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                                                         ВСТУП 

Навчальна дисципліна    «Геологічна   інтерпретація   сейсмічних   даних» є 
складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним     рівнем « магістр »  галузі  знань 0401 -  «Природничі науки»    
з напряму підготовки  040103 – «Геологія»,  спеціальності - 8.04010303– «Геофізика». 
Дана дисципліна за вибором. 

Викладається у  2  семестрі на 1  курсі магістратури __ в обсязі –  90 год. 3 
 ( 3 кредити ECTS4) зокрема: лекції – _26_ год., консультації 4 год., самостійна 
робота –60 год. У курсі передбачено _2__ змістових модулі та _1__ модульна 
контрольна робота. Завершується дисципліна –іспитом. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями інтерпретації хвильових 
полів у зонах розривних порушень, з методологією сейсморозвідки як сучасного лідера в 
геофізиці, з сейсмічними моделями земної кори за даними МВХ та ТСЗ, з регіональними 
національними та міжнародними програмами вивчення земної кори та верхньої мантії 
сейсмічними методами, реальним середовищем та інтерпретацією сейсмічних даних, 
дослідженням геологічної природи сейсмічних відбиваючих меж та елементів.  

Завдання – оволодіння студентами основними методами геологічної інтерпретації 
сейсмічних даних. 

 
Структура курсу складається із 2 змістових модулей, що включають 5 тем, викладених 

у 12 лекціях. 

У   результаті   вивчення   навчальної   дисципліни   студент   повинен 
знати: особливості інтерпретації хвильових полів у зонах розривних порушень, 

методологію сейсморозвідки, сейсмічні моделі земної кори за даними МВХ та ГСЗ, 
геологічну природу сейсмічних відбиваючих меж та елементів, основні параметри реального 
геологічного  середовища; 

вміти: аналізувати особливості спостережених сейсмічних хвильових полів та на основі 
набутих знань переходити від сейсмічного до геологічного розрізу, спираючись на 
особливості  хвильових полів у зоні розривних порушень, геологічну природу сейсмічних 
відбиваючих меж та основні знання  про геологічну будову регіону,  що вивчається. 

 Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів напряму 
«Геологія» спеціалізації «Геофізика»): Навчальна дисципліна «Геологічна інтерпретація 
сейсмічних даних» є складовою професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня  «магістр» напрямку «Геологія» спеціалізації «Геофізика».  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Геологічна інтерпретація сейсмічних 
даних» має зв'язок із такими дисциплінами як «Сейсмометрія», «Фізика», «Тектоніка». 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми  1 – 3 ,    у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4, 5.  
Обов’язковою умовою допуску до іспиту  є отримання сумарної кількості балів за результатами 
модульних контрольних робіт не менше   20  балів. 
 
 
Оцінювання за формами контролю5:  
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ЗМ 1 ЗМ 2  

Min.- 18 
балів 

Max.-30 
балів 

Min.- 18 
балів 

Max. - 30 
балів 

Усна відповідь 13 22 13 8 
Модульна  

контрольна робота 5 8 5 22 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, 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  деканатом. 

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 

іспит / 
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». 

 
ШШкала відповідності6 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно 

7. 
 

8 
9. 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1.    Особливості інтерпретації сейсмічних хвильових полів 
у зонах розривних порушень. Сейсмічні моделі земної кори  за даними МВХ 
та ГСЗ. Геологічна природа сейсмічних відбиваючих меж……           (16 год.) 

 

Вступ.  Предмет та зміст курсу. 

ТЕМА 1.      Особливості інтерпретації сейсмічних хвильових  полів у зонах 
розривних порушень …………………………………………..(6 год.)10 

Статичні та кінематичні параметри при класифікації розривних порушень. 
Сейсмічні критерії виокремлення глибинних розломів. Характер зміни 
швидкостей поширення поздовжніх  сейсмічних хвиль у зонах розривних 
порушень. Особливості залягання відбиваючих меж, пов’язаних з розривними 
порушеннями, як пошукова ознака існування покладів флюїдального генезису. 

ТЕМА 2.    Сейсмічні моделі земної кори за даними МВХ та ГСЗ (глибинне 
сейсмічне зондування)………. ……………….………………..(4 год.) 

Поняття «сейсмічна модель». Сейсмічні моделі земної кори за даними 
МВХ та ГСЗ. Приклади з практики. 
ТЕМА 3.   Геологічна природа сейсмічних відбиваючих меж………….(6 год.) 

Геологічна природа сейсмічних відбиваючих меж у осадовій товщі. 
Геологічна природа сейсмічних відбиваючих меж  у консолідованій земній корі. 

 

Змістовий модуль 2.    Реальне середовище та інтерпретація  сейсмічних 
даних……………………………………………........................................(10 год.) 

 

ТЕМА 4.   Фундаментальні властивості реального середовища – змінність у 
часі, не лінійність, активність…………………………………………........(4 год.) 

Просторовий зв’язок родовищ нафти й газу з розломними зонами земної 
кори. Кореляція наявності родовищ нафти й газу з градієнтними зонами 
швидкостей заломлених хвиль.  
ТЕМА 5.    Багатохвильові сейсмічні дослідження ……………...……...(6 год.) 

Багатохвильові сейсмічні дослідження. Використання заломлених хвиль 
при вивченні нафтогазових  об’єктів. Вивчення методом  відбитих хвиль (МВХ) 
глибинної будови кристалічних порід з метою розміщення радіоактивних 
відходів. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ,    ПРАКТИЧИХ  І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин 
№ 
п/
п 

Назва  лекції лек
ції 

Конс
ульта
ції 

Лаб
орат
орні 

С/Р 

 

Змістовий модуль 1.    Особливості інтерпретації сейсмічних хвильових 
полів у зонах розривних порушень. Сейсмічні моделі земної кори  за 
даними МВХ та ГСЗ. Геологічна природа сейсмічних відбиваючих меж. 

 

 
Вступ. 
Тема 1.    Особливості інтерпретації сейсмічних 
хвильових  полів у зонах розривних порушень  

6   12 

1 Лекція. Статичні та кінематичні параметри при 
класифікації розривних порушень 2    

2 Лекція. Характер зміни швидкостей поширення 
поздовжніх хвиль  у зонах розривних порушень 2    

3 
Лекція. Особливості залягання відбиваючих меж, 
пов`язаних  з розривними порушеннями, як 
пошукова ознака існування покладів флюїдального 
генезису 

2 1  12 

 Тема 2. Сейсмічні моделі земної кори за даними 
МВХ та ГСЗ (глибинне сейсмічне зондування) 4   10 

4 Лекція. Поняття «Сейсмічна модель» 2    

5 
Лекція. Сейсмічні моделі земної кори за даними 
МВХ та ГСЗ. Приклади з практики  2 1  10 

  Тема 3. Геологічна природа сейсмічних 
відбиваючих меж 6   10 

6 Лекція.  Геологічна природа сейсмічних 
відбиваючих меж у осадовій товщі 2    

7 Лекція. Геологічна природа сейсмічних 
відбиваючих меж у консолідованій земній корі 2 1  10 

 Модульна контрольна робота 1      2 

 Всього годин по змістовому модулю 1 16   32 

 Змістовий модуль 2.  Реальне середовище та інтерпретація 
 сейсмічних даних 

 Тема 4.  Фундаментальні властивості реального 4   20 
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середовища – змінність у часі, не лінійність, 
активність 

8 Лекція. Основні характеристики  реального  
середовища 2    

9 Лекція. Відмінності між реальним та ідеальним 
середовищем 2 1  20 

 Тема 5.  Багатохвильові сейсмічні дослідження 6   8 

10 Лекція. Багато хвильові сейсмічні дослідження 2    

11 
Лекція. Використання заломлених хвиль при 
вивченні нафтогазових об`єктів 2    

12 
Лекція. Вивчення методом відбитих хвиль (МВХ) 
глибинної будови кристалічних порід з метою 
розміщення радіоактивних відходів 

2   8 

 Модульна контрольна робота 2    2 

 Всього годин по змістовому модулю 2 10   28 

 Підсумкова модульна контрольна робота  (50 балів) 

 ВСЬОГО ГОДИН 26 4  60 

 Підсумкова  залікова   робота (50 балів) 

Загальний обсяг   90   год., у тому числі: 
Лекцій – 26_ год. 
Самостійна робота - _60_ год. 
Консультації – 4 год. 

 
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Особливості інтерпретації сейсмічних хвильових полів у зонах розривних порушень. 
Сейсмічні моделі земної кори  за даними МВХ та ГСЗ. Геологічна природа 

сейсмічних відбиваючих меж 
Вступ: Предмет та зміст курсу. Місце предмету в системі прикладної геофізики. 
ТЕМА 1.    ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬОВИХ  ПОЛІВ У ЗОНАХ РОЗРИВНИХ 

ПОРУШЕНЬ.- (18 год.) 

Лекція 1.  СТАТИЧНІ ТА КІНЕМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ КЛАСИФІКАЦІЇ 
РОЗРИВНИХ ПОРУШЕНЬ.  

     Класифікація розривних порушень виконується по статичним та 
кінематичним параметрам. До статичних параметрів відносять довжину 
розлому, кут простягання, кут падіння, глибину верхньої межі, глибину 
нижньої межі (глибину закладання), до кінематичних – скиди, підкиди, зсуви, 
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насуви. Ця класифікація без будь-яких змін використовується при 
інтерпретації матеріалів сейсморозвідки.                    
Лекція 2.  ХАРАКТЕР ЗМІНИ ШВИДКОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ПОЗДОВЖНІХ ХВИЛЬ У 
ЗОНАХ РОЗРИВНИХ ПОРУШЕНЬ. 

       Одним із параметрів, найбільш чутливих до зміни пружно-деформаційного 
стану середовища, є швидкість поширення сейсмічних хвиль. У залежності від 
масштабу спостережень та ступені руйнування геоматеріалу швидкість 
повздовжньої хвилі  у зонах розривних порушень може зменшуватись на 30-
40% від її середніх значень. 
Лекція 3.  ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЯГАННЯ ВІДБИВАЮЧИХ МЕЖ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 
РОЗРИВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, ЯК ПОШУКОВА ОЗНАКА ІСНУВАННЯ ПОКЛАДІВ 
ФЛЮЇДАЛЬНОГО ГЕНЕЗИСУ. 

       В області сейсмогеологічного розрізу, де присутні відбиваючі межі, 
представлені порушеннями, які перетинають весь розріз до зони малих 
швидкостей (ЗМШ), наявність об'єктів, перспективних на поклади 
флюїдального генезису, малоймовірна. Відбиваючі межі (розривні порушення) 
є каналами міграції корисного компоненту. 
 

Завдання для самостійної роботи   (12 год.) 
Вивчити статистичні та кінематичні параметри розривних порушень та усвідомити 
різницю між ними. 
Засвоїти класифікацію розривних порушень за їх масштабами та особливістю 
будови. 
Пояснити основні причини змін швидкостей поширення поздовжніх сейсмічних 
хвиль у зонах розривних порушень. 

Контрольні запитання та завдання 
1. Сейсмічне хвильове поле у зонах розривних порушень. 
2. Перерахувати статичні та кінематичні параметри розривних порушень. 
3.  Пояснити, чому у зонах розривних порушень спостерігається зміна 
швидкостей поширення сейсмічних хвиль. 
4. У чому полягає пошукова ознака існування покладів флюїдального генезису? 

Рекомендована література:    
1. Кузин А.М.  Некоторые особенности интерпретации волновых полей в зонах 

разрывных нарушений // Геофизика–1999, № 5. – с. 3–15. [1] 
2. Кольская сверхглубокая. Научные результаты и опыт исследований / Гл. ред.  
3. Трипольский А.А., Шаров Н.В. Литосфера докембрийских щитов северного 

полушария [2] 
4. Земли по сейсмическим данным. Петрозаводск: Карельский научный центр 

РАН, 2004. – 159 с. [6] 
5. Шаров В.И. Сейсмическое изучение недр Земли: от сейсмологии до технологии 

глубинного ОГТ // Физика Земли.–.1999.– № 7–8.– с. 131–142  [9] 
6. Страхов В.И. Смена парадигм в науках о Земле // Геоинфориатика.– 2004.–№3.– 

с. 22–27 [10] 
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ТЕМА 2.    СЕЙСМІЧНІ МОДЕЛІ ЗЕМНОЇ КОРИ ЗА ДАНИМИ МВХ ТА ГСЗ (ГЛИБИННЕ 
СЕЙСМІЧНЕ ЗОНДУВАННЯ). - (14 год.) 

Лекція 1.  ПОНЯТТЯ «СЕЙСМІЧНА МОДЕЛЬ». 

      Узагальнена сейсмічна модель земної кори являє собою синтез уявлень про 
просторовий розподіл основних параметрів середовища, що базуються на 
кількісній і якісній інтерпретації сейсмічного хвильового поля. Повнота 
інформації про середовище, яка залежить від систем спостережень та методів 
інтерпретації, визначає вид сейсмічної моделі. 
Лекція 2. СЕЙСМІЧНІ МОДЕЛІ ЗЕМНОЇ КОРИ ЗА ДАНИМИ МВХ ТА ГСЗ. ПРИКЛАДИ 
З ПРАКТИКИ. 
     Сейсмічна модель земної кори за даними ГСЗ – це двовимірна модель, що 
відбиває неоднорідно-верствувату, мозаїчно-гетерогенну будову кори. 
     Сейсмічна модель земної кори, за даними МВХ являє собою сукупність 
відбиваючих меж та відбиваючих елементів, які з різною щільністю 
заповнюють геологічне середовище. Значне місце у моделі займають розривні 
порушення різних рангів. 
Завдання для самостійної роботи  (10 год.) 
1. Дати визначення терміну «сейсмічна модель». 
2. Підготувати приклади сейсмічних моделей у різних регіонах континентів. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Відмінності і спільні риси  сейсмічної і геологічної моделей. 
2. Основні ознаки сейсмічної моделі. 

 
 

Рекомендована література11:    
1. Трипольский А.А., Шаров Н.В. Литосфера докембрийских щитов северного 

полушария Земли по сейсмическим данным. Петрозаводск: Карельский 
научный центр РАН, 2004. – 159 с. 

2. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К. 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 351 с. 

ТЕМА 3.    ГЕОЛОГІЧНА ПРИРОДА СЕЙСМІЧНИХ ВІДБИВАЮЧИХ МЕЖ - (16 год.) 

Лекція 1.  ГЕОЛОГІЧНА ПРИРОДА СЕЙСМІЧНИХ ВІДБИВАЮЧИХ МЕЖ  У 
ОСАДОВІЙ ТОВЩІ. 

      Сейсмічні відбиваючі межі у осадовій товщі являють собою переважно 
межі між різними за речовинним складом гірськими породами чи їх 
комплексами. Відбиваючі межі можуть бути також пов'язані з розривними 
порушеннями та областями з тонкою верствуватістю гірських порід. 

                                           
11  
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Лекція 2.  ГЕОЛОГІЧНА  ПРИРОДА СЕЙСМІЧНИХ ВІДБИВАЮЧИХ МЕЖ У 
КОНСОЛІДОВАНІЙ ЗЕМНІЙ КОРІ. 

       У консолідованій земній корі сейсмічні межі пов'язані з контактами порід 
різного хімічного складу, фронтами метаморфізму, зонами тріщинуватості, 
областями підвищеного напруженого стану гірських порід. 
Завдання для самостійної роботи         ( 10  год.) 

З’ясувати, яким чином сейсмічна межа реєструється  на сейсмограмі або на часовому 
розрізі. Визначити, для яких сейсмічних меж характерний багатофазовий запис. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Фізичні передумови для утворення відбитої хвилі. 
2. Від чого залежить інтенсивність відбитої хвилі? 
3. У чому полягає різниця між сейсмічними межами, зареєстрованими в осадовій тов 
-щі та у консолідованому фундаменті. 
Рекомендована література:  

1. Кольская сверхглубокая. Научные результаты и опыт исследований / Гл. ред. 
Орлов В.П., Лаверов Н.П. М: МФ «Технонефтегаз», 1998. 260 с. 

2. Кузин А.М.  Реальная среда интерпретации сейсмических данных // Геофизика–
2001, № 2. – с. 19–28. 

3. Приоритетные направления поисков крупных и уникальных месторождений 
нефти и газа. Москва, ООО «Геоинформмарк», 2004. –  224 с. 

 
  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
Реальне середовище та інтерпретація сейсмічних даних 

 
ТЕМА 4.  ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА  - ЗМІННІСТЬ У 

ЧАСІ, НЕЛІНІЙНІСТЬ, АКТИВНІСТЬ.- (24 год.) 
Лекція 1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. 
     Основні характеристики реального середовища – змінність у часі, 
нелінійність, активність. Нелінійність виявляється  в анізотропії швидкостей, 
розсіюванні хвиль, сейсмічної емісії; активність – у варіаціях напруженого  
стану, нелінійній пружності, міграцій флюїдів. 

 
Лекція 2. ВІДМІННОСТІ МІЖ РЕАЛЬНИМ ТА ІДЕАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ. 
    На відміну від реального, ідеалізоване середовище є незмінним, лінійним, 
пасивним. Поняття «ідеалізоване середовище» відходить в минуле. 

 
Завдання для самостійної роботи      (20 год.) 
Вивчити та засвоїти такі поняття як змінність у часі, нелінійність та активність 
реального середовища. Підготувати та пояснити приклади реального середовища, 
спираючись на дані геолого-геофізичних досліджень. 

Контрольні запитання та завдання. 
1. Що таке реальне середовище? 
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2. У чому полягає змінність у часі , нелінійність та активність реального 
середовища? 

Рекомендована література: 
1. Кузин А.М.  Некоторые особенности интерпретации волновых полей в зонах 

разрывных нарушений // Геофизика–1999, № 5. – с. 3–15. 
2. Кузин А.М.  Реальная среда интерпретации сейсмических данных // 

Геофизика–2001, № 2. – с. 19–28. 
3. Приоритетные направления поисков крупных и уникальных месторождений 

нефти и газа. Москва, ООО «Геоинформмарк», 2004. –  224 с. 
 
 
 

ТЕМА 5.   БАГАТОХВИЛЬОВІ СЕЙСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. - (14 год.) 

Лекція 1. БАГАТОХВИЛЬОВІ СЕЙСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

     Комплексне використання хвиль різних типів отримало назву багато 
хвильових сейсмічних досліджень, в тому числі багато хвильової 
сейсморозвідки.  

     Багатохвильовий підхід надає можливість отримувати принципово нову 
інформацію про параметри середовища, що вивчається. У першу чергу це 
виміри пластових значень коефіцієнту Пуассона за усіх видів сейсмічних та 
геоакустичних досліджень. 
Лекція 2.  ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛОМЛЕНИХ ХВИЛЬ ПРИ ВИВЧЕННІ НАФТОГАЗОВИХ 
ОБ’ЄКТІВ. 

      Із застосуванням методу заломлених хвиль можна виявляти та вивчати  
колектори вуглеводнів. Це реалізується шляхом просвічування колекторів та з 
вивченням динамічних та кінематичних характеристик сейсмічного 
хвильового поля. У цьому полягає варіант автономного проведення 
дослідження заломленими хвилями за наявністю даних результатів попередніх 
робіт методом відбитих хвиль. 
Лекція 3.  ВИВЧЕННЯ МЕТОДОМ ВІДБИТИХ  ХВИЛЬ (МВХ)  ГЛИБИННОЇ БУДОВИ КРИСТАЛІЧНИХ 
ПОРІД  З МЕТОЮ РОЗМІЩЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ. 

     З метою розміщення радіоактивних відходів із застосуванням методу 
відбитих хвиль у кристалічних породах розшукуються моноліти, позбавлені 
тріщин та різних порушень, через які може відбуватися небажаний виток цих 
відходів. Роботи такого  характеру проводяться  на Канадському та інших 
щитах світу. 

Завдання для самостійної роботи   ( 8 год.) 

Засвоїти основні задачі та методи багато хвильових сейсмічних досліджень. 
Контрольні запитання та завдання  
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1. Які параметри середовища можна визначити у результаті виконання  багато 
хвильових сейсмічних досліджень? 

2.  У чому полягає основне призначення багато хвильової сейсміки? 
3.  Навести приклади застосування багато хвильової сейсміки.  

Рекомендована література: 
1.  Пузырев Н.Н. Об использовании преломленных волн при изучении 

нефтегазовых объектов //Геология и геофизика//– 2004. – т.45, №11. – с. 1355 –
1357. 

2. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К. 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 351 с. 

3. Многоволновые сейсмические исследования. Новосибирск. – Наука. 1987. – 
4. Шаров В.И. Сейсмическое изучение недр Земли: от сейсмологии до 

технологии глубинного ОГТ // Физика Земли.–.1999.– № 7–8.– с. 131–142 
5. Страхов В.И. Смена парадигм в науках о Земле // Геоинфориатика.– 2004.–

№3.– с. 22–27 
 

ТИПОВЕ  ЗАВДАННЯ  ПІДСУМКОВОЇ   МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  

РОБОТИ 

1. Особливості інтерпретації сейсмічних хвильових полів у зонах розривних 

порушень. 

2. Поняття «сейсмічна модель» 

3. Геологічна природа сейсмічних відбиваючих меж. 

4. Що являє собою реальне середовище? 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

]Основна: 

1. Кузин А.М.  Некоторые особенности интерпретации волновых полей в зонах 
разрывных нарушений // Геофизика–1999, № 5. – с. 3–15. 

2. Кольская сверхглубокая. Научные результаты и опыт исследований / Гл. ред. 
Орлов В.П., Лаверов Н.П. М: МФ «Технонефтегаз», 1998. 260 с. 

3. Пузырев Н.Н. Об использовании преломленных волн при изучении 
нефтегазовых объектов //Геология и геофизика//– 2004. – т.45, №11. – с. 1355 
–1357. 

4. Кузин А.М.  Реальная среда интерпретации сейсмических данных // 
Геофизика–2001, № 2. – с. 19–28. 

5. Приоритетные направления поисков крупных и уникальных месторождений 
нефти и газа. Москва, ООО «Геоинформмарк», 2004. –  224 с. 

6. Трипольский А.А., Шаров Н.В. Литосфера докембрийских щитов северного 
полушария Земли по сейсмическим данным. Петрозаводск: Карельский 
научный центр РАН, 2004. – 159 с. 

7. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К. 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 351 с. 
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