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Мета  дисципліни  –  забезпечити  формування  у  студентів  знань  про  теорію  та 
можливості  магнітометрії  для  різних  прикладних  задач,  здійснення  вимірювальних 
робіт,  виконання  обробки  та  аналізу  спостережених  даних,  сприяти  поширенню 
магнітометрії у повсякденній професійній та соціальній діяльності.  
 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання теоретичних основ фізики, математики і геометрії. 
2. Навички роботи з комп’ютером. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В  програмі  дисципліни  основна  увага  приділяється  прикладній  магнітометрії,  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  магнітометрії  на  реальних  прикладах.  До 
розгляду  включено  загальні  принципи  постановки  магнітометричних  завдань,  огляд 
шляхів їх реалізації та ефективність.  

Завдання (навчальні цілі): 
 ознайомити  з термінологічним апаратом магнітометрії;  
 надати фізикоматематичні основи магнітометрії;  
 пояснити основні причини виникнення магнітного поля; 
  охарактеризувати  загальні  принципи  будови  датчиків  та  методики  проведення 

польових робіт; 
  набуття  студентами  необхідних  методологічних  знань  з  прийомів  якісної  та 

кількісної інтерпретації даних магнітометрії; 
  засвоєння  студентами  базових  знань  із  застосування  магнітометричних 

досліджень для геологічних, інженерних та екологічних задач; 
  ознайомлення  з  основними  принципами  комплексування  магнітометрії  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  Основні поняття і терміни 

теоретичної магнітометрії 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.2  Класифікацію магнітометрії та її 
досліджуваних параметрів 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.3  Походження магнітного поля Землі 
та орієнтацію його складових 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.4  Динаміку і просторовочасову 
структуру геомагнітного поля 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.5  Аналітичне подання магнітно поля 
Землі 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.6  Типи магнітних варіацій та їх спосіб 
врахування 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.7  Магнітні властивості гірських 
порід 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.8  Основи теорії магнетизму гірських 
порід 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 



1.9  Способи вимірювання магнітних 
властивостей гірських порід 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.10  Методики розрахунку магнітних 
аномалій та якісної інтерпретації 
карт 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.11  Кількісний аналіз магнітних 
аномалій 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.12  Типи магнітометрів  лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.13  Вивчення магнітного поля Землі в 
польових умовах 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.14  Методику магнітного каротажу 
при дослідженні свердловин 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.15  Види трансформацій геомагнітного 
поля 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота  

до 5 % 

1.16  Області застосування 
магнітометрії для різних задач; 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

2.1  Вміння вимірювати, обробляти та 
описувати результати магнітних 
спостережень та пояснювати їх 
зв’язок з геологічними та 
техногенними об’єктами 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

2.2  Проводити польові та лабораторні 
вимірювання 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5 % 

3.1  Вміти організувати бригадну 
магнітну зйомку 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 та практичні заняття і самостійна робота студентів. 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1)  Контрольна  робота  з  основних  елементів  геомагнітного  поля  –  5  балів  (рубіжна 

оцінка 3 бали) 
2) Контрольна робота з методів вимірювання магнітного поля Землі – 5 балів (рубіжна 

оцінка 3 бали). 
3) Контрольна робота з способів інтерпретації даних магнітометрії – 5 балів (рубіжна 

оцінка 3 бали). 
4)  Оцінка  самостійної  роботи  за  виконання  та  захист  практичних  робіт  –  45  балів 

(рубіжна оцінка 27 балів). 
  



2.  Підсумкове  оцінювання  у  формі  іспиту1:  максимальна  оцінка  40  балів,  рубіжна 
оцінка 24 бали.  

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 робот у впродовж семестру. Підсумкова оцінка складається із суми балів 
за змістовні модулі та балів за іспит.  
 

  ЗМ1/Частина 1  ЗМ2/Частина 2  ЗМ3/Частина 3 іспит  Підсумкова оцінка 
Мінімум  12  12  12  24  60 

Максимум  20  20  20  40  100 

Студент не допускається до екзамену, 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 модульнорейтинговою системою та 
передбачає:  виконання  12  практичних  робіт  (де  студенти  мають  продемонструвати 
якість  засвоєних  знань  та  вирішити  поставлені  задачі  використовуючи  окреслені 
викладачем  методи  та  засоби)  та  проведення  3  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.  



 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п 

Назва  теми 
лекції  практичні  Самостійна 

робота 
Частина 1. Магнітне поле Землі 

1  Вступ. Місце магнітометрії в системі наук.  
Тема 1. Магнітне поле Землі та його складові  8  2  10 

2  Тема 2. Магнітні властивості гірських порід  6  2  10 
  Контрольна робота 1       

Частина 2. Вимірювання в магнітометрії 
3  Тема 3.  Вимірювання магнітного поля Землі  8  2  10 
4  Тема 4.  Вимір магнітних властивостей порід  6  2  10 
  Контрольна робота 2       

Частина 3. Інтерпретація даних магнітометрії 
5  Тема 5.  Інтерпретація даних магнітометрії  8  2  10 
6  Тема 6.  Області застосування магнітометрії  8  2  10 
  Контрольна робота 3       
  Екзаменаційна робота з дисципліни       
  Курсова робота з дисципліни       
  ВСЬОГО  44  123  60 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 120 год. 4, в тому числі: 
Лекцій – 44 год. 
Практичні заняття - 12 год. 
Консультації - 4 год. 
Самостійна робота - 60 год. 
 
Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Основні поняття і закони електромагнетизму. 
2. Магнітне поле Землі та елементи земного магнетизму. 

 

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

тривалості пари). 
4 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Які є елементи геомагнітного поля і як вони розташовані у прямокутній системі? 
2. Що таке ізогони, ізокліни, ізодинами і як вони розташовані? 
3. Запишіть повний вектор та його вертикальну і горизонтальну складові 

напруженості геомагнітного поля. 
4. Що таке карта магнітних епох та система InterMagnet? 
5. Що таке материкові аномалії та назвіть їх? 
6. Чим викликана поява та існування регіональних та локальних магнітних 

аномалій? 
7. З яких компонент складається спостережене магнітне поле Землі? 
8. Що таке варіації геомагнітного поля? 
9. Які особливості варіацій покладені у основу їх класифікації? 
10. Як використовуються столітні варіації для визначення глибинних розломів? 
11. Чим викликані сонячно добові варіації? 
12. Як враховується вплив сонячно добових варіацій? 
13. Охарактеризуйте збудження періодичні та аперіодичні. 
14. характеризуйте магнітну бурю? 
15. Як можна використовувати короткоперіодні коливання для вирішення 

геологічних завдань? 
16. Поясніть поняття магнітного моменту речовини? 
17. Що таке інтенсивність намагнічування? 
18. Що таке магнітна індукція? 
19. Що таке магнітна сприйнятливість? 
20. Що таке магнітна проникність? 
21. Запишіть зв’язок між магнітної сприйнятливістю та магнітної проникністю. 
22. Що таке поле розмагнічування? 
23. Запишіть вираз Пуассона. 
24. Що таке діа‐, пара‐ та  феромагнетики? 
25. Опишіть петлю гістерезису? 
26. Чим пояснюється явища парамагнетизму? 
27. Що є носієм магнетизму у феромагнетиках? 
28. Що таке магнітна в’язкість та магнітна анізотропія? 
29. Охарактеризуйте способи вимірювання магнітної сприйнятливості?? 
30. Як визначити залишкову та індуковану намагніченість гірських порід? 
31. Який принцип будови ферозондового магнітометра? 
32. Який принцип будови протонного магнітометра? 
33. Який принцип будови квантового магнітометра? 
34. Опишіть магнітний метод дослідження свердловин. 
35. Як вимірюються варіації магнітного поля? 
36. Як проводиться наземна магнітна зйомка? 
37. Як здійснюється гідромагнітна зйомка? 
38. Як виконується аеромагнітна зйомка?  
39. Чому поле магнітного потенціалу менш інформативне ніж його похідних? 
40. Охарактеризуйте спосіб дотичних для вирішення оберненої задачі? 
41. Що таке перерахунок угору та донизу? 
42. Що таке радіус автокореляції і як його використовують для поділу полів? 
43. Які існують способи інтерпретації магнітних аномалій? 
44. Охарактеризуйте шляхи розв’язку оберненої задачі у випадку тривимірних 

об’єктів складних форм? 
45. Наведіть області використання магніторозвідки. 
46. Як в магнітних полях будуть проявлятися основні родовища корисних копалин? 



47. Як застосовувати магнітометрію для пошуків нафти і газу? 
48. Як використовувати магнітометрію для рудних родовищ? 
49. Як здійснюються пошуки алмазів за допомогою магнітометрії? 
50. Як застосовується магнітометрія для пошуків вугілля? 
51. Як залучається геофізика для контролю за станом трубопроводів та археології? 
52. Яка роль магнітометрії при гідрогеологічних, інженерних та екологічних задачах? 
 

 


