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1. Мета дисципліни – дати знання про сучасні системи інтерпретації геофізичних
даних для розв’язання задач нафтогазової геології, окреслити невирішені (проблемні) задачі з
метою підвищення ефективності систем інтерпретації, зорієнтувати дослідника на розробку
нових інтерпретаційних напрямків під час розв’язання актуальних задач нафтогазової геології.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати:
сучасні підходи під час застосування інтерпретаційного процесу даних геофізичних
досліджень, що застосовуються в нафтогазовій геології,
ключові програмні продукти світового ринку сервісних послуг нафтогазового сектору,
перспективи розвитку інтерпретаційних підходів та основні напрямки покращення
ефективності інтерпретаційного процесу геофізичних даних під час пошуків і розвідки
родовищ вуглеводнів
2. Вміти:
творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій діяльності знання щодо
сучасних підходів до обробки та інтерпретації геофізичної інформації для розв'язання
актуальних задач нафтогазової геології;
окреслювати невирішені задачі та шукати ефективні шляхи розв'язання,
розробляти/вдосконалювати нові алгоритми та методики інтерпретації геофізичних даних.
3. Володіти елементарними навичками : Володіння навичками самостійної наукової роботи в
галузі наук про Землю.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Сучасні системи інтерпретації геофізичних даних в задачах нафтогазової
геології» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує
професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування ерудованого викладача вищої
школи, дослідника, здатного аналізувати, акумулювати та передавати теоретичні та практичні
знання в галузі обробки-інтерпретації геофізичної інформації. Дисципліна орієнтована на
підвищення фахового рівня аспіранта та визначення пріоритетних напрямків розвитку
сучасних систем інтерпретації геофізичних даних. Аналізуються сучасні підходи до
інтерпретації геофізичних даних у нафтогазовій геології, окреслюються невирішені задачі для
підвищення ефективності систем інтерпретації. Особлива увага приділяється
розробці/вдосконаленню нових інтерпретаційних напрямків під час розв'язання актуальних
задач нафтогазової геології
4. Завдання (навчальні цілі):
Ознайомлення із загальними поняттями про системи інтерпретації геофізичних даних:
типові архітектури систем інтерпретації, формати введення даних, задачі, що
розв’язуються;
Ознайомлення із сучасними системами інтерпретації геофізичних даних на ринку сервісних
послуг нафтогазової геології;
Засвоєння методологічних підходів, що застосовуються в сучасних системах
інтерпретації даних геофізичних досліджень.
Засвоєння методичних підходів щодо сейсмічної інтерпретації з метою прогнозування
характеристик геологічного розрізу в комплексі з даними промислової геофізики;

5. Результати навчання: за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність
та відповідальність)

Код

Результат навчання

Форма/Методи
викладання і навчання

Відсоток у
Форма/Метод підсумковій
и оцінювання
оцінці з
дисципліни

1.1 Основні принципи будови та
лекція
Усне
функціональні можливості сучасних
опитування
комп’ютеризованих систем обробки
та інтерпретації даних промислової
геофізики
1.2 Поняття про комплексування даних
лекція
Усне
геолого-геофізичних досліджень з
опитування
метою ефективного розв’язання задач
нафтогазової геології із
використанням комп’ютеризованих
систем
1.3 Принципи та послідовність
лекція
Усне
статистичної підготовки та обробки
опитування
промислово-геофізичної та геологічної
інформації для підрахунку запасів
нафти і газу
1.4 Принципи та послідовність
лекція
Усне
комплексування даних сейсмічних та
опитування
свердловинних досліджень
2.1 Виконувати геологічну інтерпретацію лекція,
самостійне Усне
даних промислової геофізики із
навчання
опитування
використанням комп’ютеризованих
систем
2.2 Вміти виконувати статистичну
лекція, самостійне
Усне
підготовку та обробку промисловонавчання
опитування
геофізичної та геологічної інформації
2.3 Вміти виконувати інтерпретацію
лекція, самостійне
Усне
сейсмічної інформації
навчання
опитування
3.1 Вміти організувати командну роботу лекція
Усне
для ефективного розв’язання
опитування
поставленої задачі
4.1 Розуміння особистої/персональної
лекція
Усне
відповідальності за особисте рішення
опитування
частини спільної задачі
Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота аспірантів.
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7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання аспірантів:
Семестрове оцінювання:
1) Виступ на семінарі – 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів)
3) Оцінка на іспиті – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка
24 балів. Під час іспиту аспірант надає відомості про особливості підготовки дисертаційної
роботи з використанням отриманих знань та вмінь. Підсумкове оцінювання у формі іспиту

є обов’язковим.
Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною шкалою.
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи аспіранта впродовж усього семестру,
як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та отриманих під
час іспиту.
Семестрова кількість
Іспит
Підсумкова
балів
оцінка
Мінімум
36
24
60
Максимум
60
40
100
Умови допуску до підсумкового іспиту:
Аспірант не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру
набрав менше 20 балів.
7.2. Організація оцінювання: Контроль передбачає: проведення семінару. Підсумкове
оцінювання проводиться у формі іспиту.
Шкала відповідності
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№ п/п

1.

2.

3.

4.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва теми
Лекції
Практичні
Самост.
роботи
робота
Принципи будови та функціональні
4
2
24
можливості сучасних комп’ютеризованих
систем обробки та інтерпретації даних
промислової геофізики
Комплексування даних геолого-геофізичних
6
24
досліджень з метою ефективного
розв’язання задач нафтогазової геології із
використанням комп’ютеризованих
систем
Принципи та послідовність статистичної
6
2
24
підготовки та обробки промисловогеофізичної та геологічної інформації для
підрахунку запасів нафти і газу
Комплексування сейсмічних та
2
24
свердловинних даних для вирішення задач
прогнозування характеристик геологічного
розрізу
Разом
18
4
96

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 18 год.
Практичні роботи - 4 год.
Консультації - 2 год.
Самостійна робота - 96 год.
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