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

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
Знання теоретичних основ фізики, математики і геофізики. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В програмі дисципліни основна увага приділяється фізикоматематичним основам 

гравіметрії,  будові  і  методиці  роботи  сучасної  гравіметричної  апаратури. 
Розглядаються  основні  принципи  вирішення  прямих  і  обернених  задач  гравіметрії. 
Характеризуються  прийоми  якісної  і  кількісної  інтерпретації  даних  гравіметрії.  До 
розгляду  включено  вивчення  областей  застосування  гравіметрії,  комплексування 
гравірозвідки  з  іншими  геофізичними  методами  при  різноманітних  зйомках,  пошуках  і 
розвідці  корисних  копалин,  вирішення  інженерногеологічних  задач  при  екологічних 
дослідженнях. 
 

Завдання (навчальні цілі): 
− ознайомити із термінологічним апаратом гравіметрії;  
− охарактеризувати фізикоматематичні основи гравіметрії;  
− ознайомити з будовою і роботою сучасної гравіметричної апаратури; 
− пояснити підходи до вирішення прямих і обернених задач; 
− набуття студентами необхідних методологічних знань з прийомів якісної  і кількісної 
інтерпретації;  
− засвоєння студентами базових знань із областей застосування гравіметрії;  
− ознайомлення із комплексуванням гравірозвідки з іншими геофізичними методами при 
різноманітних  зйомках,  пошуках  і  розвідці  корисних  копалин,  вирішення  інженерно
геологічних задач та екологічних дослідженнях. 

 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Код  Результат навчання 

Форма/Методи 
викладання і 
навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 
1.1  Основні поняття про гравітаційне 

поле Землі 
лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.2  Фізико-математичні основи 
гравіметрії 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.3  Апаратуру, її будову та методики 
вимірів елементів поля сили тяжіння  

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.4  Методики гравірозвідувальних і 
детальних топографічних робіт 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.5  Основні принципи якісної ті кількісної 
інтерпретації гравітаційних 
аномалій, методів фільтрації та 
видів трансформацій потенціальних 
полів 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.6  Методи комплексної інтерпретації 
(сучасні комп’ютерні системи 

лекція, 
лабораторне 

Письмова 
робота 

до 10 % 



обробки даних) геофізичних даних.  заняття 
2.1  Застосовувати  гравіметричну

апаратуру  для  вимірів  поля  сили 
тяжіння  та  його  похідних, 
вимірювання густини порід 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

2.2  Організовувати  і  самостійно
проводити гравіметричні зйомки 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

2.3  Виконувати  якісну  і  кількісну
інтерпретацію  гравіметричних 
даних,  застосовувати  методи 
гравіметрії  в  практиці 
геологорозвідувальних робіт 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

3.1  Вміти організувати бригадну 
геофізичну зйомку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

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

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

 

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

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1)  Контрольна  робота  з  фізикоматематичних  основ  гравіметрії  –  10  балів  (рубіжна 

оцінка 6 балів) 
2) Контрольна робота з методів вимірювання гравітаційного поля та його похідних – 5 

балів (рубіжна оцінка 3 бали). 
3) Контрольна робота з обробки та інтерпретації – 5 балів (рубіжна оцінка 3 бали). 
4) Оцінка самостійної роботи за виконання та захист лабораторних робіт на заняттях 

– 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів). 

2.  Підсумкове  оцінювання  у  формі  заліку:    максимальна  оцінка  20  балів,  рубіжна 
оцінка  12  балів.  Під  час  заліку  студент  виконує  завдання  з  використанням  знань  та 
вмінь з основ обробки та інтерпретації потенціальних полів. Підсумкове оцінювання у 
формі заліку не  є  обов’язковим,  при відмові від  участі  у даній формі оцінювання 
студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

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. 
 

  ЗМ1/Частина 1  ЗМ2/Частина 2  ЗМ3/Частина 3 залік  Підсумкова оцінка 
Мінімум  18  15  15  12  60 

Максимум  30  25  25  20  100 

 



Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 40 балів.1  

2. Організація оцінювання  

Контроль  здійснюється  за  модульнорейтинговою  системою  та  передбачає:  виконання  6 
лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та 
вирішити поставлені  задачі  використовуючи  окреслені  викладачем методи та  засоби) 
виконання  2  самостійних  робіт  (де  студенти  мають  продемонструвати  якість 
засвоєних знань та вирішити поставленні завдання без обмеження  інструментарію та 
техніки вирішення проблеми) та проведення 3 письмових модульних контрольних робіт. 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового заліку.  
 

 

Шкала відповідності 
Зараховано / Passed  60‐100 
Не зараховано / Fail  0‐59 

 

                                           
1 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.  



 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

п/п 
Назва  теми 

лекції  лабораторні  Самостійна робота 
Частина 1. Теоретичні основи гравіметрії 

1  Вступ. Предмет курсу. Основні задачі гравіметрії. 
Тема 1.  Сила тяжіння і відцентрова сила  2  2   

2  Тема 2. Потенціал сили тяжіння  2    3 

3  Тема 3. Другі похідні гравітаційного потенціалу, 
їх основні властивості  2     

4 
Тема 4. Нормальні і аномальні значення сили 

тяжіння і других похідних його 
потенціалу 

2  2  4 

5  Тема 5.  Густина гірських порід  2    4 
  Контрольна робота 1       

Частина 2. Методика і апаратура гравірозвідувальних робіт 

6 
Тема 6. Методи вимірювання сили тяжіння та 

других похідних гравітаційного 
потенціалу 

2  2  4 

7  Тема 7. Абсолютні вимірювання сили тяжіння  2     
8  Тема 8. Відносні вимірювання сили тяжіння  2    4 

9 
Тема 9. Методика і техніка гравіметричних робіт. 

Види гравіметричних зйомок. Загальні 
положення. Сучасний стан та тенденції 
розвитку 

2  2  4 

  Контрольна робота 2       
Частина 3. Обробка та інтерпретація гравіметричних даних 

10  Тема 10.  Інтерпретація гравіметричних 
матеріалів  2    4 

11  Тема 11.  Пряма задача гравіметрії для тіл 
правильної геометричної форми.  2  2  4 

12  Тема 12.  Обернена задача гравіметрії для тіл 
правильної геометричної форми  2    4 

13  Тема 13.  Гравітаційне поле тіл довільної форми  2    4 
14  Тема 14. Трансформації гравітаційних аномалій  2  2  2 

15  Тема 15.  Застосування гравіметрії при вирішенні 
геологічних  і прикладних задач  2    4 

  Контрольна робота 3       
  Залікова робота з дисципліни       
  ВСЬОГО  30  122  45 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 90 год. 3, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Лабораторні заняття – 12 год. 
Консультації – 3 год. 
Самостійна робота – 45 год. 

                                           
2 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 

тривалості пари). 
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., 
Ленинград: Недра, 1965.405 с. 

2. Веселов К.Е. Гравиметрическаясъемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
3. Кошелев И.Н. Гравиразведка и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 1990. 
4. Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. Пермь: Пермский ун–т, 1966. Ч І – 326 

с.,  Ч ІІ – 288 с. 
5. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
6. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
7. Сажина Н.Б., Грушинский Н.П. Гравитационная разведка. М:, Недра, 1966. – 454 с. 
8. Кауфман А.А. Принципы метода гравиметрии. Тверь, 2011.—360 с. 

 
Додаткові: 
1. Немцов Л.Д. Высокоточная гравиразведка. М:, Недра, 1967. – 230. 
2. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 

 

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

числі Інтернет ресурси 



ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
 

1. Що вивчає прикладна гравіметрія як метод геофізики? 
2. Охарактеризуйте зв’язок прикладної гравіметрії з іншими дисциплінами. 
3. Що таке пряма і обернена задачі гравіметрії?  
4. Опишіть динамічні методи вимірювання прискорення сили тяжіння.  
5. Одиниці  вимірювання  сили тяжіння  і  других похідних  гравітаційного потенціалу 

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

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

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

геометричної форми. 
22. Застосування гравіметрії при пошуках родовищ рудних корисних копалин. 
23. Густина магматичних гірських порід. Основні фактори, що її визначають. 
24. Інтегральні методи розв’язку оберненої задачі гравіметрії. 
25. Гравіметричні  дослідження  при  вивченні  глибинної  будови  земної  кори  і  верхньої 

мантії. 
26. Густина метаморфічних гірських порід. Основні фактори, що її визначають. 
27. Системи  комплексної  інтерпретації  геологогеофізичних  даних,  їх  особливості, 

задачі, які вони вирішують. 
28. Розв’язок структурних задач за допомогою гравіметрії. 
29. Нормальні і аномальні значення сили тяжіння. Редукція Буге. Аномалія Буге. 
30. Обґрунтувати ефективність вивчення градієнтів та кривизн. 
31. Особливості  застосування  гравіметричних  методів  при  тектонічному 

районуванні. 
32. Нормальні і аномальні значення других похідних гравітаційного потенціалу. 
33. Вибір масштабу і точності гравіметричних зйомок. 
34. Методи  розв’язку  оберненої  задачі  гравіметрії.  Привести  порівняльні 

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

особливості. 
38. Оптимальна структура  опорної мережі при середньомасштабній гравіметричній 

зйомці. 
39. Еволюція теорії та практики інтерпретації гравітаційного аномального поля. 
40. Розрахунок вищих похідних гравітаційного потенціалу. Їх роль при вирішенні задач 

геологічного тлумачення гравітаційних аномалій. 



41. Які основні властивості потенціалу протягування? 
42. Переваги гравітаційного варіометра в порівнянні з маятниковими гравіметрами. 
43. Пряма задача гравіметрії для сфери. 
44. Опорна і рядова мережі.  Їх особливості. 
45. Головні  особливості  інструментальних  методів  вивчення  других  похідних 

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


