


 



Мета дисципліни – ознайомлення з фізико-геологічними основами геофізичних 
методів дослідження; основами та способами розв’язку прямих та обернених задач; 
характерними особливостями якісної та кількісної інтерпретації геофізичної інформації 
в різних методах геофізики; основами комплексування геофізичних методів при 
пошуках та розвідці родовищ корисних копалин. 
 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Знання теоретичних основ математики, фізики та геофізичних методів досліджень. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В програмі дисципліни основна увага приділяється геологічному тлумаченню 

гравітаційних і магнітних аномалій, якісній та кількісній інтерпретації гравімагнітних 
даних, геологічне тлумачення та інтерпретація даних електророзвідки, геологічному 
аналізу даних сейсмометрії, принципам обробки даних геофізичних досліджень 
свердловин (ГДС) та комплексній інтерпретації діаграм ГДС. 

 

Завдання (навчальні цілі): 
- ознайомлення із термінологічним апаратом геофізичних методів, 
- вивчення природи геофізичних полів, їх зміну в часі,  
- з’ясування можливостей геофізичних методів досліджень для вивчення глибинної 

будови Землі,  
- з’ясування можливостей геофізичних методів досліджень для вирішення пошукових, 

розвідувальних, інженерно-геологічних, археологічних та екологічних задач. 
 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Фізико-математичні основи базових 
геофізичних методів  

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.2 Підходи до розв’язку прямих та 
обернених задач геофізики 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.3 Основні принципи якісної та 
кількісної інтерпретації 
геофізичних даних 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Принципи моделювання геологічного 
середовища 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.5 Сучасні комп’ютерні програми 
поетапної обробки та 
інтерпретації даних геофізики 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.6 Сучасні комп’ютерні програми 
комплексної інтерпретації 
геофізичної інформації. 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.1 Розраховувати аномальні фізичні 
поля  

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Виконувати якісну та кількісну 
інтерпретацію експериментальних 
геофізичних даних, 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.3 Користуватися програмами 
обробки та інтерпретації 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 



геофізичної інформації. 
3.1 Вміти організувати бригадну 

роботу для ефективного вирішення 
поставленої задачі 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

4.1 Розуміння особистої 
відповідальності за професійні 
рішення які можуть давати 
інформацію про геологічне 
середовище 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні заняття, практичні заняття і самостійна робота 
студентів. 

 

 

 
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 
 

Результати навчання  
дисципліни  

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Аналізувати особливості природних та 
антропогенних систем і об'єктів геосфер 
Землі  

   + +       

Моделювати геосферні об’єкти і процеси, 
застосовуючи картографічні і 
математичні методи та геоінформаційні 
технології  

+ +    +      

Знати сучасні методи дослідження Землі 
та її геосфер і вміти їх застосовувати у 
виробничій та науково-дослідницькій 
діяльності  

  + +     +   

Демонструвати здатність до адаптації та 
дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою 
за фахом, вміння генерувати нові ідеї в 
області наук про Землю  

         +  

Вміти спілкуватися з фахівцями та 
експертами різного рівня інших галузей 
знань, у тому числі в міжнародному 
контексті, в глобальному 
інформаційному середовищі  

         + + 

 



 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з геологічної інтерпретації даних гравірозвідки, магніторозвідки 
та електророзвідки – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота з геологічної інтерпретації даних сейсмометрії та каротажу – 
10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

3) Оцінка за виконання та захист практичних робіт  – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали). 
2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту1: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час іспиту студент пише тест і відповідає на  питання.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Змістовні модулі (ЗМ) формують бали, які виставляються за результатами роботи 
студента впродовж усього семестру, як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру. Підсумкова оцінка складається із суми балів 
за змістовні модулі та балів за іспит. 
 

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.2 
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 
оцінки за курс.  
 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 5 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 5 самостійних робіт (де студенти мають 
продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставленні завдання без 
обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми),  та проведення 2 
письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 
письмового іспиту. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 

                                           
1
 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 

розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
2
 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 

балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ      
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції практичні 
Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1 Геологічна інтерпретація даних гравірозвідки, магніторозвідки та 
електророзвідки 

 Вступ. Прикладна геофізика 2   

1 
Тема 1 Геологічне тлумачення гравітаційних 

аномалій 6 2 22 

2 Тема 2.  Інтерпретація даних магніторозвідки 6 2 22 

3 
Тема 3. Геологічне тлумачення даних 

електророзвідки 6 2 22 

 Модульна контрольна робота 1  2  

Змістовий модуль 2  Геологічна інтерпретація даних сейсмометрії та каротажу 

4 Тема4.  Геологічний аналіз даних сейсмометрії 4 2 22 

5 
Тема 5.  Геологічне тлумачення даних геофізичних 
досліджень свердловин 4 2 22 

 Модульна контрольна робота 2  2  

 Екзаменаційна робота з дисципліни    

 ВСЬОГО 28 10 110 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 
Загальний обсяг 120 год.

 3, в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 10 год. 

Консультації - 2год. 

Самостійна робота - 110 год. 
1
 У робочій програмі навчальної 

                                           
3
 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 4 
Основні:  

1. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных аномалий. 
– Л.: Недра, 1965. – 495 с. 

2. Геофизические методы разведки.Подредакцией Захарова В.П.  М.: Недра, 1982. 
3. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
4. Комплексирование геофизических методов. Справочник геофизика. М.: Недра. 1984. 
5. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 1979. 
6. Курганський В. М. Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення 

складнопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу, 1999. 
7. Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм 

геофизических исследований скважин. М.- Недра, 1991 
8. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. 
9. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон Лтд”, 

2000. – 248 с. 
10. Хмелевской В. К. Геофизические методы исследования земной коры. 2 книги. М.: 

2007. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161636. 
 
Додаткові: 

11. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. М., Мир, 
1983. 

12. Гура К. О., Грищук П.І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 
режимі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. 
(сайт ф-ту «Бібіліотека»). 

13. Гурвич И.И., Боганик Г.Н. Сейсмическая разведка. – М.: Недра, 1980 
14. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник для 

вузов. - М.Недра, 1991.- 368 с. 
15. Дьяконова Т.Ф. Применение ЭВМ при интерпретации даннях геофизических 

исследований скважин. М.- Недра, 1991 
16. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
17. Кири П., Брукс М. Введение в геофизическую разведку. – М., 1988. 

18. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.Недра, 
1986.- 392 с. 

19. Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки. М., 
1986. 

20. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи 
дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет", 2011.-175 с. 

21. Огильви А.А.Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
22. Уотерс К. Отражательная сейсмология. Метод отраженных волн для поисков 

нефти и газа – М.: Мир., 1981 
23. Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка. – М.: Мир, 1987.-Т.1,2. 
24. Blakely, R. J. Potential theory in gravity and magnetic applications:CambridgeUniv. Press. 

1995. 
 

                                           
4
 Основна: (Базова) до 10 фундаментальних, базових джерел. Додаткова: як правило - до 20 джерел в тому 

числі Інтернет ресурси 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161636
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161636


ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

 

1. Поясніть зв’язок між геологічними даними та геофізичними полями. 
2. Основні етапи якісної інтерпретації даних гравіметрії та магнітометрії. 
3. Критерії виділення розломних порушень за гравіметричними даними. 
4. Трансформації потенціальних полів. Їхнє основне призначення 
5. Регіональні та локальні аномалії гравітаційного поля. 
6. Вищі похідні гравітаційного та магнітного потенціалів. Їхнє використання при 

аналізі та інтерпретації потенціальних полів. 
7. Особливості аналітичного продовження магнітних аномалій у верхній та нижній 

напівпростори. 
8. Експрес-методи інтерпретації гравімагнітних полів. Їх порівняльна 

характеристика. 
9. Комплексний аналіз гравімагнітних досліджень. 
10. Застосування гравірозвідки для вирішення різнопланових геологічних задач. 
11. Застосування магніторозвідки для вирішення різнопланових геологічних задач. 
12. Метод характерних точок при вирішенні оберненої задачі. 
13. Інтегральні методи. 
14. Класифікація методів електророзвідки. 
15. Вертикальні електричні зондування і профілювання. Їх основні особливості 
16. Магнітотелуричні методи. Їх класифікація. 
17. Метод становлення електромагнітного поля. S- інтерпретація даних методу. 
18. Особливості інтерпретації даних в методі природного електричного поля. 
19. Якісна інтерпретація даних електричних зондувань. 
20. Вертикальний електричний розріз. Його основне призначення. 
21. Зведені параметри геоелектричного розрізу. 
22. Класифікація кривих електричних зондувань. 
23. Багатошарові криві електричних зондувань. 
24. S - інтерпретація кривих ВЕЗ. 
25. Інтерпретація кривих ВЕЗ за допомогою програми IPI2win. 
26. Вертикальний електричний розріз і геоелектричний розріз. Їхня суть. 
27. Застосування електророзвідки при пошуках родовищ рудних корисних копалин. 
28. Застосування електророзвідки при геологічному картуванні. 
29. Застосування електророзвідки при вирішенні інженерно-геологічних задач. 
30. Застосування електророзвідки при вирішенні гідрогеологічних задач. 
31. Наведіть основні методи сейсморозвідки. 
32. Поясніть основні положення геометричної сейсміки. 
33. Запишіть закон заломлення та відбиття, закон Снеліуса. 
34. Опишіть сейсмічний каротаж. 
35. Годографи прямої, відбитої та заломленої хвиль.  
36. Наведіть сейсмічні швидкості. 
37. Опишіть фактори, які впливають на швидкість повздовжніх хвиль. 
38. Поясніть інтерпретацію даних методу відбитих хвиль. 
39. Охарактеризуйте структурну нафтогазову сейсморозвідку. 
40. Наведіть типи сейсмічних хвиль. 
41. Дайте визначення сейсмічної швидкості за годографом відбитих хвиль. 
42. Наведіть області використання основних методів сейсморозвідки. 
43. Опишіть побудову швидкісних залежностей за даними сейсмокаротажу. 
44. Дайте визначення акустичної жорсткості (імпедансу) геологічного середовища. 
45. Опишіть двовимірну та тривимірну сейсморозвідку. Наведіть її основні аспекти. 
46. Охарактеризуйте пружні властивості гірських порід. 



47. Охарактеризуйте групи методів геофізичних досліджень свердловин (ГДС). 
48. Означте задачі, що вирішують радіоактивні методи ГДС 
49. Означте задачі, що вирішують електричні методи ГДС 
50. Охарактеризуйте метод кавернометрії та його використання при пошуках 

нафти і газу. 
51. Наведіть методи ГДС, що використовуються при пошуках рудних корисних 

копалин, означте задачі, які вони вирішують. 
52. Наведіть суть якісної інтерпретації даних ГДС.  
53. Охарактеризуйте принципи кількісної інтерпретації діаграм ГДС.  

 

 


