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Мета  дисципліни  –  забезпечити  формування  у  студентів  знань  про  можливості 
обробки  та  інтерпретації  спостережених  даних  гравімагнітних  полів  для  різних 
прикладних  задач,  виконання  модельних  розрахунків  та  аналізу  даних,  сприяти 
поширенню потенціальних полів у повсякденній професійній та соціальній діяльності.  
 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання теоретичних основ геофізики, гравіметрії та магнітометрії. 
2. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В програмі дисципліни основна увага приділяється аналізу гравімагнітних полів, а 

також  комп’ютерним  принципам  обробки  та  інтерпретації  спостережених  даних. 
Розглядаються  підходи  до  розв’язку  прямих  та  обернених  задач  гравімагнітних  полів. 
Вивчаються  прийоми  якісної  та  кількісної  інтерпретації  пояснюються  на  реальних 
прикладах.  Характеризуются  області  застосування  гравіметрії  та  магнітометрії 
характеризуються  в  історичному  аспекті.  До  розгляду  включено  загальні  принципи 
постановки гравімагнітних завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність.  

 
Завдання (навчальні цілі): 

 ознайомити з термінологічним апаратом аналізу потенціальних полів;  
 надати фізикоматематичні основи гравіметрії та магнітометрії;  
 пояснити загальні принципи обробки спостережених даних; 
  охарактеризувати  основні  комп’ютерні  технології  моделювання  потенціальних 

полів; 
 
  набуття  студентами  необхідних  методологічних  знань  з  якісної  та  кількісної 

інтерпретації гравімагнітних даних; 
  засвоєння  студентами  базових  знань  із  застосування  гравімагнітних  досліджень 

для геологічних, інженерних та екологічних задач; 
  ознайомлення  з  основними  принципами  комплексування  потенціальних  полів  з 

іншими методами геофізики. 

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 теорії 

потенціальних полів 
лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.2  Класифікацію потенціальних полів 
та їх досліджуваних параметрів 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.3  Методи кількісного аналізу 
гравімагнітних аномалій простими 
методами 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.4  Підходи моделювання простих тіл у 
двовимірному варіанті 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.5  Методи моделювання локальних 
родовищ корисних копалин у 
двовимірному варіанті 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.6  Методи інтерпретації 
гравімагнітних аномалій в 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 



автоматизованому режимі 
1.7  Метод Ейлера при інтерпретації 

гравімагнітних аномалій 
лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.8  Види трансформацій 
гравімагнітних полів 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.9  Методи моделювання та інверсії 
гравімагнітних полів 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.10  Основні способи якісної та кількісної 
інтерпретації потенціальних полів 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота  

до 10% 

1.11  Області застосування 
гравімагнітних полів для різних 
задач 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

2.1  Види обробки та описувати 
результати потенціальних полів 
та пояснювати їх зв’язок з 
геологічними та техногенними 
об’єктами 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2  Володіти комп’ютерними 
програмами аналізу гравімагнітних 
даних 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

3.1  Вміти організувати колективну  
роботу для ефективного вирішення 
поставленої задачі 

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

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

лекція,  практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

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

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1)  Контрольна  робота  з  обробка  та  інтерпретації  гравімагнітних  даних  –  10  балів 

(рубіжна оцінка 6 бали). 
2)  Контрольна  робота  з  трансформації  та  інверсії  потенціальних  полів  –  10  балів 

(рубіжна оцінка 6 бали). 
3)  Оцінка  за  виконання та  захист  робіт  на  практичних  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  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  
 

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  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  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

п/п 
Назва  теми 

лекції  практичні  Самостійна 
робота 

Частина 1. Обробка та інтерпретація гравімагнітних даних 

1  Вступ. Гравімагнітні поля та їх застосування. 
Тема 1. Обробка гравіметрії та ізостатичні моделі  4  2  20 

2  Тема 2. Кількісний аналіз гравімагнітних полів  6  4  20 
  Контрольна робота 1    2   

Частина 2. Трансформація та інверсія потенціальних полів 
3  Тема 3.  Методи інтерпретації гравімагнітометрії  6  2  20 

4  Тема 4.  Перетворення та інверсія потенціальних 
полів  6  4  20 

  Контрольна робота 2    2   
  Залікова робота з дисципліни       
  ВСЬОГО  22  162  80 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 120 год. 3, в тому числі: 
Лекцій – 22 год. 
Практичні заняття ‐ 16 год. 
Консультації ‐ 2 год. 
Самостійна робота  80 год. 
 

                                           
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.  
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. 



Теми для самостійного навчання (додаток 1): 
1. Методи інтерпретації гравітаційних та магнітних аномалій. 
2. Особливості програм для моделювання гравітаційних та магнітних полів. 
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4 Основна: (Базова) до 10 фундаментальних, базових джерел. Додаткова: як правило - до 20 джерел в тому 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Як виконується геологічна інтерпретація гравімагнітних полів?  
2. Які умови надійної інтерпретації потенціальних полів?  
3. Які області застосування даних інверсії для різних задач?  
4. Яка різниця між даними з гравіметрів та супутників?  
5. Як виконується розрахунок аномалій за вільне повітря та Буге?  
6. Що таке ізостазія?  
7. Що таке ізостатична модель Пратта‐Хейфорда?  
8. Яка ізостатична модель Ері‐Хейсканена?  
9. Як виглядає ізостатична модель Вейнига Мейнеса?  
10. Як записується рівняння Ері‐Хейсканена?  
11. Що таке ізостатична модель Голіздри?  
12. Як виглядає ізостатична модель Іпатенка?  
13. Що таке геономія?  
14. Як визначається локальна редукція гравітаційних аномалій?  
15. Яка роздільна здатність гравітаційних методів?  
16. Як записується рівняння Ейлера?  
17. Охарактеризуйте структурний індекс. 
18. Опишіть метод Неттлетона. 
19. Що таке метод порівняння для магніторозвідки?  
20. Як виконується інверсія потенціальних полів?  
21. Як виглядає рівняння Фредгольма 1 роду?  
22. Яка виконується тривимірна інверсія?  
23. Як визначається намагніченість земної кори? 
24. Що таке сингулярні джерела?  
25. Які бувають цільові функції?  
26. Як  відбувається  комплексування  потенціальних  полів  із  іншими  геофізичними 

методами? 
27. Що таке принцип суперпозиції?  
28. Що таке Гільбертовий простір? 
29. Що таке аналітичний сигнал для магнітометрії?  
30. Що таке ідеальні тіла для гравіметричної інверсії?  
31. Яку роль зіграла гравіметрія та магнітометрія у нафтовій розвідці? 
32. Як визначається абсолютна та відносна похибка вимірювань? 
 

 


