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ВСТУП 
Навчальна дисципліна   Петрофізика є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « 
бакалавр » галузі знань 0401 «Природничі науки»  з напряму підготовки 040103 
«Геологія»,  

Дана дисципліна  нормативна  за спеціальністю  «Геофізика». 
Викладається у   6 семестрі  3 курсу  бакалаврі в в обсязі – 72 год. 3 
 (  2  кредити ECTS4) зокрема: лекції –  42  год., лабораторні –  14  год., 
самостійна робота –  16 год. У курсі передбачено  3  змістових модулі та  1  
модульна контрольна робота. Завершується дисципліна –заліком. 

Мета дисципліни – полягає у вивченні основних фізичних характеристик 
гірських порід і корисних копалин, закономірностей їх зміни в ході 
різноманітних геологічних процесів, отриманні навичок з лабораторних 
досліджень фізичних властивостей гірських порід. 

Завдання – Опанування способами і методами визначення фізичних 
властивостей гірських порід. Вивчення взаємозв'язків та взаємообумовленостей 
фізичних та геологічних характеристик гірських порід. 

Структура курсу складається із 3 змістових модулей, що включають 8 тем, 
викладених у 12 лекціях і 14  лабораторних заняттях. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
1) систематизацію фізичних властивостей порід та мінералів, зокрема групи 

густинних, ємнісних, теплофізичних, пружних, електричних, магнітних, 
радіоактивних властивостей;  

2) лабораторні способи визначення петрофізичних характеристик гірських 
порід; 

3) зв’язки між фізичними властивостями, складом і структурно-текстурними 
особливостями порід; 

4) вплив на фізичні властивості різноманітних геологічних, фізико-хімічних 
та термодинамічних чинників; 

5) використання даних щодо фізичних властивостей порід і їх зв’язків із 
складом та структурними особливостями як для інтерпретації геофізичних 
даних, так і для побудови речовинно-фізичних моделей геологічних об’єктів і 
процесів. 

 
вміти: проводити лабораторні дослідження з визначення петрофізичних 
характеристик гірських порід; обробляти та аналізувати результати 
петрофізичних досліджень сучасними математичними методами із 
застосуванням ЕОМ.  

 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна “Петрофізика” є 
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складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня “бакалавр” за напрямком “Геологія” .  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Нормативна навчальна дисципліна 
“Петрофізика” базується на знаннях, що отримані студентами при вивченні 
курсів фізики, математики, ряду геологічних дисциплін, зокрема, мінералогії, 
петрографії, геотектоніки. 

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, а у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми  6 -  8, Обов’язковим для заліку є     
70 % відвідувань занять, виконання всіх лабораторних та самостійних робіт, 
написання 9 тематичних робіт та написання 3 модульних контрольних робіт. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до заліку) 
Оцінювання за формами контролю5:  
 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  
Min. –  

12 балів 
Max. – 

20 балів 
Min. – 
12 балів 

Max. – 
20 балів 

Min. – 
12 бали 

Max. – 
20 балів 

Виконання лабораторних  
робіт 

9 15 9 15 9 15 

Модульна контрольна робота  3 5 3 5 3 5 
„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 
деканатом, 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 

Змістовий 
модуль3 

залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 12 12 12 24 60 
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 заліку) 

                                           
5 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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 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.   Густинні, ємнісні та теплові параметри в петрофізиці 
 
Вступ. ...............................................................................................2 год. 

Предмет курсу. Основні задачі петрофізики. Її місце серед геофізичних 
методів. Основні групи фізичних параметрів гірських порід і мінералів 

 
ТЕМА 1.  Густині параметри в петрофізиці ............................ 7 год. 

Основні густинні параметри, одиниці виміру. Визначення густинних 
властивостей зразків, зокрема метод гідростатичного зважування. 
пікнометричний метод, денситометрія. Густина хімічних елементів і 
мінералів. Густина вод, газів і нафт. Густина інтрузивних та ефузивних 
магматичних порід, метаморфічних та ультраметаморфічних порід, 
осадових порід. Інтерпретація петрогустинних даних. 

 
ТЕМА 2. Ємнісні і фільтраційні параметри в петрофізиці ...10 год. 

Основні ємнісні параметри гірських порід, одиниці їх виміру. Первинні та 
вторинні пустоти. Розмір та формати пустот. Пустотний склад, структура 
пустотного простору порід. Проникність, лінійний закон фільтрації Дарсі. 
Абсолютна та відносна фазова проникності. Рівняння Козені-Кармана. 
Методики і методи вивчення пористості і проникності. Методики і методи 
вивчення структури пустотного простору зразків. Пористість і проникність 
мінералів та гірських порід 

 
ТЕМА 3. Теплові параметри в петрофізиці .........................    ...6 год. 

Теплопровідність, теплоємність та температуропровідність, одиниці та 
методи їх вимірювання. Теплові властивості мінералів, рідин і рідких 
вуглеводнів. Теплові властивості магматичних, метаморфічних та осадових 
порід. 

 
Змістовий модуль 2.   Акустичні і електричні властивості гірських порід.  
 
ТЕМА 4. Акустичні і пружні параметри гірських порід, методи їх 
визначення. .............................................................................    ........12 год. 

Основні акустичні і пружні параметри гірських порід, одиниці виміру. 
Співвідношення між пружними модулями та швидкостями пружних хвиль 
в ідеально-пружних ізотропних середовищах. Методики вивчення 
акустичних та пружних властивостей порід та їх анізотропії. Швидкості 
пружних хвиль в мінералах. Швидкість пружних хвиль гірських порід. 
Анізотропія пружних властивостей. Визначення впливу пористості, складу 
пустотного наповнювача і структури пустотного простору на швидкість 
пружних хвиль. 
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ТЕМА 5. Основні електричні властивості гірських порід, методики їх 
досліджень........................................................................          ....... 9 год. 

Основні електричні параметри, одиниці їх вимірювання. Питомий опір і 
електрична провідність. Поляризаційні властивості порід. Діелектричні 
втрати, тангенс кута діелектричних втрат. Електрохімічні процеси в 
гірських породах. Методи вивчення електричних властивостей зразків. 
Електричні властивості хімічних елементів і мінералів. Електропровідність 
пластових вод. Електричні властивості метаморфічних, магматичних, 
осадових гірських порід.  

Змістовий модуль 3.   Магнітні та радіоактивні властивості гірських порід. 
Петрофізична класифікація. 

 
ТЕМА 6. Магнітні властивості мінералів та гірських порід, методи їх 
вимірювання .............................................................           ..............10 год. 

Основні петромагнітні параметри, методи їх вимірювання. Магнітні 
властивості мінералів та гірських порід. Вивчення зв’язку між магнітною 
сприйнятливістю і хімічним складом порід. Палеомагнітні дослідження 

 
ТЕМА 7. Радіоактивні властивості мінералів та гірських порід, методи їх 
вимірювання ............................................................             .............8 год. 

Одиниці вимірювання радіоактивності і іонізуючих випромінювань. 
Радіоактивність мінералів. Вміст радіоактивних елементів в магматичних, 
метаморфічних та осадових породах. Одиниці вимірювання 
радіоактивності і іонізуючих випромінювань. Радіоактивність мінералів. 
Вміст радіоактивних елементів в магматичних, метаморфічних та осадових 
породах. 

 
ТЕМА 8. Петрофізична класифікація гірських порід. Перспективи 
розвитку нових методів петрофізичних досліджень .......     ........8 год. 

Класифікація гірських порід за атомною природою, густиною, пружними, 
магнітними, електричними властивостями і за радіоактивністю. 
Особливості комплексної класифікації за петрофізичними і геологічними 
даними. Фізичні властивості пластових вод, нафти і газу. Петрофізичні 
моделі для інтерпретації даних геофізичних методів дослідження 
свердловин. Перспективи розвитку нових методів петрофізичних 
досліджень та інтерпретації результатів. 

и лекцій (П.Г.)) 
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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   Густинні, ємнісні та теплові параметри в петрофізиці 

1 Вступ. Предмет курсу. Основні задачі петрофізики.    
 Тема 1.  Густині параметри в петрофізиці 6 2 1 
2 Визначення густинних властивостей зразків 2 2 1 
3 Густина гірських порід 2   
 Тема 2.  Ємнісні і фільтраційні параметри в петрофізиці 6 2 2 
4 Основні ємнісні параметри гірських порід   2  1 

5 Проникність. Методики і методи вивчення пористості і 
проникності 2 2  

6 Методики і методи вивчення структури пустотного простору 
зразків. Пористість і проникність мінералів та гірських порід 2  1 

 Тема 3.  Теплові параметри в петрофізиці 4  2 
7 Основні теплові параметри 2   
8 Теплові властивості гірських порід. 2  2 
 Модульна контрольна робота 1   1 

Змістовий модуль 2  Акустичні і електричні властивості гірських порід 
 Тема 4.  Акустичні і пружні параметри гірських порід, 

методи їх визначення 8 2 2 
9 Основні акустичні і пружні параметри гірських порід 2   

10 Методики і методи вивчення акустичних і пружних 
властивостей та пружної анізотропії порід 2 2 2 

11 Акустичні властивості гірських порід і мінералів 2   

12 Вплив ємнісних властивостей на акустичні і пружні 
параметри 2   

 Тема 5.  Основні електричні властивості гірських порід, 
методики їх досліджень 6 2 1 

13 Основні електричні параметри 2   
14 Методи вивчення електричних властивостей зразків 2 2 1 
15 Електричні властивості гірських порід 2   
 Модульна контрольна робота 2   1 

Змістовий модуль 3  Магнітні та радіоактивні властивості гірських порід. 
Петрофізична класифікація 

 Тема 6.  Магнітні властивості мінералів та гірських порід, 
методи їх вимірювання 4 2 4 

16 Основні петромагнітні параметри, методи їх вимірювання 2 2  
17 Магнітні властивості мінералів та гірських порід 2  4 

 Тема 7.  Радіоактивні властивості мінералів та гірських 
порід, методи їх вимірювання 4 2 2 

18 Вміст радіоактивних елементів в гірських породах і 
мінералах 2 2 2 

19 Визначення радіоактивності гірських порід. 2   

 
Тема 8.  Петрофізична класифікація гірських порід. 
Перспективи розвитку нових методів петрофізичних 
досліджень 

4 2 2 

20 Особливості комплексної класифікації петрофізичних даних.  
Класифікація гірських порід за петрофізичними параметрами 2 2 2 

21 Перспективи розвитку нових методів петрофізичних 
досліджень 2   
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 Модульна контрольна робота 3   1 
 ВСЬОГО 42 146 16 

Загальний обсяг __72___ год.7, в тому числі: 
Лекцій – __42__ год. 
Лабораторні/Семінари – _14_ год. 
Самостійна робота - __16__ год. 

 

                                           
6 
7. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11    
ГУСТИННІ, ЄМНІСНІ ТА ТЕПЛОВІ ПАРАМЕТРИ В ПЕТРОФІЗИЦІ  

 
Лекція 1. Вступ. Предмет курсу.  (2 год.) 

Предмет курсу. Основні задачі петрофізики. Її місце серед геофізичних методів. 
Основні групи фізичних параметрів гірських порід і мінералів 

Контрольні запитання та завдання  
1. Визначення терміну "петрофізика".  
2. Мета і задачі петрофізичних досліджень. 

 
ТЕМА 1. Густині параметри в петрофізиці (7 год.) 

 
Лекція 2. Визначення густинних властивостей зразків (2 год.) 

Основні густинні параметри, одиниці виміру. Визначення густинних 
властивостей зразків, зокрема метод гідростатичного зважування. 
пікнометричний метод, денситометрія.  
Густина хімічних елементів і мінералів. Густина вод, газів і нафт. 
Лабораторне заняття 1. (2 год.) 
Підготовка зразків до петрофізичних вимірювань. Визначення густинних 
властивостей колекції зразків 
Завдання для самостійної роботи. (1 год.) 
Опрацювати теоретичний матеріал під час підготовки до виконання 
лабораторних робіт. Підготувати розгорнутий реферат на тему: Густина 
хімічних елементів, мінералів. Обробити результати петрогустинних 
досліджень колекції зразків. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Основні густинні параметри, одиниці їх виміру 
2. Які є методи для визначення густинних властивостей зразків? 
3. Відбір зразків гірських порід і руд у польових умовах. 
4. Густина хімічних елементів і мінералів. 

 
Лекція 3. Густина гірських порід (2 год.) 

Густина інтрузивних та ефузивних магматичних порід, метаморфічних та 
ультраметаморфічних порід, осадових порід. Інтерпретація петрогустинних 
даних. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Густина магматичних порід.  
2. Густина метаморфічних порід. 
3. Густина осадових порід. 
4. Вплив природних процесів на зміну густини метаморфічних порід. 
5. Вплив природних процесів на зміну густини магматичних  порід. 
6. Вплив природних процесів на зміну густини осадових порід. 
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Рекомендована література8: 
1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 

геофизика (под ред. Н.Б.Дортман). – М.: Недра, 1984,  – 456 с. – Р.2 
2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с.  Р. 5 
3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с. – Р. 6 
4. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. Р. 8 
5. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90с.  Гл. 
1-2. 

6. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  
Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с. – Р. 2 

7. Кобранова В.М., Пацевич С.Л., Дахнов А.В., Извеков Б.И. Руководство к  
лабораторным  работам  по  курсу  «Петрофизика». – М.: Недра, 1982. – 216 с.  
Р. 6. 

 
 

ТЕМА 2. Ємнісні і фільтраційні параметри в петрофізиці (10 год.) 
 

Лекція 4. Основні ємнісні параметри гірських порід  (2 год.) 
Основні ємнісні параметри гірських порід, одиниці їх виміру. Первинні та 
вторинні пустоти. Розмір та формати пустот. Пустотний склад, структура 
пустотного простору порід. 
Завдання для самостійної роботи. (1 год.)  
Опрацювати теоретичний матеріалу під час підготовки до виконання 
лабораторних робіт. Обробити результати досліджень проникності і пористості 
колекції зразків. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Типи пустот 
2. Види пористості гірських порід. 
3. Структура пустотного простору порід, її характеристики. 

 
Лекція 5.  Проникність. Методики і методи вивчення пористості і 

проникності (2 год.) 
Проникність, лінійний закон фільтрації Дарсі. Абсолютна та відносна фазова 
проникності. Рівняння Козені-Кармана. Методики і методи вивчення пористості 
і проникності. 
Лабораторне заняття 2. (2 год.) 
Дослідження пористості і проникності колекції зразків.  
 
 
 

                                           
8 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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Лекція 6.  Методики і методи вивчення структури пустотного простору 
зразків. Пористість і проникність мінералів та гірських порід (2 год.) 

Методики і методи вивчення структури пустотного простору зразків. Методи 
напівпроникної мембрани, ртутної і водної порометрії, капілярометричних 
досліджень із використанням центрифугування, адсорбції, з оптичними 
засобами та капілярним насиченням зразка люмінофором, електронно-
мікроскопічні,насичення пустотного простору кольоровими смолами, з 
використанням оптичних і електронних мікроскопів 
Пористість і проникність мінералів. Пористість і проникність гірських порід 
різних типів. Залежність густини і пористості осадових гірських порід від 
глибини.  
Завдання для самостійної роботи.  (1 год.) 
Опрацювати теоретичний матеріалу під час підготовки до виконання 
лабораторних робіт. Обробити результати досліджень пористості колекції 
зразків. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Структура пустотного простору порід, її характеристики. 
2. Пористість магматичних порід. 
3. Пористість метаморфічних порід. 
4. Пористість осадових порід. 
5. Залежність густини і пористості осадових гірських порід від глибини. 
6. Проникність, її типи 
7. Методи вивчення проникності 
8. Методи вивчення пористості 
9. Методи вивчення структури пустотного простору. 

Рекомендована література9: 
1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 

геофизика (под. ред. Н.Б.Дортман). – М.: Недра, 1984,  –456 с.  Р. 2. 
2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с.  Р. 3. 
3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с.  Р. 2 – 5, 7. 
4. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590с. – Р. 8 
5. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90с.  Гл. 
1-2. 

6. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  
Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с.  Р. 2. 

7. Нестеренко М. Ю. Петрофізичні основи обгрунтування флюїдонасичення порід-
колекторів. – Київ, 2005. – 224 с. Р. 2 – 4. 

 
 

 

                                           
9 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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ТЕМА 3. Теплові параметри в петрофізиці (6 год.) 
 

Лекція 7. Основні теплові параметри (2 год.) 
Теплопровідність, теплоємність та температуропровідність, одиниці та методи 
їх вимірювання. Теплові властивості мінералів, рідин і рідких вуглеводнів.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Теплопровідність теплоємність та температуропровідність, одиниці їх 

вимірювання 
2. Теплопровідність теплоємність та температуропровідність, методи їх 

вимірювання 
3. Теплопровідність рідин і рідких вуглеводнів.  
4. Теплові властивості мінералів 

 
Лекція 8. Теплові властивості гірських порід. (2 год.) 

Теплові властивості магматичних, метаморфічних та осадових порід. 
Теплопровідність, теплоємність та температуропровідність, методи їх 
вимірювання.  
Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 
 Підготувати розгорнутий реферат на тему: Теплові властивості мінералів. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Теплопровідність осадових порід 
2. Теплопровідність метаморфічних порід 
3. Теплопровідність магматичних порід 

Рекомендована література10: 
1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 

геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с.  Р. 6. 
2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с.  – Р. 9. 
3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с. – Р. 9. 
4. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90с.  Гл. 
4. 

5. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 
курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590с.  – Р. 8. 

6. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  
Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с. – Р. 6. 

 
Контрольні  запитання  до  змістового  модуля 1 

 
1. Визначення терміну "петрофізика". Мета і задачі петрофізичних досліджень. 
2. Відбір зразків гірських порід і руд у польових умовах. 
3. Густина хімічних елементів і мінералів. 
4. Густина магматичних порід.  
5. Густина метаморфічних порід. 
6. Густина осадових порід. 

                                           
10 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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7. Методи визначення густини гірських порід в лабораторних умовах. 
8. Вплив природних процесів на зміну густини метаморфічних порід. 
9. Вплив природних процесів на зміну густини магматичних  порід. 
10. Вплив природних процесів на зміну густини осадових порід. 
11. Типи пустот 
12. Види пористості гірських порід. 
13. Структура пустотного простору порід, її характеристики. 
14. Пористість магматичних порід. 
15. Пористість метаморфічних порід. 
16. Пористість осадових порід. 
17. Залежність густини і пористості осадових гірських порід від глибини. 
18. Проникність, її типи 
19. Методи вивчення проникності 
20. Методи вивчення пористості 
21. Методи вивчення структури пустотного простору. 
22. Теплопровідність теплоємність та температуропровідність, одиниці їх 

вимірювання 
23. Теплопровідність теплоємність та температуропровідність, методи їх 

вимірювання 
24. Теплопровідність осадових порід 
25. Теплопровідність метаморфічних порід 
26. Теплопровідність магматичних порід 
27. Теплопровідність рідин і рідких вуглеводнів.  
28. Теплові властивості мінералів 

 
Рекомендована література до модуля 111: 

1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 
геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с.  

2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 
Недра, 1991. – 368 с. . 

3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с.  
4. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90с.  Гл. 
4. 

5. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 
курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590с.   

6. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  
Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с.  

7. Нестеренко М. Ю. Петрофізичні основи обгрунтування флюїдонасичення порід-
колекторів. – Київ, 2005. – 224 с.  

 
 
 

                                           
11 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
АКУСТИЧНІ І ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

  
ТЕМА 4. Акустичні і пружні параметри гірських порід, методи їх 

визначення. (12 год.) 
 

Лекція 9. Основні акустичні і пружні параметри гірських порід (2 год.) 
Основні акустичні і пружні параметри гірських порід, одиниці виміру. Основні 
акустичні і пружні параметри гірських порід, одиниці виміру. Пружні модулі, 
одиниці виміру. Співвідношення між пружними модулями та швидкостями 
пружних хвиль в ідеально-пружних ізотропних середовищах. Вплив глибини 
залягання порід та насичення на пружні і акустичні властивості порід.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Основні акустичні і пружні параметри гірських порід 
2. Співвідношення між пружними характеристиками та вплив на них глибини 

залягання порід і насичення. 
 

Лекція 10. Методики і методи вивчення акустичних і пружних 
властивостей та пружної анізотропії порід (2 год.) 

Статичні та динамічні методи вимірювання пружних характеристик 
мінералів та гірських порід. Методики і методи вивчення акустичних 
властивостей та пружної анізотропії порід: метод ортогональних напрямків; 
метод сфери; акустополяризаційний метод; інваріантно-поляризаційний метод 
Лабораторне заняття 3. (2 год.) 
 Дослідження швидкостей пружних хвиль колекції зразків. 
Завдання для самостійної роботи.  (2 год.) 
 Підготувати розгорнутий реферат на тему: Акустичні властивості мінералів. 
Обробити результати досліджень акустичних властивостей колекції зразків. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Швидкість пружних хвиль і  пружні модулі хімічних елементів і мінералів. 
2. Методи визначення пружних властивостей гірських порід. 
3. Анізотропія пружних характеристик гірських порід. 
4. Методи визначення анізотропних пружних властивостей гірських порід 

 
Лекція 11. Акустичні властивості гірських порід і мінералів (2 год.) 

Швидкості пружних хвиль і пружні модулі хімічних елементів та мінералів. 
Пружність метаморфічних, магматичних і осадових гірських порід.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Швидкість пружних хвиль і  пружні модулі хімічних елементів і мінералів. 
2. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі метаморфічних порід. 
3. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі магматичних порід. 
4. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі осадових порід. 
5. Залежність пружної характеристики магматичних і метаморфічних порід від 

їхнього складу і будови. 
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Лекція 12. Вплив ємнісних властивостей на акустичні і пружні параметри 
(2 год.) 

Вплив складу пустотного наповнювача і структури пустотного простору на 
акустичні і пружні параметри. Анізотропія пружних властивостей. Визначення 
впливу пористості на швидкості пружних хвиль. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Вплив складу пустотного наповнювача і структури пустотного простору на 

пружні параметри.  
2. Вплив глибини залягання порід на пружні параметри.  
3. Вплив пористості і структури пустотного простору на швидкість пружних 

хвиль. 
4. Вплив пористості і складу пустотного наповнювача на швидкість пружних 

хвиль. 
Рекомендована література12: 

1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 
геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с. – Р. 3. 

2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 
Недра, 1991. – 368 с. – Р. 12.   

3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с. – Р. 13 
4. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590с. – Р. 8. 
5. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  

Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с. – Р. 3. 
6. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90с. –  
Гл. 3. 

7. Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз . ВПЦ «Київ. 
ун-т», 2011, 365 с. – Гл. 5. 

 
 

ТЕМА 5. Основні електричні властивості гірських порід, методики їх 
досліджень. (9 год.) 

Лекція 13. Основні електричні параметри (2 год.) 
Основні електричні параметри, одиниці їх вимірювання. Питомий опір і 

електрична провідність. Поляризаційні властивості порід. Діелектричні втрати, 
тангенс кута діелектричних втрат. Електрохімічні процеси в гірських породах. 
Природні потенціали. П’єзоелектричний ефект. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Питомий електричний опір хімічних елементів і мінералів. 
2. Природна і викликана поляризація гірських порід. 
3. Природа викликаної поляризації в гірських породах.  
4. Електрохімічні процеси в гірських породах  
5. Діелектричні втрати, тангенс кута діелектричних втрат.. 

 

                                           
12 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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Лекція 14. Методи вивчення електричних властивостей зразків (2 год.)  
Методи вивчення електричних властивостей зразків. Вплив на значення 

питомого електричного опору температурного та фактору тиску. Електрична 
анізотропія. Електричні властивості хімічних елементів і мінералів.  
Лабораторне заняття 4. (2 год.) 
Дослідження питомого електричного опору колекції зразків. 
Завдання для самостійної роботи. (1 год.) 
Обробити результати досліджень електричних властивостей колекції зразків, вивчити 
залежності електричних властивостей від пористості зразків. Підготувати розгорнутий 
реферат на тему: Електричні властивості мінералів, природа її виникнення. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Питомий електричний опір хімічних елементів і мінералів. 
2. Визначення питомого електричного опору гірських порід на зразках. 
3. П'єзоелектричний ефект мінералів. 
4. Як поділяють мінерали за природною електропровідністю?  
5. П'єзоелектричний ефект мінералів. 

 
Лекція 15. Електричні властивості гірських порід (2 год.) 

Електропровідність пластових вод. Електричні властивості метаморфічних, 
магматичних, осадових гірських порід. Залежність електричних властивостей 
від мінерального складу та насиченості порід. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Діелектрична проникність гірських порід. 
2. Питомий електричний опір гірських порід різних генетичних типів і складу. 
3. П'єзоелектричний ефект гірських порід. 
4. Залежність електропровідності гірських порід від температури і тиску  
5. Як питомий електричний опір залежить від ємнісних властивостей осадових 

гірських порід? 
6. П'єзоелектричний ефект гірських порід. 

Рекомендована література13: 
1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 

геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с. – Р. 5. 
2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с. – Р. 7. 
3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с. – Р. 8. 
4. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590с. – Р. 8. 
5. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  

Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с. – Р. 5. 
6. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90с.  Гл. 
6. 

 
 

                                           
13 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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Контрольні запитання  до змістового модуля 2 
1. Швидкість пружних хвиль і  пружні модулі хімічних елементів і 

мінералів. 
2. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі метаморфічних порід. 
3. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі магматичних порід. 
4. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі осадових порід. 
5. Залежність пружної характеристики магматичних і метаморфічних 

порід від їхнього складу і будови. 
6. Методи визначення пружних властивостей гірських порід. 
7. Анізотропія пружних характеристик гірських порід. 
8. Методи визначення анізотропних пружних властивостей гірських порід 
9. Співвідношення між пружними характеристиками та вплив на них 

глибини залягання порід і насичення. 
10. Вплив складу пустотного наповнювача і структури пустотного 

простору на пружні параметри.  
11. Вплив глибини залягання порід на пружні параметри.  
12. Вплив пористості і структури пустотного простору на швидкість 

пружних хвиль. 
13. Вплив пористості і складу пустотного наповнювача на швидкість 

пружних хвиль. 
14. Питомий електричний опір хімічних елементів і мінералів. 
15. Визначення питомого електричного опору гірських порід на зразках. 
16. Діелектрична проникність мінералів і гірських порід. 
17. Природна і викликана поляризація гірських порід. 
18. Питомий електричний опір осадових гірських порід різних генетичних 

типів і складу. 
19. Питомий електричний опір метаморфічних гірських порід різних 

генетичних типів і складу. 
20. Питомий електричний опір магматичних гірських порід різних 

генетичних типів і складу. 
21. П'єзоелектричний ефект мінералів і гірських порід. 
22. Як поділяють гірські породи та мінерали за природною 

електропровідністю?  
23. Залежність електропровідності гірських порід від температури і тиску  
24. Як питомий електричний опір залежить від ємнісних властивостей 

осадових гірських порід? 
25. П'єзоелектричний ефект мінералів і гірських порід. 
26. Природа викликаної поляризації в гірських породах.  
27. Діелектрична провідність гірських порід різних за генетичними 

типами.  
28. Електрохімічні процеси в гірських породах  
29. Діелектричні втрати, тангенс кута діелектричних втрат.. 
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Рекомендована література до модулю 214: 
1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 

геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с.  
2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с.. 
3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с.  
4. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590с.  
5. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  

Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с.  
6. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90с.   

7. Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз . ВПЦ «Київ. 
ун-т», 2011, 365 с. 

 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  33  
МАГНІТНІ ТА РАДІОАКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД. 

ПЕТРОФІЗИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

ТЕМА 6. Магнітні властивості мінералів та гірських порід, методи їх 
вимірювання (10 год.). 

Лекція 16. Основні петромагнітні параметри, методи їх вимірювання  
(2 год.) 

Основні петромагнітні параметри. Методи вимірювання магнітної 
сприйнятливості, величини і напрямку природної залишкової намагніченості Jn, 
стабільності вектору Jn, точки Кюрі, намагніченості насичення і коерцитивної 
сили. 

Лабораторне заняття 5. (2 год.) 
Дослідження магнітних властивостей колекції зразків. 
Контрольні запитання та завдання  

1. Основні петромагнітні параметри, одиниці їх виміру. 
2. Методи визначення магнітних властивостей гірських порід і мінералів. 
 
Лекція 17. Магнітні властивості мінералів та гірських порід (2 год.) 
Магнітні властивості мінералів та гірських порід. Вивчення зв’язку між 

магнітною сприйнятливістю і хімічним складом порід. Палеомагнітні 
дослідження 
Завдання для самостійної роботи.  (4 год.) 
 Підготувати розгорнутий реферат на тему: Магнітні властивості мінералів, 
природа її виникнення. Обробити результати досліджень магнітних 
властивостей колекції зразків. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Магнітні властивості магматичних порід, їх природа. 

                                           
14 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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2. Магнітні властивості метаморфічних порід, їх природа. 
3. Магнітні властивості осадових порід, їх природа. 
4. Магнітні властивості мінералів, їх природа. 
5. Ззв’язок між магнітною сприйнятливістю і хімічним складом порід. 
6. Поясніть явище збереження залишкового намагнічення в мінералах і гірських 

породах. 
7. Як поділяються хімічні елементи за магнітними властивостями? 

Рекомендована література15: 
1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 

геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с. – Р. 4. 
2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с. – Р.8.  
3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с. – Р. 10. 
4. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590с. – Р. 8 
5. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  

Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с. – Р. 4. 
6. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90с.  – 
Гл. 5. 

 
 
ТЕМА 7. Радіоактивні властивості мінералів та гірських порід, методи їх 

вимірювання (8 год.). 
Лекція 18. Вміст радіоактивних елементів в гірських породах і мінералах 

(2 год.) 
Одиниці вимірювання радіоактивності і іонізуючих випромінювань. 

Радіоактивність мінералів. Вміст радіоактивних елементів в магматичних, 
метаморфічних та осадових породах. 
Лабораторне заняття 6. (2 год.) 

 Визначення радіоактивності колекції зразків.  
Завдання для самостійної роботи.  (2 год.) 
 Підготувати розгорнутий реферат на тему: Природа виникнення 
радіоактивності, радіоактивні властивості мінералів. Обробити результати 
досліджень радіоактивних властивостей колекції зразків. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Види природної радіоактивності. 
2. Радіоактивність хімічних елементів і мінералів. 
3. Радіоактивність магматичних гірських порід. 
4. Природна гамма-активність осадових гірських порід. 
5. Радіоактивність метаморфічних гірських порід. 

 
 
 

                                           
15 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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Лекція 19. Визначення радіоактивності гірських порід. (2 год.) 
Визначення радіоактивності зразків. Групи лабораторних методів: фізичні; 
фізико-хімічні; фотографічні. Методи безпосереднього визначення вмісту 
окремих радіоактивних елементів. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Визначення радіоактивності зразків. Групи лабораторних методів.  
2.Методи безпосереднього визначення вмісту окремих радіоактивних елементів. 
 

Рекомендована література16: 
1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 

геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с. – Р. 7. 
2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с. – Р.9. 
3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с. – Р. 11-12. 
4. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590 с. – Р. 8 
5. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канайкин В.С., Номоконова Г.Г.   Петрофизика.  

Учебник для  ВУЗов.– Томск.– Изд-во Томского ун–та, 1997.  – 462 с. – Р. 7 
6. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90 с.  – 
Гл. 7. 

 
ТЕМА 8. Петрофізична класифікація гірських порід. Перспективи 

розвитку нових методів петрофізичних досліджень (8 год.) 
 

Лекція 20. Класифікація гірських порід за петрофізичними параметрами  
Особливості комплексної класифікації петрофізичних даних  (2 год.) 

 Класифікація гірських порід за атомною природою, густиною, пружними, 
магнітними, електричними властивостями і за радіоактивністю. Особливості 
комплексної класифікації за петрофізичними і геологічними даними. Фізичні 
властивості пластових вод, нафти і газу. 
 
Лабораторне заняття 7 (2 год.) 
Статистична обробка даних визначення лабораторних фізичних властивостей 
колекції гірських порід (кореляційні зв'язки). 
Завдання для самостійної роботи. (2 год.) 
 Опрацювання теоретичного матеріалу під час підготовки до виконання 
лабораторних робіт. Підготовка розгорнутого реферату на тему: Використання 
петрофізичних зв’язків для геологічної інтерпретації при пошуках нафти і газу. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Статистична обробка даних визначення фізичних властивостей гірських порід 

(розподіл петрофізичних груп).  
2. Класифікація гірських порід за атомною природою. 
3. Класифікація гірських порід за густиною. 

                                           
16 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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4. Класифікація гірських порід за пружними властивостями. 
5. Класифікація гірських порід магнітними властивостями. 
6. Класифікація гірських порід за електричними. 
7. Класифікація гірських порід за радіоактивністю. 
8. Взаємозв’язки між фізичними параметрами гірських порід.  
9. Використання петрофізичних зв’язків для геологічної інтерпретації при 

пошуках нафти і газу.  
10. Класифікація гірських порід за атомною природою, густиною, пружними, 

магнітними, електричними властивостями і за радіоактивністю 
 
Лекція 21. Перспективи розвитку нових методів петрофізичних досліджень 

(2 год.) 
Петрофізичні моделі для інтерпретації даних геофізичних методів дослідження 
свердловин. Перспективи розвитку нових методів петрофізичних досліджень та 
інтерпретації результатів. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Які можуть використовуватися петрофізичні моделі для інтерпретації даних 

геофізичних методів. 
2. Перспективи розвитку нових методів петрофізичних досліджень. 

Рекомендована література17: 
1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 

геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с. – Р. 10. 
2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с. – Р. 13-14. 
3. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590 с. – Р. 8. 
4. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90 с.   – 
Гл. 8. 

5. Нестеренко М. Ю. Петрофізичні основи обгрунтування флюїдонасичення порід-
колекторів. – Київ, 2005. – 224 с. – Р. 3-4. 

 
 

Контрольні запитання  до змістового модуля 3 
 

1. Основні петромагнітні параметри, одиниці їх виміру. 
2. Магнітні властивості магматичних порід, їх природа. 
3. Магнітні властивості метаморфічних порід, їх природа. 
4. Магнітні властивості осадових порід, їх природа. 
5. Магнітні властивості мінералів, їх природа. 
6. Методи визначення магнітних властивостей гірських порід і мінералів. 
7. Ззв’язок між магнітною сприйнятливістю і хімічним складом порід. 
8. Як поділяються хімічні елементи за магнітними властивостями? 

                                           
17 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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9. Поясніть явище збереження залишкового намагнічення в мінералах і 
гірських породах. 

10. Вплив температури на магнітні властивості мінералів і гірських порід. 
11. Палеомагнетизм гірських порід. 
12. Види природної радіоактивності. 
13. Радіоактивність хімічних елементів і мінералів. 
14. Радіоактивність магматичних гірських порід. 
15. Природна гамма-активність осадових гірських порід. 
16. Радіоактивність метаморфічних гірських порід. 
17. Визначення радіоактивності зразків. Групи лабораторних методів.  
18. Методи безпосереднього визначення вмісту окремих радіоактивних 

елементів. 
19. Статистична обробка даних визначення фізичних властивостей гірських 

порід (розподіл петрофізичних груп).  
20. Класифікація гірських порід за атомною природою, густиною, пружними, 

магнітними, електричними властивостями і за радіоактивністю. 
21. Класифікація гірських порід за атомною природою. 
22. Класифікація гірських порід за густиною. 
23. Класифікація гірських порід за пружними властивостями. 
24. Класифікація гірських порід магнітними властивостями. 
25. Класифікація гірських порід за електричними. 
26. Класифікація гірських порід за радіоактивністю. 
27. Взаємозв’язки між фізичними параметрами гірських порід.  
28. Використання петрофізичних зв’язків для геологічної інтерпретації при 

пошуках нафти і газу. 
29. Перспективи розвитку нових методів петрофізичних досліджень. 

 
Рекомендована література до змістовного модулю 318: 

1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник 
геофизика. – М.: Недра, 1984,  –456 с.  

2. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с.  
3. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: 

Недра, 1991. – 368 с.  
4. Толстой М.І., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В., Гожик А.П. Загальний 

курс геофізичних методів розвідки: Підручник для вузів. 590 с.  
5. Хамидуллина Г.С. Петрофизика: пособие для самостоятельного изучения 

лекционного курса слушателей повышения квалификации специальности 
«Геофизика». – Казань: Казанский государственный университет, 2009. 90 с.  

6. Нестеренко М. Ю. Петрофізичні основи обгрунтування флюїдонасичення порід-
колекторів. – Київ, 2005. – 224 с.  

 
 

 

                                           
18 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
 

7. Визначення терміну "петрофізика". Мета і задачі петрофізичних 
досліджень. 

8. Відбір зразків гірських порід і руд у польових умовах. 
9. Густина хімічних елементів і мінералів. 
10. Густина магматичних порід.  
11. Густина метаморфічних порід. 
12. Густина осадових порід. 
13. Методи визначення густини гірських порід в лабораторних умовах. 
14. Вплив природних процесів на зміну густини метаморфічних порід. 
15. Вплив природних процесів на зміну густини магматичних  порід. 
16. Вплив природних процесів на зміну густини осадових порід. 
17. Типи пустот 
18. Види пористості гірських порід. 
19. Структура пустотного простору порід, її характеристики. 
20. Пористість магматичних порід. 
21. Пористість метаморфічних порід. 
22. Пористість осадових порід. 
23. Залежність густини і пористості осадових гірських порід від глибини. 
24. Проникність, її типи 
25. Методи вивчення проникності 
26. Методи вивчення пористості 
27. Методи вивчення структури пустотного простору. 
28. Теплопровідність теплоємність та температуропровідність, одиниці їх 

вимірювання 
29. Теплопровідність теплоємність та температуропровідність, методи їх 

вимірювання 
30. Теплопровідність осадових порід 
31. Теплопровідність метаморфічних порід 
32. Теплопровідність магматичних порід 
33. Теплопровідність рідин і рідких вуглеводнів.  
34. Теплові властивості мінералів 
35. Основні акустичні і пружні параметри гірських порід 
36. Співвідношення між пружними характеристиками та вплив на них 

глибини залягання порід і насичення. 
37. Швидкість пружних хвиль і  пружні модулі хімічних елементів і 

мінералів. 
38. Методи визначення пружних властивостей гірських порід. 
39. Анізотропія пружних характеристик гірських порід. 
40. Методи визначення анізотропних пружних властивостей гірських порід 
41. Швидкість пружних хвиль і  пружні модулі хімічних елементів і 

мінералів. 
42. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі метаморфічних порід. 
43. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі магматичних порід. 
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44. Швидкість пружних хвиль  і пружні модулі осадових порід. 
45. Залежність пружної характеристики магматичних і метаморфічних порід 

від їхнього складу і будови. 
46. Вплив складу пустотного наповнювача і структури пустотного простору 

на пружні параметри.  
47. Вплив глибини залягання порід на пружні параметри.  
48. Вплив пористості і структури пустотного простору на швидкість пружних 

хвиль. 
49. Вплив пористості і складу пустотного наповнювача на швидкість 

пружних 
50. Питомий електричний опір хімічних елементів і мінералів. 
51. Визначення питомого електричного опору гірських порід на зразках. 
52. Діелектрична проникність мінералів і гірських порід. 
53. Природна і викликана поляризація гірських порід. 
54. Питомий електричний опір осадових гірських порід різних генетичних 

типів і складу. 
55. Питомий електричний опір метаморфічних гірських порід різних 

генетичних типів і складу. 
56. Питомий електричний опір магматичних гірських порід різних 

генетичних типів і складу. 
57. П'єзоелектричний ефект мінералів і гірських порід. 
58. Як поділяють гірські породи та мінерали за природною 

електропровідністю?  
59. Залежність електропровідності гірських порід від температури і тиску  
60. Як питомий електричний опір залежить від ємнісних властивостей 

осадових гірських порід? 
61. П'єзоелектричний ефект мінералів і гірських порід. 
62. Природа викликаної поляризації в гірських породах.  
63. Діелектрична провідність гірських порід різних за генетичними типами.  
64. Електрохімічні процеси в гірських породах  
65. Діелектричні втрати, тангенс кута діелектричних втрат.. 
66. Основні петромагнітні параметри, одиниці їх виміру. 
67. Магнітні властивості магматичних порід, їх природа. 
68. Магнітні властивості метаморфічних порід, їх природа. 
69. Магнітні властивості осадових порід, їх природа. 
70. Магнітні властивості мінералів, їх природа. 
71. Методи визначення магнітних властивостей гірських порід і мінералів. 
72. Ззв’язок між магнітною сприйнятливістю і хімічним складом порід. 
73. Як поділяються хімічні елементи за магнітними властивостями? 
74. Поясніть явище збереження залишкового намагнічення в мінералах і 

гірських породах. 
75. Вплив температури на магнітні властивості мінералів і гірських порід. 
76. Палеомагнетизм гірських порід. 
77. Види природної радіоактивності. 
78. Радіоактивність хімічних елементів і мінералів. 
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79. Радіоактивність магматичних гірських порід. 
80. Природна гамма-активність осадових гірських порід. 
81. Радіоактивність метаморфічних гірських порід. 
82. Визначення радіоактивності зразків. Групи лабораторних методів.  
83. Методи безпосереднього визначення вмісту окремих радіоактивних 

елементів. 
84. Статистична обробка даних визначення фізичних властивостей гірських 

порід (розподіл петрофізичних груп).  
85. Класифікація гірських порід за атомною природою, густиною, пружними, 

магнітними, електричними властивостями і за радіоактивністю. 
86. Класифікація гірських порід за атомною природою. 
87. Класифікація гірських порід за густиною. 
88. Класифікація гірських порід за пружними властивостями. 
89. Класифікація гірських порід магнітними властивостями. 
90. Класифікація гірських порід за електричними. 
91. Класифікація гірських порід за радіоактивністю. 
92. Взаємозв’язки між фізичними параметрами гірських порід.  
93. Використання петрофізичних зв’язків для геологічної інтерпретації при 

пошуках нафти і газу. 
94. Перспективи розвитку нових методів петрофізичних досліджень. 
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7.  
 
 
 фундаментальних, базових джерел 
 
 
 
В тому числі й інтернет ресурси 
 
 
 

 


