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Мета  дисципліни  –  забезпечити  формування  у  студентів  знань  з  основ  теорії  та 
можливостей рудної геофізики для прикладних задач, здійснення вимірювальних робіт, 
виконання  обробки  та  аналізу  спостережених  даних,  сприяти  поширенню  рудної 
електрометрії у повсякденній професійній та соціальній діяльності.  
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання  теоретичних  основ  математичного  аналізу  та  диференціальних 
рівнянь. 

2. Знання основ теорії поля та основних положень електродинаміки. 
3. Знання основних методів електрометрії . 
4. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В  програмі  дисципліни  основна  увага  приділяється теорії  рудної  електророзвідки,  а 

також  методиці  виконання  експериментальних  робіт.  Характеризуються  різні 
модифікації  методів  електрометрії.  та  надаються  загальні  відомості  про  методи 
аероелектророзвідки. Розглядаються методи обробки й  інтерпретації даних електричних 
методів.  Застосовуваних  рудної  електрометрії  пояснюється  на  реальних  прикладах.  До 
розгляду включено загальні принципи постановки електрометричних завдань, огляд шляхів 
реалізації та ефективність. 

Завдання (навчальні цілі): 
 ознайомити  з термінологічним апаратом рудної геофізики;  
 надати теоретичні основи методів рудної електрометрії;  
охарактеризувати методику проведення польових робіт методами електрометрії; 
  набуття студентами необхідних теоретичних  і методологічних  знань  із прийомів 

якісної та кількісної інтерпретації даних експериментальних досліджень; 
  засвоєння  студентами  базових  знань  із  застосування  геофізичних  досліджень  для 

вирішення задач пошуків рудних об’єктів; 
 ознайомлення з основними принципами застосування методів і спеціальних методик 

для вирішення задач рудної електрометрії і геологічного картування. 

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 рудної 

електрометрії та класифікацію 
методів 

лекція  Письмова 
робота 

до 15 % 

1.2  Методику робіт з польових та 
лабораторних електричних 
досліджень 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 15 % 

1.3  Обробку та геологічну інтерпретацію 
електрометричних даних  

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 15 % 

1.4  Принципи кількісного аналізу даних 
електрометрії 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 15 % 

2.1  Виконувати обробку та 
інтерпретацію даних електрометрії 

Лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 



2.2  Застосовувати електромагнітні 
параметри гірських порід для 
дослідження геологічної будови 

Лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

3.1  Вміти організовувати бригадну 
електрометричну зйомку для 
ефективного вирішення поставленої 
задачі 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

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

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

 

Структура курсу: лекційні та лабораторні заняття і самостійна робота студентів. 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з методів рудної електрометрії на постійному струмі – 25 балів 

(рубіжна оцінка 15 балів). 
2)  Контрольна  робота  з методів  рудної  електрометрії  на  змінному  струмі – 25  балів 

(рубіжна оцінка 15 балів). 
3)  Оцінка  самостійних  практичних  робіт  та  захист  лабораторних  робіт  –  30  балів 

(рубіжна оцінка 18 балів). 
 

2.  Підсумкове  оцінювання  у  формі  заліку1:  максимальна  оцінка  20  балів,  рубіжна 
оцінка  12  балів.  Під  час  заліку  студент  пише  письмову  роботу  з  наступним  усним 
поясненням відповідей  і результатів розв’язку задач. 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
ПКР (підсумкова 
контрольна робота) 

чи/або залік 
Підсумкова оцінка 

Мінімум  24  24  12  60 

Максимум  40  40  20  100 
 

Студент  не  допускається  до  підсумкового  оцінювання  у  формі  заліку,  якщо  під  час 
семестру набрав менше 40 балів. 
 

                                           
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). 



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  практичних  робіт  (де 
студенти мають  продемонструвати  якість  засвоєних  знань та  вирішити  поставлені 
задачі без обмеження  інструментарію та техніки вирішення проблеми) та проведення 
двох  письмової  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  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п 

Назва  теми 
лекції  лабораторні  Самостійна робота 

Частина 1. Методи рудної електрометрії на постійному струмі 

1 
Вступ.  Класифікація  методів  рудної 

електрометрії 
Тема 1. Метод природного електричного поля 

4  2  12 

2  Тема 2. Метод викликаної поляризації  4  2  12 

3  Тема 3. Методи електропрофілювання на 
постійному струмі  4  2  12 

  Контрольна робота 1       
Частина 2. Методи рудної електрометрії на змінному струмі 

4  Тема 4.  Методи низькочастотного 
індуктивного профілювання  10  4  28 

5  Тема 5.  Високочастотні методи рудної 
електрометрії  2  2  8 

6  Тема 6. Методи аероелектророзвідки  2    8 
  Контрольна робота 3       
  Залікова робота з дисципліни       
  ВСЬОГО  26  122  80 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 120 год. 3, у тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Лабораторні заняття ‐ 12 год. 
Консультації ‐ 2 год. 
Самостійна робота  80 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. Аузин А.К. Электроразведка. Спецкурс по индуктивным и радиоволновым методам 
рудной электроразведки. – М.: Недра, 1977. 

2. Вешев  А.В.  Электропрофилирование  на  постоянном  и  переменном  токе.  –    Л.: 
Недра, 1965, 1980. 

3. Вижва  С.А.,  Рева  М.В.,  Онищук  І.І.,  Онищук  В.І.  Електрометрія.  Посібник  із 
навчальної геофізичної практики. – ВПЦ «Київський університет», 2014.  

4. Кауфман А.А. Основы теории  индуктивной  рудной  электроразведки.  – 
Новосибирск: Наука, 1974. 

5. Корниенко В.П. Руководство к практическим занятиям по электроразведке. – М.: 
Недра, 1980. 

6. Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990. 
7. Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Основи геофізики. – 

Київ: ВПЦ Київський університет, 2006. 
8. Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Издво МГУ, 1984. 
9. Электроразведка. Справочник геофизика. Книга 1, Книга 2 / под ред. 

В.К.Хмелевского В.М.Бондаренко. – М.: Недра, 1989 . 
10. Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. – М.: Недра, 1991. 

Додаткові: 
1. Бобровников  Л.З.,  Кадыров  И.Н.,  Попов  В.А.  Электроразведочная    аппаратура  и 

оборудование. – М.:Недра, 1985. 
2. Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных полей, применяемых в электроразведке. –  

Л.: ЛО Недра, 1972. 
3. Вешев  А.В.  Электропрофилирование  на  постоянном  и  переменном  токе.  –    Л.: 

Недра, 1965, 1980. 
4. Заборовский    А.И.  Электроразведка.  –  М.:Гос.  н.  тех.  издво  нефтяной  и  горно

топливной литературы, 1963. 
5. Комаров  В.А.  Электроразведка  методом  вызванной  поляризации.  –    Л.:  Недра, 

1972.    
6. Куликов  А.В.,  Шемякин  Е.А.  Электроразведка  фазовым  методом  вызванной 

поляризации. –  М., 1978. 
7. Родионов П.Ф. Электроразведка методом заряда. –  М.: Наука, 1971. 
8. Светов  Б.С.  Теория,  методика  и  интерпретация  материалов  низкочастотной 

индуктивной электроразведки. – М.: Недра, 1973. 
9. Семенов А.С. Электроразведка методом естественного электрического поля. –  Л.: 

Недра, 1968. 
10. Смирнов  А.А.,  Закутский  С.Н.,  Притыка  И.В.  Руководство  по  обработке  и 

интерпретации  результатов  наземной  электроразведки.  –    Воронеж:  Издво 
Воронежского университета, 1985. 

11. Электроразведка. Справочник геофизика / под ред. А.Г.Тархова  –  М.: Недра,  1980. 
12. Электроразведка. Справочник геофизика, том 3 / под ред. А.Г.Тархова/.  – М.: Гос. н. 

тех. издво нефтяной и горнотопливной литературы. 
13. Якубовский  Ю.В.    Индуктивный  метод  электроразведки.  –  М.:  Госгеолтехиздат, 

1963. 
14. Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л. Электроразведка.  – М.:Недра, 1974.  

 

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

числі Інтернет ресурси 


