
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Магнітометрія  

 
Викладач‐лектор: доц. Грищук П. І. (електронна пошта ‐pgryshchuk@gmail.com) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні‐лютому за допомогою електронних засобів (web‐ресурсу GoogleClass, електронною 
поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. 
Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. У визначений 
лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 
за кожною з тем в режимі on-line за допомогою Skype (web‐ресурсу  GoogleClass  або за 
допомогою електронної пошти). Після кожної теми студент має виконати завдання отримане 
від викладача згідно графіку, яке буде доступне на web‐ресурсі GoogleClass. Завдання буде 
представляти собою невелике практичне завдання (виконати завдання надане викладачем) та 
одне теоретичне питання в рамках теми для вивчення. Для підтвердження виконання 
завдання студенти мають додатково надіслати відповіді лектору Грищуку П. І. на електронну 
пошту pgryshchuk@gmail.com не пізніше визначеного графіком терміну. Викладач оцінює 
виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку 
«зараховано» потрібно надіслати виконане завдання та відповіді на теоретичні запитання. 
Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час до 28 лютого переробити 
завдання та надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не 
зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання 
відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 
теоретичні питання. Робота оцінюється максимум у 8 балів. 

Вона включає в себе 3 практичних питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на 
самостійну роботу, та одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
• повнота розкриття питання     1 бал; 
• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 
2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 
Теми для самостійного навчання: 

1. Основні поняття і закони електромагнетизму (2 год). 
2. Магнітне поле Землі та елементи земного магнетизму (6 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 05.02.2018 – 28.02.2018 
№  Дати, час  Вид роботи 

Тема 1. Основні поняття і закони електромагнетизму 
1. 05.02.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2. 05.02.2018 –07.02.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3. 08.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 1 
4. 08.02.2018, 14:00 ‐ 

10.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 1 

5. 10.02.2018, 12:00 ‐  Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 



11.02.2018, 12:00  Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 
6.    

Тема 2. Магнітне поле Землі та елементи земного магнетизму 
7. 12.02.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 2 
8. 12.02.2018 – 23.02.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
9. 14.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
10. 16.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
11. 22.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
12. 16.02.2018, 14:00 ‐ 

19.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

13. 19.02.2018, 12:00 –
20.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

14. 22.02.2018, 14:00 ‐ 
24.02.2018, 12:00 

Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

15. 24.02.2018, 12:00 –
27.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 

Тема 1. Основні поняття і закони електромагнетизму  
Магнітометрія  –  це  область  геофізики,  яка  вивчає  явища,  що  мають  відношення  до 
магнітного  поля  Землі,  в  тому  числі  збурення  магнітного  поля,  які  викликані 
корпускулярним  випромінюванням.  В  прикладній  геофізиці  досліджують  локальні 
геомагнітні  аномалії  або  за  допомогою  вивчення  в  часі  збурень  магнітного  поля 
отримують свідчення про більш глибинні шари (магнітотелуричні методи). 
Геомагнетизм  тісно  пов’язаний  з  фізикою  іоносфери,  яка  досліджує  явища,  які 
відбуваються у верхніх шарах земної атмосфери. 
Завдання для засвоєння теми 1: 

1. Знати задачі, що вирішуються магнітометрією. 
2. Знати  історію  магнітного  методу  та  короткі  історичні  відомості  про  вивчення 

основних характеристик магнітного поля Землі. 
3. Вивчити основні поняття і закони електромагнетизму.  
4. Описати принцип індукції магнітного поля.  
5. Пояснити магнітний момент колового струму.  
6. Охарактеризувати спін електрона і магнітний момент.  
7. Описати природу молекулярних струмів та теорію Лармора.  
8. Знати поняття про намагніченість середовища і магнітну сприйнятливість.  

Джерела для засвоєння теми 1: 
1. Стащук В.С.., Сухорада А.В., Гузій М.І. Основи магнетизму (навчальний посібник для 

студентів ІІІ курсів геофізичної спеціальності. Вид. КДУ, 2004.120 с.  
2. Гордин В.М. Очерки по истории  геомагнитных измерений.М., ИФЗ РАН,2004. – 162 

с. 
3. Палеомагнитология (под ред. А.Н.Храмова), Л.:Недра, 1982.312 с. 
4. Яновський Б.М. Земной магнетизм. Иво ЛГУ, 1979, 1981.  
5.  Бахмутов В.Г. Палеовековые геомагнитные вариации. Киев, Иво Наукова Думка, 

2006.298с.  

Тема 2. Магнітне поле Землі та елементи земного магнетизму 

Прямокутна система координат розташована так, що вісь Х направлена на північ, вісь Y  ‐  на 



схід, а вісь Z – до центру Землі. До елементів геомагнітного поля відноситься нахилення (I) та  
схилення  (D)  повного  вектора  напруженості  Т,  його  вертикальна  (Z)  та  горизонтальні 
компоненти  (X,  Y, H).  Геомагнітне поле описується як поле диполя.   Карти магнітних полів 
представляються у ізодинамах (X, Y, Z, H, T), лінії значень нахилення – це ізокліни, а схилення – 
ізогони.  
 
Завдання для засвоєння теми 2: 

1. Засвоїти формули взаємозв'язку елементів Земного магнітного поля.  

2. Знати систему координат геомагнітного поля.  

3. Охарактеризувати силові і кутові компоненти магнітного поля.  

4. Описати  зображення  геомагнітного  поля  в  кожній  точці  земної  поверхні  за 

допомогою сумарного вектору геомагнітної індукції Т.  

5. Знати вираз повного вектору геомагнітної індукції Т на його складових. 

6. Знати визначення поняття магнітного меридіану та магнітного екватору.  

7. Описати варіації елементів земного магнетизму.  

8. Охарактеризувати постійне і змінне геомагнітне поле.  

Джерела для засвоєння теми 2: 
1. Нагата Т. Магнетизм  горных пород. М., Мир.1965. 
2. Кошелев И.Н. Гравиразведка  и магниторазведка. Практикум., Киев, 1984, 1990. 
3. Логачев А.О.,Захаров Е.Е. Магниторазведка. М.: Недра,1975, 1979.  
4.  Магниторазведка. Справочник геофизика. // Под ред. В.Е.Никитского,  

Ю.С.Глебовского. 2е издание. М.: Недра, 1990. – 470 с. 
5. Семевский Р.Б., Аверкиев В.В., Яроцкий В.А. Специальная магнитометрия. – СПб.: 

Наука, 2002.228 с.  
 



 
Для студентів 

 
галузь знань     0401 «Природничі науки» 
напрям підготовки   6.040103 «Геологія» 
освітній рівень     бакалавр 
спеціалізація     Геофізика 
курс         3 
семестр       6 
вид дисципліни     Вибіркова 
 

 

№  Прізвище, ім’я, побатькові  
1.   Баришнікова Марія Олексіївна 
2.   Білинський Назар Володимирович 
3.   Бовкун Олег Романович 
4.   Бондар Ольга Олегівна  
5.   Бряшко Наталія Василівна 
6.   Воронов Владислав 
7.   Данилова Марина Олексіївна 
8.   Ємець Владислав Юрійович  
9.   Ігнатущенко Олег Сергійович 
10.   Ковальчук Ірина Федорівна  
11.   Колива Марина Юріївна  
12.   Остапик Андрій Петрович  
13.   Трайно Анастасія Ігорівна  
14.   Черкес Семен Іванович 

 
 

 


