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ВСТУП 
Навчальна дисципліна _Науко-дослідний практикум_____ 

                  (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр» галузі знань природничі науки 
      (зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 

з напряму підготовки - 8.04010303 – геофізика , спеціальності «геофізика», 
          (шифр і назва напряму підготовки)   (шифр і назва спеціальності) 

Дана дисципліна                                нормативна                                                     .        
      (нормативна, за вибором) 
 за спеціальністю (спеціалізацією) Блок «Геофізика». 
   (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у І–му семестрі на першому курсі магістратури в обсязі – 324 год (102 години –  
лабораторні заняття,  222  годин – самостійна робота). 2 
          (зазначається загальний обсяг) 
(9.0 кредита ECTS3) зокрема: лабораторні 102 год,  самостійна робота – 222 год. У курсі 
передбачено _3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна 
– заліком. 
 
Структура курсу  

Науково-дослідний практикум є спец.курсом для підготовки фахівців за 
ОКР “магістр геофізики”, що викладається на 1 курсі (маг) у І-му семестрі в 
обсязі  годин (102 години –  лабораторних заняття,  222  годин – самостійна 
робота). Закінчується заліком. За умови успішного опанування дисципліни 
студенту присвоюється 9 кредитів  ЕСТS. 

Дана програма орієнтована на підготовку студентів, що навчаються за 
спеціалізацією  “геофізика”. 

Мета  дисципліни – глибоке оволодіння студентами навиками 
самостійних наукових досліджень на сучасному рівні досягнень світової 
сейсмоакустики, загальних фундаментальних знань про сучасні методи аналізу 
геолого-геофізичної інформації при пошуках та розвідці покладів вуглеводнів, 
визначення ключових питань щодо просторових геолого-геофізичних моделей, 
визначення ключових питань щодо застосування акустичної інверсії з ціллю 
визначення зон покращених колекторських властивостей та літологічної 
обстановки досліджуваного об’єкту. 

Завдання – оволодіння сучасною методологією і методами наукових 
досліджень. Вони включають постановку і розв’язок теоретичних і прикладних 
задач сейсмоакустики, побудови геолого-геофізичних моделей, вирішення задачі 
сейсмічної інверсії та визначення основних ключових етапів вирішення 
поставлених задач. 

Предмет науково-дослідного практикуму є розв’язок прямих і оберненних 
задач геофізики з метою вирішення фундаментальних і прикладних науково-

                                                 
2 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
3 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



дослідних задач та застосування нових інформаційних технологій та методів 
комп’ютерної обробки при інтерпретації сейсмічних даних. 

Вимоги до знань та вмінь. 
Після вивчення навчальної дисципліни  студенти повинні не лише знати, але 

і володіти: 
1) сучасними методами сейсмоакустичних досліджень при вирішенні 

фундаментальних і прикладних задач.  
2) одержати практичні навички і досвід, які забезпечать в подальшій 

діяльності: 
- вміння ставити і вирішувати  теоретичні і прикладні задачі сейсмоакустики; 
- вміння застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення 
сейсмоакустичних  задач; 
- вміння шляхом узагальнення і аналізу одержаних результатів формулювати 
нові знання і оцінювати їх прикладне значення. 
3) освоїти поняття побудови кубу акустичного імпедансу на основі 

детерміністичної інверсії та кубів петрофізичних властивостей на основі інверсії 
із застосуванням нейронних мереж.  

4) освоїти поняття побудови просторової геолого-геофізичної моделі 
нафтогазового родовища, вивчити нові  підходи до прогнозування пласта за 
допомогою геостатистики. 

Студент повинен мати глибокі знання з: 
• теорії  розповсюдження пружних хвиль при вирішенні прямих і зворотних 

задач сейсмоакустики; 
• основні сейсмоакустичні моделі, що застосовуються при дослідженні  

геологічного середовища на різних структурних рівнях; 
• методи розв’язку прямих і зворотних задач сейсмоакустики; 
• засоби сучасної комп’ютерної обробки та інтерпретації даних 

сейсмоакутики;. 
• основні тенденції розвитку  методів  сучасної сейсмоакустики. 
• Теорію детерміністичної інверсії сейсмічних даних; 
• Теорію стохастичної інверсії геофізичних даних; 
•  Методів отримання кубів акустичного імпедансу; 
• Методів отримання кубів заданих петрофізичних параметрів; 
• Побудови комплексних геолого-геофізичні моделі родовищ вуглеводнів; 
• Методів аналізу отриманих геолого-геофізичних результатів та їх 

інтерпретації 
Студент повинен вміти: 

• Ставити і вирішувати теоретичні і прикладні задачі сейсмоакустики  
геологічного середовища; 

• визначати ефективні пружні і акустичні властивості  геологічного 
середовища на різних структурних рівнях досліджень; 



• ставити і розв’язувати задачі інверсії сейсмоакустичних параметрів; 
• проводити комплексну  інтерпретацію  одержаних результатів; 
• застосовувати методи сейсмоакустики при вирішенні  прикладних задач. 
• Застосовувати методи сейсмічної інверсії при вирішенні задач пошуків і 

розвідки родовищ вуглеводнів; 
• Застосовувати методи геостатичтики при побудові моделей розподілу 

петрофізичних властивостей геологічного розрізу. 
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. 

Спеціальна навчальна дисципліна “Науково-дослідницький практикум” є 
складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня “магістр” за напрямком “Геофізика”. Для студентів спеціальності 
“Геофізика” ця дисципліна є спецпредметом, який поглиблює і розширює базові 
знання з нормативного       курсу «Сейсмоакустика», «Математична обробка 
сейсмічних даних», Сейсмометрія»  і являється  його  логічним продовженням. 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами. Науково-дослідний практикум тісно 
пов'язаний з такими дисциплінами як «Математична обробка сейсмічних даних», 
«Сейсмометрія».  

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 – 12, у 

змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 13 – 18. Обов’язковим для іспиту/заліку є захист практичних робіт та 
написання 3-х модульних контрольних робіт. 

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

Оцінювання за формами контролю4: (як приклад) 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  

Min. – 0 
балів 

Max. – 
20 бали 

Min. – 
0 бали 

Max. – 
20 
балів 

Min. – 
0 бали 

Max. – 20 
балів 

Усна відповідь 0 5 0 5 0 5 
Доповнення 0 5 0 5 0 5 

Тест 1 0 5     
Тест 2   0 5   
Тест 3       

Модульна контрольна 
робота 1 

0 5     

Модульна контрольна 
робота 2 

  0 5   

Модульна контрольна 
робота 3 

    0 5 
„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

                                                 
4 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  



Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – _60__ балів для одержання іспиту/заліку обов’язково (слід зазначити умови, які висуває 
лектор). 

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 

іспит / залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум    0      __0___ __0___ 22 /_0_ 60 
Максимум __20__ __20__ __20__ 40/_60__ 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    

За 100 – бальною 
шкалою 

За 
національною 

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

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 



Система контролю знань та умови складання іспиту. Науково-
дослідний практикум оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона 
складається з 3 (троьх) змістовних модулів. В межах кожного змістовного 
модуля передбачені наступні форми поточного контролю:  захист виконаних 
лабораторних робіт. Максимальна кількість балів, що може бути набрана в 
кожному із змістових модулів наведена в наступній таблиці: 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю за три змістові 
модулі студент отримав середню арифметичну кількість балів, яка є меншою 
за 36 («незадовільно» за шкалою відповідності), то студент вважається 
таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з 
дисципліни “Науково дослідний практикум”. 

Залік проводиться після першого семестру згідно навчального плану. 
Максимальна кількість балів, що може набрати студент – 100. 
. 
 При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75-84 – «добре»; 
85-89 – «добре» («дуже добре»); 
90-100 – відмінно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

Кількість   годин 
№ 

Назва теми науково-дослідної 
лабораторної роботи  Лекції 

Лабораторні 
роботи 

Самостійна 
робота 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  1 
Дослідження пружних постійних геологічного середовища. Просторове геологічне 

моделювання. Імпорт геолого-геофізичних даних в програмні продукти. 
 Вступ до предмету    

 

Тема 1. Дослідження закономірностей зміни 
ефективних пружних постійних і швидкостей 
пружних хвиль  гірських порід в умовах 
високих тисків і температур.   

- 4 7 

 
Тема 2. Дослідження природи сейсмічних 
границь земної кори 

- 4 7 

 
Тема 3. Дослідження  мінералогічного і 
хімічного складу земної кори за даними 
інверсії сейсмоакустичних даних.  

- 4 7 

 
Тема 4. Дослідження ефективних нелінійних 
пружних постійних тріщинуватого 
геологічного секредовища 

- 4 6 

 
Тема 5. Технологія просторового геолого-
геофізичного моделювання нафтогазового 
родовища. 

- 4 13 

 

Тема 6. Імпорт даних. Імпортування відбивок 
свердловин. Імпортування 2Д, 3Д сейсмічних 
даних. Імпорт даних з іншого проекту. 
Контроль якості імпортованих даних. 
Візуалізація сейсмічних даних 

- 5 13 

 Модульна контрольна робота №1    
 Разом   25 53 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  2 
Основи інтерпретації сейсмічних та каротажних даних. Підрахунок запасів та побудова 

просторової моделі. 

 

Тема 7. Інтерпретація сейсмічних даних. 
Створення робочого потоку для 
інтерпретації. Автоматична та ручна 
інтерпретація. Інтерпретація тектонічних 
порушень. 

- 6 14 

 
Тема 8. Кореляція свердловин. Створення 
фаціального каротажу. Редагування та 
створення розбивок свердловин. 

- 6 14 

 Тема 9. Технологія Pillar Gridding. - 5 14 

 
Тема 10. Створення горизонтів. Домени 3Д 
гріду. Глибинне перетворення. Створення 
швидкісної моделі. 

- 5 14 



 
Тема 11. Створення зон. Моделювання 
геометричних властивостей. Петрофізичне 
моделювання. 

- 10 15 

 
Тема 12. Розрахунок контактів між 
флюїдами. Підрахунок запасів. Просторова 
модель родовища. 

- 6 14 

 Модульна контрольна робота №2    
 Разом   40 85 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  3 
Інверсія сейсмічних даних. Кореляція сейсмічних та даних ГДС. Створення проекту. 

 

Тема 13. Акустична інверсія сейсмічних 
даних. Основні поняття сейсмічної інверсії 
на основі згорточної моделі геологічного 
середовища. 

- 4 14 

 
Тема 14. Комп'ютерні технології інверсії 
сейсмічних даних. 

- 4 14 

 
Тема 15. Створення синтетичних сейсмічних 
розрізів із застосуванням даних ГДС. 

- 4 14 

 
Тема 16. Корелювання сейсмічних даних та 
даних ГДС для виконання інверсійних 
перетворень. 

- 4 14 

 
Тема 17. Отримання петрофізичних 
параметрів із застосуванням сейсмічних 
інверсійних перетворень. 

- 4 14 

 

Тема 18. Створення проекту за реальними 
сейсмічними даними, виконання сейсмічної 
інверсії з метою визначення зон з 
покращеними колекторськими 
властивостями. 

- 15 14 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I 

Дослідження пружних постійних геологічного середовища. Просторове геологічне 

моделювання. Імпорт геолого-геофізичних даних в програмні продукти. 

 Тема 1. Науково-дослідна лабораторна робота №1 «Дослідження 

закономірностей зміни ефективних пружних постійних і швидкостей пружних 

хвиль в умовах тиску і температур  (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (7 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із проблематики 

досліджень особливостей зміни швидкостей в залежності від змін тиску 

і температур. 

2. Побудуйте графіки залежності швидкості від тиску та температур для 

осадових і магматичних порід. 

3. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Як змінюються швидкості розповсюдження пружних хвиль в залежності 

зі зміни тиску? 

2. Які основні геологічні фактори впливають на зміну швидкості 

розповсюдження пружних хвиль у породах. 

 
Рекомендована література 

1) Продайвода Г.Т.Основи сейсмоакустики.К.:Київськ.університет.2001.296 с. 
2) Александров К.С.,Продайвода Г.Т. Анизотропия упругих свойств 
минералов и горных пород.Новосибирск: Изд.СО РАН. 2000,354 с. 

3) Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних природних процесів. 
Київ:ВПЦ»Київськ. Ун-т». 2004.236 с.  

4) Федоров Ф.И.Теория упругих волн в кристалах. М.:Наука,1965,386 с. 
5) Уайт Дж. Возбуждение и распространение сейсмически14х волн. М.: 
Наука, 1986, 261 с. 

 

 Тема  2.  Науково-дослідна лабораторна робота №2» Дослідження 

природи сейсмічних границь земної кори».(4 год.)  

Завдання для самостійної роботи (7 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із 

проблематики глибинних досліджень геологічного середовища методами 

сейсморозвідки.  



2. Промоделюйте відбиваючі сейсмічні границі із застосуванням 

методів повно хвильового моделювання. 

3. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Що таке сейсмічна границя, якими властивостями вона 

характеризується? 

2. Які основні методи вивчення природи сейсмічних границь. 
Рекомендована література 

1) Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики. К.:Київськ.університет.2001.296 с. 
2) Александров К.С.,Продайвода Г.Т. Анизотропия упругих свойств минералов и 
горных пород.Новосибирск: Изд.СО РАН. 2000,354 с. 

3) Чесноков Е.М. Сейсмическая анизотропия матнии Земли.М.: Наука,1977,144 с. 
4) Распространение объемных волн и методы расчета волновых полей в 
анизотропных упругих средах. Под. Ред. Петрашень Г.И. Л.: Наука,1984, 282 с. 

5) Продайвода Г.Т.,Вижва С.А.,Безродна І.М.,Продай вода Т.Г.Геофізичні 
методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу.К.:ВПЦ»Київськ. Ун-
т»,2011-367 с. 

6) Продайвода Г.Т.,Вижва С.А,Безродний Д.А.,Безродна І.М..Акустичний 
текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя. 
К.:ВПЦ»Київськ.ун-т».2011.-368 с. 

 

 Тема 3. Науково-дослідна лабораторна робота №3 «Дослідження 

мінералогічного і хімічного складу земної кори за даними інверсії 

сейсмоакустичних даних».(4 год.)  

Завдання для самостійної роботи (7 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із проблематики 

досліджень мінералогічного і хімічного складу земної кори геофізичними 

методами. 

2. Виконайте інверсію сейсмоакустичних даних для основних 

породоутворюючих мінералів. 

3. Підготуйте звіт. 

Контрольні запитання  

1. Які дані сейсмоакустичних досліджень можуть бути використані для 

визначення мінералогічного та хімічного складу земної кори? 

2. Назвіть основні методи інверсії даних сейсмоакустичних досліджень. 
Рекомендована література 



1) Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики. К.:Київськ.університет.2001.296 с. 
2) Александров К.С.,Продайвода Г.Т. Анизотропия упругих свойств минералов 

и горных пород.Новосибирск: Изд.СО РАН. 2000,354 с. 
3) Федоров Ф.И. Теория упругих волн в кристалах. М.: Наука, 1965, 386 с. 
4) Уайт Дж. Возбуждение и распространение сейсмически14х волн. М.: Наука, 

1986, 261 с. 
5) Распространение объемных волн и методы расчета волновых полей в 

анизотропных упругих средах. Под. Ред. Петрашень Г.И.Л.: Наука,1984,282 с. 
6) Продайвода Г.Т.,Вижва С.А,Безродний Д.А.,Безродна І.М..Акустичний 

текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя. 
К.:ВПЦ»Київськ.ун-т».2011.-368 с. 

 

  Тема 4. Науково-дослідна лабораторна робота №4 «Дослідження 

нелінійних ефективних пружних постійних тріщинуватого геологічного 

середовища».(4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (6 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із проблематики 

визначення ефективних пружних постійних у випадку тріщинуватого 

геологічного середовища геофізичними методами 

2. Виконайте інверсію даних сейсмоакустичних досліджень та визначте 

пружні постійні для заданого геологічного середовища. 

3. Підготуйте звіт. 

Контрольні запитання  

1. Що таке симетрія геологічного середовища і як вона зв’язана з 

матрицею пружних постійних. 

2. Ізотропне та анізотропне середовище. Назвіть основні відмінності під 

час аналізу пружних постійних. 
Рекомендована література 

1) Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики. К.:Київськ.університет.2001.296 с. 
2) Федоров Ф.И. Теория упругих волн в кристалах. М.: Наука, 1965, 386 с. 
3) Распространение объемных волн и методы расчета волновых полей в 

анизотропных упругих средах. Под.Ред. Петрашень Г.И. Л.: Наука,1984,282 с. 
4) Продайвода Г.Т.,Вижва С.А.,Безродна І.М.,Продай вода Т.Г.Геофізичні 

методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу.К.:ВПЦ»Київськ. Ун-
т»,2011-367 с. 

5) Продайвода Г.Т.,Вижва С.А,Безродний Д.А.,Безродна І.М..Акустичний 
текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя. 
К.:ВПЦ»Київськ.ун-т».2011.-368 с. 

 

Тема 5. Технологія просторового геолого-геофізичного моделювання 



нафтогазового родовища. (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (13 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із технологій 

просторового геолого-геофізичного моделювання нафтогазових родовищ.  

2. Навчитися працювати з відповідним програмним забезпеченням, зрозуміти 

найбільш важливі опції (параметри) проекту: імпорт та редагування даних, 

візуалізація, інтерпретація сейсмічних даних. 

3. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Основні поняття про геологічні границі та геологічні тіла. 

2. Нафтогазогеологічне районування України. Пастки нафти та газу. 

3. Назвіть основні кроки при побудові родовищ вуглеводнів в сучасних     

          системах (Petrel, RMS, Kingdom). 

4. Фізико-геологічні та петрофізичні моделі в нафтогазовій сейсморозвідці. 
Рекомендована література 

1) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

2) Урупов А. К. Основы трехмерной сейсморазведки / Урупов А. К. – М.: Нефть 
и Газ, 2004. – 584 с. 

3) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и оценке 
месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 384 с. 

4) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: 
Издательство УГГГА, 2002. – 212 с. 

5) Вижва С.А. Сучасні підходи до побудови геолого-геофізичної моделі 
нафтогазових покладів / C.А. Вижва, А.П. Тищенко // Вісник Київського 
університету “Геологія”. – 2008. – вип. 43. – С. 4–9. 

6) Тищенко А.П. Способи побудови сейсмічних моделей геологічних 
середовищ / А.П. Тищенко, П.М. Кузьменко, Є.Є. Коровніченко // Проблеми 
нафтогазової промисловості: зб. наук. праць. Вип. 5. – К., 2007. – С. 182–186. 
 

Тема 6. Імпорт даних. Імпортування відбивок свердловин. Імпортування 

2Д, 3Д сейсмічних даних. Імпорт даних з іншого проекту. Контроль якості 

імпортованих даних. Візуалізація сейсмічних даних. (5 год.) 

Завдання для самостійної роботи (13 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд по форматам 

сейсмічних даних (SEGY), сейсмостратиграфії.  



2. На реальному прикладі навчитися завантажувати 2Д, 3Д сейсмічні дані, 

відповідно візуалізовувати сейсмічні дані для подальшої інтерпретації.  

3. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Основні види форматів сейсмічних даних. 

2. Організація вхідних даних в проекті. 

3. Варіанти візуалізації сейсмічних даних. 
Рекомендована література 

1) Урупов А. К. Основы трехмерной сейсморазведки / Урупов А. К. – М.: Нефть 
и Газ, 2004. – 584 с. 

2) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: 
Издательство УГГГА, 2002. – 212 с. 

3) Тищенко А.П. Способи побудови сейсмічних моделей геологічних 
середовищ / А.П. Тищенко, П.М. Кузьменко, Є.Є. Коровніченко // Проблеми 
нафтогазової промисловості: зб. наук. праць. Вип. 5. – К., 2007. – С. 182–186. 

4) Petrel, Seismic to Simulation Software, Introduction Course, v. 2005: 
Schlumberger Information Solution, 2006.  – 486 p. 

5) Tyshchenko A.P. The modern approaches to geological-geophysical model 
construction of oil and gas field of the Black Sea North-East shelf (on the Schmidt 
area example) / A.P. Tyshchenko // Science and Technology in Prospecting and 
Production of Oil and Gaz – Onshore and Offshore. Poland, Zakopane. – 2008.  – 
P. 314–320. 

 
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  2 

Основи інтерпретації сейсмічних та каротажних даних. Підрахунок запасів та 

побудова просторової моделі. 
Тема 7. Інтерпретація сейсмічних даних. Створення робочого потоку для 

інтерпретації. Автоматична та ручна інтерпретація. Інтерпретація тектонічних 

порушень. (6 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд по інтерпретації 

сейсмічних матеріалів. 

2. На реальному прикладі навчитися інтерпретувати у різних режимах 

(автоматичних та ручних) 2Д, 3Д сейсмічні дані.  

3. Структура геологічних тіл та їх структурні елементи як елементи успішної 

інтерпретації. 



4. Кореляція хвиль та аналіз сейсмічних розрізів. 

5. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Сучасні напрямки та підходи інтерпретації сейсмічних даних? 

2. Інтерпретація як процес побудови моделей. 

3. Методи інтерпретації: прогнозування геологічного розрізу, 

сейсмостратиграфія, структурно-формаційна інтерпретація. 
Рекомендована література 

1) Сейсморазведка. Справочник геофизика. Под ред.Номаканова В.П. Кн. 1, М.: 
Недра, 1990, 336 с. 

2) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

3) Урупов А. К. Основы трехмерной сейсморазведки / Урупов А. К. – М.: Нефть 
и Газ, 2004. – 584 с. 

4) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: 
Издательство УГГГА, 2002. – 212 с. 

5) Petrel, Seismic to Simulation Software, Introduction Course, v. 2005: 
Schlumberger Information Solution, 2006.  – 486 p. 

 

Тема 8. Кореляція свердловин. Створення фаціального каротажу.  

Редагування та створення розбивок свердловин. (6 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із кореляції 

свердловин, фаціального аналізу каротажних даних. 

2. На реальному прикладі навчитися корелювати свердловини, створювати 

фаціальні криві каротажу. 

3. Розбивки свердловин – створення, редагування, вирівнювання, обробка. 

4. Калькулятор каротажу та інтерактивна інтерпретація фацій.  

5. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Як відбувається кореляція свердловин?  

2. Що таке фаціальний каротаж? 



3. Комплексна інтерпретація параметрів сейсмічних хвиль і даних 

досліджень свердловин. 
Рекомендована література 

1) Сейсморазведка. Справочник геофизика. Под ред.Номаканова В.П. Кн. 1, М.: 
Недра, 1990, 336 с. 

2) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

3) Урупов А. К. Основы трехмерной сейсморазведки / Урупов А. К. – М.: Нефть 
и Газ, 2004. – 584 с. 

4) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и оценке 
месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 384 с. 

5) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: 
Издательство УГГГА, 2002. – 212 с. 

6) Дюбрул О. Использование геостатистики для включения в геологическую 
модель сейсмических данных / О. Дюбрул – EAGE, 2002.       – 297 с. 

7) Petrel, Seismic to Simulation Software, Introduction Course, v. 2005: 
Schlumberger Information Solution, 2006.  – 486 p. 

 

Тема 9. Технологія Pillar Gridding. (5 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із технологій побудови 

грідів нафтогазових родовищ. 

2. На реальному прикладі навчитися будувати структурний каркас (Pillar 

Gridding) родовища. 

3. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Як відбувається процес моделювання розломів. 

2. Зони та слої при побудові каркасу родовища. 

3. Процес Pillar Gridding. 
Рекомендована література 

1) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

2) Sheriff R. E. Factors affecting seismic amplitudes / R. E. Sheriff // Geophysical 
Prospecting. – 1975. – v. 23. – Р. 125–138. 

3) Дюбрул О. Использование геостатистики для включения в геологическую 
модель сейсмических данных / О. Дюбрул – EAGE, 2002.       – 297 с. 

4) Petrel, Seismic to Simulation Software, Property Modeling Course, v. 2005: 
Schlumberger Information Solution, 2006. – 320 p. 



5) Petrel, Seismic to Simulation Software, Seismic Visualization and Interpretation, v. 
2005: Schlumberger Information Solution, 2006. – 266 p. 

 

Тема 10. Створення горизонтів. Домени 3Д гріду. Глибинне перетворення. 

Створення швидкісної моделі. (5 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із технологій 

побудови горизонтів, глибинного перетворення та створення швидкісної 

моделі. 

2. Побудова сейсмічних границь. 

3. Побудова глибинних розрізів. 

4. Побудова структурних карт. 

5. Підготуйте звіт. 

Контрольні запитання  

1. Процес глибинного перетворення 3D грідів 

2. Створення швидкісної моделі 

3. Часовий та глибинний каркас моделі. 
Рекомендована література 

1) Сейсморазведка. Справочник геофизика. Под ред.Номаканова В.П. Кн. 1, 
М.: Недра, 1990, 336 с. 

2) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –
Тверь: Герс, 2006. – 480 с. 

3) Урупов А. К. Основы трехмерной сейсморазведки / Урупов А. К. – М.: 
Нефть и Газ, 2004. – 584 с. 

4) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: Издательство 
УГГГА, 2002. – 212 с. 

5) Petrel, Seismic to Simulation Software, Introduction Course, v. 2005: 
Schlumberger Information Solution, 2006.  – 486 p. 

 

Тема 11. Створення зон. Моделювання геометричних властивостей. 

Петрофізичне моделювання. (10 год.) 

Завдання для самостійної роботи (15 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із технологій 

моделювання геометричних властивостей та петрофізичного моделювання. 

2. На реальному приклади створити зони та змоделювати геометричні та 

петрофізичні властивості. 



3. Кореляційно-регресійний аналіз. 

4. Тренд аналіз. 

5. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Детерміністичне моделювання. 

2. Стохастичне моделювання. 

3. Варіаційний аналіз. 
Рекомендована література 

1) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

2) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и оценке 
месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 384 с. 

3) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: 
Издательство УГГГА, 2002. – 212 с. 

4) Дюбрул О. Использование геостатистики для включения в геологическую 
модель сейсмических данных / О. Дюбрул – EAGE, 2002.       – 297 с. 

5) Petrel, Seismic to Simulation Software, Property Modeling Course, v. 2005: 
Schlumberger Information Solution, 2006. – 320 p. 

 

Тема 12. Розрахунок контактів між флюїдами. Підрахунок запасів. 

Просторова модель родовища. (6 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із підрахунків запасів, 

розрахунків контактів між флюїдами. 

2. Створення вуглеводневих властивостей 

3. Основні принципи процесу підрахунку запасів. 

6. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Водо нафтовий контакт та газа-нафтовий контакт. 

2. Властивості між контактами. 

3. Підрахунок запасів. 
Рекомендована література 

1) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 



2) Урупов А. К. Основы трехмерной сейсморазведки / Урупов А. К. – М.: Нефть 
и Газ, 2004. – 584 с. 

3) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и оценке 
месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 384 с. 

4) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: 
Издательство УГГГА, 2002. – 212 с. 

5) Дюбрул О. Использование геостатистики для включения в геологическую 
модель сейсмических данных / О. Дюбрул – EAGE, 2002.       – 297 с. 

6) Petrel, Seismic to Simulation Software, Property Modeling Course, v. 2005: 
Schlumberger Information Solution, 2006. – 320 p. 

 
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  3 

Інверсія сейсмічних даних. Кореляція сейсмічних та даних ГДС. Створення 

проекту. 
Тема 13. Акустична інверсія сейсмічних даних. Основні поняття 

сейсмічної інверсії на основі згорточної моделі геологічного середовища. (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1.Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із проблематики виконання 

акустичної інверсії.  

2. Знайдіть приклади успішного застосування акустичної інверсії під час пошуків 

і розвідки родовищ вуглеводнів.  

3. Підготуйте звіт. 

 

Контрольні запитання  

1. Що таке акустична інверсія, де вона застосовується. 

2. Що таке згорточка модель геологічного середовища. Рівняння 

сейсмічної траси на основі згорточної моделію 
Рекомендована література 

1) Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики. К.:Київськ.університет.2001.296 с. 
2) Викен П.С.Х. Методы сейсмической инверсии и их ограничения / П.С.Х. 

Викен, М. Да Сильва // First Break. – Том 22. – Июнь 2004. – С. 47–70. 
3) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 

Герс, 2006. – 480 с. 
4) Hampson D. Post-stack seismic modeling, processing, and inversion: STRATA 

software documentation / D. Hampson, B. H. Russell // Hampson-Russell Software 
Services Ltd. – 1992. 

5) Russell B. H. The application of multivariate statistics and neural networks to the 
prediction of reservoir parameters using seismic attributes : PhD thesis / Brian 
Henderson Russell. – Calgary, 2004. – 367 p. 



6) Sheriff R. E. Factors affecting seismic amplitudes / R. E. Sheriff // Geophysical 
Prospecting. – 1975. – v. 23. – Р. 125–138. 

7) Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогонозирования геологического 
разреза / С.Н. Птецов –М.: Недра, 1989. –135 с 

8) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и оценке 
месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 384 с. 

 

Тема 14. Комп'ютерні технології інверсії сейсмічних даних. (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1.Опрацюйте інтернет-джерела та визначте які основні комп’ютерні технології 

використовуються під час виконання інверсії сейсмічних даних.  

2. Створіть блок-схему комп’ютерних технологій інверсії сейсмічних даних. 

3. Підготуйте звіт. 

Контрольні запитання  

1. Яке ви знаєте програмне забезпечення для виконання інверсії 

сейсмічних даних. 

2. Які вимоги ставляться до апаратного забезпечення під час виконання 

різних видів інверсій сейсмічних даних. 
Рекомендована література 

1) Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики. К.:Київськ.університет.2001.296 с. 
2) Викен П.С.Х. Методы сейсмической инверсии и их ограничения / П.С.Х. 

Викен, М. Да Сильва // First Break. – Том 22. – Июнь 2004. – С. 47–70. 
3) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 

Герс, 2006. – 480 с. 
4) Hampson D. Post-stack seismic modeling, processing, and inversion: STRATA 

software documentation / D. Hampson, B. H. Russell // Hampson-Russell Software 
Services Ltd. – 1992. 

5) Russell B. H. The application of multivariate statistics and neural networks to the 
prediction of reservoir parameters using seismic attributes : PhD thesis / Brian 
Henderson Russell. – Calgary, 2004. – 367 p. 

6) Sheriff R. E. Factors affecting seismic amplitudes / R. E. Sheriff // Geophysical 
Prospecting. – 1975. – v. 23. – Р. 125–138. 

7) Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогонозирования геологического 
разреза / С.Н. Птецов –М.: Недра, 1989. –135 с 

8) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и оценке 
месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 384 с. 

9) Petrel, Seismic to Simulation Software, Property Modeling Course, v. 2005: 
Schlumberger Information Solution, 2006. – 320 p. 

 

Тема 15. Створення синтетичних сейсмічних розрізів із застосуванням 

даних ГДС. (4 год.) 



Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1.Опрацюйте інтернет-джерела та проаналізуйте сучасні технології побудови 

сейсмічних розрізів із застосуванням даних ГДС.  

2. Побудуйте 1D та 2D синтетичні сейсмічні розрізи із застосуванням даних 

геофізичних досліджень свердловин. 

3. Підготуйте звіт. 

Контрольні запитання  

1. Які вхідні дані необхідні для створення синтетичних сейсмічних розрізів? 

2. Обґрунтуйте, яким чином контролюється якість отриманих синтетичних 

розрізів? 
Рекомендована література 

1) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

2) Урупов А. К. Основы трехмерной сейсморазведки / Урупов А. К. – М.: Нефть 
и Газ, 2004. – 584 с. 

3) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 
студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: 
Издательство УГГГА, 2002. – 212 с. 

 

Тема 16. Корелювання сейсмічних даних та даних ГДС для виконання 

інверсійних перетворень. (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1.Опрацюйте інтернет-джерела та проаналізуйте сучасні технології корелювання 

сейсмічних даних і даних ГДС для виконання інверсійних перетворень.  

2. Відкорелюйте сейсмічні дані на основі реальних та синтетичних сейсмічних 

даних. 

3. Підготуйте звіт. 

Контрольні запитання  

1. Наведіть основні критерії оптимально відкорельованих сейсмічних та 

свердловинних даних. 
Рекомендована література 

1) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

2) Hampson D. Post-stack seismic modeling, processing, and inversion: STRATA 
software documentation / D. Hampson, B. H. Russell // Hampson-Russell Software 
Services Ltd. – 1992. 



3) Russell B. H. The application of multivariate statistics and neural networks to the 
prediction of reservoir parameters using seismic attributes : PhD thesis / Brian 
Henderson Russell. – Calgary, 2004. – 367 p. 

4) Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогонозирования геологического 
разреза / С.Н. Птецов –М.: Недра, 1989. –135 с 

5) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и оценке 
месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 384 с. 

 

Тема 17. Отримання петрофізичних параметрів із застосуванням 

сейсмічних інверсійних перетворень. (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1.Опрацюйте інтернет-джерела та проаналізуйте сучасні технології отримання 

петрофізичних параметрів із застосуванням сейсмічних інверсійних перетворень.  

2. Виконайте інверсію сейсмічних та свердловинних даних у петрофізичні 

параметри геологічного середовища. 

3. Підготуйте звіт. 

Контрольні запитання  

1. Яким чином зв’язані сейсмічні дані із петрофізичними параметри. 

Приведіть приклади основних залежностей. 

2. Охарактеризуйте основні технології сейсмічної інверсії для отримання 

петрофізичних параметрів із застосуванням сейсмічних та 

свердловинних даних. 
Рекомендована література 

1) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

2) Hampson D. Post-stack seismic modeling, processing, and inversion: STRATA 
software documentation / D. Hampson, B. H. Russell // Hampson-Russell Software 
Services Ltd. – 1992. 

3) Russell B. H. The application of multivariate statistics and neural networks to the 
prediction of reservoir parameters using seismic attributes : PhD thesis / Brian 
Henderson Russell. – Calgary, 2004. – 367 p. 

4) Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогонозирования геологического 
разреза / С.Н. Птецов –М.: Недра, 1989. –135 с 

5) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и оценке 
месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 384 с. 

 

Тема 18.  Створення проекту за реальними сейсмічними даними, 

виконання сейсмічної інверсії з метою визначення зон з покращеними 

колекторськими властивостями. (15 год.) 



Завдання для самостійної роботи (14 год) 

1.Опрацюйте інтернет-джерела та проаналізуйте сучасні підходи з інверсії 

сейсмічних даних для визначення зон з покращеними колекторськими 

властивостями. 

2. Виконайте проект сейсмічної інверсії за реальними геолого-геофізичними 

даними та визначте ділянки для буріння свердловин. 

3. Підготуйте звіт. 

Контрольні запитання  

1. Назвіть основні кроки виконання сейсмічної інверсії. 

2. Обгрунтуйте оптимальне місцеположення пошукової свердловини (для 

кожного проекту окремо). 
Рекомендована література 

1) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  –Тверь: 
Герс, 2006. – 480 с. 

2) Hampson D. Post-stack seismic modeling, processing, and inversion: STRATA 
software documentation / D. Hampson, B. H. Russell // Hampson-Russell Software 
Services Ltd. – 1992. 

3) Russell B. H. The application of multivariate statistics and neural networks to the 
prediction of reservoir parameters using seismic attributes : PhD thesis / Brian 
Henderson Russell. – Calgary, 2004. – 367 p. 

4) Sheriff R. E. Factors affecting seismic amplitudes / R. E. Sheriff // Geophysical 
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Перелік рекомендованої літератури: 

1) Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики. 

К.:Київськ.університет.2001.296 с. 

2) Александров К.С.,Продайвода Г.Т. Анизотропия упругих свойств 

минералов и горных пород.Новосибирск: Изд.СО РАН. 2000,354 с. 

3) Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних природних 

процесів. Київ:ВПЦ»Київськ. Ун-т». 2004.236 с.  

4) Сейсморазведка. Справочник геофизика. Под ред.Номаканова В.П. 

Кн. 1, М.: Недра, 1990, 336 с. 

5) Федоров Ф.И. Теория упругих волн в кристалах. М.: Наука, 1965, 386 

с. 

6) Уайт Дж. Возбуждение и распространение сейсмически14х волн. М.: 

Наука, 1986, 261 с. 

7) Чесноков Е.М. Сейсмическая анизотропия матнии Земли. М.: Наука, 

1977, 144 с. 

8) Трипольский А.А.,Шаров Н.В. Литосфера докембрийсих щитов 

Северного полушария Земли по сейсмическим данным. Петрозаводск, 2004, 159 

с. 

9) Гальперин Е.Н. Вертикальное сейсмическое профелирование. М.: 

Недра, 1982, 344 с. 

10) Распространение объемных волн и методы расчета волновых полей в 

анизотропных упругих средах. Под. Ред. Петрашень Г.И. Л.: Наука, 1984, 282 с. 

11) Продайвода Г.Т.,Вижва С.А.,Безродна І.М.,Продай вода 

Т.Г.Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і 

газу.К.:ВПЦ»Київськ. Ун-т»,2011-367 с. 

12) Продайвода Г.Т.,Вижва С.А,Безродний Д.А.,Безродна 

І.М..Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід 

Криворіжжя. К.:ВПЦ»Київськ.ун-т».2011.-368 с. 

13) Викен П.С.Х. Методы сейсмической инверсии и их ограничения / 

П.С.Х. Викен, М. Да Сильва // First Break. – Том 22. – Июнь 2004. – С. 47–70. 

14) Козлов Е.А.  Модели среды в разведочной сейсмологи / Е.А. Козлов  

–Тверь: Герс, 2006. – 480 с. 



15) Hampson D. Post-stack seismic modeling, processing, and inversion: 

STRATA software documentation / D. Hampson, B. H. Russell // Hampson-Russell 

Software Services Ltd. – 1992. 

16) Russell B. H. The application of multivariate statistics and neural 

networks to the prediction of reservoir parameters using seismic attributes : PhD thesis 

/ Brian Henderson Russell. – Calgary, 2004. – 367 p. 

17) Sheriff R. E. Factors affecting seismic amplitudes / R. E. Sheriff // 

Geophysical Prospecting. – 1975. – v. 23. – Р. 125–138. 

18) Урупов А. К. Основы трехмерной сейсморазведки / Урупов А. К. – 

М.: Нефть и Газ, 2004. – 584 с. 

19) Птецов С.Н. Анализ волновых полей для прогонозирования 

геологического разреза / С.Н. Птецов –М.: Недра, 1989. –135 с 

20) Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к  моделированию и 

оценке месторождений нефти и газа / Ампилов Ю.П. – М. : СПЕКТР, 2008.    – 

384 с. 

21) Бондарев В.И. Анализ данных сейсморазведки: учебное пособие для 

студентов вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: Издательство 

УГГГА, 2002. – 212 с. 

22) Вижва С.А. Сучасні підходи до побудови геолого-геофізичної моделі 

нафтогазових покладів / C.А. Вижва, А.П. Тищенко // Вісник Київського 

університету “Геологія”. – 2008. – вип. 43. – С. 4–9. 

23) Дюбрул О. Использование геостатистики для включения в 

геологическую модель сейсмических данных / О. Дюбрул – EAGE, 2002.       – 

297 с. 

24) Тищенко А.П. Способи побудови сейсмічних моделей геологічних 

середовищ / А.П. Тищенко, П.М. Кузьменко, Є.Є. Коровніченко // Проблеми 

нафтогазової промисловості: зб. наук. праць. Вип. 5. – К., 2007. – С. 182–186. 

25) Хаттон Л. Обработка сейсмических данных. Теория и практика /          

Л. Хаттон, М. Уэрдингтон, Дж. Мейкин – М.: Мир, 1989.– 216 с. 

26) Petrel, Seismic to Simulation Software, Introduction Course, v. 2005: 

Schlumberger Information Solution, 2006.  – 486 p. 



27) Petrel, Seismic to Simulation Software, Property Modeling Course, v. 

2005: Schlumberger Information Solution, 2006. – 320 p. 

28) Petrel, Seismic to Simulation Software, Seismic Visualization and 

Interpretation, v. 2005: Schlumberger Information Solution, 2006. – 266 p. 

29) Tyshchenko A.P. The modern approaches to geological-geophysical 

model construction of oil and gas field of the Black Sea North-East shelf (on the 

Schmidt area example) / A.P. Tyshchenko // Science and Technology in Prospecting 

and Production of Oil and Gaz – Onshore and Offshore. Poland, Zakopane. – 2008.  – 

P. 314–320. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


