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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Геофізичні методи досліджень 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», «Геологія».  (шифр і назва спеціальності) 

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю (спеціалізацією) 
«Геофізика», «Гідрогеологія», «Геологія». Викладається у 4 семестрі 2 курсу і 5 
семестрі 3 курсу бакалаврів в обсязі – 180 год. 1( 5 кредитів ECTS)2 зокрема: 
лекції – 12 год., лабораторні – 8 год., самостійна робота – 160 год. У курсі 
передбачено 3 змістових модулі та 1 контрольна робота. Завершується 
дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – ознайомлення з фізико-математичними основами усіх 
базових геофізичних методів; загальними принципами будови апаратури та 
методики проведення польових робіт; підходами до розв’язку прямих та 
зворотних задач; прийомами якісної та кількісної інтерпретації; областями 
застосування геофізичних методів; основами комплексування геофізичних 
методів при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин, археологічних 
задач. 

Завдання – оволодіння знаннями про будову Землі, виникнення 
геофізичних полів, ознайомлення з такими геофізичними методами, як 
гравіметрія, магнітометрія, електрометрія, сейсмометрія, ядерна геофізика та 
геофізичні дослідження свердловин, комплексування геофізичних методів для 
вирішення пошукових, розвідувальних, археологічних та екологічних задач,. 

Структура курсу – три змістових модулі. Перший присвячений 
ознайомленню з гравіметрією і магнітометрією. Розглядаються теоретичні 
основи потенційних полів, методика їх виміру, фізичні властивості гірських 
порід, які впливають на цих поля. Характеризуються способи інтерпретації і 
області застосування гравітаційних і магнітних методів. Другий модуль 
розглядає електрометрію і сейсмометрію. Викладаються основи теорії 
електромагнітних полів та пружних коливань в середовищі. Вивчається 
вимірювальна апаратура. Описуються способи інтерпретації та застосування 
електромагнітних і сейсмічних методів для вивчення фізичних і геологічних 
властивостей порід. Третій модуль знайомить з ядерною геофізикою і 
геофізичними дослідженнями у свердловинах. Розглядаються види взаємодії 
ядерних випромінювань з речовиною, принципи вимірювання різних 
радіоактивних частинок, апаратура для каротажу і його можливості. 
Викладаються способи інтерпретації та області використання методів ядерної 
геофізики та геофізичних досліджень свердловин. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: фізико-математичні основи усіх базових геофізичних методів, 

загальні принципи будови апаратури та методики проведення польових робіт, 
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підходи до розв’язку прямих та зворотних задач геофізики, основи 
комплексування геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ 
корисних копалин, археологічних задач 

вміти: працювати з геофізичними приладами, що вивчалися протягом 
семестру на лабораторних заняттях, володіти методикою проведення польових 
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 «Геофізичні методи 
досліджень» є складовою циклу природничо-наукової підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (6.040103). 

Зв’язок з іншими дисциплінами. дисципліна «Геофізичні методи 
досліджень» є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як 
«петрофізика», «гравіметрія», «магнітометрія», «сейсмометрія», 
«електрометрія», «ядерна геофізика», «геофізичні дослідження свердловин» 
«комплексування геофізичних методів». 
 
 

     (назва дисципліни) 
   (зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 
 

  (шифр і назва напряму підготовки)   
 

    (шифр і назва спеціальності) 
  (нормативна, за вибором) 
 
  (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
 
               (зазначається загальний обсяг) 
 
1 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
12 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS 
відповідає 108 год.). 
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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, у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми  4 

– 5, а у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 6 - 8, Обов’язковим для іспиту є написання 
модульної контрольної роботи. 
Оцінювання за формами контролю:1 (як приклад)  

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  
Min. – 7 
балів 

Max. – 
20 бали 

Min. – 6 
бали 

Max. – 
20 балів 

Min. – 
7 бали 

Max. – 20 
балів 

Модульна контрольна робота  3 5 - - 2 5 
Виконання лабораторних робіт 9 15 12 20 5 15 

„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум –  20 балів до складання іспиту 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 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 12 12 12 24 36 
Максимум 20 20 20 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)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
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) 
 

1 1 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 

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1.    Гравіметрія та магнітометрія 
Вступ   Основні геофізичні поля та їх застосування .……………………..( 1  год.) 
ТЕМА 1.   Гравіметрія ………...………………………………….……………( 29 год.) 1 

Гравітаційне поле. Сила тяжіння та гравітаційні аномалії. 
Вимірювання сили тяжіння та других похідних гравітаційного 
потенціалу. Обробка гравіметричних даних. 

ТЕМА 2.   Магнітометрія ……………………………………….………….( 30   год.) 
Елементи геомагнітного поля та аномалії. Варіації елементів 
земного магнетизму. Магнітометрична апаратура. 
Магнітометрична зйомка та інтерпретація даних магнітометрії.  

Змістовий модуль 2.   Електрометрія і сейсмометрія 
ТЕМА 3. Електрометрія ……………………..……………….…..…….…..( 30   год.) 

Основи електрометрії. Методи електророзвідки на постійному 
струмі. Фізико-хімічні основи природних електричних полів. 
Метод опору та електрометрія на змінному струмі. 

ТЕМА 4. Сейсмометрія ……………………………………..…...…………( 30   год.) 
Пружні властивості гірських порід. Основи розповсюдження 
хвиль у середовищі. Годографи різних типів хвиль. 
Інтерпретація та області застосування сейсмічних даних.  

Змістовий модуль 3.  Ядерна геофізика та каротаж 
ТЕМА 5.  Ядерна геофізика …………………………….……..……….…..( 30   год.) 

Закон ядерних випромінювань та їх взаємодія з речовиною. 
Властивості радіоактивних випромінювань. Реєстрація 
радіоактивних випромінювань. Ядерно-фізичні методи 
дослідження гірських порід. 

ТЕМА 6.  Каротаж ……………………………………….……….….……..( 30   год.) 
Геофізичні дослідження свердловин. Електричні методи 
дослідження свердловин. Ядерні дослідження в свердловинах. 
Термічний, газовий, магнітний каротаж та експлуатація 
свердловин. Інтерпретація даних ГДС. 
(Вступ за наявності) 
(Короткий виклад питань, які передбачається висвітлити у даній темі 

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

(семінарських, лабораторних) і самостійної роботи. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лаборат. С/Р 

Змістовий модуль 1   Гравіметрія та магнітометрія 
 Вступ.   Основні геофізичні поля та їх застосування  1   

 Тема 1.  Гравіметрія 1 - 26 

1 Гравітаційне поле. 1 - 26 

2 Модульна контрольна  робота   4 

 Тема 2.  Магнітометрія 2 - 26 

3 Елементи геомагнітного поля та аномалії 2 - 26 

Змістовий модуль 2  Електрометрія і сейсмометрія 

 Тема 3.  Електрометрія 2 2 26 

3 Основи електрометрії  2 2 26 

 Тема 4.  Сейсмометрія 2 2 26 

4 Основи розповсюдження хвиль у середовищі 2 2 26 
Змістовий модуль 3  Ядерна геофізика та каротаж 

 Тема 5.  Ядерна геофізика 2 2 26 

5 Закон ядерних випромінювань та їх взаємодія з речовиною 2 2 26 

 Тема 6.  Каротаж 2 2 24 

6 Геофізичні дослідження свердловин 2 2 24 

7 Підсумкова  модульна  контрольна  робота   2 

 ВСЬОГО 12 81 160 
Загальний обсяг  – 180  год.,2 в тому числі: 
Лекцій –  12  год. 
Лабораторні – 8  год. 
Самостійна робота – 160  год. 

 
1 1 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 

1 2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального 
плану. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Гравіметрія та магнітометрія  

 

Вступ: Основні геофізичні поля та їх застосування  (  1  год.) 
Суть методу геофізики. Місце геофізики серед інших наук про Землю. Фізичні 
поля Землі та фізичні параметри. Фізичні властивості гірських порід. Пряма та 
обернена задачі геофізики.  

 
ТЕМА 1.   Гравіметрія – (  27  год.) 1 

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

Лекція 1.  Гравітаційне поле –    1  год. 
Гравітаційне поле Землі. Притягання та відцентрова сила інерції. Прискорення 
сили тяжіння. Поняття про потенціал сили тяжіння, поверхню рівня, геоїд. 
Редукції сили тяжіння. Аномалії сили тяжіння. Способи виділення регіональних 
та локальних аномалій гравіметрії. Інтерпретація та застосування гравірозвідки. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 26  год.) 
1. Охарактеризуйте петрофізику, її задачі та параметри. 
2. Дайте аналіз отриманих результатів петрофізичних досліджень. 
3. Виконайте вимірювання фізичних властивостей колекції зразків.  
4. Виконайте обробку результатів вимірювань. 
5. Опишіть роботу з гравіметричною апаратурою. 
6. Опишіть інтерпретацію гравітаційних аномалій методом характерних точок. 
7. Наведіть порядок налаштування гравіметра для вимірювань. 
8. Опишіть розрахунок поправки за зміщення нуль-пункту приладу. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Де гравітаційне прискорення є найбільшим? 
2. Як визначається сила тяжіння Землі в загальному випадку? 
3. Визначте правильне співвідношення між одиницями сили тяжіння в СІ і СГС. 
4. Дайте визначення для аномалії сили тяжіння. 
5. Дайте визначення для нормального значення сили тяжіння. 
6. Поясніть різницю між прямою та оберненою задачами геофізики. 
7. Перелічіть способи вимірювання сили тяжіння. 
8. Наведіть будову приладів для відносних та абсолютних вимірювань сили 

тяжіння. 

Рекомендована література:2 
1. 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. (Гл. 1 або С. 11 - 32). 
2. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: «Карбон Лтд», 
2000. – 248 с. (С. 5 – 22). 
3. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 11- 41). 
4. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1984. – 240 с. (С. 4- 25, 51 - 94). 
5. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра, 1980. 352 с. (С. 7 – 65). 
6. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 5 - 40). 
12 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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Кожний студент отримує 7 питань з усіх модульних контрольних робіт і у 
наступному семестрі здає контрольну роботу. 
 

Питання модульної контрольної роботи № 1  
1. Розкажіть про історію розвитку геофізичних методів. 
2. Поясніть суть розвідувальної геофізики та види фізичних полів. 
3. Опишіть основні геофізичні методи та їх досліджувані параметри. 
4. Наведіть закон Всесвітнього тяжіння та надлишкова густина. 
5. Охарактеризуйте напруженість гравітаційного поля. 
6. Наведіть гравітаційне поле Землі та його складові 
7. Поясніть потенціал сили тяжіння. 
8. Опишіть гравітаційний потенціал та його похідні. 
9. Охарактеризуйте нормальне гравітаційне поле Землі та аномалії прискорення сили 

тяжіння. 
10. Розкажіть про поправку за висоту. 
11. Наведіть поправку за проміжний шар. 
12. Охарактеризуйте поправку за рельєф. 
13. Опишіть аномалії сили тяжіння. 
14. Поясніть геологічну природу гравітаційних аномалій. 
15. Опишіть густину гірських порід та методи її вимірювання. 
16. Наведіть методи вимірювання сили тяжіння. 
17. Охарактеризуйте динамічні методи вимірювання сили тяжіння. 
18. Опишіть статичні методи вимірювання сили тяжіння. 
19. Розкажіть про вимірювання других похідних гравітаційного потенціалу. 
20. Охарактеризуйте вимірювання сили тяжіння гравіметрами. 
21. Наведіть принцип будови гравіметра типу ГАК. 
22. Поясніть принцип компенсації, астазування та сповзання нуль-пункту приладу 

гравіметрів. 
23. Опишіть гравіметричну зйомку та її види. 
24. Наведіть методику наземної гравіметричної зйомки. 
25. Розкажіть про якісну інтерпретацію результатів гравіметрії. 
26. Опишіть кількісну інтерпретацію гравітаційних аномалій (метод характерних точок, 

Сміта). 
27. Розкажіть про використання гравіметрії для вивчення земної кори. 
28. Поясніть застосування гравіметрії для пошуків нафти та газу. 
29. Наведіть залучення гравіметрії для пошуків вугілля та алмазів 
30. Опишіть використання гравіметрії для пошуків рудних родовищ. 
31. Охарактеризуйте магнітне поле Землі та його складові. 
32. Розкажіть про варіації земного магнетизму. 
33. Охарактеризуйте нормальне та аномальне геомагнітне поля. 
34. Поясніть магнітні аномалії та інтенсивність намагнічування. 
35. Опишіть зв’язок між намагніченістю, напруженістю та магнітною індукцією. 
36. Розкажіть про магнітні властивості гірських порід. 
37. Охарактеризуйте діамагнетики та парамагнетики. 
38. Опишіть властивості феромагнетиків та петлі гістерезису. 
39. Розкажіть про палеомагнетизм та намагніченість гірських порід. 
40. Опишіть апаратуру для вимірювання напруженості геомагнітного поля. 
41. Наведіть будову та принцип роботи оптико-механічного магнітометра. 
42. Охарактеризуйте будову та принцип роботи ферозондового магнітометра. 
43. Опишіть будова та принцип роботи протонного магнітометра. 
44. Наведіть будова та принцип роботи квантового магнітометра. 
45. Поясніть методику та техніку магнітометричних робіт. 
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46. Опишіть методику проведення аеромагнітних зйомок. 
47. Охарактеризуйте методику проведення наземних магнітних зйомок. 
48. Поясніть методику проведення гідромагнітних зйомок. 
49. Наведіть основи якісної інтерпретації аномалій геомагнітного поля. 
50. Розкажіть про методи кількісної інтерпретації магнітних аномалій. 
51. Опишіть інтерпретацію магнітних аномалій методом характерних точок. 
52. Охарактеризуйте інтерпретацію магніторозвідки методом порівняння. 
53. Перелічіть види трансформацій спостереженого поля. 
54. Поясніть геометричний та аналітичний вигляд параметра aT∆ . 
55. Наведіть області застосування магніторозвідки. 
56. Опишіть картування осадових, метаморфічних та магматичних порід за допомогою 

магніторозвідки.  
57. Розкажіть про виявлення тектонічних порушень із застосуванням магніторозвідки.  
58. Наведіть використання магніторозвідки для пошуків і розвідки залізорудних родовищ. 
59. Охарактеризуйте застосування магніторозвідки для пошуків та розвідки бокситів, золота 

та алмазів. 
60. Наведіть пошуки за допомогою магніторозвідки нафти, газу та вугілля. 

Рекомендована література: 
1. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. 
2. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 1979.  
3. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1990.  
4. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.Недра, 
1986.- 392 с. 
5. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: «Карбон Лтд», 
2000. – 248 с. 
6. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
7. Огильви А. А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
8. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
9. Логачев А.А. Захаров В.П.– Магниторазведка. 5-е издание перераб. и доп. – Л., Недра, 
1979. 351 с. 
 
Змістовий модуль № 1 (20 балів) складається з балів за виконані лабораторні 
роботи  (15 балів) і тестової модульної контрольної роботи (5 балів). 
 

ТЕМА 2.    Магнітометрія – (   28   год.) 
 

Лекція 2. Елементи геомагнітного поля та аномалії –   2  год. 
Фізичні основи магнітометрії. Елементи магнітного поля та їх розподіл на 
поверхні Землі. Нормальне та аномальне поля. Варіації елементів земного 
магнетизму. Якісна та кількісна інтерпретація даних магніторозвідки та її 
використання. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 26  год.) 
1. Розкажіть про фізико-геологічні основи магнітометрії. 
2. Охарактеризуйте лабораторні методи вивчення магнітних властивостей гірських 
порід та руд. 
3. Наведіть типи магнітометрів та їх особливості. 
5. Дайте послідовність інтерпретація магнітних аномалій методом дотичних. 
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6. Опишіть обернену задачу магніторозвідки методом характерних точок. 
7. Наведіть принципи лабораторного обладнання для вимірювання магнітних 
властивостей. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Дайте визначення для аномального магнітного поля Землі. 
2. Поясніть походження магнітних варіацій. 
3. Який магнітометр використовує явище прецесії і гіромагнітний ефект?  
4. Який магнітометр використовує поглинання і випромінювання енергії 
електромагнітного поля? 
5. Який магнітометр використовує залежність намагніченості речовини від магнітного 
поля?  
6. Який магнітометр використовує рух намагніченого тіла в зовнішньому магнітному 
полі?  
7. В якій речовині відбувається прямий лінійний зв'язок між магнітним полем і 
намагніченістю, а в якій зворотний? 
8. Яка речовина має прямий нелінійний зв'язок між магнітним полем і 
намагніченістю? 
 

Рекомендована література: 
1. 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. (Гл. 2 або С. 33 - 54). 
2. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: «Карбон Лтд», 
2000. – 248 с. (С. 23 – 44). 
3. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 43 - 77). 
4. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1984. – 240 с. (С. 26- 50, 94 - 
143). 
5. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра, 1980. 352 с. (С.66 – 109). 
6. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 41 - 73). 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
Електрометрія і сейсмометрія 

 
ТЕМА 3.  Електрометрія – (  30    год.) 

 
Лекція 3. Основи електрометрії –  2  год. 

Фізичні основи електрометрії на постійному та змінному струмі. Класифікація 
методів. Електромагнітні властивості гірських порід і руд. Фізико-хімічні 
основи природних електричних полів (ПЕП). Методи електророзвідки на 
постійному та змінному струмі. Методика польових робіт. Обробка та 
інтерпретація даних електрометрії. 
 
Лабораторне заняття 1. –  2   год. 
1. Розкажіть про гравіметричну апаратуру (гравіметри). 
2. Наведіть методи вивчення сили тяжіння. 
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3. Опишіть техніку вимірювань гравіметром. 
4. Охарактеризуйте фізико-геологічні основи магніторозвідки. 
5. Опишіть магнітометричну апаратуру, будову та принцип дії. 
6. Поясніть методику польових зйомок. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 26  год.) 
1. Наведіть закони теорії сталого струму. 
2. Охарактеризуйте будову електрометричної апаратури методу ЕП та пояснити 
принцип її дії. 
3. Опишіть інтерпретацію кривих ВЕЗ методом палеток. 
4. Наведіть способи оцінки достовірності результатів інтерпретації. 
5. Яким методом досліджується електрична поляризація?  
6. Який метод досліджує електрохімічну активність? 
7. Намалюйте типи тришарових кривих ВЕЗ. 
8. Наведіть області застосування методів ВЕЗ і ЕП. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Який фізичний параметр вивчається в одиницях мВ? 
2. Від чого залежить електричний опір? 
3. Визначення терміну для скін-ефекту. 
4. Яким методом  досліджується електричний опір? 
5. Основні методи опорів в електророзвідці, їх характеристика.  
6. Області застосування методу природного поля. 
7. Який метод електрометрії є більш ефективним для визначення глибини рівня 
грунтових вод? 
8. Який метод електрометрії необхідно використовувати для визначення в плані 
рудного тіла? 
 

Рекомендована література: 
1. 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. 55 - 128). 
2. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: «Карбон Лтд», 
2000. – 248 с. (С. 45 – 66). 
3. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 80 – 131). 
4. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра, 1980. 352 с. (С. 111 – 171). 
5. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (C. 141 – 272). 
 

ТЕМА 4.  Сейсмометрія – (  30   год.) 
 

Лекція 4. Основи розповсюдження хвиль у середовищі –   2   год. 
Фізичні основи сейсмометрії, пружні модулі. Пружні властивості гірських 
порід. Типи сейсмічних хвиль. Закони геометричної сейсміки. Принципи 
розповсюдження пружних хвиль в шаруватому середовищі. Способи 
визначення ефективної швидкості за годографами відбитих хвиль. Інтерпретація 
сейсмічних даних. Пошуки нафтогазових покладів та інженерні задачі. 
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Лабораторне заняття 2. –   2   год. 
1.Опишіть методи опорів ВЕЗ та ЕП. 
2. Охарактеризуйте апаратуру та установки методів опору. 
3. Поясніть методику робіт за методом опору. 
4. Наведіть фізико-геологічні основи сейсморозвідки. 
5. Розкажіть про сейсморозвідувальну апаратуру та способи проведення 
сейсморозвідки. 
6. Накресліть годографи прямої, відбитої і заломленої хвиль. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 26  год.) 
1. Розкажіть про основи геометричної сейсмометрії. 
2. Опишіть загальну будову сейсмоприймачів, сейсмостанції та методика вимірювань. 
3. Дайте характеристику годографів. 
4. Наведіть формули для годографів різних типів хвиль. 
5. Опишіть методи реєстрації сейсмічних хвиль в шаруватому середовищі.  
6. Охарактеризуйте принцип сейсмічного каналу і сейсмічного каротажу ВСП. 
7. Наведіть області застосування методу заломлених хвиль.  
8. Наведіть області використання методу відбитих хвиль. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Дайте визначення терміну абсолютно пружне тіло. 
2. Назвіть види деформацій та наведіть приклади. 
3. Запишіть формули та дайте характеристику пружних модулів. 
4. Наведіть формули для визначення швидкості повздовжньої та поперечної хвилі. 
5. Поясніть будову сейсмоприймачів. 
6. Методика сейсмічні спостереження. 
7. Опишіть дифракцію сейсмічних хвиль. 
8. Охарактеризуйте зону малих швидкостей та її вплив на сейсморозвідку. 

Рекомендована література: 
1. 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. 131 - 165). 
2. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: «Карбон Лтд», 
2000. – 248 с. (С. 67 – 93). 
3. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 131 – 
175). 
4. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра, 1980. 352 с. (С.173 – 347). 
5. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (C. 74 – 140). 
 

Питання модульної контрольної роботи № 2  
1. Поясніть суть електророзвідки та її види. 
2. Опишіть нормальне, аномальне електромагнітні поля та геоелектричний розріз. 
3. Наведіть електромагнітні параметри гірських порід та методи електророзвідки. 
4. Розкажіть про локальні природні електричні поля. 
5. Охарактеризуйте окислювально-відновлювальні та дифузійно-адсорбційні процеси в 

гірських породах. 
6. Опишіть регіональні природні електромагнітні поля та їх вимірювальні параметри. 
7. Наведіть закони теорії сталого струму. 
8. Поясніть поле точкового джерела. 
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9. Наведіть установки методу опорів та визначення нормальних полів. 
10. Охарактеризуйте чотирьохелектродну установку AMNB. 
11. Розкажіть про нестаціонарні поля. 
12. Опишіть поля викликаної поляризації. 
13. Поясніть поля перехідних процесів та становлення. 
14. Наведіть електромагнітні властивості гірських порід. 
15. Поясніть фактори, які впливають на питомий опір гірських порід. 
16. Розкажіть про основні електромагнітні властивості гірських порід. 
17. Охарактеризуйте діелектричну та магнітну проникності. 
18. Опишіть електрохімічну активність та поляризованість гірських порід. 
19. Поясніть метод природного електричного поля. 
20. Розкажіть про метод електричного профілювання. 
21. Опишіть змінні електромагнітні поля. 
22. Поясніть метод викликаної поляризації. 
23. Опишіть індуктивний метод. 
24. Поясніть метод вертикального електричного зондування. 
25. Охарактеризуйте інтерпретацію методу електричного зондування. 
26. Наведіть область використання методу електричного зондування. 
27. Опишіть магнітотелуричні методи. 
28. Охарактеризуйте частотне електромагнітне зондування. 
29. Поясніть гідрогеологічний варіант метода зарядженого тіла на сталому струмі. 
30. Опишіть георадарне зондування. 
31. Наведіть області використання електророзвідки. 
32. Поясніть суть сейсморозвідки та її види. 
33. Наведіть основні методи сейсморозвідки. 
34. Поясніть основи теорії пружності та пружні модулі. 
35. Опишіть повздовжні, поперечні та об’ємні хвилі. 
36. Охарактеризуйте поверхневі хвилі Релея та Лява. 
37. Наведіть основні положення геометричної сейсміки. 
38. Сформулюйте принцип Ферма та принцип суперпозиції. 
39. Наведіть закон заломлення та відбиття, закон Снеліуса. 
40. Опишіть типи сейсмічних хвиль. 
41. Розкажіть про акустичну жорсткість, рефраговані та дифраговані хвилі. 
42. Опишіть сейсмічні середовища. 
43. Охарактеризуйте сейсмічні швидкості. 
44. Сформулюйте сейсмічні властивості гірських порід. 
45. Наведіть фактори, які впливають на швидкість повздовжніх хвиль. 
46. Опишіть зону малих швидкостей (ЗМШ). 
47. Розкажіть про способи проведення сейсморозвідки та її апаратура. 
48. Охарактеризуйте типи сейсмоприймачів. 
49. Поясніть роль підсилювача в сейсмостанції. 
50. Опишіть проведення сейсморозвідувальних робіт. 
51. Розкажіть про форму коливань та частотний спектр сейсмічних хвиль. 
52. Поясніть принципи обробки сейсмограм. 
53. Опишіть метод відбитих хвиль (МВХ). 
54. Охарактеризуйте інтерпретацію даних методу відбитих хвиль. 
55. Поясніть метод заломлених хвиль (МЗХ). 
56. Наведіть області використання основних методів сейсморозвідки. 
57. Опишіть глибинну сейсморозвідку. 
58. Охарактеризуйте структурну нафтогазову сейсморозвідку. 
59. Розкажіть про рудну сейсморозвідку. 
60. Розкрийте суть інженерно-гідрогеологічної сейсморозвідки. 
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Рекомендована література: 
1. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. 
2. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 1979. 
3. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.Недра, 
1986.- 392 с. 
4. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: «Карбон Лтд», 
2000. – 248 с. 
5. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
6. Огильви А. А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
7. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
 
Змістовий модуль № 1 (20 балів) складається з балів за виконані лабораторні 
роботи  (20 балів). 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  33  
Ядерна геофізика та каротаж 

 
ТЕМА 5.  Ядерна геофізика – (  30   год.) 

 
Лекція 5. Закон ядерних випромінювань та їх взаємодія  

з речовиною –   2  год. 
Загальна характеристика та класифікація методів. Закони радіоактивності. 
Природні радіоактивні ізотопи. Властивості радіоактивних випромінювань та їх 
взаємодія з речовиною. Ядерно-фізичні методи дослідження гірських порід, їх 
елементного складу. Використання ядерної геофізики. 
 
Лабораторне заняття 3. –   2   год. 
1. Опишіть ядерно-фізичні методи дослідження гірських порід. 
2. Охарактеризуйте апаратуру для вимірювання радіоактивності. 
3. Поясніть гама-гама метод визначення густини гірських порід. 
4. Розкажіть про нейтрон-нейтронний метод визначення вологості гірських порід. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 26  год.) 
1. Розкажіть про фізико-геологічні основи ядерної геофізики. 
2. Опишіть принципи будови радіометричної апаратури та методики зйомки. 
3. Поясніть схеми радіометрів та еманометрів.  
4. Охарактеризуйте методику польових, лабораторних радіометричних та ядерно-
фізичних досліджень.  
5. Дайте характеристику спектрального аналізу гірських порід.  
6. Опишіть методи ядерної геохронології.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Охарактеризуйте види радіоактивних випромінювань та їх частинки. 
2. Перелічіть одиниці радіоактивності. 
3. Охарактеризуйте прилади для вимірювання радіоактивності у повітрі.  
4. Опишіть принцип роботи напівпровідникового лічильника. 
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5. Охарактеризуйте будову  сцинтиляційного лічильника.  
6. Опишіть принцип роботи іонізаційного датчика. 
7. Які радіоактивні частинки відхиляються до від’ємного полюсу магнітного поля? 
8. Який детектор можна використовувати для реєстрації усіх видів випромінювання? 

Рекомендована література: 
1. 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. 167 - 217). 
2. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: «Карбон Лтд», 
2000. – 248 с. (С. 94 – 115). 
3. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 304 – 327). 

 
ТЕМА 6.  Каротаж – (  28   год.) 

 
Лекція 6. Геофізичні дослідження свердловин –  2  год. 

Класифікація методів. Принципи геофізичних методів дослідження свердловин 
(ГДС). Акустичний каротаж (АК). Застосування АК для визначення пористості. 
Апаратура для свердловинних геофізичних досліджень. Інтерпретація та 
застосування ГДС.  
 
Лабораторне заняття 4. –  2   год. 
1. Опишіть зонди для геофізичних досліджень в свердловинах. 
2. Розкажіть про каротажні станції та комплекси ГДС. 
3. Охарактеризуйте системи інтерпретації даних ГДС, їх призначення. 
2. Наведіть основи якісної інтерпретації даних ГДС. 
3. Поясніть основи кількісної інтерпретації даних ГДС. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 24  год.) 
1. Розкажіть про фізико-геологічні основи ГДС. 
2. Охарактеризуйте будову основних електричних та ядерно-фізичних зондів ГДС. 
3. Наведіть загальні принципи будови термічних, магнітних, акустичних зондів ГДС. 
4. Опишіть принципи геологічного тлумачення результатів свердловинних 
геофізичних досліджень. 
5. Наведіть способи проведення спектрометрії у свердловинах. 
6. Опишіть рентгенометричний свердловинний метод. 
7. Дайте загальні принципи будови термічних, магнітних, акустичних зондів ГДС. 
8. Розкажіть про підходи геологічного тлумачення результатів свердловинних 
геофізичних досліджень. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Де будуть більшими значення гама-каротажу в нафтоносних пісках чи 
глибоководних глинах? 
2. Опишіть різницю між методом потенціалу і градієнту у свердловинах. 
3. В методі власної поляризації при завадах використовують метод потенціалу чи 
градієнту? 
4. Опишіть різницю між методом потенціалу і градієнту у свердловинах. 
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5. Охарактеризуйте свердловинні методи штучного опромінення гірських порід. 
6. Опишіть гамма-гамма метод дослідження у свердловинах. 
7. Охарактеризуйте різницю між методами акустичний  та сейсмічний каротажу. 
8. Опишіть будову інклінометра та каверно метра.  
9. Охарактеризуйте різницю між методами акустичний  та сейсмічний каротажу. 
10. Опишіть будову інклінометра та каверно метра.  

Рекомендована література: 
1. 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. 256 - 297). 
2. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 131 – 
175). 
3 Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 328 – 337). 
 

Питання модульної контрольної роботи № 3 (2 год.) 
1. Сформулюйте суть ядерної геофізики та методи її вимірювання. 
2. Наведіть природну радіоактивність та одиниці її вимірювання. 
3. Опишіть види радіоактивних випромінювань. 
4. Поясніть ядерно-фізичні методи дослідження гірських порід. 
5. Охарактеризуйте нейтронні методи. 
6. Розкажіть про активаційний метод. 
7. Опишіть рентгенометричний метод. 
8. Поясніть гамма-спектральний аналіз. 
9. Розкрийте суть гамма-гамма методів. 
10. Опишіть радіогідрогеохімічний метод. 
11. Наведіть області застосування ядерної геофізики. 
12. Сформулюйте суть геофізичних досліджень свердловин. 
13. Охарактеризуйте електричні методи дослідження свердловин. 
14. Поясніть свердловинні методи дослідження методом природного поля. 
15. Розкажіть про свердловинні методи дослідження методом позірних опорів. 
16. Охарактеризуйте резистивіметрію в ГДС. 
17. Опишіть свердловинний метод викликаної поляризації. 
18. Поясніть індукційний метод в каротажі. 
19. Охарактеризуйте діелектричний метод в каротажі. 
20. Розкрийте суть ядерних методів дослідження свердловин. 
21. Опишіть методи вивчення природної радіоактивності гірських порід у свердловинах. 
22. Розкажіть про спектрометрію в ГДС. 
23. Поясніть свердловинні методи штучного опромінення гірських порід. 
24. Розкрийте суть гамма-гамма методу дослідження у свердловинах. 
25. Опишіть Рентгенометричний свердловинний метод. 
26. Поясніть термічний метод дослідження свердловин. 
27. Розкажіть про сейсмоакустичний метод дослідження свердловин. 
28. Охарактеризуйте магнітний та гравітаційний методи. 
29. Опишіть кавернометрію та інклінометрію. 
30. Поясніть механічний та геохімічний каротаж. 
31. Розкажіть про прострілювальні та вибухові роботи у свердловинах. 
32. Наведіть раціональний комплекс для пошуків нафти і газу. 
33. Опишіть пошуки та розвідка рудних родовищ геофізичними методами. 
34. Поясніть пошуки алмазів за допомогою геофізики. 
35. Наведіть застосування геофізичних методів для пошуків вугілля. 
36. Розкажіть про залучення геофізики для контролю за станом трубопроводів та археології. 
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Рекомендована література: 
1. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. (с. 14 - 32). 
2. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 1979. () 
3. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.Недра, 
1986.- 392 с. 
4. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: «Карбон Лтд», 
2000. – 248 с. 
5. Огильви А. А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
6. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
7. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика. К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2012. 608 с. 
8. Курганський В. М. Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення складнопобудованих 
карбонатних колекторів нафти і газу, 1999. 
9. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження 
свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 
університет", 2011.-175 с. 
 
Змістовий модуль № 3 (20 балів) складається з балів за виконані лабораторні 
роботи  (15 балів) і тестової модульної контрольної роботи (5 балів). 
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ТИПОВІ  ЗАВДАННЯ  БЛІЦ – ОПИТУВАННЯ (За наявності) 
1. Іонні провідники це а) рудні поклади, б) осадові відклади, в) покладу графіту. 
2. Електрична складова поля вивчається за допомогою а) витків, б) гальванічних 

електродів. 
3. Гальванічні електроди складаються з а) мідних стрижнів та розчину мідного 

купоросу, б) стальних стрижнів та поверхні землі. 
4. Метод спільної глибинної точки відносить до методу а) заломлених хвиль, б) 

відбитих хвиль. 
5. Глибинне сейсмічне зондування відноситься до методу а) заломлених хвиль, б) 

відбитих хвиль. 
6. Високоомний горизонт не заважає проводити дослідження для методу: а) 

вертикального електричного зондування, б) частотного зондування. 
7. Метод перехідних процесів не використовує: а) гальванічні електроди, б) петлі чи 

рамки. 
8. Метод становлення використовує: а) гальванічні і індуктивні електроди, б) тільки 

індуктивні електроди. 
9. Метод спричиненої поляризації використовує тільки електроди а) гальванічні б) 

індуктивні. 
10. Виберіть і впишіть правильні позначення (A, K, H, Q) для тришарових кривих ВЕЗ, 

для яких графік опору в центрі:  … - збільшується, … зменшується. 
 

СИТУАТИВНИЙ  ТЕСТ (За наявності) 
1. Визначення густини навколо свердловинного простору виконується за допомогою: 

а) ГГМ-Щ, б) ГГМ-С. 
2. Резистивіметрія використовується для визначення опору: а) бурового розчину; б) 

твердого свердловинного середовища. 
3. Вивчення нахилу свердловини виконується за допомогою: a) каверномера, б) 

інклінометра. 
4. Під поняттям пласта-колектора розуміють: a) пористі та тріщинуваті гірські 

породи, що містять в порах вільну (гравітаційну) рідину (воду, нафту, скраплений 
газ); б) непроникні щільні пласти; c) глинисті пласти, пористість яких може сягати 
40%. 

5. За результатами інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин можливо 
вирішити наступні задачі:  

6. провести стратиграфічне розчленування розрізу; б) провести розчленування розрізу 
на окремі літотипи. 

7. Для пошуків нафтогазових родовищ частіше застосовують: а) магніторозвідку і 
електророзвідку б) сейсморозвідку і гравірозвідку. 

8. Для археологічних задач частіше застосовують: а) магніторозвідку і 
електророзвідку б) сейсморозвідку і гравірозвідку, в) каротаж. 

9. Впишіть позначення (δ, E, G): … -  модуль Юнга ; … -  коефіцієнт Пуассона; …. -  
модуль зсуву  

10. Впишіть позначення (ε, η, µ): … -  магнітна проникність; … -  електрична 
проникність; …. – поляризованість.  
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ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 
1. Запишіть формулу для Всесвітнього тяжіння. 
2. Опишіть способи вимірювання густини гірських порід. 
3. Запишіть формулу для гравітаційного потенціалу. 
4. Наведіть статичні способи вимірювання сили тяжіння. 
5. Запишіть формулу для визначення нормального гравітаційного поля. 
6. Опишіть способи вимірювання других похідних гравітаційного потенціалу. 
7. Наведіть поправки до аномалій прискорення сили тяжіння. 
8. Охарактеризуйте методику гравіметричних спостережень. 
9. Опишіть методи кількісного аналізу гравітаційних аномалій. 
10. Наведіть основні елементи геомагнітного поля. 
11. Опишіть види магнітних варіацій. 
12. Наведіть методи кількісної інтерпретації магнітного поля. 
13. Виберіть правильне твердження: a) поле природний метод може ефективно 

вирішувати задачі для знаходження рудних об'єктів; b) метод рудного тіла 
використовується для розвідки нафти і газу; c) глибина дослідження вертикального 
електричного зондування залишається постійною;  

14. Які з наступних методів електрометрії більш ефективний для визначення глибини 
рівня грунтових вод? a) метод зарядженого тіла (рудний варіант); b) методом 
симетричного електричного профілювання; c) природний метод поля; d) методом 
вертикального електричного зондування. 

15. Які методи електрометрії необхідно використовувати для визначення в плані 
рудного тіла? a) метод природного поля; b) метод вертикального електричного 
зондування;  

 



 21

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 

1. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. 
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4. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка. Киев: 1990. 
5. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
6. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
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9. Комплексирование геофизических методов. Справочник геофизика. М.: Недра. 1984.  
10. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник 

для вузов. - М.Недра, 1991.- 368 с. 
11. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- 

М.Недра, 1986.- 392 с. 
12. Хмелевской В. К. Геофизические методы исследования земной коры. 2 книги. М.: 
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Додаткова: 
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14. Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки. 
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16. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка: підручник – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 351 с. 
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7 – 10 фундаментальних, базових джерел 
 
 
 
В тому числі й інтернет ресурси 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Поясніть суть розвідувальної геофізики та види фізичних полів. 
2. Розкажіть про основні геофізичні методи та їх досліджувані параметри. 
3. Сформулюйте закон Всесвітнього тяжіння та надлишкову густину. 
4. Охарактеризуйте напруженість гравітаційного поля. 
5. Наведіть гравітаційне поле Землі та його складові. 
6. Опишіть нормальне гравітаційне поле Землі та аномалії прискорення сили тяжіння. 
7. Розкажіть про поправки до аномалій прискорення сили тяжіння. 
8. Поясніть аномалії сили тяжіння та їх геологічну природу. 
9. Охарактеризуйте густину гірських порід та методи її вимірювання. 
10. Перелічіть методи вимірювання сили тяжіння та других похідних гравітаційного 

потенціалу. 
11. Опишіть вимірювання сили тяжіння гравіметрами та принцип астазування. 
12. Поясніть методику наземної гравіметричної зйомки. 
13. Охарактеризуйте якісну та кількісну інтерпретацію результатів гравірозвідки. 
14. Наведіть області використання гравірозвідки. 
15. Опишіть магнітне поле Землі та його складові. 
16. Наведіть варіації земного магнетизму. 
17. Поясніть нормальне та аномальне геомагнітні поля. 
18. Охарактеризуйте магнітні аномалії та інтенсивність намагнічування. 
19. Розкажіть про магнітні властивості гірських порід. 
20. Наведіть методику та техніку магніторозвідувальних робіт. 
21. Опишіть сучасну апаратуру для вимірювання інтенсивності геомагнітного поля. 
22. Поясніть явища ядерного та електронного резонансу. 
23. Сформулюйте основи якісної інтерпретації аномалій геомагнітного поля. 
24. Опишіть аналітичні методи вирішення обернених задача магніторозвідки. 
25. Наведіть види трансформацій спостереженого поля. 
26. Охарактеризуйте області використання магніторозвідки. 
27. Сформулюйте суть електророзвідки та її види. 
28. Опишіть геоелектричний розріз, нормальні та аномальні поля. 
29. Наведіть електромагнітні параметри гірських порід. 
30. Охарактеризуйте основні методи електророзвідки (ВЕЗ та ЕП). 
31. Розкажіть про локальні природні електричні поля. 
32. Опишіть причини виникнення електричних потенціалів. 
33. Поясніть регіональні природні електромагнітні поля. 
34. Накресліть типи геолектричних розрізів (для дво- та тришаруватих кривих). 
35. Сформулюйте закони теорії сталого струму. 
36. Опишіть поле точкового джерела. 
37. Накресліть установки методу опорів (двох-, трьох- та чотирьохелектродна). 
38. Розкажіть про нестаціонарні електричні поля. 
39. Охарактеризуйте поля викликаної поляризації. 
40. Опишіть поля перехідних процесів. 
41. Проаналізуйте метод становлення. 
42. Наведіть електромагнітні властивості гірських порід. 
43. Опишіть фактори, які впливають на питомий опір гірських порід. 
44. Сформулюйте загальні електромагнітні властивості осадових, метаморфічних та 

вивержених порід. 
45. Розкажіть про діелектричну та магнітну проникності. 
46. Опишіть електрохімічна активність та поляризованість гірських порід. 
47. Поясніть метод природного електричного поля. 
48. Наведіть метод електричного профілювання. 
49. Сформулюйте метод викликаної поляризації. 
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50. Розкажіть про індукційний метод. 
51. Наведіть метод вертикального електричного зондування. 
52. Опишіть інтерпретацію та використання методу вертикального електричного 

зондування. 
53. Поясніть магнітотелуричний метод. 
54. Охарактеризуйте частотне електромагнітне зондування. 
55. Опишіть метод зарядженого тіла (гідрогеологічний варіант). 
56. Наведіть області використання електророзвідки. 
57. Сформулюйте суть сейсморозвідки та її види. 
58. Наведіть основні методи сейсморозвідки. 
59. Поясніть основи теорії пружності та пружні модулі. 
60. Опишіть повздовжні, поперечні та об’ємні хвилі. 
61. Охарактеризуйте поверхневі хвилі Релея та Лява. 
62. Сформулюйте основні положення геометричної сейсміки. 
63. Назвіть принцип Ферма та принцип суперпозиції. 
64. Сформулюйте закон заломлення та відбиття, закон Снеліуса. 
65. Поясніть типи сейсмічних хвиль. 
66. Опишіть акустичну жорсткість, рефраговані та дифраговані хвилі. 
67. Охарактеризуйте сейсмічні середовища. 
68. Наведіть сейсмічні швидкості. 
69. Поясніть сейсмічні властивості гірських порід. 
70. Сформулюйте фактори, які впливають на швидкість повздовжніх хвиль. 
71. Опишіть зону малих швидкостей (ЗМШ). 
72. Наведіть способи проведення сейсморозвідки та її апаратура. 
73. Розкажіть про типи сейсмоприймачів. 
74. Поясніть роль підсилювача в сейсмостанції. 
75. Опишіть проведення сейсморозвідувальних робіт. 
76. Накресліть графіки напружень та зміщень сейсмічної хвилі. 
77. Опишіть форму коливань сейсмічної хвилі та її параметри. 
78. Поясніть обробку сейсмограм. 
79. Охарактеризуйте метод відбитих хвиль (МВХ). 
80. Опишіть інтерпретацію даних методу відбитих хвиль. 
81. Поясніть метод заломлених хвиль (МЗХ). 
82. Наведіть області використання основних методів сейсморозвідки. 
83. Охарактеризуйте глибинну сейсморозвідку. 
84. Розкажіть про структурну нафтогазову сейсморозвідку. 
85. Опишіть рудну сейсморозвідку. 
86. Охарактеризуйте інженерно-гідрогеологічну сейсморозвідку. 
87. Сформулюйте суть ядерної геофізики та методи її вимірювання. 
88. Опишіть природну радіоактивність та одиниці її вимірювання. 
89. Наведіть види радіоактивних випромінювань. 
90. Сформулюйте ядерно-фізичні методи дослідження гірських порід. 
91. Охарактеризуйте нейтронні методи. 
92. Поясніть активаційний метод. 
93. Опишіть рентгенометричний метод. 
94. Розкажіть про гамма-спектральний аналіз. 
95. Проаналізуйте гамма-гамма методи. 
96. Опишіть радіогідрогеохімічний метод. 
97. Охарактеризуйте області застосування ядерної геофізики. 
98. Сформулюйте суть геофізичних досліджень свердловин. 
99. Поясніть електричні методи дослідження свердловин. 
100. Опишіть свердловинні методи дослідження методом природного поля. 
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101. Охарактеризуйте свердловинні методи дослідження методом позірних опорів. 
102. Розкажіть про резистивіметрію. 
103. Проаналізуйте свердловинний метод викликаної поляризації. 
104. Поясніть індукційний метод досліджень свердловин. 
105. Опишіть діелектричний метод досліджень свердловин. 
106. Наведіть ядерні методи дослідження свердловин. 
107. Охарактеризуйте методи вивчення природної радіоактивності гірських порід у 

свердловинах. 
108. Поясніть спектрометрію свердловин. 
109. Опишіть свердловинні методи штучного опромінення гірських порід. 
110. Розкажіть про гамма-гамма метод дослідження у свердловинах. 
111. Поясніть рентгенометричний свердловинний метод. 
112. Охарактеризуйте термічний метод дослідження свердловин. 
113. Опишіть сейсмоакустичний метод дослідження свердловин. 
114. Поясніть магнітний та гравітаційний методи у свердловинах. 
115. Розкажіть про кавернометрію та інклінометрію. 
116. Опишіть прострілювальні та вибухові роботи у свердловинах. 
117. Наведіть раціональний комплекс для пошуків нафти і газу. 
118. Поясніть пошуки та розвідка рудних родовищ геофізичними методами. 
119. Розкажіть про пошуки алмазів за допомогою геофізики. 
120. Опишіть застосування геофізичних методів для пошуків вугілля. 
121. Наведіть залучення геофізики для контролю за станом трубопроводів та археології. 
122. Поясніть роль геофізичних методів при гідрогеологічних, інженерних і екологічних 

задачах. 

 
 


