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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Комплексна навчальна практика з геологічної 

зйомки (геофізичні дослідження) є складовою освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « бакалавр » галузі 
знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 040103 «Геологія», 
спеціалізацій: «Геофізика», «Гідрогеологія», «Геохімія та мінералогія», 
«Геоінформатика», «Геологія нафти і газу», «Геологічна зйомка, пошуки та 
розвідка корисних копалин». (назва спеціалізацій) 

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією: «Геофізика», 
«Гідрогеологія», «Геологія нафти і газу», «Геохімія і мінералогія», 
«Геоінформатика», «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин». 

 
Проводиться у 2 семестрі 2 курсу бакалаврату в обсязі – 60 год.1 ( 2 кредити 
ECTS)2 зокрема: самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено 2 змістових 
модулі. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – ознайомлення з методикою проведення польових 
геофізичних досліджень при геологічному картуванні; порядком налаштування 
та перевірки апаратури та методики проведення польових робіт; прийомами 
якісної та кількісної інтерпретації; областями застосування геофізичних 
методів; основами комплексування геофізичних методів при пошуках та 
розвідці родовищ корисних копалин, археологічних та екологічних задачах. 

Завдання – оволодіння знаннями про геологічну будову території 
досліджень, виникнення геофізичних полів, ознайомлення з такими 
геофізичними методами, як магнітометрія, радіометрія та петрофізичні 
дослідження зразків, комплексування геофізичних методів при геологічному 
картуванні. 

Структура курсу – два змістових модулі. Перший присвячений 
ознайомленню з польовою зйомкою. Розглядаються етапи розбивки полігона на 
мережу точок спостережень, методика вимірювань за допомогою магнітометрів 
та радіометрів. Другий модуль розглядає вивчення фізичних властивості 
гірських порід у польових умовах та обробку геофізичних даних. Визначається 
точність зйомки, будуються графіки спостережень та карти. Виконується 
геологічна інтерпретація даних геофізики з описом результатів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: методику створення мережі точок спостережень, порядок роботи з 

геофізичною апаратурою, методику проведення польових робіт, підходи якісної 
та кількісної інтерпретації геофізичних даних, основи комплексування 
геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин, 
археологічних задачах; 

вміти: працювати з геофізичними приладами, що вивчалися протягом 
семестру на лабораторних заняттях, володіти методикою проведення польових 
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робіт, вміти розраховувати аномальні поля та будувати геофізичні карти, 
виконувати якісну та кількісну інтерпретацію експериментальних геофізичних 
даних. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна «Комплексна 
навчальна практика з геологічної зйомки» є практичною складовою циклу 
природничо-наукової підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» (6.040103). 

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна «Комплексна навчальна 
практика з геологічної зйомки» є базовою для вивчення таких спеціальних 
дисциплін як «петрофізика», «магнітометрія», «ядерна геофізика», «геофізичні 
дослідження свердловин», «комплексування геофізичних методів» та 
«структурна геологія». 
 

     (назва дисципліни) 
(зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 
 
  (шифр і назва напряму підготовки)  
(нормативна, за вибором)  
 
  (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS 
відповідає 108 год.). 
          (зазначається загальний обсяг) 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ 1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 

4 - 6. Обов’язковим для іспиту є  здача усіх лабораторних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:1   

ЗМ 1 ЗМ 2 Вид робіт Min. – 18 балів Max. – 30 балів Min.– 18 балів Max. – 30 балів 
Вимірювальна робота  6 10 6 10 
Камеральна робота 6 10 6 10 
Захист результатів 6 10 6 10 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум –  20 балів до складання заліку не допускаються, рекомендований мінімум – 36 балів.  
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Залік  Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

  
При цьому, кількість балів: 

• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             ) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 
       (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

 
 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу 
від 1 жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, 

які читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1.    Профільна та площова геофізична зйомка 
Вступ   Підготовка інструментальної мережі………………...…………..( 2  год.) 
ТЕМА 1.   Радіометричні вимірювання.………………..……….……………( 13 год.)1 

Радіометрична апаратура. Методика зйомки радіометром у 
полі. Запис та обробка радіометричних даних. 

ТЕМА 2.   Магнітометричні спостереження.………………….………….( 15   год.) 
Магнітометрична апаратура. Вимірювання варіації магнітного 
поля. Магнітометрична зйомка та інтерпретація даних 
магнітометрії.  

Змістовий модуль 2.   Петрофізичні дослідження та оформлення даних 
ТЕМА 3.   Петрофізичні вимірювання у полі………………..…..…….…..( 15   год.) 

Визначення густини гірських порід. Виміри магнітної 
сприйнятливості зразків. Дослідження радіоактивності зразків.  

ТЕМА 4.   Обробка та інтерпретація даних геофізики….…..…..…………( 15   год.) 
Врахування магнітних варіацій. Графіки і карти 
магнітометричних й радіометричних даних. Моделювання 
геологічного розрізу з використанням геофізичної інформації.  
 
(Вступ за наявності) 
(Короткий виклад питань, які передбачається висвітлити у даній темі 

– заголовки лекцій (П.Г.)) 
1 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних 

(семінарських, лабораторних) і самостійної роботи. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва самостійної роботи під керівництвом викладача 

лекції лаб. с/р конс. 

Змістовий модуль 1.  Профільна та площова геофізична зйомка  
 Вступ 1.  Підготовка інструментальної мережі            (2 год.)   2  

 Тема 1.  Радіометричні вимірювання                          (13 год.)   13  

1 Радіометрична апаратура.   3  

2 Методика зйомки радіометром у полі.   5  

3 Запис та обробка радіометричних даних.   5  

 Тема 2.  Магнітометричні спостереження                    (15 год.)   15  

4 Магнітометрична апаратура.   5  

5 Вимірювання варіацій магнітного поля.   5  

6 Зйомка та інтерпретація даних магнітометрії.   5  

Змістовий модуль 2. Петрофізичні дослідження та оформлення даних  

 Тема 3. Петрофізичні вимірювання                             (15 год.)   15  

7 Визначення густини гірських порід.   5  

8 Виміри магнітної сприйнятливості зразків.   5  

9 Дослідження радіоактивності зразків.   5  

 Тема 4. Обробка та інтерпретація даних геофізики    (15 год.)   15  

10 Врахування магнітних варіацій.   5  

11 Графіки і карти магніто- та радіометричних даних.   5  

12 Геолого-геофізична модель території досліджень.   5  

 ВСЬОГО  2 60  
Загальний обсяг 60   год.,1 в тому числі: 
Самостійна робота –    60    год. 
У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 

2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального 
плану. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Профільна та площова геофізична зйомка 

 

Вступ: Підготовка інструментальної мережі ( 2  год.) 
Розбивка полігону за допомогою рулетки, компаса і кілочків. Прив’язка точок 
спостережень за допомогою GPS. Визначення висоти точок за допомогою GPS 
та топографічних карт.  

 
ТЕМА 1.   Радіометричні вимірювання – (  13  год.) 1 

 
Самостійне заняття 1.  Радіометрична апаратура –   3  год. 

Підготовка апаратури до роботи в полі. Контроль стабільності роботи 
радіометра. Вимірювання по мережі точок. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Як перевірити живлення радіометра?  
2. Порівняйте виміри для інтервалу спостережень 2.5 і 5 секунд. 

 
Самостійне заняття 2.  Методика зйомки радіометром у полі –  1  год. 

Методика вимірювань радіометром на точці. Запис результатів спостережень. 
Виявлення аномальних ділянок за радіоактивністю. Контроль точності 
спостережень.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Виконати вимірювання по заданим профілям.  
2. Обрахувати точність спостережень. 
3. Побудувати графіки і карти радіометричних даних.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Яке нормальне або безпечне значення потужності дози випромінювання? 
2. Пояснити радіометричні дані з геологією району спостережень. 
 

Самостійне заняття 3.  Запис та обробка радіометричних даних –  1  год. 
Порядок запису даних у журнал. Побудова даних по профілям. Визначення 
точності спостережень.  Побудова радіометричних карт.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Перенести дані з журналу у комп’ютер та побудувати графіки профілів. 
2. Визначити точність та побудувати карти радіометричних спостережень.  
3. Описати отримані результати.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Яка кількість спостережених точок характеризує наявність аномалії?  
2. Поміряйте ти фонове значення радіометра.  
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Рекомендована література з радіометрії:1 
1. Методическое руководство по определению физических свойств горнах пород и полезных 

ископаемых. Под редакцией Н.Б.Дортман и М. Л. Озерской. – М. Госгеолтехиздат, 1962. – 458 
с. (С. 221 – 255). 

2. Руководство по геологической практике студентов второго курса. Под редакцией 
Н.Н.Короновского и М.М.Москвина. М.: МГУ, 1974. 509 с. (С. 448 – 461). 

3. Толстой М.І., Гожик А. П., Рева М.В., Степанюк В. П., Сухорада А. В. Основи геофізики 
(методи розвідувальної геофізики). К.: Обрії, 2007. – 446 c. (С. 180 - 205). 

1 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, практичні і самостійна робота 
студента. 

2 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
ТЕМА 2.    Магнітометричні спостереження – ( 15 год.) 

 
Самостійне заняття 4. Магнітометрична апаратура –   1 год. 

Підготовка магнітометра для вимірювання. Порядок роботи магнітометром на 
мережі спостережень. Вимірювання магнітних варіацій. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Перевірте живлення та роботу магнітометра.  
2. Поміряйте магнітне поле на трьох різних висотах. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Дайте визначення аномального магнітного поля Землі. 
2. Яка орієнтація датчика магнітометра? 
 
Самостійне заняття 5. Вимірювання варіацій магнітного поля –  1 год. 

Вибір опорного магнітометричного пункту. Запис варіацій магнітного поля. 
Перевірка якості варіаційних спостережень.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Записуйте магнітні спостереження через 1 хвилину.  
2. З’ясуйте наявність магнітних варіацій.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Які причини магнітних варіацій? 
2. Як внести поправки за магнітні варіації?  
 
Самостійне заняття 6. Зйомка та інтерпретація даних магнітометрії – 1 год. 

Методика проведення польових магнітометричних робіт при регіональній та 
детальній зйомці. Точність магнітних спостережень. Якісна та кількісна 
інтерпретація даних магніторозвідки.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Робіть декілька вимірів на кожному пункті спостережень з фіксацією часу у 
журналі.  
2. Виконайте повторні вимірювання для визначення точності зйомки.  
3. Здійсніть інтерпретацію магнітних аномалій методом дотичних. 
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Контрольні запитання та завдання  
1. Що не повинен мати оператор при роботі з магнітометром?  
2. Як пов’язані дані магнітометрії з геологію території дослідження?  

Рекомендована література з магнітометрії: 
1. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1984. – 240 с. (С. 112- 138, 154 - 

159). 
2. Руководство по геологической практике студентов второго курса. Под редакцией 

Н. Н. Короновского и М. М. Москвина. М.: МГУ, 1974. 509 с. (С. 423 – 447). 
3. Толстой М.І., Гожик А. П., Рева М.В., Степанюк В. П., Сухорада А. В. Основи геофізики 

(методи розвідувальної геофізики). К.: Обрії, 2007. – 446 c. (С. 41 - 54). 
 
Змістовий модуль № 1 (30 балів) складається з балів за інструментальну мережу 
(10 балів), польові спостереження (10 балів) та запис отриманих матеріалів (10 
балів). 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
Петрофізичні дослідження та оформлення даних 

 
ТЕМА 3.  Петрофізичні вимірювання – (  15   год.) 

 
Самостійне заняття 7. Визначення густини гірських порід –  1  год. 

Визначення густини гірських порід за допомогою зважування у повітрі і воді. 
Аналіз точності спостережень. Пояснення отриманих результатів.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Визначить густину гірських порід за допомогою зважування. 
2. Оцініть точність вимірів густини.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Який різниця між одиницями густини в системі СГС і СІ?  
2. Як поміряти густину пухких порід?  
 
Самостійне заняття 8.  Виміри магнітної сприйнятливості зразків –  1  год. 

Налаштування каппаметра. Визначення магнітної сприйнятливості гірських 
порід. Оцінка точності вимірів та опис результатів.  
 
Завдання для самостійної роботи       (  4  год.) 
1. Виконайте вимірювання магнітної сприйнятливості для гірських порід. 
2. Оцініть достовірність результатів вимірювань. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що магнітна сприйнятливість? 
2. Як змінюється магнітна сприйнятливість для різних порід? 
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Самостійне заняття 9. Дослідження радіоактивності зразків –  1  год. 
Налаштування радіометра до роботи. Визначення радіоактивності гірських 
порід. Аналіз точності та опис результатів.  
 
Завдання для самостійної роботи       (  4  год.) 
1. Поміряти радіоактивність зразків порід.  
2. Оцініть точність радіометричних вимірів. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Як змінюється радіоактивність в різних породах? 
2. Поясніть результати радіометричних досліджень. 

Рекомендована література з електрометрії: 
1. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1984. – 240 с. (С. 139 - 143). 
2. Методическое руководство по определению физических свойств горнах пород и 

полезных ископаемых. Под редакцией Н.Б.Дортман и М. Л. Озерской. – М. 
Госгеолтехиздат, 1962. – 458 с. (С. 9 - 43, 72 – 87, 221 - 256). 

3. Руководство по геологической практике студентов второго курса. Под редакцией 
Н.Н.Короновского и М.М.Москвина. М.: МГУ, 1974. 509 с. (С. 423, 435, 441-442). 

4. Толстой М.І., Гожик А. П., Рева М.В., Степанюк В. П., Сухорада А. В. Основи геофізики 
(методи розвідувальної геофізики). К.: Обрії, 2007. – 446 c. (С. 302 - 314, 353 – 367, 367 - 
378). 

ТЕМА 4.  Обробка та інтерпретація даних геофізики – (  15  год.) 
 

Самостійне заняття 10. Врахування магнітних варіацій –   1  год. 
Причини та вплив магнітних варіацій на результати вимірів. Аналіз варіаційних 
спостережень. Обробка магнітометричних даних.  

Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Побудуйте графіки магнітних варіацій.  
2. Наведіть магнітні профілі до і після врахування магнітних варіацій. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Які причини магнітних варіацій? 
2. Коли не можна проводити магнітну зйомку? 
 
Самостійне заняття 11. Графіки і карти магніто- та радіометричних даних – 1 

год. 
Графіки магніто- та радіометричних даних вздовж профілів. Карти магніто- та 
радіометричних спостережень. Опис результатів та їх зв’язок з геологією.   
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Наведіть на одному графіку дані магніто- та радіометричних спостережень  
2. Опишіть зв’язок між геофізикою та геологічною будовою району.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Як магнітні дані характеризують геологію ділянки досліджень? 
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2. Як радіометричні спостереження пов’язані з геологічною будовою території? 
 

Самостійне заняття 12. Геолого-геофізична модель території досліджень – 1 
год. 

Фізичні властивості зразків території дослідження. Якісна інтерпретація 
геофізичних даних. Геологічний розріз за буровими та геофізичними даними.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 
1. Області застосування методу заломлених хвиль.  
2. Використання методу відбитих хвиль. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке дифракція сейсмічних хвиль? 
2. Охарактеризуйте зону малих швидкостей та її вплив на сейсморозвідку. 

Рекомендована література з сейсмометрії: 
1. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1984. – 240 с. (С. 203 - 226). 
2. Методическое руководство по определению физических свойств горнах пород и полезных 

ископаемых. Под редакцией Н.Б.Дортман и М. Л. Озерской. – М. Госгеолтехиздат, 1962. – 458 
с. (С. 46 - 61). 

3. Руководство по геологической практике студентов второго курса. Под редакцией 
Н.Н.Короновского и М.М.Москвина. М.: МГУ, 1974. 509 с. (С. 444 - 447). 

4. Толстой М.І., Гожик А. П., Рева М.В., Степанюк В. П., Сухорада А. В. Основи геофізики 
(методи розвідувальної геофізики). К.: Обрії, 2007. – 446 c. (С. 48 - 55, 189 – 192, 426 - 
432). 

 
Змістовий модуль № 2 (30 балів) складається з балів за камеральні вимірювання 
(10 балів), оформлення звіту (10 балів) і захисту отриманих матеріалів (10 балів). 
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РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 

1. Геофизические методы разведки. Под редакцией Захарова В.П.  М.: Недра, 1982. 
2. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984. 
3. Методическое руководство по определению физических свойств горнах пород и полезных 

ископаемых. Под редакцией Н.Б.Дортман и М. Л. Озерской. – М. Госгеолтехиздат, 1962. – 
458 с. (С. 46 - 61). 

4. Руководство по геологической практике студентов второго курса. Под редакцией 
Н.Н.Короновского и М.М.Москвина. М.: МГУ, 1974. 509 с. (С. 444 - 447). 

5. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник для вузов. - 
М.Недра, 1991.- 368 с. 

6. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
7. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- 

М.Недра, 1986.- 392 с. 
8. Комплексирование геофизических методов. Справочник геофизика. М.: Недра. 1984.  
9. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка. Киев: 1990. 
10. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 

1979. 
11. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
12. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. 
13. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон 

Лтд”, 2000. – 248 с. 
14. Хмелевской В. К. Геофизические методы исследования земной коры. 2 книги. М.: 

2007. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161636. 
Додаткова: 
15. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2012. 608 с. 
16. Ипатенко С. П., Ипатенко А. С. Новое о физике Земли (Начала геономии) / Киев: 

НЧП «Корунд», 2002. – 185 с. 
17. Кири П., Брукс М. Введение в геофизическую разведку. – М., 1988. 
18. Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки. 

М., 1986. 
 
7 – 10 фундаментальних, базових джерел 
 
 
 
В тому числі й інтернет ресурси 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Яка суть розвідувальної геофізики та види фізичних полів? 
2. Які основні геофізичні методи та їх досліджувані параметри? 
3. Що таке густина гірських порід та які є методи її вимірювання? 
4. Як направлено магнітне поле Землі та його складові? 
5. Що таке варіації земного магнетизму? 
6. Що таке нормальне та аномальне геомагнітні поля? 
7. Що таке магнітні аномалії та інтенсивність намагнічування? 
8. Які є магнітні властивості гірських порід? 
9. Яка методика та техніка магніторозвідувальних робіт? 
10. Яка використовується апаратура для вимірювання інтенсивності геомагнітного поля? 
11. Які основи якісної інтерпретації аномалій геомагнітного поля? 
12. Які області використання магніторозвідки? 
13. Яка суть електророзвідки та які її види? 
14. Яка суть ядерної геофізики та які методи її вимірювання? 
15. Що таке природна радіоактивність та які одиниці її вимірювання? 
16. Які види радіоактивних випромінювань? 
17. Які є ядерно-фізичні методи дослідження гірських порід? 
18. Що таке нейтронні методи? 
19. Що таке гамма-спектральний аналіз? 
20. Що таке гамма-гамма методи? 
21. Що таке радіогідрогеохімічний метод? 
22. Які області застосування ядерної геофізики? 
23. Що таке раціональний комплекс для пошуків нафти і газу? 
24. Як виконуються пошуки та розвідка рудних родовищ геофізичними методами? 
25. Як здійснюються пошуки алмазів за допомогою геофізики? 
26. Як залучається геофізика для археології? 
27. Яка роль геофізичних методів при гідрогеологічних, інженерних і екологічних задачах? 
 


