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Мета  дисципліни  –  забезпечити  формування  у  студентів  знань  із  комплексного 
застосування геофізичних методів для різних прикладних задач, виконання обробки 
та  аналізу  геофізичних  даних,  сприяти  поширенню  геофізики  у  повсякденній 
професійній та соціальній діяльності.  
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання теоретичних основ геофізичних методів. 
2. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В  програмі  дисципліни  основна  увага  приділяється  прикладній  геофізиці,  а 

також  принципам  будови  приладів  та  методиці  виконання  вимірювальних  робіт. 
Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач. Вивчаються прийоми 
якісної  та  кількісної  інтерпретації  пояснюються  на  окремих  аномаліях. 
Характеризуются області застосування геофізичних методів на реальних прикладах. 
До  розгляду  включено  загальні  принципи  постановки  геофізичних  завдань,  огляд 
шляхів їх реалізації та ефективність.  

Завдання (навчальні цілі): 
‐ ознайомлення з основними комплексами геофізичних досліджень; 
‐ надати методичні особливості методів геофізики для різних задач; 
‐ пояснити принципи кореляції геофізичних методів;  
‐ охарактеризувати  основні  підходи  для  формування  оптимальних  комплексів 

геофізичних методів для виконання конкретних геологічних завдань; 
‐ засвоєння  студентами  базових  знань  із  застосування  геофізичних  досліджень 

для геологічних, інженерних та екологічних задач; 
‐ ознайомлення з основними принципами комплексування геофізичних методів та 

виконання моніторингу небезпечних геологічних процесів. 

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  Критерії формування оптимальних 

комплексів геофізичних досліджень 
лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.2  Застосування фізикогеологічних 
моделей при формуванні раціональних 
комплексів геофізичних методів 
досліджень 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.3  Основні оптимальні комплекси 
геофізичних методів при пошуках 
корисних копалин 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.4  Раціональний комплекс геофізичних 
методів при геологічному картуванні 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.5  Оптимальний комплекс геофізичних 
методів при гідрогеологічних 
дослідженнях 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.6  Комплекс геофізичних методів при 
інженерногеологічних дослідженнях 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 



1.7  Раціональний комплекс геофізичних 
методів при екологічних 
дослідженнях 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

2.1  Аналізувати результати геофізичних 
спостережень та пояснювати їх 
зв’язок з геологічними та 
техногенними об’єктами 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

2.2  Формувати комплекси геофізичних 
досліджень на основі застосування 
критеріїв оптимальності та 
конкретних фізикогеологічних 
моделей 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

3.1.  Вміти організовувати командну 
роботу для ефективного вирішення 
поставленої задачі 

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

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

лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

Структура курсу: лекційні заняття та самостійна робота студентів. 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1)  Контрольна  робота  з  критеріїв  формування  оптимальних  комплексів  для 

пошуковорозвідувальних задач – 20 балів (рубіжна оцінка 12 бали). 
2)  Контрольна  робота  з  раціональних  комплексів  для  інженерних  та  екологічних 

завдань – 20 балів (рубіжна оцінка 12 бали). 
3) Оцінка самостійної роботи за виконання та захист реферативних робіт – 40 балів 

(рубіжна оцінка 24 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 геофізичних даних. 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 залік  Підсумкова оцінка 
Мінімум  24  24  12  60 

Максимум  40  40  20  100 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.1  
                                           
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 



 

2.  Підсумкове  оцінювання  у формі  заліку: максимальна  оцінка  20  балів,  рубіжна 
оцінка 8  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. 
 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульнорейтинговою системою 
та  передбачає:  виконання  4  самостійних  робіт  (де  студенти  мають 
продемонструвати  якість  засвоєних  знань  та  вирішити  поставлені  задачі 
використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових 
модульних  контрольних  робіт.  Підсумкове  оцінювання  проводиться  у  формі 
письмового заліку. 
 

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

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  

Кількість годин № 
п/п 

Назва  теми 
лекції  практичні  Самостійна 

робота 
Частина 1. Комплексування геофізичних досліджень при пошуковорозвідувальних задач 

1 

Вступ.  Роль  комплексного  підходу  при 
застосуванні геофізичних методів 

Тема 1. Принципи комплексування геофізичних 
досліджень 

6    14 

2  Тема 2. Комплекс геофізичних досліджень при 
геологічних завданнях  8    16 

  Контрольна робота 1       
Частина 2. Комплекс методів геофізики при інженерних та геокологічних дослідженнях 

3  Тема 3.  Геофізичні методи при інженерних 
задачах   6    14 

4  Тема 4.  Раціональний комплекс геокологічних 
досліджень  6    16 

  Контрольна робота 2       
  Залікова робота з дисципліни       
  ВСЬОГО  26  0  60 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 90 год. 2, в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Консультації ‐ 4 год. 
Самостійна робота  60 год. 
 

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



Теми для самостійного навчання (додаток 1): 
1. Предмет, метод і задачі курсу. Історія комплексування геофізичних досліджень 

та  їх  сучасний стан. Роль комплексного підходу при застосуванні  геофізичних 
методів 

2. Принципи  комплексування  геофізичних  досліджень.  Роль  комплексної 
інтерпретації  геологогеофізичної  інформації  при  геологічному  тлумаченні 
результатів  геофізичних  робіт.  Комплексування  методів  на  різних  стадіях 
геологорозвідувальних робіт. 

 
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 3 

Основні:  
1. Вижва  С. А..  Геофізичний  моніторинг  небезпечних  геологічних  процесів: 

Монографія – К.: ВГЛ «Обрії», 2004. – 236 с. 
2. Клунин  Н.  Я.  Комплексирование  геофизических  методов  при  геологических 

исследованиях. М.: Недра, 1972. 
3. Клушин  И.  Г.  Комплексное  применение  геофизических  методов  для  решения 

геологических задач. – Л.: Недра, 1968. – 311 с.  
4. Комплексирование  геофизических методов при  решении  геологических  задач / 

Под редакцией Никитского В. Е. и Бродового В. В. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: 
Недра, 1987. – 471 с. 

5. Комплексирование методов разведочной  геофизики  /  Справочник  геофизика. – 
М.: Недра, 1984. – 384 с.  

6. Никитин  А.  А.,  Хмелевской  В.К.  Комплексирование  геофизических  методов 
Учебник для вузов. – Тверь: ООО "Издательство ГЕРС", 2004. – 294 с. 

7. Новицкий  Г.  П.  Комплексирование  геофизических  методов  разведки.  Л.:  Недра, 
1974. – 256 с. 

8. Тархов А.  Г.,  Бондаренко А. М., Никитин А.  А. Комплексирование  геофизических 
методов. – М.: Недра, 1982. – 295 с.  

Додаткові: 
 
1. Все об геологии  http://geo.web.ru. 
2. Sheriff R..Encyclopedic Dictionary of Applied Geophysics,  fourth  edition. 2002. – 429 

pp. 
3. Telford W. M., Geldart L. P., Sheriff R. E. & Keys D. A. Applied Geophysics: Cambridge 

University Press, 1976. – 841 pp. 
 

 

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

числі Інтернет ресурси 



ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Комплексування геофізичних досліджень та їх сучасний стан. 
2. Цільові та технологічні комплекси геофізичних методів. 
3. Принципи комплексування геофізичних досліджень. 
4. Концепція  фізикогеологічної  моделі  геологічного  об'єкту  при  створенні 

раціонального комплексу геофізичних досліджень. 
5. Комплексування  геофізичних  методів  при  глобальних  та  регіональних  роботах, 

вирішенні проблем глибинної геології. 
6. Комплексування  геофізичних  методів  при  дрібно–  та  середньомасштабному 

картуванні в умовах платформенних та складчастих областей. 
7. Комплексування геофізичних методів при крупномасштабних геологічних зйомках 

в різних геологічних ситуаціях. 
8. Комплексування геофізичних і геологічних досліджень з метою виявлення ділянок 

активізації екзогенних геологічних процесів. 
9. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд для чорної металургії. 
10. Залізні руди різних генетичних типів. 
11. Поняття контрастних та неконтрастних родовищ. 
12. Комплексування  геофізичних  досліджень  при  пошуках  руд    марганцю,  хрому, 

титану. 
13. Комплексування  геофізичних  досліджень  при  пошуках  руд  ванадію,  кобальту, 

молібдену, вольфраму. 
14. Комплексування  геофізичних  досліджень  при  пошуках  руд  для  кольорової  та 

спеціальної металургії: алюмінію, міді, поліметалів. 
15. Комплексування геофізичних досліджень при пошуках руд олова, ртуті, рідкісних 

та радіоактивних металів. 
16. Комплексування  геофізичних  досліджень  при  пошуках  благородних  металів: 

срібла, золота (різних генетичних типів), платини. 
17. Комплексування  геофізичних  досліджень при пошуках  нафти та  газу  (родовища 

осадового чохла та кристалічного фундаменту). 
18. Комплексування  геофізичних  методів  при  пошуках  нерудних  корисних  копалин: 

алмази, агрономічна та хімічна сировина, будівельні матеріали. 
19. Комплексування  методів  геофізичних  досліджень  нафтогазових  та  рудних 

свердловин.  
20. Комплексування  геофізичних  досліджень  при  пошуках  прісної  води  для 

централізованого водозабезпечення. 
21. Комплексування  геофізичних  досліджень  при  пошуках  мінералізованих  та 

термальних вод. 
22. Комплексування  геофізичних  досліджень.  при  розв’язанні  задач  інженерної 

геофізики. 
23. Використання геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях. 

 


