних  робіт 4 2 8 

1 Лекція Апаратура магніторозвідувальних робіт 2  4 

2 Лекція Методика магніторазвідувальних  робіт: 
наземна зйомка і свердловинна магнітометрія. 2 2 4 

 Тема 2. Теоретична основа магнітного 
потенціалу та намагніченості тіл 2 2 8 

3 Лекція  Пряма і обернена задачі магнітометрії 2 2 8 

 Тема 3. Пряма задача магнітометрії. Магнітне 
поле тіл простої геометричної форми. 4 2 8 

4 Лекція Застосування основ теорії магнітного 
поля намагнічених тіл в магніторозвідці. 2 2 4 

5 Лекція Магнітне поле простих модельних 
об’єктів 2  4 

 Тема 4. Методи фільтрація і трансформації 
магнітних полів 2 2 10 

6 Лекція Загальні принципи аналізу й розділення 
магнітних полів 2 2 10 

 
Тема 5. Визначення елементів залягання і 
намагніченості геологічних тіл по магнітних 
аномаліях. 

4 2 8 

7 
Лекція Визначення глибини простих 
намагнічених тіл,  їхніх геометричних і 
фізичних параметрів 

2 2 4 

8 Лекція Методи рішення оберненої  задачі. 
Метод підбору 2  4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
 «МАГНІТОМЕТРІЯ В ВИРІШЕННІ ГЕОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ » 

 Тема 6. Магніторозвідка в дрібно- та 
середньомасштабному геологічному картуванні. 2   

9 Лекція Магніторозвідка в дрібно- та 
середньомасштабному геологічному картуванні. 2   

 
Тема 7. Магнетизм гірських порід в вирішенні 
геологічних задач. 
 

4  8 

10 Лекція Палеомагнітні дослідження 4  8 

8 
Тема 8. Магнітне картування різних порід і 
мікромагнітна зйомка.   
 

2 2 8 

11 Лекція Магнітне картування різних порід і 
мікромагнітна зйомка 2 2 8 

 Тема 9.  Застосування методів магнітометрії при 
пошуках і розвідці родовищ корисних копалин. 4 2 8 

12 Лекція Магніторозвідка при пошуках і розвідці 2 2 4 
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родовищ (рудних корисних копалин). 

13 Лекція  Магніторозвідка при пошуках і розвідці 
родовищ (нерудних корисних копалин). 2  4 

Модульна контрольна робота 2    
Всього 28 14 66 

 
Загальний обсяг - 108 год. 
Лекції – 28 год. 
Практичні – 14  год. 
Самостійна робота - 66 год. 
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І СЕМЕСТР 

 
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І. «ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ І ДЖЕРЕЛА ГЕОМАГНІТНОГО 

ПОЛЯ» 
 

ТЕМА 1. «Основні поняття і закони електромагнетизму» (10 год.) 
Лекція.1 Предмет курсу. Зв'язок з іншими дисциплінами. (2 год.) 
Задачі, що вирішуються. Історія методу.  Короткі історичні відомості про вивчення основних 
характеристик магнітного поля Землі,  поняття "магнітне поля Землі" і перші відомості про 
нього, відкриття магнітного схилення й магнітного нахилення, магнітних полюсів Землі, 
варіацій і вікового ходу магнітного поля. Роль і місце магнітометрії в сучасній геологічній 
науці. Роль вчених України в розвитку магнітометрії. 
Основні поняття і закони електромагнетизму. Індукція магнітного поля. Магнітний момент 
колового струму. Спін електрона і магнітний момент. Природа молекулярних струмів. Теорія 
Лармора. Поняття про намагніченість середовища і магнітну сприйнятливість.  
 
Лабораторне заняття. (2 год.) 
1. Елементи магнітного поля Землі. 
2. Основні магнітні параметри, що визначаються в магнітометрії. 
3. Одиниці вимірювань магнітних параметрів гірських порід і складових магнітного поля Землі. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 
1. Історія відкриття феномену геомагнетизму.  
 
Література [1, 2]. 

 
ТЕМА 2. «Основні закони стаціонарного магнітного поля. Магнітні величини.» (8 год.) 

Лекція 2. Магнітне поле як сукупність постійного і змінного полів. (2 год.) 
Рівняння Максвела для стаціонарного магнітного поля. Рівняння Лапласа, формула 

Пуассона. Магнітні величини та їхні одиниці. Зв'язок між одиницями магнітних величин у 
системах СІ та СГС. Труднощі при використанні різних систем одиниць в магнітометрії  
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 
1. Співвідношення магнітних одиниць у системах  СІ та СГС.  
 
Література [3, 4]. 

 
ТЕМА 3. «Магнітне поле Землі, елементи земного магнетизму. Геомагнітне поле як 

сума складових різних джерел» ( 6 год.) 
Лекція 3. Магнітне поле Землі, елементи земного магнетизму. (2 год.)  
 Формули взаємозв'язку елементів Земного магнітного поля. Системи координат. 

Силові і кутові компоненти. Зображення геомагнітного поля в кожній точці земної поверхні 
за допомогою сумарного вектору геомагнітної індукції Та. Розклад повного вектору 
геомагнітної індукції Та на його складові. Визначення поняття магнітного меридіану та 
магнітного екватору. Варіації елементів земного магнетизму. Постійне і змінне геомагнітне 
поле.  

Лекція 4. Геомагнітне поле як сума складових різних джерел. (2 год.) 
 Загальні уявлення про зовнішні джерела геомагнітних варіацій, хвильове та 

корпускулярне випромінювання, магнітосферу, іоносферу. Сучасні дані про внутрішні 
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джерела магнітного поля Землі, теорію походження головного магнітного поля. Методи 
розділення поля на складові, недипольна і аномальна складові головного магнітного поля. 
Фізичні теорії головного магнітного поля. Динамо-ефект. Умови генерації магнітних полів, 
модель Паркера, модель Брагінського. Внутрішня будова Землі за геомагнітними даними.  
 
Лабораторне заняття. (2 год.) 
1. Візуалізація результатів магнітометричних даних. 
2. Основні вимоги до оформлення сучасних карт. 
3. Побудова карт аномального магнітного поля. 
 
Література [4, 5]. 

 

ТЕМА 4. «Методи дослідження магнітного поля Землі» ( 12 год.) 
 

Лекція 5.  Методи дослідження постійного і змінного магнітного 
 поля Землі. (2 год.) 
Загальні поняття про наземні, морські, аеромагнітні, супутникові зйомки. Мережа 

світових магнітних обсерваторій. Мережа INTERMAGNET. Мережа українських магнітних 
обсерваторій. Методи дослідження магнітного поля Землі – історичний, археомагнітний, 
палеомагнітний. Основні результати вивчення магнітного поля Землі в геологічному 
минулому – міграція  полюсів, інверсії. Поняття про тонку структуру геомагнітного поля. 
Гіпотеза центрального осьового диполя. Поняття магнітного, геомагнітного, віртуального 
магнітного та палеомагнітного полюсів. 

Лекція 6. Графічне зображення елементів геомагнітного поля. (2 год.) 
Зміни в часі магнітного поля за даними різних методів. Карти і каталоги. Ізогони, 

закономірності їхньої поведінки, визначення магнітного екватору, карти ізоклін. Ізодинами, 
закономірності їхньої поведінки, визначення магнітного екватору, карти ізодинам. 
Вимірювання числових характеристик елементів геомагнітного поля в часі, необхідність 
систематичного виправлення (перескладання) геомагнітних карт. Карти магнітних епох. 
 
Лабораторне заняття. (2 год.) 
1. Класифікація магнітометричних зйомок, їхнє цільове призначення. 
2. Спостереження за варіаціями магнітного поля Землі. 
3. Аппаратура для магнітометричних зйомок. 
4. Градієнтна магнітометрична зйомка. 
 
Література [4, 5]. 

Завдання для самостійної роботи (6 год.) 
1. Карти магнітних епох. Основні особливості їхнього складання. 
 
Література [4, 5]. 

 

ТЕМА 5. «Аналітичне подання магнітного поля Землі. Теорія Гауса» ( 10 год.) 
Лекція 7.  Аналітичне подання магнітного поля Землі. (2 год.) 
 Геомагнітне поле як поле диполя. Магнітний потенціал в довільній точці. Магнітний 

момент кулі. Формули для складових магнітного потенціалу від координат. Поняття про 
подання магнітного поля сферичними гармонічними функціями.  
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Лекція 8. Подання геомагнітного потенціалу і його похідних у вигляді ляду 
(теорія Гауса). (2 год.) 

  Подання  магнітного  потенціалу сферичними гармоніками. Фізична інтерпретація 
членів ряду Гауса. Розділ поля на «внутрішнє», «зовнішнє» та «вихрове». Фізична 
інтерпретація членів ряду Гауса. Поняття сферичного гармонічного аналізу. Аналіз 
сферичних гармонічних коефіцієнтів. Основні характеристики геомагнітного поля по 
результатам сферичних гармонічних аналізів. Коефіцієнти ряду Гаусса для різних епох.   
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 
1. Розклад потенціалу намагніченого тіла в ряд по сферичним функціям. 
 
Література [4, 5]. 

 

ТЕМА 6. «Динаміка і просторово-часова структура геомагнітного поля.  
Сучасні моделі.» ( 10 год.) 

Лекція 9.  Динаміка і просторово-часова структура геомагнітного поля. (2 год.) 
Варіації елементів Земного магнітного поля. Методи дослідження геомагнітних 

варіацій. Класифікація варіацій. Віковий хід елементів геомагнітного поля, його визначення. 
Вікові варіації, їх визначення; причини виникнення та існування вікових варіацій. Графічне 
зображення вікового ходу - карти ізопор. Особливості в поведінці вікового ходу. Фокуси 
вікового ходу, їх характеристики, динаміка. Необхідність урахування вікових варіацій при 
обробці результатів польових магнітних вимірювань. Аномалії вікового ходу, обумовлені 
змінами в часі магнітних властивостей гірських порід.  
 

Лекція 10. Аналітичне подання варіацій магнітного поля Землі. (2 год.) 
Феномен західного дрейфу геомагнітного поля, правило Ранкорна. Варіації осі диполя 

і дипольного моменту.  
Модельні подання дрейфу геомагнітного поля в теорії геомагнітних варіацій: в 

термінах коефіцієнтів СГА, в термінах дипольних джерел, в термінах динамо хвиль. Основні 
характеристики сучасних моделей вікових варіацій. Сучасні моделі геомагнітного поля по 
архео-  і палеомагнітним даним. Спектр геомагнітних варіацій.  
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 
1. Сучасні моделі вікових варіацій. 
 
Література [5]. 

 

ТЕМА 7. «Магнітне поле зовнішніх джерел (змінне магнітне поле)  

та методи досліджень.» ( 12 год.) 

Лекція 11.  Змінне магнітне поле зовнішніх джерел.(2 год.) 
 Загальні поняття про хвильове і корпускулярне випромінювання Сонця. Структура 

міжпланетного магнітного поля.. Структура магнітосфери. Магнітосферні та іоносферні 
струмені. Загальні поняття про методи дослідження магнітосфери і іоносфери, іоносферне 
зондування. Класифікація магнітних варіацій. Незбурені і збурені варіації. Магнітна 
активність та її характеристики. Зв'язок сонячної і геомагнітної активності. Методи 
дослідження змінного магнітного поля. Мережа магнітних обсерваторій. Магнітограми, 
формати даних, функціонування світового центру даних. Загальне поняття «космічної 
погоди». 
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Лекція 12. Періодичні варіації, геомагнітні збурення. (2 год.) 
 Сонячнодобові періодичні варіації, їх визначення, уявлення про причини їх 

виникнення та існування, приклади. Характеристика сонячнодобових варіацій; необхідність 
та можливість їх урахування при проведенні магнітних зйомок. Місячнодобовї варіації, їх 
визначення, характеристика. Визначення середньорічних варіацій, Ії урахування при 
складанні карт аномального магнітного поля. Визначення збурених періодичних та 
аперіодичних варіацій. Геомагнітні збурення. Магнітні бурі і суббурі. Геомагнітні пульсації. 
Індекси магнітної активності.   
 
Лабораторне заняття. (2 год.) 
1. Будова і принцип дії протонного магнітометра ММП-203. 
2. Будова і принцип дії квантового магнітометра М-33. 
3. Методика і техніка пішохідної магнітної зйомки з магнітометром ММП-203. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 
1. Світова мережа магнітних обсерваторій. 
 
Література [4]. 

І СЕМЕСТР 
 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ ІІ. «МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД» 
 

ТЕМА 8. « Основи теорії магнетизму гірських порід. Магнітний момент, магнітна 
сприйнятливість, намагніченість» ( 11 год.) 

Лекція 13.  Основи теорії магнетизму гірських порід. (2 год.) 
Магнітна індукція, її визначення. Магнітний момент,  інтенсивність намагнічування, 

поверхнева щільність намагнічування. Компоненти магнітної індукції. Визначення 
зовнішньої компоненти. Визначення внутрішньої компоненти. Вираз для сумарного значення 
магнітної індукції. Визначення магнітної проникливості та магнітної сприйнятливості 
намагніченого об'єкту. Аналітичне співвідношення між магнітною проникливістю та 
сприйнятливістю. Феномен магнетизму на атомарному рівні. Спіновий і орбітальний момент 
електронів. Фактор Ланде. Діа-, пара- і феромагнетики на атомарному рівні.  
 
Лабораторне заняття. (2 год.) 
1. Опрацювання результатів польових магнітометричних робіт. 
2. Поправки, що вводяться в спостережене магнітне поле. 
3. Розрахунок рядових магнітометричних рейсів і їх ув’язка. 
 
Завдання для самостійної роботи (7 год.) 
1. Феномен магнетизму на атомарному рівні. 
 
Література [1, 4, 6]. 

ТЕМА 9. «Доменна структура феромагнетиків. Петля гістерезису. Магнітна в’язкість. 

Магнітна анізотропія.» ( 11 год.) 

Лекція 14. Доменна структура феромагнетиків. Магнітна в’язкість (2 год.) 
 Феромагнетики, антиферомагнетики, феромагнетики, слабкі феромагнетики. Явище 

діамагнетизму, його природа, приклади діамагнітних утворень. Явище парамагнетизму, його 
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природа, приклади парамагнітних утворень. Феромагнетизм, елементарні носії магнетизму у 
феромагнетиках, природа феромагнетизму, магнітна анізотропія, області спонтанної 
намагніченості. Фізичні процеси, що протікають при намагнічуванні феромагнетиків. 
Магнітний гістерезис, петля гістерезису, закон Релея. Магнітна текстура та її параметри. 
Магнітна анізотропія, кристалічна анізотропія, магнітострикція. Доменна будова 
феромагнітних мінералів.   

Модель ансамблю не взаємодіючих магнітних часток. Поняття магнітної в’язкості.  
Поняття дифузійної в’язкості. Поняття часу релаксації для ансамблю однодомних не 
взаємодіючих часток. Залишкова намагніченість гірських порід. Точка Кюрі. Поняття про 
методи магнітної чистки.  
 
Лабораторне заняття. (2 год.) 

1. Магнітні властивості гірських порід і мінералів. 
2. Класифікація методів вимірювання за фізичними принципами. 
3. Магнітометричні і індукційні методи. 

 
Завдання для самостійної роботи (7 год.) 
1. Особливості намагнічування феромагнетиків. 
 
Література [3, 4, 6]. 

 
ТЕМА 10. «Природна залишкова намагніченість. Магнітні властивості 

гірських порід і мінералів.» ( 6 год.) 
Лекція 15.  Природна залишкова намагніченість. (2 год.) 
 Залишкова намагніченість гірських порід, феномен магнетизму гірських порід. 

Фактор Кенігсбергера. Магнітні мінерали гірських порід, їхні властивості. Термозалишкова, 
седиментаційна, хімічна, в’язка намагніченість, їхній генезис, співвідношення. Нормальна і 
ідеальна намагніченість. Стабільність залишкової намагніченості, поняття про коерцитивний 
спектр. Вплив тиску на залишкову намагніченість. П’єзозалишкова та динамічна 
намагніченість.  Сучасні магнітні методи визначення мінералів заліза – носіїв природної 
залишкової намагніченості. 

Лекція 16. Магнітні властивості гірських порід і мінералів. (2 год.) 
Формальний поділ гірських порід за величиною намагніченості і магнітної 

сприйнятливості. Намагніченість гірських порід як фактор, який відображає геологічну 
ситуацію в аномальному магнітному поля.  Залежність намагніченості тіла від його форми. 
Магнітні властивості гірських порід різного генезису. Залежність магнітної сприйнятливості 
від мінералогічного складу, концентрації, форми, розподілу по об’єму феромагнітних 
мінералів та інших факторів.  Зв’язок інтенсивності аномалій і магнітних властивостей 
гірських порід. Методи магнетизму гірських порід в вирішенні геологічних задач. 
Палеомагнетизм, палеомагнітна кореляція.  
 
Лабораторне заняття. (2 год.) 
1. Визначення магнітної сприйнятливості зразків гірських порід за допомогою оптичного 
магнітометра МА-21. 
2.Визначення величини і напрямку вектора залишкової намагніченості зразків гірських порід і 
руд в лабораторних умовах 
 
Література [3, 4, 6]. 
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ТЕМА 11. «Методи вимірів елементів земного магнетизму 

та магнітних властивостей гірських порід» ( 11 год.) 
Лекція 17. Методи вимірів елементів земного магнетизму та магнітних 

властивостей гірських порід. (2 год.) 
Характеристики магнітного поля, які вимірюються при магніторозвідувальних 

роботах. Принципові можливості вимірювання абсолютних значень інтенсивності Zа, На, Та 
та ∆Та, похибки вимірювань, визначення оптимальних умов вимірювань. Ціна поділки 
приладу, її визначення, визначення інтервалів ступеневої компенсації. Сповзання нуль-
пункту приладів, побудова графіків сповзання нуль-пункту. Визначення температурного 
коефіцієнту, робота з приладом на точці. Методи вимірів варіацій елементів земного 
магнітного поля. Загальна теорія можливостей вимірювання варіацій геомагнітного поля. 
Магнітні теодоліти. Апаратура сучасних магнітних обсерваторій, її характеристики. Сучасна 
апаратура для вимірювання магнітних властивостей гірських порід і мінералів, її 
характеристики.   
 
Лабораторне заняття. (2 год.) 
1.Якісна і кількісна інтерпретація магнітних аномалій, основні положення. 
2.Проведення якісної інтерпретації магнітних аномалій на реальних інтерпретаційних профілях і 
картах з застосуванням наявної геологічної інформації. 
3.Комплексування результатів інтерпретації магнітометричних і інших геофізичних робіт. 
4. Оформлення звіту з якісної інтерпретації магнітних аномалій. 
 
Завдання для самостійної роботи (7 год.) 
1. Апаратура для вимірювання магнітних властивостей гірських порід і мінералів (принцип 
роботи астатичного магнітометра, спін-магнітометра). 
 
Література [1, 4, 6]. 

 
ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 

 
1. Визначити кількість сферичних гармонічних коефіцієнтів  при: n=5, (n=10, n=8). 
2. Визначити співвідношення між силовими і кутовими компонентами елементів земного 
магнетизму. 
3. Записати співвідношення між одиницями магнітних величин в різних системах: 

А)  поле 0,5 ерстед  - в А/м 
Б)  магнітна сприйнятливість 40х10-6 СГС  -  в системі СИ 
В) магнітна індукція 300 гам- в нТл. 
Г) намагніченість 12.5 х10-6 СГСМ – в СИ 

4. Вивести вираз складових магнітного поля  X Y Z  однорідно намагніченої кулі через 
потенціал.  
5. Записати і пояснити  вираз магнітного потенціалу на поверхні кулі ( у будь-якому місці 
земної кулі). 
6. Вивести формулу магнітного потенціалу у вигляді сферичного гармонічного ряду при 
n=1.  
7. Записати формулу переходу від географічних до геомагнітних координат. 

 
Контрольні запитання до змістового модуля І 
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1. Магнітограми – це результати: історичних, археомагнітних, обсерваторських, 
супутникових вимірів.  
2. Прямі і непрямі методи дослідження МПЗ, часовий діапазон, який охоплює метод, 
точність. 
3. Яка різниця між центрами і фокусами вікового ходу.  
4. Ізогони, ізокліни, ізодинами – які елементи описують.  
5. Чи можна розкласти вікову варіацію в ряд по сферичним функціям.  
6. Геомагнітне поле як сума складових різних джерел. Внесок кожної з них в середнє 
поле, яке спостерігається на поверхні Землі.  
7. Напруженість сучасного магнітного поля на полюсі і на екваторі. Діапазон коливання 
напруженості геомагнітного поля відносно сучасного значення за останні кілька тисяч 
років.  
8. Західний дрейф геомагнітного поля обумовлений:  

а) зміною намагніченості гірських порід; 
б) процесами дрейфу недипольних складових магнітного поля; 
в) процесами росту-розпаду недипольних складових магнітного поля; 
г) і тими і іншими; 
д) прецесією вісі обертанні Землі,; 
е) приливними коливаннями; 

9. Які джерела іоносферних і магнітосфер них струменів. 
10. Від чого (в порядку убування) залежить магнітна збуреність: 

а) хвильове сонячне випромінюванням; 
б) швидкість корпускулярного випромінювання; 
в) напрямку горизонтальної складової міжпланетного магнітного поля; 
г) напрямку вертикальної складової міжпланетного магнітного поля; 
д) інтенсивності сонячно-добових варіацій; 
е) інтенсивності геомагнітних пульсацій; 
ж) морфології горизонтальної компоненти на початковій фазі магнітної бурі.  

 
Модуль 1/1 
1. Дайте оцінку основним методам отримання інформації про магнітне поле Землі. 
2. Сонячнодобові   та місячнодобові варіації. 
Модуль 1/2 
1. Обгрунтуйте розподіл варіацій на вікові, річні, добові і так далі за їх фізичною природою 

та амплітудно-часовими особливостями. 
2. Магніторозвідка як  метод прикладної геофізики. Зв’язок з іншими дисциплінами. 
Модуль 1/3 
1. Визначити поняття: повний вектор індукції магнітного поля Землі та його елементи, дати 

зв’язок між ними. 
2. Класифікація магніторозвідувальної апаратури. 
Модуль 1/4 
1. Охарактеризуйте позитивні та негативні сторони представлення геомагнітного поля у 

вигляді каталогів та карт. 
2. Прямі і непрямі методи дослідження МПЗ, часовий діапазон, який охоплює метод, 

точність. 
Модуль 1/5 
1. Визначте поняття: ізодинами, ізокліни. Охарактеризуйте їх розподіл на поверхні Землі. 
2.  Фокуси вікового ходу.  
Модуль 1/6 
1. Охарактеризуйте структуру магнітного поля землі в довільній точці. 
2. Західний дрейф геомагнітного поля обумовлений:  
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Модуль 1/7 
1. Визначити поняття горизонтального та вертикального  градієнтів нормального магнітного 

поля Землі. 
2. Геомагнітне поле як сума складових різних джерел. Внесок кожної з них в середнє поле, 
яке спостерігається на поверхні Землі.  
Модуль 1/8 
1. Дайте оцінку внеску дипольної, материкової, аномальної та зовнішньої компонент в 

спостережне поле. 
2. Одиниці вимірювання магнітного поля. 
Модуль 1/9 
1. Дайте оцінку геологічної природи магнітних аномалій різного рівня. 
2. Магнітне поле Землі як поле диполя. Геомагнітний полюс, геомагнітний екватор. 
Модуль 1/10 
1. Визначте поняття магнітних варіацій. 
2. Напруженість сучасного магнітного поля, діапазон коливання напруженості геомагнітного 
поля відносно сучасного значення за останні кілька тисяч років.  
Модуль 1/11 
1. Обгрунтуйте відносність поняття “нормальне поле” в магніторозвідці в залежності від 

вирішуємої задачі. 
2. Вікові варіації. 
Модуль 1/12 
1. Обгрунтуйте можливість представлення спостереженого поля в магніторозвідці як суми 

нормального та аномального полів. 
2. Розподіл елементів магнітного поля на поверхні Землі. Магнітний полюс і магнітний 

екватор. 
Модуль 1/13 
1. Проаналізуйте структуру магнітного поля Землі в довільній точці. 
2. Класифікація магнітних варіацій. 
Модуль 1/14 
1. Проаналізуйте поняття “нормальне поле” в геомагнетизмі та його відмінність від 

аналогічного поняття в магніторозвідці. 
2. Врахування вікового ходу при складанні магнітних карт. 
Модуль 1/15 
1. Дайте загальну характеристику магнітного поля Землі. 
2. Сферичні гармонічні функції та їх застосування в магнітометрії.  
Модуль 1/16 
1. Проаналізуйте магнітне поле Землі (його основні параметри та особливості). 
2. Магнітосферні і іоносферні струмені.  
Модуль 1/17 
1. Дайте загальну характеристику варіацій магнітного поля. 
2. Магнітна збуреність та її джерела.  
Модуль 1/18 
1. Проаналізувати різницю між поняттями: магнітний полюс, геомагнітний полюс, 

палеомагнітний полюс, віртуальний геомагнітний полюс, географічний полюс.  
2. Прямі та непрямі, абсолютні та відносні виміри. 
Модуль 1/19 
1. Обгрунтуйте необхідність врахування вікового ходу магнітного поля при проведенні 

магнітних зйомок в різний час. 
2. Повний вектор геомагнітної індукції та його елементи.  
Модуль 1/20 

1. Магнітні бурі і суббурі. 
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2. Магнітні обсерваторії – світова мережа, апаратура, методика вимірів.  
 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 
 

1. Вивести відношення орбітального спінового моменту електрона до його магнітного 
моменту. 

2. Які основні параметри характеризують магнітний гістерезис. 
3. Записати температуру Кюрі (Нееля) для основних магнітоутворюючих мінералів (гематит, 

магнетит, магеміт). 
 4. Записати співвідношення між магнітною індукцією, напруженістю магнітного поля і 

намагніченістю. 
5. Визначити фактор Кенігсбергера для зразку гірської породи з намагніченістю  2х10-3 А/м і 

магнітною сприйнятливістю 4х10-4 СИ.    
6. Визначити значення намагніченості, схилення,  нахилення зразка гірської породи  кубічної 
форми з ребром 20мм при виміряних значеннях магнітного моменту по осях X, Y і Z 
відповідно 25,  15 і 50 Ам2.  
 

 
Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 

 
1. Яка різниця між поняттям «блокуюча температура» і «блокуючий діаметр» для 

феромагнітного зерна.   
2. Які зерна відповідні за залишкову намагніченість гірських порід: однодоменні, 

псевдооднодоменні, багатодоменні.  
3. Від яких складових залежить значення  магнітної сприйнятливості для зразка гірської 

породи (в порядку убування): 
а) розміру зерен; 
б) концентрації зерен;  
в) магнітної текстури; 
г)  температури Кюрі; 
д) магнітної анізотропії; 
е) величини земного магнітного поля; 
ж) доменної структури; 
з) магнітних мінералів. 
 
Модуль ІІ/1 
1. Фізична природа магнетизму. 
2. Магнітна сприйнятливість гірських порід. 
Модуль II/2 
1. Характерні ознаки феромагнетиків. 
2. Поняття магнітного моменту 
Модуль II/3 
1. Характерні ознаки діа- і парамагнетиків. 
2. Магнітна проникливість і магнітна сприйнятливість. 
Модуль II/4 
1. Природа парамагнетизму. Магнітні властивості парамагнетиків. 
2. Магнітострикція. 
Модуль II/5 
1. Магнітні властивості діамагнетиків та парамагнетиків. 
2. Залежність намагніченості від форми тіла. 
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Модуль II/6 
1. Магнітна  індукція, зв’язок з іншими магнітними характеристиками. 
2. Доменна структура феромагнетиків. 
Модуль II/7 
1. Природа феромагнетизму. 
2. Коефіцієнт розмагнічування. 
Модуль II/8 
1. Магнітний момент та намагніченість. 
2. Особливості намагнічування феромагнетиків. 
Модуль II/9 
1. Основні природні феромагнетики та їх магнітні властивості. 
2. Загальні особливості магнітних властивостей гірських порід. 
Модуль II/10 
1. Природа діамагнетизму. 
3. Залежність намагніченості від форми тіла. 
Модуль II/11 
1. Зв’язок між намагніченістю та розподілом магнітних мас в об’єкті. 
2. Доменна структура феромагнетиків. 
Модуль II/12 
1. Загальні особливості магнітних властивостей гірських порід. 
2. Потенціал диполя. 
Модуль II/13 
2. Антиферомагнетизм. 
3. Залежність намагніченості від форми тіла. 
Модуль II/14 
1. Магнітні властивості діамагнітних речовин. 
2. Залежність магнітних параметрів феромагнетиків від температур. 
Модуль II/15 
1. Магнітна в’язкість. 
2. Особливості намагнічування феромагнетиків. 
Модуль II/16 
1. Потенціал магнітного поля.  
2. Магнітна сприйнятливість гірської породи. 
Модуль II/17 
1. Залежність магнітних параметрів від температури і тиску. 
2. Магнітна анізотропія. 
Модуль II/18 
1. Магнітний потенціал диполя. 
2. Зв’язок між намагніченістю та розподілом магнітних мас. 
Модуль II/19 
1. Магнітний момент та намагніченість. 
2. Загальні особливості магнітних властивостей гірських порід. 
Модуль II/20 
1. Залишкова намагніченість та її види. 
2. Магнітні властивості основних породоутворюючих мінералів. 
Модуль II/21 
1. Магнітна сприйнятливість речовини та сприйнятливість форми. 
2. Магнетизм природних залізо-титанових окисів. 
Модуль II/22 
1. Магнітний потенціал тіла довільної форми. 
2. Магнітні властивості основних породоутворюючих мінералів. 
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Модуль II/23 
1. Фізична природа магнетизму. 
2. Магнітні властивості основних породоутворюючих мінералів. 
Модуль II/24 

1. Магнітний момент та намагніченість. 
2. Магнітна кристалографічна анізотропія. 

Модуль II/25 
1. Температура Кюрі. Поняття спектра блокуючи температур  
2. Одиниці вимірювання магнітних величин. 
 

ІІ СЕМЕСТР 
 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І. «ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА І АПАРАТУРА 
МАГНІТОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ» 

 
ТЕМА 1. «Апаратура і методика магніторозвідувальних  робіт» (14 год.) 

Лекція 1. Апаратура магніторозвідувальних робіт. (2 год.) 
  Магнітометри з оптико-механічними чутливими системами. Теорія та побудова 

приладів. Визначення постійних характеристик. Обробка спостережень. Похибки вимірювань. 
Кварцеві (компесаційні) магнітометри (М-18, М-23, М-27), їх будова. Ферозондові 
магнітометри, принцип дії, їх будова. Протонні магнітометри. Явище ядерного магнітного 
резонансу. Метод вільної ядерної прецесії. Блок –схема  і принцип дії протонного 
магнітометра. Квантові магнітометри. Обрунтування принципіальних можливостей 
вимірювань, ефект Зеемана. Метод оптичної накачки. Квантові магнітометри різного 
призначення, їх точність і технічні характеристики.  Магнітометри-градієнтометри, їх 
перевага, компоновка здавачів, точність вимірів.  Криогенні магнітометри, принцип дії, 
будова.  

Лекція 2. Методика магніторазвідувальних  робіт: наземна зйомка і свердловинна 
магнітометрія. (2год.) 

Геологічні завдання магніторозвідки, їхня інформативна сутність  - завдання виявлення, 
локалізації, детального опису. Точність і детальність спостережень, вибір напрямку профілів, 
густоти мережі пунктів спостережень. Поняття масштабу зйомки. Основи геологічної 
інтерпретації магнітних аномалій.  
 Масштаби та методика наземних магнітометричних досліджень. Масштаби наземних 
магнітометричних досліджень, вирішувані задачі. Модифікації магнітометричних 
досліджень. Характер наземних магнітних здіймань: площинні дослідження (квадратна та 
прямокутна сітка), вирішувані задачі; профільне здіймання, його особливості. Точність 
спостережень, відстань між ізолініями за інтенсивністю. Роль сповзання нуль-пункту в 
підсумковій похибці. Опорна мережа та методи визначення сповзання можливості 
збільшення точності визначення сповзання нуль-пункту. Вибір густоти рядової мережі 
спостережень, обґрунтування. Визначення мінімального часу лінійного сповзання нуль-
пункту приладу. Вибір густоти опорної мережі, обґрунтування. Визначення температурного 
впливу. Контрольні спостереження, помилка визначення аномального значення. Методика 
високоточних наземних магнітних зйомок. Обробка і оформлення матеріалів.  
 Специфіка вимірювання магнітного поля в свердловинах. Мета та задачі 
свердловинної магнітометрії. Обробка і оформлення матеріалів. 

Авіаційна і морська магнітометрія. Мета та задачі аеромагнітної зйомки. Сучасні 
аеромагнітометри та перевага аеромагнітної зйомки. Масштаби аеромагнітних досліджень, 
вирішувані задачі. Визначення густоти мережі здіймання, обґрунтування. Вимірювання 
інтенсивності поля на різних висотах. Особливості аеромагнітної зйомки в гірський 
місцевості. Контрольні вимірювання. Обробка і оформлення матеріалів.  
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Методика морської магнітної зйомки. Мета та задачі, особливості в порівнянні з 
іншими методами. Обробка і оформлення матеріалів.  

Способи графічного подання результатів спостережень - графіки, плани графіків, 
карти ізодинам. Обробка магнітометричних даних на ЕОМ. Автоматизовані системи 
обробки, принципи їхньої організації, алгоритмізація окремих етапів. Результати обробки в 
цифровій і графічній формі як вихідний матеріал для наступної геологічної інтерпретації. 
 

Практичне заняття. (2 год.) 
1. Кількісна інтерпретація магнітних аномалій. 
2. Аналітичні розрахунки складових магнітного поля для тіл правильної геометричної форми. 
3. Визначення складових магнітного поля та його напруженості для кулі, вертикального 
циліндру і нахиленого штоку. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Особливості аномалій магнітного поля над горизонтальним циліндром при прямовисній і 
косій намагніченості. 
2.Визначення особливостей складових магнітного поля над похилим шаром значної 
потужності. 
3. Апаратура для аеромагнітометрії. Гідромагнітна зйомка.  
 
Література [7, 8,10]. 

 
ТЕМА 2. «Теоретична основа магнітного потенціалу та намагніченості тіл » (12 год.) 

Лекція.3  Пряма і обернена задачі магнітометрії. (2 год.) 
Пряма і обернена задачі математичної фізики в магніторозвідці. Теорема 

Остроградського – Гауса. Зв'язок між  гравітаційним і магнітним потенціалом. Теорема 
Пуассона. Загальні аналітичні вирази складових напруженості магнітного поля намагнічених 
тіл. Магнітний потенціал елементарного диполя. Потенціал намагніченого тіла при однорідній 
намагніченості. Вирази складових потенціалу для тіл різної форми. 

 
Практичне заняття. (2 год.) 

1. Обернена задача магнітометрії. 
2. Методи вирішення оберненої задачі для тіл правильної геометричної форми. 
3. Визначення параметрів магнітозбурюючих об’єктів, що мають форму кулі. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1.Способи вирішення прямої задачі магнітометрії. 
  
Література [ 4, 8 ]. 

 
 

ТЕМА 3. «Пряма задача магнітометрії.  Магнітне поле тіл простої геометричної форми.» 
(14 год.) 

Лекція 4. Застосування основ теорії магнітного поля намагнічених тіл в 
магніторозвідці.(2 год.) 

 Обчислення магнітних аномалій, створених намагніченими тілами. Аналітичні способи. 
Графічні способи. Вирішення прямої задачі для тіл будь-якої форми.  Магнітні поля тіл 
простої геометричної форми – диполь, вертикальний стержень, пласт малої потужності, пласт 
великої потужності тощо.   

Лекція 5. Магнітне поле простих модельних об’єктів. (2 год.) 
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 Вирішення прямої та оберненої задач для модельних об'єктів правильної геометричної 
форми. Магнітне поле деяких складчастих структур. Загальні інтегральні співвідношення 
складових елементів геомагнітного поля для двовимірного та тривимірного випадків. Вирази 
для Zа та На при намагнічуванні по падінню. Виведення аналітичної залежності для 
параметру геомагнітного поля ∆Та. Вирішення прямих та обернених задач для модельних 
об'єктів типу: сфера, шток, циліндр. Трансформація параметру геомагнітного поля ∆Та в його 
прямовисну складову - Zа. Обчислення поля На по заданому на площині розподіленню поля.  

 
Практичне заняття. (2 год.) 

1. Розв’язок оберненої задачі магнітометрії для горизонтального циліндру. 
2. Розв’язок оберненої задачі магнітометрії для вертикального циліндру. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) 

1. Способи вирішення оберненої задачі магнітометрії на ПЕОМ. Оцінка їхньої 
точності. 

  
Література [ 4, 8 ]. 

 
ТЕМА 4. «Методи фільтрації і трансформації магнітних полів» (14 год.) 

Лекція.6 Загальні принципи аналізу й розділення магнітних полів. (2 год.) 
Фактори, які ускладнюють виміри елементів земного магнетизму. Якісна і кількісна 
інтерпретація. Розділення аномалій методами частотної селекції: усереднення, перерахування 
у верхній або нижній півпростір, розрахунки похідних магнітного потенціалу Розрахунок 
елементів магнітного поля у верхньому півпросторі (дво- і тривимірні задачі). Виділення 
лінійних аномалій у складних полях. Метод підбора. Інтерпретація складних магнітних 
аномалій методом підбору. Аналіз апріорної інформації, створення фізико-геологічної моделі 
середовища. Допоміжна обробка поля. Методика послідовних наближень. Використання 
ЕОМ при інтерпретації методом підбора в діалоговому режимі. Обмеження області пошуку 
розв’язів, критерії вибору напрямку пошуку. Моделювання складних неоднорідних 
середовищ. Роль геологічних гіпотез і суб'єктивного фактора. Статистичні методи при 
вивченні магнітних аномалій. Загальні відомості про обчислення градієнтів напруги поля. 
Застосування статистичних методів при вивченні магнітних аномалій. Методи згладжування 
і вирівнювання. Використання модальних кривих. Редукція магнітних аномалій на площину і 
виправлення за вплив рельєфу місцевості. 
 

Практичне заняття. (2 год.) 
1. Поділ магнітних аномалій методами частотної селекції. 
2. Поділ спостереженого магнітного поля на регіональну і локальну складові. 
3. Вибір оптимального радіуса осереднення. Графічне зображення результатів осереднення. 

 
Завдання для самостійної роботи (10 год.) 
1. Побудова інтерпретаційних магнітометричних профілів, їх ув’язка з геологічними даними. 
2. Вибір оптимального радіуса осереднення для складних, накладених магнітних аномалій. 
3. Порівняльний аналіз результатів осереднення магнітного поля з різними радіусами 
осереднення. 
4. Для виділених природних аномалій провести розрахунки складових магнітного поля у 
верхньому і нижньому напівпросторах. 
 
Література [ 7, 8, 9 ]. 
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ТЕМА 5. «Визначення елементів залягання і намагніченості геологічних тіл по 
магнітних аномаліях» (14 год.) 
 

Лекція 7. Визначення глибини простих намагнічених тіл,  їхніх геометричних і 
фізичних параметрів.(2 год.)  

Вирішення оберненої задачі магніторозвідки при апроксимації джерел простими 
модельними тілами. Геологічні задачі та фізико-геологічні умови, які допускають таку 
апроксимацію. Аналіз аномалій складових поля для кулі при різних напрямках 
намагніченості. Аналіз аномалій складових поля для стержня при різних напрямках залягання 
і намагніченості.  

Лекція 8. Методи рішення оберненої  задачі. Метод підбору. (2 год.) 
 Загальні відомості про методи рішення оберненої задачі. Метод характерних точок. 

Визначення елементів залягання і намагніченості збурюючи об’єктів методом характерних 
точок для тіл простої геометричної форми. Метод дотичних. Інтегральні методи. Методи, які 
використовують палетки, номограми тощо. Методи підбору (огляд). Переваги і недоліки 
різних методів, точність, джерела завад.  

Комплексування способів інтерпретації магнітних даних. Інтерпретація складних 
магнітних аномалій методом підбору. Аналіз апріорної інформації, побудова фізико-
геологічної моделі середовища. Методика послідовного наближення. Критерії якості рішення, 
основні джерела завад. Принципи моделювання складного неоднорідного середовища. Роль 
геологічних гіпотез та суб’єктивного фактору.  

 
Практичне заняття. (2 год.) 

1. Аналітичне продовження магнітних аномалій у верхній напівпростір, особливості цих 
перерахунків. 
2. Аналітичне продовження магнітних аномалій у нижній напівпростір, його особливості. 
3. Порівняльний аналіз результатів методів осереднення і аналітичного продовження 
магнітного поля у верхній і нижній напівпростори.   
4. Розрахунок похідних магнітного потенціалу, їх значення для інтерпретації магнітних 
аномалій. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Кінцево-різницеві і апроксимаційні формули для розрахунків вищих похідних магнітного 
потенціалу.. 
Література [7. 8, 9, 10]. 

 
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ ІІ. «МАГНІТОМЕТРІЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ГЕОЛОГІЧНИХ 

ЗАДАЧ »» 
 

Тема 6. «Магніторозвідка в дрібно- та середньомасштабному геологічному картуванні.» 
(2 год). 

Лекція 9. Магніторозвідка в дрібно- та середньомасштабному геологічному 
картуванні. (2 год.) 

 Загальні відомості про дрібномасштабне картування. Роль і завданні магніторозвідки 
в комплексі дрібномасштабного і середньомасштабного геологічного картування. 
Магніторозвідка при геологічній зйомці масштабу 1:50000. Технології інтерпретації даних: 
трансформація, суміщення, розпізнавання, моделювання. Геолого-геофізичні основи 
інтерпретації даних. Аеромагнітна зйомка при дрібномасштабному картуванні й 
тектонічному районуванні. Використання аеромагнітних даних при пошуках нафти й газу. 
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Застосування гідромагнітної зйомки для вивчення історії тектонічного розвитку акваторії 
океанів. Гідромагнітна зйомка на шельфі.  

 
Література [ 8, 9, 10 ]. 

 
ТЕМА 7. «Магнетизм гірських порід в вирішенні геологічних задач.» (12 год.) 

Лекція 10. Палеомагнітні дослідження. (4 год.) 
 Залучення магнетизму гірських порід для вирішення геологічних задач. Використання 

магнетизму гірських порід при геологічній зйомці. Палеомагнітний метод досліджень. 
Стратиграфія і геохронологія. Магнітостратиграфічна шкала. Геологічне картування. 
Палеомагнетизм і тектоніка, палеотектонічні реконструкції на підставі палеомагнітних 
даних, прогноз розміщення корисних копалин.  
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) 

1. Методика палеомагнітних досліджень у вирішенні геологічних задач.  
Література [ 3, 9 ]. 

 
ТЕМА 8. «Магнітне картування різних порід і мікромагнітна зйомка» (12 год.) 

Лекція 11. Магнітне картування різних порід і мікромагнітна зйомка. (2 год.) 
Тектонічне районування та дрібномасштабне картування методами магніторозвідки. 

Задачі магніторозвідки при середньо- та крупномасштабному геологічному картуванні.  
Фізичні передумови для картування порід різного генезису. Картування осадових і 
метаморфічних порід, магматичних утворень, розривних порушень. Мікромагнітна зйомка та 
її геологічні можливості. Застосування мікромагнітної зйомки для вирішення  прикладних, 
інженерних та інших задач. Археомагнітна зйомка, її фізичні основи, особливості 
інтерпретації результатів.  

 
Практичне заняття. (2 год.) 

1.  Практичне застосування ПЕОМ при вирішенні прямої задачі магнітометрії. 

2. Статистичні методи оцінок магнітних аномалій. Таксономія магнітних аномалій, 
прогнозування перспективності геологічних об’єктів за допомогою магнітометрії.  

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1.Системи прогнозування СКІД і “Прип’ять”. 
2.Комплексування геофізичних даних при вирішенні задач прогнозування геологічних об’єктів 
та їх  рудоперспективності. 
Література [ 7, 9]. 

  
 
ТЕМА 9. «Застосування методів магнітометрії при пошуках і розвідці родовищ 
корисних копалин.» (14 год.) 
Лекція 12. Магніторозвідка при пошуках і розвідці родовищ (рудних корисних 
копалин). (2 год.) 
 Роль магніторозвідки при пошуках і розвідці родовищ міді, залізорудних, поліметалів, 
нікелю, рідких металів, бокситів, золота й інших корисних копалин. Спеціальні види робіт. 
Свердловинна магніторозвідка.   
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
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1. Методи магнітометрії в практиці геологічних досліджень.  
 
Лекція 13. Магніторозвідка при пошуках і розвідці родовищ (нерудних корисних 
копалин).(2 год.) 
 Фізичні основи магніторозвідки при пошуках і розвідці родовищ нафти і газу. Роль 
магніторозвідки в пошуках родовищ алмазу і п’єзооптичних мінералів. Застосування методів 
магніторозвідки при пошуках інших корисних копалин.  Геологічне картування рихлих 
відкладів по магнітній сприйнятливості.  

 
Практичне заняття. (2 год.) 
1. Сучасні автоматичні системи для вирішення задач магнітометрії, та комплексної 

інтерпретації геолого-геофізичної інформації. 
2. Оцінка результатів комплексної обробки магнітних аномалій з геологічними даними. 

 
Література [7, 8, 9 ]. 

 
ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 
Контрольні запитання до змістового модуля І 

 
Модуль 1/1. 
1. Аналіз похибок, що виникають при аеромагнітній зйомці. 
2. Інтегральні методи інтерпретації. 
3. Відобразіть загальний вигляд кривих  Za та Ha  для  

горизонтального циліндра при ∠ I=600 ; 
пласта при співвідношенні. 

4. Класифікація магніторозвідувальної апаратури. 
 
Модуль 1/2 
1. Точність аеромагнітної зйомки та фактори, що на неї впливають. 
2. Рівняння Пуасона  та Лапласа. Їх значення для теорії магніторозвідки. 
3. Відобразіть загальний вигляд  кривих Za та Ha  для 

- кулі при ∠ I=-300 ; 

- пласта при співвідношенні 
4. Ферозондові магнітометри, принцип дії та будова. 
 
Модуль 1/3 
1. Основні компоненти методики аеромагнітної зйомки. 
2. Протонні магнітометри, принцип дії та будова. 
3. Метод дотичних. 
4.  Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za та Ha  для 
- кулі при ∠ I=600 ; 
- пласта при співвідношенні. 
 
Модуль 1/4. 
1. Види аеромагнітних зйомок, види зйомочних маршрутів. 
2. Пряма задача магніторозвідки для об’єктів довільної форми. Загальні підходи до 
практичного вирішення. 
3. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za та Ha  для 

- кулі при ∠ I=300 ; 
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- пласта при співвідношенні. 
4. Оптико-механічні магнітометри. Принцип дії, конструкція, правила користування. 
 
Модуль 1/5. 
1. Зв’язок магнітного та гравітаційного потенціалів. 
2. Графічні методи інтерпретації. 
3. Девіація та її врахування. 
4. Оптико-механічні магнітометри, принцип дії та будова. 
 
Модуль 1/6. 
1. Гідромагнітна зйомка та її особливості. 
2. Точність аеромагнітної зйомки та фактори, що на неї впливають. 
3. Пряма задача для горизонтального кругового циліндра. 
4. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za та Ha  для 

- кулі при ∠ I=300 ; 
- пласта при співвідношенні. 

 
Модуль 1/7. 
1. Аеромагнітна зйомка та її особливості. 
2. Пряма задача магніторозвідки для вертикального нескінченного по глибині пласта. 
3. Інтегральні методи інтерпретації, загальна характеристика.  
4. Протонні магнітометри. Принцип дії, конструкція, правила роботи. 
 
Модуль 1/8 
1. Опрацювання результатів аеромагнітної зйомки. 
2. Аналітичний вираз ∆Та. Наведіть приклади кривих ∆Та для різних широт та орієнтації 
профілів. 
3. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za та Ha  для 
кулі при ∠ I=-300 ; 
пласта при співвідношенні 
4. Протонні магнітометри. Принцип дії та будова. 
 
Модуль 1/9 
1. Девіація та її врахування. 
2. Пряма задача магніторозвідки для вертикального нескінченного по глибині пласта 
(вертикальне намагнічування). 
3. Метод дотичних. 
4. Класифікація магніторозвідувальної апаратури. 
 
 
Модуль 1/10 
1. Гідромагнітна зйомка та її особливості. 
2. Особливості врахування варіацій магнітного поля Землі при аеромагнітній зйомці. 
3. Зв’язок гравітаційного та магнітного потенціалу. 
4. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za та Ha  для 
- горизонтального циліндра  при ∠ I=300; 
- пласта при співвідношенні. 
 
Модуль 1/11 
1. Аналіз похибок, що виникають при аеромагнітній зйомці. 
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2. Магнітний потенціал диполя. 

3. Інтегральні методи інтерпретації. 
4. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za та Ha  для 
-кулі при ∠ I=-600; 
- пласта при співвідношенні. 
 
Модуль 1/12 
1. Аеромагнітна зйомка та її особливості. 
2. Поняття про пряму та обернену задачі теорії потенціалу. 
3. Векторні  методи  інтерпретації. 
4. Квантові магнітометри, принцип дії та будова. 
 
Модуль 1/13 
3. Види аеромагнітних зйомок. Види зйомочних маршрутів. 
2. Ефект Зеемана. 
3. Метод характерних точок. 
4. Відобразіть  загальний  вигляд  кривих  Za та Ha  для 
- кулі  при  ∠ I = 900; 
- пласта при співвідношенні. 
      
Модуль 1/14 
3. Магнітний потенціал тіла довільної форми. 
4. Інтерпретація аномалій по величині повного вектора Та. 
5. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za  та  Ha  для 
- кулі при ∠ I = - 300 ; 

- пласта при співвідношенні. 
4. SQUID-магнітометри, принцип дії, застосування. 
 
Модуль 1/15 
1. Ув’язка аеромагнітних даних. 
2. Магнітний потенціал диполя. 
3. Інтегральні методи інтерпретації. 
6. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za  та  Ha  для 
 - горизонтального  циліндра  при  ∠ I = 300 ; 

- пласта при співвідношенні. 
 
Модуль 1/16 
1. Гідромагнітна зйомка та її особливості. 
2. Визначення магнітного моменту та вектора намагніченості в теорії потенціалу. 
3. Графічні методи вирішення прямої задачі. 
4. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za  та  Ha  для 
- горизонтального  циліндра  при  ∠ I = 600 ; 

- пласта при співвідношенні. 
 
Модуль 1/17 
1. Ув’язка аеромагнітних даних. 
2. Пряма задача магніторозвідки для кулі  (косе намагнічування). 
3. Метод характерних точок. 
4. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za  та  Ha  для 
- горизонтального  циліндра  при  ∠ I = - 900 ; 
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- пласта при співвідношенні. 
 
Модуль 1/18 
1. Опрацювання матеріалів аеромагнітної зйомки. 
2. Методи підбору. Недоліки та переваги. 
3. Потенціал магнітного поля. 
4. Пряма задача для вертикального стержня. 

 
Модуль 1/19 
1. Ув’язка аеромагнітних даних. 
2. Потенціал магнітного поля. Напруженість магнітного поля. Їх зв’язок. 
3. Особливості врахування варіації магнітного поля Землі при аеромагнітній зйомці 
4. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za та Ha  для 
- кулі при ∠ I=00 ; 
- пласта при співвідношенні. 
 
Модуль 1/20 
1.Задачі та особливості аеромагнітної зйомки в районах різної геологічної будови. 
2. Потенціал магнітного поля.  
3. Графічні методи вирішення прямої задачі. 
4. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za та Ha для 
- кулі при ∠ I=-600 ; 
- пласта при співвідношенні. 

 
Модуль 1/21 
1. Класифікація магніторозвідувальної апаратури. 
2. Аеромагнітометри, загальна характеристика. 
3. Пряма задача для кулі  (косе намагнічування). 
4. Метод дотичних. 

 
Модуль 1/22 
1. Точність аеромагнітної зйомки та фактори, що на неї впливають. 
2. Метод характерних точок. 
3. Потенціал та напруженість магнітного поля.  Зв’язок  між ними. 
 4. Відобразіть загальний вигляд  кривих  Za  та  Ha  для 
- горизонтального  циліндра  при  ∠ I = - 900 ; 

- пласта при співвідношенні. 
 

 
 
 

Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 
 
Модуль II/1 
1. Основні етапи геологічної інтерпретації магнітного поля. 
2. Зв’язок між намагніченістю та розподілом магнітних мас в об’єкті. 
 
Модуль II/2 
1. Геологічна інтерпретація магнітометричних даних. 
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2. Роль і завданні магніторозвідки в комплексі дрібномасштабного і середньомасштабного 
геологічного картування.  

 
Модуль II/3 
1.Якісна та кількісна інтерпретація. 
2.Використання аеромагнітних даних при пошуках нафти й газу. 
 
Модуль II/4 
1. Фізична та геологічна модель середовища. 
2. Аеромагнітна зйомка при дрібномасштабному картуванні й тектонічному районуванні.  
 
Модуль II/5 
1. Геолого-геофізичні основи інтерпретації даних. 
2. Застосування результатів гідромагнітної зйомки для вивчення тектонічного розвитку 
акваторії океанів.  
 
Модуль II/6 
1. Методи підбору при інтерпретації магнітних аномалій. 
2. Магнітне картування при геологічній зйомці. 

 
Модуль II/7 
1. Основи палеомагнітного методу досліджень.  
2. Тектонічне районування та дрібномасштабне картування методами магніторозвідки.  

 
Модуль II/8 
1. Задачі магніторозвідки при середньо- та крупно масштабному геологічному картуванні.   
2. Археомагнітна зйомка, її фізичні основи, особливості інтерпретації результатів.  
 

Модуль II/9 
1. Методика палеомагнітних досліджень у вирішенні геологічних задач.  
2. Роль магніторозвідки при пошуках і розвідці родовищ рудних корисних копалин. 
 

Модуль II/10 
1. Роль магніторозвідки при пошуках і розвідці родовищ нерудних корисних копалин. 
2. Роль магніторозвідки в дослідженні свердловин. 
 

Модуль II/11 
1. Свердловинна магніторозвідка.   
2. Мікромагнітна зйомка та її геологічні можливості. 
 

Модуль II/12 
1. Методи магнітометрії в практиці геологічних досліджень.  
2. Фізичні основи магніторозвідки при пошуках і розвідці родовищ нафти і газу.  
 

Модуль II/13 
1. Геологічне картування рихлих відкладів по магнітній сприйнятливості.  
2. Сучасні автоматичні системи для вирішення задач магнітометрії, та комплексної інтерпретації 
геолого-геофізичної інформації. 

 
Модуль II/14 
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1.Оцінка результатів комплексної обробки магнітних аномалій з геологічними даними. 
2. Фізичні передумови для картування порід різного генезису. 
 
 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ 
 

Екзаменаційний білет № 1 
 

1. Прикладна магнітометрія, як метод геофізики. Зв’язок з іншими дисциплінами. 
2.   Магніторозвідувальна апаратура та її класифікація. 
3.   Фізична природа магнетизму. Діамагнетизм. Парамагнетизм.    Феромагнетизм.  

 
Екзаменаційний білет № 2 

 
1. Одиниці вимірювання магнітного поля (в системі CI та СГС). 
2. Оптико-механічні магнітометри, принцип дії та конструкція. 
3. Феромагнетики та їх характерні ознаки.  
 

Екзаменаційний білет № 3 
 

1.  Повний вектор геомагнітної індукції та його елементи. 
2.  Протонні магнітометри, принцип дії та конструкція. 
3.  Намагнічування феромагнетиків. Магнітний гістерезис.  
 

Екзаменаційний білет № 4 
 

1. Магнітне поле Землі. Аналітичний вираз магнітного поля Землі через  потенціал шару та 
у вигляді сферичного гармонічного ряду. 

2.   Квантові магнітометри, принцип дії та конструкція. 
3.   Доменна структура феромагнетиків. Антиферомагнетики. Феримагнетики.  
 

Екзаменаційний білет № 5 
 

1. Просторово-часова структура і динаміка геомагнітного поля. 
2. Градієнти магнітного поля Землі. Аналітичні вирази градієнтів магнітного поля. 
3. Залежність магнітних властивостей феромагнетиків від температури, тиску, розмірів 

часток. 
 

Екзаменаційний білет № 6 
 

1. Методи представлення геомагнітного поля, порівняльна характеристика. 
2. Протонні і квантові магнітометри. 
3. Залишкова намагніченість та її види.  
 

 
Екзаменаційний білет № 7 

 
1. Розподіл елементів магнітного поля на поверхні Землі, загальні особливості. 
2. Методика  польових  магнітометричних досліджень. 
3. Магнітні властивості породоутворюючих мінералів.  
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Екзаменаційний білет № 8 
 

1. Магнітні варіації, загальна характеристика. 
2. Класифікація магнітних зйомок. 
3. Основні природні феромагнетики та їх магнітні властивості.  
 

Екзаменаційний білет № 9 
 

1. Класифікація магнітних варіацій. 
2. Наземна магнітна зйомка, загальна характеристика. 
3. Магнітні властивості осадових гірських порід.  
 

Екзаменаційний білет № 10 
 

1. Вікові варіації. Віковий хід, врахування вікового ходу при складанні магнітних карт. 
2.  Вибір масштабу та точності магнітної зйомки. 
3.  Магнітні властивості гірських порід і мінералів.  
 

Екзаменаційний білет № 11 
 

1. Сезонні варіації. Сонячнодобові та місячнодобові варіації. Магнітні бурі, суббурі. 
Короткоперіодичні коливання.  

2. Опорна мережа при магнітній зйомці, призначення та створення. 
3. Природна залишкова намагніченість гірських порід.  

 
Екзаменаційний білет № 12 

 
1. Структура магнітного поля Землі, загальна характеристика. 
2. Контрольний пункт зйомки,  його призначення. 
3. Методи вимірювання магнітних властивостей гірських порід.  
 

Екзаменаційний білет № 13 
 

1. “Головне”, “нормальне”, “залишкове” магнітне поле. 
2. Загальні положення методики наземних пішохідних зйомок. 
3. Астатичні магнітометри, принципи дії та конструкція.  
 

Екзаменаційний білет № 14 
 

1. Нормальне магнітне поле Землі, загальна характеристика. 
2. Спостереження та врахування магнітних варіацій при магнітній зйомці. 
3. Якісна та кількісна інтерпретація. Загальні положення.  
 

 
Екзаменаційний білет № 15 

 
1. Основні гіпотези про природу дипольної частини магнітного поля Землі. 
2. Намагнічування  тіл  в  магнітному  полі  і  характеристика  намагнічування. 
3. Пряма та обернена задача магніторозвідки.  
 

Екзаменаційний білет № 16 
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1. Недипольне (материкове) магнітне поле Землі. Загальна характеристика. Походження. 
2. Визначення характеристик магнітометричних приладів, опрацювання результатів 
спостережень. 
3. Магнітна сприйнятливість та магнітна проникність, зв’язок між ними.  
 

Екзаменаційний білет № 17 
 

1. Методи визначення нормального магнітного поля Землі. 
2. Оцінка точності магнітної зйомки.  
3. Пряма задача магніторозвідки для кулі.  
 

Екзаменаційний білет № 18 
 

1. Аномальне магнітне поле. Загальна характеристика та фізична природа. 
2. Потенціал магнітного поля та напруженість магнітного поля. 
3. Використання магнітометрії на етапі регіональних досліджень. Геологічні задачі, що 

вирішуються. 
  

Екзаменаційний білет № 19 
 

1. Загальна характеристика методів дослідження магнітного поля Землі. 
2.   Загальні аналітичні вирази складових напруженості магнітного поля намагнічених тіл.  
3.  Використання магніторозвідки на етапі геологічної зйомки масштабу 1:50000. Вирішуванні 
геологічні задачі.  
 

Екзаменаційний білет № 20 
 

1.  Зв’язок магнітного та гравітаційного потенціалу. 
2.  Загальні положення вирішення прямої задачі магніторозвідки. Аналітичні і графічні 
методи. 
3.  Використання магніторозвідки при пошуках нафти та газу.  
 

Екзаменаційний білет № 21 
 

1.  Аналітичний вираз поля ∆Та. 
2. Методи аналізу і розділення магнітних полів. 
3.  Використання магніторозвідки при пошуках руд кольорових, благородних металів, алмазів.  
 

Екзаменаційний білет № 22 
 

1.   Загальний огляд методів вирішення оберненої задачі магніторозвідки. 
2. Пряма задача магніторозвідки для вертикального стержня. 
3.   Загальна характеристика апаратури наземних і аеромагнітних зйомок.  
 

Екзаменаційний білет № 23 
 

1. Трансформації магнітного поля. Загальна характеристика. Задачі, що вирішуються. 
2.   Пряма задача магніторозвідки для кулі. 
3.   Використання магніторозвідки при пошуках рудних корисних копалин. 
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Екзаменаційний білет № 24 

 
1. Аеромагнітна зйомка, загальна характеристика, задачі, що вирішуються методом. 
2.   Пряма задача магніторозвідки для тіл простої геометричної форми. 
3.    Будова магнітосфери. Міжпланетне магнітне поле. Магнітні бурі і суббурі. 
 

Екзаменаційний білет № 25 
 

1.   Перерахунок магнітного поля у верхній напівпростір. 
2.   Мікромагнітна зйомка. 
3.   Намагнічування феромагнетиків.  Магнітний гістерезис.  
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