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                                                         ВСТУП 
Навчальна дисципліна ___«Ядерна геофізика»______________________ 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «           бакалавр             »    галузі знань   
0401 – «Природничі науки»  з напряму підготовки   040103 – «Геологія»   , 
спеціальності       6.04010303   – «Геофізика»___________________________   
Дана дисципліна_______             нормативна___________________________ 
 за спеціалізацією _______«Геофізика»______________________________. 

              (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
Викладається  у ___1___ семестрі на ___3___ курсі __ в обсязі – _144__ год.  
(  4   кредитів ECTS3) зокрема: лекції – _51__ год., практичні ____ год. 
семінарські заняття – __ год., лабораторні – _17 год., самостійна робота – 
76___ год. У курсі передбачено _2__ змістових модулі та _2__ модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – Ознайомити студентів із застосуванням 
радіометричних та ядерно-геофізичних методів для вирішення завдань 
геологічного картування, пошуків та розвідки корисних копалин, 
гідрогеологічних, інженерно-геологічних та геоекологічних досліджень, а 
також визначення абсолютного віку гірських порід. Дати загальні 
фундаментальні знання про закони ядерних перетворень, які лежать в основі 
теорії ядерно-геофізичних методів; про явища природної та штучної 
радіоактивності; поширення природних радіоактивних елементів в природі; 
класифікацію родовищ радіоактивних руд; методи лабораторних та 
польових досліджень; сформувати у них комплексний підхід до вирішення 
задач розчленування геологічного розрізу, прямих пошуків родовищ 
корисних копалин, оцінки якості сировини, методів діагностики за 
допомогою реєстрації як природних так і штучно створених полів 
випромінювання; розуміння проблем та обмежень методів ядерної 
геофізики. 

Завдання – вивчення фізико-математичних основ всіх базових ядерно-
геофізичних методів; загальних принципів будови апаратури та методики 
проведення польових робіт; підходів до рішення прямих та обернених задач; 
прийомів якісної та кількісної інтерпретації; областей застосування ядерно-
геофізичних методів; основ застосування методів ядерної геофізики при 
різного виду зйомках, пошуках, та розвідці родовищ корисних копалин, 
вирішенні задач гідрогеології, інженерної геології, екології, у тому числі і 
техногенного плану  

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

                                           
3 кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 90 год.). 
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геофізика”, що передбачений навчальною програмою дисципліни; основні 
ядерно-фізичні процеси та фізико-геологічні основи радіометричних та 
ядерно-геофізичних методів вирішення різноманітних геологічних задач, у 
тому числі і техногенного плану; 

- вміти: застосовувати основну польову та лабораторну радіометричну 
апаратуру, що використовується в геологорозвідувальних організаціях, для 
радіометричних зйомок; вміти виконувати обробку радіометричних даних, 
будувати карти та розрізи радіометричних параметрів. 

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

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Ядерна геофізика» має 
тісний зв'язок із такими предметами як «Фізика», «Математичний аналіз», 
«Комплексування геофізичних методів», «Геофізичні дослідження 
свердловин». 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми  1 – 5 , а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 
__6 – 9__. Обов’язковою умовою допуску до іспиту  є отримання сумарної кількості 
балів за результатами модульних контрольних робіт не менше 30. 

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

Оцінювання за формами контролю4: 
ЗМ 1 ЗМ 2  

Min. – 15 балів Max. – 30 балів Min. – 15 балів Max. – 30  балів 
Усна відповідь 2 3 2 3 

Доповнення 1 2 1 2 

Модульна контрольна 
робота 1 12 25   

Модульна 
контрольна робота 2   12 25 

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

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум_30_балів для одержання іспиту обов’язково необхідно 
перездавати модульні контрольні роботи з тих змістових модулей, з яких кількість балів 
менше 15. 

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. 
                                           
4 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 
жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які 
читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року 
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При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 30 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів: 

• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни; 

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

 
Шкала відповідності (за умови 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 
1 – 34 

2 незадовільно 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1.    Природна радіоактивність. Взаємодія 
радіоактивних випромінювань з речовиною. Властивості 
найважливіших радіоактивних елементів та родовища радіоактивних 
руд. Радіометричні методи пошуків та розвідки родовищ 
радіоактивних руд та вирішенні геоекологічних задач. 
Тема 1.        Природна радіоактивність та її застосування при пошуках і 
розвідці родовищ корисних копалин ………… …………………………(17 год.)5 
Вступ. Предмет та методи дослідження, класифікація та задачі методів 

ядерної геофізики. 
Загальні відомості про природну і штучну радіоактивність. Природна і 

штучна радіоактивність. Основні закони радіоактивних перетворень. 
Стійка і рухома радіоактивна рівновага. 
Природні радіоактивні сімейства. Сімейства урану, торію і актиноурану. 

Інші природні радіоактивні елементи. Одиниці вимірювання 
радіоактивності і інтенсивності полів радіоактивних випромінювань. 

Тема 2.     Взаємодія радіоактивних випромінювань з речовиною.….(12 год.) 
Взаємодія з речовиною важких заряджених частинок. Взаємодія з 

речовиною легких заряджених частинок. 
Взаємодія з речовиною гамма-випромінювання.  

Тема 3.    Методи та засоби реєстрації радіоактивних 
випромінювань………………………………………………………….(12 год.) 
Іонізаційні (газонаповнені), сцинтиляційні, напівпровідникові, трекові 

детектори радіоактивного випромінювання. 
Блок-схема і класифікація радіометрів. Радіометри для інтегральних 

вимірювань радіоактивності. Гамма-спектрометри. Похибки 
радіометричних вимірювань. Чутливість і фон радіометрів. Метрологічне 
забезпечення радіометричних вимірювань. 
Тема  4.        Радіометричні методи при пошуках, розвідці і розробці родовищ 
радіоактивних руд та вирішенні інших задач…………………………..(24 год.) 

Загальні питання. Стадійність геолого-розвідувальних робіт. 
Аерогамма-зйомка. Автомобільний гамма-метод. Пішохідний гамма-
метод. 

Еманаційний метод. Літогеохімічні методи. Радіогідрогеохімічний 
метод. Радіобіогеохімічний метод. Радіометричне опробування гірських 
порід і руд на місці їх залягання. 

Лабораторні радіометричні методи досліджень. 

                                           
5 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 
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Застосування радіометричних методів для дослідження геологічної 
будови району, пошуків і розвідки уранових руд та нерадіоактивних 
корисних копалин. 
Тема 5.    Основи радіоекології ……………………………………....(5 год.) 
Радіоекологічні дослідження  забруднених територій та при цивільному 
будівництві. Охорона праці при роботі з радіоактивними речовинами і 
джерелами випромінювань. Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97).  
 
Змістовий модуль 2.   Активні ядерно-геофізичні методи досліджень 
та їх застосування при вирішенні геологічних, гідрогеологічних та 
геоекологічних задач. 
Тема 6.  Класифікація та фізична суть активних ядерно-геофізичних 
методів досліджень. Нейтронні методи досліджень ……………...(27 год.) 

Взаємодія нейтронів з ядрами атомів. 
Штучні джерела радіоактивних випромінювань.    
Стаціонарні нейтронні методи досліджень. Польові та лабораторні 

модифікації стаціонарних нейтронних методів. Імпульсні нейтронні 
методи. 

  Нейтронно-активаційний аналіз (метод наведеної активності). 
Тема 7.   Активні гамма-методи ядерної геофізики ...…………….(28 год) 

Гамма-гамма метод дослідження гірських порід і руд. 
Рентгено-радіометричний метод досліджень гірських порід і руд. 
Фотонейтронний (гамма-нейтронний) метод. 
Гамма-активаційний аналіз. 

Тема 8.   Методи ядерної геофізики при пошуках, розвідці і розробці 
родовищ корисних копалин та вирішенні інших задач.....(11 год.) 
Застосування методів ядерної геофізики при вирішенні задач пошуків 

рудних родовищ корисних копалин. 
Застосування методів ядерної геофізики при пошуках родовищ нафти і 

газу, вирішенні інженерно-геологічних та геоекологічних задач. 

Тема 9.    Ядерна геохронологія ……………………………………...(8 год.) 
Методи визначення абсолютного віку древніх порід. Методи визначення 

абсолютного віку молодих порід. Застосування методів ядерної 
геохронології при вирішенні геологічних задач. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість 
годин № 

п/
п 

Назва  лекції Лек-
ції 

Лабора-
торні 

С/Р 

Змістовий модуль 1.   Природна радіоактивність. Взаємодія радіоактивних 
випромінювань з речовиною. Радіометричні методи пошуків та розвідки родовищ 

радіоактивних руд та вирішенні геоекологічних задач. 

1 

Тема 1. Природна радіоактивність та її застосування 
при пошуках і розвідці родовищ корисних копалин 
Лекція 1. Вступ. Предмет та методи дослідження, 
класифікація та задачі методів ядерної геофізики. 

2  3 

2 
Лекція 2. Загальні відомості про природну і штучну 
радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. 
Основні закони радіоактивних перетворень. Стійка і 
рухома радіоактивна рівновага. 

2  3 

3 
Лекція  3. Природні радіоактивні сімейства. Сімейства 
урану, торію і актиноурану. Інші природні радіоактивні 
елементи. Одиниці вимірювання радіоактивності і 
інтенсивності полів радіоактивних випромінювань. 

2 2 3 

4 

Тема 2. Взаємодія радіоактивних випромінювань з 
речовиною 
Лекція 1. Взаємодія важких заряджених частинок з 
речовиною. Взаємодія легких заряджених частинок з 
речовиною. 

2  3 

5 Лекція 2.  Взаємодія гамма-випромінювання з речовиною. 2 2 3 

6 Тема 3. Методи та засоби реєстрації радіоактивних 
випромінювань. 

Лекція 1. Іонізаційні (газонаповнені), сцинтиляційні, 
напівпровідникові, трекові детектори радіоактивного 
випромінювання. 

2  3 

7 

Лекція 2. Блок-схема і класифікація радіометрів. 
Радіометри для інтегральних вимірювань 
радіоактивності. Гамма-спектрометри. Похибки 
радіометричних вимірювань. Чутливість і фон 
радіометрів. Метрологічне забезпечення радіометричних 
вимірювань. 

2 2 3 

8 

Тема 4. Радіометричні методи при пошуках, розвідці і 
розробці родовищ радіоактивних руд та вирішенні інших 
задач. 

Лекція 1. Загальні питання. Стадійність геолого-
розвідувальних робіт. Аерогамма-зйомка. Автомобільний 
гамма-метод. Пішохідний гамма-метод. 

 

2 2 3 
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9 
Лекція 2. Еманаційний метод. Літогеохімічні методи. 
Радіогідрогеохімічний метод. Радіобіогеохімічний метод. 
Радіометричне опробування гірських порід і руд на місці їх 
залягання. 

2  3 

10 Лекція 3. Лабораторні радіометричні методи 
досліджень. 

2 2 3 

11 
Лекція 4. Застосування радіометричних методів для 
дослідження геологічної будови району, пошуків і розвідки 
уранових руд та нерадіоактивних корисних копалин. 

2  3 

12 

Тема 5.    Основи радіоекології. 

Лекція 1. Радіоекологічні дослідження  забруднених 
територій та при цивільному будівництві. Охорона праці 
при роботі з радіоактивними речовинами і джерелами 
випромінювань. Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97). 

2  3 

 Модульна контрольна робота 1 (30 балів)    
Змістовий модуль 2.   Активні ядерно-геофізичні методи досліджень та їх 

застосування при вирішенні геологічних, гідрогеологічних та геоекологічних задач. 

13 

Тема 6.  Класифікація та фізична суть активних 
ядерно-геофізичних методів досліджень. Нейтронні 
методи досліджень. 
Лекція 1. Взаємодія нейтронів з ядрами атомів. 

2  3 

14 Лекція  2.   Штучні джерела радіоактивних 
випромінювань. Детектори нейтронів. 

2 2 3 

15 
Лекція 3.   Стаціонарні нейтронні методи досліджень. 
Польові та лабораторні модифікації стаціонарних 
нейтронних методів. 

2  3 

16 Лекція 4.  Імпульсні нейтронні методи. 2  3 

17 Лекція 5.    Нейтронно-активаційний аналіз (метод 
наведеної активності). 

2  3 

18 
Тема 7.   Активні гамма-методи ядерної геофізики 
Лекція 1. Гамма-гамма метод дослідження гірських порід 
і руд. 

2 2 3 

19 Лекція 2. Рентгено-радіометричний метод досліджень 
гірських порід і руд. 

3  4 

20 Лекція 3. Фотонейтронний (гамма-нейтронний) метод. 2  4 

21 Лекція 4. Гамма-активаційний аналіз. 3 2 3 

22 

Тема 8.   Методи ядерної геофізики при пошуках, 
розвідці і розробці родовищ корисних копалин та 
вирішенні інших задач. 
Лекція 1. Застосування методів ядерної геофізики при 
вирішенні задач пошуків рудних родовищ корисних 
копалин. 

2  4 

23 
Лекція 2. Застосування методів ядерної геофізики при 

пошуках родовищ нафти і газу, вирішенні 
інженерно-геологічних та геоекологічних задач. 

2  3 



10 
 

24 
Тема 9.    Ядерна геохронологія. 
Лекція 1. Застосування методів ядерної геохронології при 

вирішенні геологічних задач. 

3 1 4 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота 2 (30 балів)    

 ВСЬОГО 51 17 76  

 Підсумкова  екзаменаційна  робота (40 балів)    
Загальний обсяг   144   год., в тому числі: 
Лекцій – _51_ год. 
Лабораторні –   17   год. 
Самостійна робота - _76_ год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Природна радіоактивність. Взаємодія радіоактивних випромінювань з 
речовиною. Властивості найважливіших радіоактивних елементів та 

родовища радіоактивних руд. Радіометричні методи пошуків та розвідки 
родовищ радіоактивних руд та вирішенні геоекологічних задач. 

 
ТЕМА 1 

Природна радіоактивність та її застосування при пошуках і розвідці родовищ 
корисних копалин (17 год.). 

Лекція 1. Вступ. Предмет, об‘єкт, задачі, методи досліджень ядерної 
геофізики – 2 год. 
Розглядаються предмет та об‘єкт досліджень ядерної геофізики, 
визначаються теоретичні та прикладні завдання, що вирішуються за 
допомогою методів ядерної геофізики. Наводиться історія розвитку ядерно-
геофізичних досліджень. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 1 
матеріал. Опрацювати тему “Геологічні задачі, що вирішуються за допомогою 
ядерно-геофізичних методів”. 

Рекомендована література: [1, 5, 12] 

Лекція 2. Природна і штучна радіоактивність. Основні закони 
радіоактивних перетворень – 2 год. Розглядаються явища природної та 
штучної радіоактивності. Стійка і рухома радіоактивна рівновага. 
Вивчаються основні закони радіоактивних перетворень та стани стійкої і 
рухомої радіоактивної рівноваги. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 2 
матеріал. Опрацювати тему “Типи радіоактивних розпадів природних та штучних 
радіонуклідів”. 

Рекомендована література: [1, 5 – 7, 12]. 
Лекція 3. Природні радіоактивні сімейства. Сімейства урану, торію та 

актиноурану. Інші природні радіоактивні елементи. Одиниці вимірювання 
радіоактивності та інтенсивності полів радіоактивних випромінювань – 2 
год. Розглядаються природні радіоактивні сімейства. Вивчаються сімейства 
урану, торію та актиноурану. Вивчаються природні радіоактивні елементи, 
які не утворюють радіоактивних сімейств, але мають важливе значення при 
геологічних дослідженнях. Дається поняття про різні системи (СІ, СГС) 
одиниць вимірювання радіоактивності та інтенсивності полів радіоактивних 
випромінювань. 

Лабораторна робота 1. Вирішення задач з використанням основних 
законів радіоактивних перетворень – 2 год. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 3 
матеріал. Побудувати таблицю “Одиниці вимірювання радіоактивності та 
інтенсивності полів радіоактивних випромінювань”. Проаналізувати 
співвідношення одиниць. 

Рекомендована література: [1, 5 – 7, 12]. 
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ТЕМА 2. 
Взаємодія радіоактивних випромінювань з речовиною (12 год). 
Лекція 1. Взаємодія важких заряджених частинок з речовиною. 

Взаємодія легких заряджених частинок з речовиною – 2 год. Розглядаються 
особливості взаємодії важких та легких заряджених частинок, які 
утворюються при радіоактивних перетвореннях природних та штучних 
радіоактивних елементів з речовиною (гірськими породами та рудами). 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 1 
матеріал. Побудувати схему взаємодії заряджених частинок з гірськими породами. 
Проаналізувати особливості взаємодії важких та легких заряджених частинок з 
гірськими породами. 

Рекомендована література: [1, 5 – 7, 10, 12]. 
Лекція 2. Взаємодія з речовиною гамма-випромінювання – 2 год. 

Розглядаються особливості взаємодії гамма-випромінювання, що 
утворюються при радіоактивних перетвореннях природних та штучних 
радіоактивних елементів з речовиною (гірськими породами та рудами). 

Лабораторна робота 2. Взаємодія з речовиною заряджених частинок та 
гамма-випромінювання – 2 год.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 2 
матеріал. Побудувати схему взаємодії гамма-випромінювання з гірськими 
породами. Проаналізувати особливості взаємодії гамма-квантів з легкими та 
важкими елементами, що складають гірські породи. 

Рекомендована література: [1, 5 – 7, 10, 12]. 

 
ТЕМА 3. 

Методи та засоби реєстрація радіоактивних випромінювань (12 
год). 

Лекція 1. Газонаповнені детектори радіоактивного випромінювання. 
Напівпровідникові лічильники. Сцинтиляційні лічильники. Інші методи 
реєстрації радіоактивного випромінювання – 2 год. Вивчаються принципи 
дії, структура та типи газонаповнених, напівпровідникових та 
сцинтиляційних лічильників радіоактивних випромінювань. Розглядаються 
інші методи реєстрації радіоактивних випромінювань (трековий, 
фотографічний). 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 1 
матеріал. Побудувати схему газонаповненого, напівпровідникового та 
сцинтиляційного детекторів. Проаналізувати особливості та переваги цих типів 
детекторів. 

Рекомендована література: [1, 3 – 7, 10, 12]. 

Лекція 2. Блок-схема і класифікація радіометрів. Радіометри для 
інтегральних вимірювань радіоактивності. Гамма-спектрометри. Похибки 
радіометричних вимірювань. Чутливість і фон радіометрів. Метрологічне 
забезпечення вимірювань – 2 год. Вивчаються принципи дії, структура, 



13 
 

блок-схема і типи радіометрів та дозиметрів для інтегральних вимірювань 
радіоактивності, гамма-спектрометрів. Даються принципи метрологічного 
забезпечення радіометричних вимірювань. 

Лабораторна робота 3. Вивчення будови основних радіометричних 
приладів. Засвоєння навиків роботи з радіометрами та дозиметрами – 2 год.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 2 
матеріал. Побудувати блок-схему радіометра СРП-68. Проаналізувати особливості 
та області застосування модифікацій радіометра СРП-68:   СРП-68-01, СРП-68-02, 
СРП-68-03. 

Рекомендована література: [1, 3 – 7, 10, 12]. 
 

ТЕМА  4. 
Радіометричні методи при пошуках, розвідці і розробці родовищ 

радіоактивних руд та вирішенні інших задач (24 год). 
Лекція 1. Загальні питання. Стадійність геолого-розвідувальних робіт. 

Аерогамма-зйомка. Автомобільний гамма-метод. Пішохідний гамма-метод – 
2 год. Вивчаються роль і місце радіометричних методів досліджень в 
геологорозвідувальному процесі. Висвітлюються основи аерогамма-зйомки, 
автомобільного гамма-методу та пішохідної гамма-зйомки. 

Лабораторна робота 4. Пішохідна гамма- та бета- зйомки – 2 год.  
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 1 

матеріал. Побудувати схему застосування польових гамма-методів. Визначити 
геологічні та геоекологічні задачі, що вирішуються за допомогою польових гамма-
методів. 

Рекомендована література: [1, 3, 5,7, 10, 12]. 
Лекція 2. Еманаційний метод. Літогеохімічні методи. 

Радіогідрогеохімічний метод. Радіобіогеохімічний метод. Радіометричне 
опробування гірських порід і руд на місці їх залягання – 2 год. Вивчаються 
основні методи пошуків і розвідки родовищ радіоактивних матеріалів. Крім 
того розкриваються принципи та методика застосування цих методів для 
вирішення задач гідрогеології, інженерної геології та геоекології. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 2 
матеріал. Визначити геологічні та геоекологічні задачі, що вирішуються за 
допомогою еманаційного методу. Побудувати схему застосування еманаційного 
методу. 

Рекомендована література: [1, 3, 5, 7, 10, 12]. 
Лекція 3. Лабораторні радіометричні методи досліджень – 2 год. 

Вивчаються лабораторні методи радіометричного аналізу, типові методики 
та устаткування, які використовуються для забезпечення 
геологорозвідувальних робіт та геоекологічних досліджень. 

Лабораторна робота 5. Методика еманаційної  зйомки – 2 год. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 3 

матеріал. Побудувати схему застосування лабораторних радіометричних методів. 
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Визначити геологічні та геоекологічні задачі, що вирішуються за допомогою 
лабораторних радіометричних методів. 

Рекомендована література: [1 – 7, 10, 11]. 

Лекція 4. Лекція 4. Застосування радіометричних методів для 
дослідження геологічної будови району, пошуків і розвідки уранових руд та 
нерадіоактивних корисних копалин. – 2 год. Вивчаються раціональні 
комплекси радіометричних методів та типові методики, що застосовуються 
при пошуках і розвідці родовищ урану та інших корисних копалин. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 4 
матеріал. Побудувати схему комплексування польових та лабораторних 
радіометричних методів. Визначити раціональний комплекс радіометричних 
методів при пошуках і розвідці уранових руд. 

Рекомендована література: [1 – 7, 10, 11]. 

 
ТЕМА 5. 

Основи радіоекології. 
Лекція 1. Радіоекологічні дослідження  забруднених територій та при 

цивільному будівництві. Охорона праці при роботі з радіоактивними 
речовинами і джерелами випромінювань. Норми радіаційної безпеки 
(НРБУ-97). – 2 год.  

Вивчається біологічна дія радіоактивних випромінювань, правила та 
норми радіаційної безпеки, правила поводження з радіоактивними 
речовинами. Визначити раціональний комплекс радіометричних методів при 
вивченні техногенного забруднення території радіонуклідом 137Cs. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти викладений в лекції 1 
матеріал. Зробити порівняльний аналіз дії різних типів іонізуючого 
випромінювання на біологічні об’єкти. 

Рекомендована література: [1, 8, 14 – 18]. 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 1 

Природна радіоактивність. Взаємодія радіоактивних випромінювань з 
речовиною. Властивості найважливіших радіоактивних елементів та 

родовища радіоактивних руд. Радіометричні методи пошуків та розвідки 
родовищ радіоактивних руд та вирішенні геоекологічних задач. (30 балів) 

 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 

1. Предмет та методи дослідження, класифікація методів ядерної геофізики. 
Історія розвитку методів ядерно-геофізичних досліджень на Україні та за 
кордоном. 

2. Природні та штучно створені ядерно-фізичні поля Землі та параметри, 
якими вони визначаються. Ядерно-фізичні властивості гірських порід.  



15 
 

3. Природна і штучна радіоактивність. Основні закони радіоактивних 
перетворень. Стійка і рухома радіоактивна рівновага.  

4. Природні радіоактивні сімейства. Сімейства урану, торію і актиноурану. 
Інші природні радіоактивні елементи. 

5. Одиниці вимірювання радіоактивності і інтенсивності полів радіоактивних 
випромінювань. 
6. Основні види перетворення ядер природних радіоактивних елементів. 
7. Взаємодія випромінювань радіоактивних елементів з речовиною. 
8. Взаємодія заряджених частинок  з речовиною. 
9. Взаємодія гамма-квантів з речовиною. 

10. Фізичні процеси, що відбуваються при взаємодії радіоактивних 
випромінювань з речовиною. 

11. Детектори радіоактивних випромінювань. Газонаповнені детектори 
випромінювання. Сцинтиляційні лічильники. Напівпровідникові лічильники.  

12. Блок-схема радіометрів. Радіометри для інтегральних вимірювань 
радіоактивності. Гамма-спектрометри. Похибки радіометричних вимірювань. 
Чутливість і фон радіометрів. Метрологічне забезпечення вимірювань в ядерній 
геофізиці. 

13. Радіометричні методи при пошуках, розвідці і розробці родовищ 
радіоактивних руд і вирішенні інших геологічних задач. 

14. Стадійність радіометричних робіт. Аерогамма-зйомка. Автомобільний 
гамма-метод. Пішохідний гамма-метод.  

15. Еманаційний метод. Літогеохімічні методи. Радіогідрогеохімічний метод. 
Радіобіогеохімічний метод. 
16. Радіометричне опробування гірських порід і руд на місці їх залягання. 
17. Лабораторні радіометричні методи. Комплексування методів при пошуках і 

розвідці родовищ урану. 
 
Типове завдання модульної контрольної роботи №1 

1. Відповідь на 3 контрольні питання, наприклад: 
 
1) Основні закони радіоактивних перетворень. 
2) Взаємодія заряджених частинок  з речовиною. 
3) Еманаційний метод радіометричних досліджень. 

  
22..  ЗЗддааччаа  ззввііттіівв  іізз  ллааббооррааттооррнниихх  ррооббіітт..  
33..  ЗЗддааччаа  ззввііттуу  іізз  ссааммооссттііййннооїї  ррооббооттии..  

  
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Активні ядерно-геофізичні методи досліджень та їх застосування при 
вирішенні геологічних, гідрогеологічних та геоекологічних задач. 

 
ТЕМА 6 

Класифікація та фізична суть активних ядерно-геофізичних методів 
досліджень. Нейтронні методи геофізичних досліджень (27 год). 
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Лекція 1. Взаємодія нейтронів з ядрами атомів. – 2 год. Розглядаються 
особливості взаємодії нейтронів з ядрами атомів та типи ядерних реакцій, 
які при цьому відбуваються. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 1. Побудувати схему взаємодії нейтронів з 
гірськими породами. Проаналізувати особливості взаємодії швидких та теплових 
нейтронів з гірськими породами. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
Лекція 2. Штучні джерела радіоактивних випромінювань. Детектори 

нейтронів. – 2 год. Приводиться характеристика нейтронних методів. 
Розглядаються характеристики та схема побудови радіоізотопних джерел, 
генераторів та детекторів нейтронів. 

Лабораторна робота 6. Експресне визначення об’ємної і питомої 
активності γ-випромінюючих нуклідів за допомогою радіометрів – 2 год. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 2. Побудувати таблицю основних джерел 
нейтронів, що застосовуються в ядерній геофізиці. Проаналізувати особливості та 
переваги ампульних джерел та генераторів нейтронів. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 

Лекція 3 Стаціонарні нейтронні методи досліджень. Польові та 
лабораторні модифікації стаціонарних нейтронних методів – 2 год. 
Розглядаються фізико-геологічні аспекти стаціонарних нейтронних методів. 
Висвітлюються особливості польових та лабораторних методів стаціонарних 
нейтронних методів. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 3. Визначити область застосування стаціонарних 
нейтронних методів. Проаналізувати ефективність застосування ННМ для 
визначення водонасиченості гірських порід. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 

Лекція 4. Імпульсні нейтронні методи. – 2 год. Розглядаються фізико-
геологічні аспекти імпульсних нейтронних методів, області їх застосування 
для вирішення геологічних задач, особливості і переваги по відношенню до 
стаціонарних нейтронних методів. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 4. Визначити область застосування імпульсних 
нейтронних методів. Проаналізувати ефективність застосування ІНГМ при 
вирішенні геологорозвідувальних задач. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
Лекція 5. Нейтронно-активаційний аналіз (метод наведеної активності) 

– 2 год. Розглядаються фізичні основи застосування методу наведеної 
активності для аналізу вмісту широкого кола хімічних елементів в гірських 
породах і рудах. Приводяться області застосування нейтронно-
активаційного аналізу. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 5. Визначити область застосування методу 
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наведеної активності. Проаналізувати ефективність застосування МНА при 
визначенні вмісту важких елементів в гірських породах. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
 

ТЕМА 7. 
Активні гамма-методи ядерної геофізики..(28 год) 

Лекція 1. Гамма-гамма метод досліджень гірських порід і руд. – 2 год. 
Наводиться характеристика основних модифікацій гамма-гамма методу. 
Вивчаються фізико-геологічні аспекти їх застосування. Висвітлюються 
задачі, які вирішуються за допомогою цих методів. 

Лабораторна робота 7. Лабораторні визначення концентрації 
радіоактивних еманацій. – 2 год. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 1. Визначити область застосування гамма-гамма 
методу. Проаналізувати ефективність застосування ГГМ для визначення щільності 
гірських порід. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
Лекція 2. Рентгено-радіометричний метод досліджень гірських порід і 

руд. – 3 год. Вивчаються основні модифікації рентген-радіометричного 
методу, характеризуються їх особливості. Вивчаються фізико-геологічні 
аспекти застосування рентген-радіометричного методу. Висвітлюються 
задачі, які вирішуються за допомогою цього методу. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 2. Визначити область застосування рентген-
радіометричного методу. Проаналізувати ефективність застосування РРМ для 
визначення вмісту важких елементів в гірських порідах. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
Лекція 3. Фотонейтронний (гамма-нейтронний) метод – 2 год. 

Розглядаються фізичні основи застосування гамма-нейтронного методу для 
вирішення геологічних задач. Приводяться особливості і техніка визначення 
берилію та дейтерію за допомогою гамма-нейтронного методу.  

Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 3. Визначити область застосування гамма-
нейтронного методу. Проаналізувати методику визначення Ве фотонейтронним 
методом. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
Лекція 4. Гамма-активаційний аналіз – 3 год. Розглядаються фізичні 

основи застосування гамма-активаційного аналізу для визначення вмісту 
широкого кола хімічних елементів в гірських породах і рудах. Приводяться 
області застосування гамма-активаційного аналізу. 

Лабораторна робота 8. Гамма-спектрометричний метод досліджень. – 
2 год. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 4. Визначити область застосування гамма-
активаційного аналізу. Проаналізувати ефективність застосування гамма-
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активаційного аналізу при визначенні вмісту важких елементів в гірських 
породах. Зрівняти його можливості з МНА. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
 

ТЕМА 8. 
Методи ядерної геофізики при пошуках, розвідці і розробці родовищ 

родовищ корисних копалин та вирішенні інших задач (11 год.) 
Лекція 1. Застосування методів ядерної геофізики при вирішенні задач 

пошуків рудних родовищ корисних копалин - 2 год. Вивчаються раціональні 
комплекси ядерно-геофізичних методів та типові методики, що 
застосовуються для вирішенні задач пошуків рудних родовищ корисних 
копалин. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 25. Побудувати схему комплексування польових 
та лабораторних ядерно-геофізичних методів при вирішенні задач пошуків рудних 
родовищ корисних копалин, визначити їх раціональний комплекс. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
Лекція 2. Застосування методів ядерної геофізики при пошуках 

родовищ нафти і газу (визначення коефіцієнту пористості, потужності 
пластів, положення нафто-газового, водо-нафтового та водо-газового 
контакту) – 2 год. Вивчаються фізичні основи ядерно-геофізичних методів 
та типові методики, що застосовуються для визначення коефіцієнту 
пористості, потужності пластів, положення нафто-газового, водо-нафтового 
та водо-газового контакту. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 2. Побудувати схему комплексування ядерно-
геофізичних методів при пошуках родовищ нафти і газу, визначити їх 
раціональний комплекс. 

Рекомендована література: [1, 2, 5 – 7, 10, 11]. 
 

ТЕМА 9 
Ядерна геохронологія (8 год.). 

Лекція 1. Застосування методів ядерної геохронології при вирішенні 
геологічних задач – 2 год. Розглядається суть радіологічного способу 
визначення віку. Вивчаються свинцевий, гелієвий, калій-аргоновий, рубідій-
стронцієвий методи визначення віку древніх порід і мінералів та радіо 
вуглецевий, іонієвий і радієвий методи визначення віку молодих утворень. 
Розглядається питання застосування ядерної геохронології для визначення 
віку Землі. 

Лабораторна робота 9. Методи ядерної геохронології. Задачі на 
розрахунок віку гірських порід та мінералів – 1 год. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): Засвоїти питання лекційного 
матеріалу, викладеного у лекції 1. Побудувати схему визначення віку древніх та 
молодих геологічних об’єктів за допомогою методів ядерної геохронології. 

Рекомендована література: [1, 5, 6, 10, 12]. 
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ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Активні ядерно-геофізичні методи досліджень та їх застосування при 
вирішенні геологічних, гідрогеологічних та геоекологічних задач. (30 балів). 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 
1. Джерела нейтронів. Взаємодія нейтронів з ядрами елементів, що складають 

гірські породи.  
2. Стаціонарні нейтронні методи досліджень. Польові і лабораторні модифікації 

стаціонарних нейтронних методів.  
3. Імпульсні нейтронні методи.  
4. Нейтронний активаційний аналіз (метод наведеної активності). 
5. Фотонейтронний (гамма-нейтронний) метод.  
6. Гамма-активаційний аналіз.  
7. Метод розсіяного гамма-випромінювання (гамма-гамма метод).  
8. Рентгено-радіометричний метод.  
9. Гамма-абсорбційні методи. 
10. Визначення елементного складу гірських порід та  проб за допомогою методів 

ядерної геофізики. 
11. Застосування методів ядерної геофізики при вирішенні задач пошуків рудних 

родовищ корисних копалин  
12. Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97). Біологічна дія різного виду 

радіоактивних випромінювань. Охорона праці та навколишнього середовища 
при роботі з радіоактивними речовинами і джерелами випромінювань. 

13. Методика ізотопного аналізу. Ізотопи водню, кисню, вуглецю, сірки і гелію. 
14. Ядерна геохронологія. Визначення віку древніх гірських порід і мінералів. 

Методи визначення віку молодих утворень. 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи №2 
1. Відповідь на 3 контрольні питання, наприклад: 

1) Взаємодія швидких нейтронів з речовиною. Ядерні реакції типу (n,p), 
(n,α ), (n,2n). 

2) Джерела радіоактивних випромінювань для ЯГМ. 
3) Гамма-активаційний аналіз. 

  
22..  ЗЗддааччаа  ззввііттіівв  іізз  ллааббооррааттооррнниихх  ррооббіітт..  
33..  ЗЗддааччаа  ззввііттуу  іізз  ссааммооссттііййннооїї  ррооббооттии..  
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

1. Предмет та методи дослідження, класифікація методів ядерної 
геофізики. Історія розвитку методів ядерно-геофізичних досліджень на Україні та 
за кордоном. 

2. Природні та штучно створені ядерно-фізичні поля Землі та 
параметри, якими вони визначаються. Ядерно-фізичні властивості гірських порід. 

3. Природна і штучна радіоактивність. Основні закони радіоактивних 
перетворень. Стійка і рухома радіоактивна рівновага. 

4. Природні радіоактивні сімейства. Сімейства урану, торію і 
актиноурану. Інші природні радіоактивні елементи. 

5. Одиниці вимірювання радіоактивності і інтенсивності полів 
радіоактивних випромінювань. 
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6. Основні види перетворення ядер природних радіоактивних елементів. 
7. Взаємодія випромінювань радіоактивних елементів з речовиною. 
8. Взаємодія заряджених частинок  з речовиною. 
9. Взаємодія гамма-квантів з речовиною. 
10. Фізичні процеси, що відбуваються при взаємодії радіоактивних 

випромінювань з речовиною. 
11. Детектори радіоактивних випромінювань. Газонаповнені детектори 

випромінювання. Сцинтиляційні лічильники. Напівпровідникові лічильники. 
12. Блок-схема радіометрів. Радіометри для інтегральних вимірювань 

радіоактивності. Гамма-спектрометри. Похибки радіометричних вимірювань. 
Чутливість і фон радіометрів. Метрологічне забезпечення вимірювань в ядерній 
геофізиці. 

13. Властивості і геохімічні особливості урану, радію, торію і калію. 
Уран і торій в різних геологічних процесах. Найважливіші мінерали урану і торію. 
Поширення радіоактивних елементів  в земній корі. 

14. Класифікація родовищ. Ендогенні родовища. Екзогенні родовища. 
Метаморфогенні родовища. Вікові і просторові закономірності розміщення 
родовищ радіоактивних руд. 

15. Радіометричні методи при пошуках, розвідці і розробці родовищ 
радіоактивних руд і вирішенні інших геологічних задач. 

16. Стадійність радіометричних робіт. Аерогамма-зйомка. 
Автомобільний гамма-метод. Пішохідний гамма-метод. 

17. Еманаційний метод. Літогеохімічні методи. Радіогідрогеохімічний 
метод. Радіобіогеохімічний метод. 

18. Радіометричне опробування гірських порід і руд на місці їх 
залягання. Лабораторні радіометричні методи. Комплексування методів при 
пошуках і розвідці родовищ урану.. 

18. Джерела нейтронів. Взаємодія нейтронів з ядрами елементів, що 
складають гірські породи.  

19. Стаціонарні нейтронні методи досліджень. Польові і лабораторні 
модифікації стаціонарних нейтронних методів.  

20. Імпульсні нейтронні методи.  
21. Нейтронний активаційний аналіз (метод наведеної активності). 
22. Фотонейтронний (гамма-нейтронний) метод.  
23. Гамма-активаційний аналіз.  
24. Метод розсіяного гамма-випромінювання (гамма-гамма метод).  
25. Рентгено-радіометричний метод.  
26. Гамма-абсорбційні методи. 
27. Визначення елементного складу гірських порід та  проб за допомогою 

методів ядерної геофізики. 
28. Застосування методів ядерної геофізики при вирішенні задач 

пошуків рудних родовищ корисних копалин. 
29. Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97). Біологічна дія різного виду 

радіоактивних випромінювань. Охорона праці та навколишнього середовища 
при роботі з радіоактивними речовинами і джерелами випромінювань. 

30. Ядерна геохронологія. Визначення віку древніх гірських порід і 
мінералів. Методи визначення віку молодих утворень. 


