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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 



ВСТУП 
Навчальна дисципліна  Сейсмометрія  є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 
галузі знань геологія з напряму підготовки геофізика, спеціальності - 6.040103 – 
геологія  
Дана дисципліна нормативна за спеціальністю  геофізика 

Викладається у VIІ–му та VIII-му семестрах _IV курсу в обсязі – 288  год. 3 
 (8.0 кредита ECTS4) зокрема: лекції – 107 год., практичні 28 год. лабораторні – 
17 год., самостійна робота – _136 год. У курсі передбачено 7 змістових модулів 
та 7 модульних) контрольних) робіт. Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – Підготовка фахівців, що володіють методами сейсморозвідки 
на основі вивчення як теоретичних основ, так і набуття практичних навичок сейсмічних 
досліджень. 

Завдання – Дослідження геологічного середовища, що ґрунтується на вивченні 
закономірностей розповсюдження пружних хвиль, які збурюються штучно. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: основні закономірності фізики пружних хвиль, геологічні основи 

сейсморозвідки, основні положення геометричної сейсміки, питання теорії та конструкції 
сейсморозвідувальної апаратури, методику польової сейсморозвідки, а також сучасні методи 
обробки та інтерпретації сейсморозвідувальних даних. 

вміти: аналізувати основні питання процесу поширення пружних хвиль, вирішувати 
задачі геометричної сейсміки, виконувати випробування основних вузлів 
сейсморозвідувальної апаратури, вирішувати методичні питання, здійснювати обробку та 
інтерпретацію сейсморозвідувальних даних. 

Місце дисципліни. Нормативна навчальна дисципліна «Сейсмометрія» є складовою 
циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є базовою 
для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Обробка сейсмічних даних», «Геологічна 
інтерпретація даних сейсморозвідки». 

Зв’язок з іншими дисциплінами дисципліна «Сейсмометрія» є 
спеціальною дисципліною. 

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



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - _2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 

3 – 5, у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 6 – 7, у змістовий модуль 4 (ЗМ4) – теми 8 – 9, у 
змістовий модуль 5 (ЗМ5) – тема 10, у змістовий модуль 6 (ЗМ6) – теми 11 – 12, у змістовий 
модуль 7 (ЗМ7) – теми 13 - 14. Обов’язковим для іспиту/заліку є захист практичних робіт та 
написання модульних контрольних робіт___. 
Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 

ЗМ1 ЗМ 2  
Min. – 18 балів Max. – 30 

балів Min. – 18балів Max. – 30  балів 
Усна відповідь 13 22 13 22 
Модульна контрольна 
робота 1 5 8 5 8 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум_20_балів до складання іспиту не допускаються, 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 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
  Шкала 
відповідності (за 
умови іспиту)  
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    

                                           
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  



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовний модуль I “Фізико-математичні основи сейсморозвідки” 
Тема1. Вступ. Предмет та зміст курсу. Історія розвитку методу. Фізико-математичні 

основи сейсморозвідки. Поширення пружних хвиль –– (7 год.) 

Тема 2. Сейсмічні хвилі в однорідних і неоднорідних пружних середовищах (7 год.). 

 

Змістовний модуль II “Геологічні основи сейсморозвідки. Годографи сейсмічних 

хвиль у двошаровому середовищі” 

Тема 3. Швидкість розповсюдження пружних хвиль у геологічному середовищі. (7 

год.) 

Тема 4. Кінематика сейсмічних хвиль (7 год.) 

Тема 5. Особливості годографів, зареєстрованих при розповсюдженні хвиль у 

двошарових середовищах (7 год.) 

 

Змістовий модуль ІІI „Годографи сейсмічних хвиль у багатошарових та 

градієнтних середовищах” 

Тема 6. Годографи сейсмічних хвиль у багатошарових і градієнтних середовищах. (7 

год.) 

Тема 7. Годографи головної, рефрагованих і відбитих хвиль у градієнтному 

середовищі. (7 год.). 

 

Змістовий модуль IV Джерела сейсмічних хвиль і сейсморозвідувальна апаратура 

Тема 8. Джерела і спектр сейсмічних коливань. (7 год.) 

Тема 9. Цифрові сейсморозвідувальні станції, телеметричні сейсморозвідувальні 

системи (7 год.) 

 

Змістовий модуль V «Вирішення зворотної задачі сейсморозвідки» 

Тема 10. Основи обробки та інтерпретації сейсморозвідувальних спостережень (9 год.) 

Змістовий модуль VІ „Вивчення сейсмічних швидкостей у покривній товщі” 

Тема 11. Швидкості в сейсморозвідці. (9 год.). 

Тема12 . Способи визначення швидкостей за спостереженнями на денній поверхні та у 

свердловинах. (9 год.) 

Змістовий модуль VІІ „Побудова сейсмічних меж” 

Тема 13. Побудова сейсмічних меж. (9 год.) 

Тема 14. Інтерпретація сейсмічних даних. (8 год.) 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 

теми 

Назва теми 

лекції Лабораторні 
і практичні 

самост. 
робота 

Змістовий модуль І  

„Фізико-математичні основи сейсморозвідки ” 

1 Вступ. Предмет та зміст курсу. Історія 

розвитку методу. Фізико-математичні основи 

сейсморозвідки. Поширення пружних хвиль. 

5   

2 Сейсмічні хвилі в однорідних і неоднорідних 

пружних середовищах 

7 4 10 

Модульна контрольна робота 1  2   

Разом 14 4 10 

Змістовий модуль ІІ  

„ Геологічні основи сейсморозвідки. Годографи сейсмічних хвиль у двошаровому 

середовищі” 

3 Швидкість розповсюдження пружних хвиль у 

геологічному середовищі 

7 4 10 

4 Кінематика сейсмічних хвиль 7 4 10 

5 Особливості годографів зареєстрованих у 

двошаровому середовищі 

7 3 10 

Модульна контрольна робота 2  2   

Разом 23 11 30 

Змістовий модуль ІІI  

„ Годографи сейсмічних хвиль у багатошарових та градієнтних середовищах” 

6 Годографи сейсмічних хвиль у багатошарових і 

градієнтних середовищах. 

7 4 10 

7 Годографи головної, рефрагованих і відбитих 

хвиль у градієнтному середовищі. 

7 3 10 

Модульна контрольна робота 3  2   

Разом 16 7 20 

Змістовий модуль IV  

„ Джерела сейсмічних хвиль і сейсморозвідувальна апаратура” 



8 Джерела і спектр сейсмічних коливань. 7 4 11 

9 Цифрові сейсморозвідувальні станції, 

телеметричні 

7 3 11 

Модульна контрольна робота 4 2   

Разом 16 7 22 

Змістовий модуль V 

„ Вирішення зворотної задачі сейсморозвідки” 

10 Основи обробки та інтерпретації 

сейсморозвідувальних спостережень  

9 4 11 

Модульна контрольна робота 5 2   

Разом 11 8 11 

Змістовий модуль VІ  

„ Вивчення сейсмічних швидкостей у покривній товщі” 

11 Швидкості в сейсморозвідці. 9 3 11 

12 Способи визначення швидкостей за 

спостереженнями на денній поверхні та у 

свердловинах. 

9 3 10 

Модульна контрольна робота 6 2   

Разом 16 6 21 

Змістовий модуль VІІ  

„Побудова сейсмічних меж” 

13 Побудова сейсмічних меж. 9 3 11 

14 Інтерпретація сейсмічних даних 8 3 11 

Модульна контрольна робота 7 3   

Разом 17 6 22 

Всього 107 45 136 

Загальний обсяг 288 год., в тому числі: 
Лекцій – 107 год. 
Лабораторні заняття – 17 год. 
Практичні заняття – 28 год. 
Самостійна робота – 136 год. 
Контрольні роботи – 1 год. 
Іспит – 1 год. 

 



Змістовний модуль I 

Фізико-математичні основи сейсморозвідки 

 
Тема1. Вступ. Предмет та зміст курсу. Історія розвитку методу. Фізико-математичні 

основи сейсморозвідки. Поширення пружних хвиль –– (5 год.) 

Лекція 1. Вступ. Предмет та зміст курсу. Історія розвитку методу.  

Лекція 2. Фізико-математичні основи сейсморозвідки.  

Лекція 3. Поширення пружних хвиль. Елементи лінійної теорії пружності.  

Лекція 4. Напруга. Нормальна напруга і напруга зсуву. Деформація. Деформація 

об`єму і деформація форми.  

Лекція 5. Розтягнення бруса, модуль Юнга, коефіцієнт Пуассона. 

 Лекція 6. Закон Гука. Обмеження при застосуванні закону Гука.  

Лекція 7. Хвильове рівняння для однорідного ізотропного пружного середовища. 

Поздовжні та поперечні хвилі. 

 

Практичне заняття 1 – 4 год. 

1. Годографи основних типів хвиль. 

 

Завдання для самостійної роботи (5 год.)  

1. Визначити коефіцієнт Пуассона за даними про швидкості поздовжніх (Vp) та 

поперечних (Vs) хвиль  

2. Визначити Vp та Vs через коефіцієнт Пуассона, модуль Юнга та густину для різних 

типів порід. 

3. З`ясувати зв`язок між величиною коефіцієнту Пуассона та хімічним 

складом гірських порід. 

4. Навести приклади застосування закону Гука 

5. Закон Гука для анізотропного середовища 

7. Розповсюдження пружних хвиль у неідеально пружному середовищі. Поглинання 

енергії пружних хвиль 

Контрольні запитання та завдання  
1. Охарактеризуйте в аналітичній формі зв’язок між швидкостями повздовжних та 

поперечних хвиль із коефіцієнтами Ламе, модулем Юнга та коефіцієнтом Пуасона. 
2. Що таке однорідне ізотропне середовище в контексті розповсюдження пружних 

хвиль? 
3. Охарактеризуйте зв’язок між сферичною та плоскою хвилею. 



4. Основні принципи розповсюдження пружних хвиль для однорідного ізотропного 
середовища. 

5. Які особливості розповсюдження пружних хвиль в однорідному анізотропному 
пружному середовищі. 

6. Наведіть основні характеристики поглинання пружних хвиль. 
 

Рекомендована література6: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 
 

Тема 2. Сейсмічні хвилі в однорідних і неоднорідних пружних середовищах (7 год.). 

Лекція 8. Сейсмічні хвилі в однорідних ізотропних пружних середовищах.  

Лекція 9. Сферична і плоска повздовжні пружні хвилі.  

Лекція 10. Хвилі від довільних джерел у безмежному ізотропному середовищі. 

Лекція 11. Формула Кірхгофа, Формула Пуассона.  

Лекція 12. Принцип Гюйгенса-Френеля. Принцип Ферма.  

Лекція 13. Сейсмічні хвилі в середовищі з однією межею.  

Лекція 14. Відбиття заломлення плоских хвиль. Відбиття заломлення сферичних 

хвиль.  

Лекція 15. Поверхневі хвилі. Хвилі Релея. Багатошарове середовище.  

Лекція 16. Кратні хвилі. Шорсткі межі. Дифракція. 

 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

1. Побудувати фронти хвилі за допомогою принципу Гюйгенса. 

2. Розрахувати радіус зони Френеля для умов робіт методом глибинного 

сейсмічного зондування (ГСЗУ) на Українському щиті 

Контрольні запитання та завдання  
1. Наведіть основні характеристики поглинання пружних хвиль. 
2. Задача відбиття заломлення плоских хвиль. 
3. Що таке дифракція? 
4. Наведіть основні типи кратних хвиль. 

Рекомендована література7: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

                                           
6 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
7 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 



2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 
 

Змістовний модуль II 

Геологічні основи сейсморозвідки. Годографи сейсмічних хвиль у двошаровому 

середовищі 

 

Тема 3. Швидкість розповсюдження пружних хвиль у геологічному середовищі. (7 

год.) 

Лекція 17. Шаруватість геологічного розрізу. Сейсмічні межі.  

Лекція 18. Поглинання та розсіювання сейсмічних хвиль.  

Лекція 19. Вивчення зони малих швидкостей 

 

Завдання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Швидкість розповсюдження пружних хвиль у гірських породах. 

2. Шаруватість геологічного розрізу. Сейсмічні межі . 

3. Зона малих швидкостей. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Наведіть основні геологічні фактори що впливають на швидкості розповсюдження 

пружних хвиль. 

2. Від чого залежить поглинання та розсіювання сейсмічних хвиль. 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Гогоненков Г.Н. Изучение детального строения осадочных толщ сейсморазведкой. 

М., Недра, 1987 

 

Тема 4. Кінематика сейсмічних хвиль (7 год.) 

Лекція 20. Поле часу та його побудова в однорідному і шаруватому середовищах. 

Лекція 21. Поле часу. Рівняння поля часу та променів.  

Лекція 22. Лінійний годограф. Позірна швидкість.  

Лекція 23. Взаємні хвилі та взаємні годографи. Побудова поля часу в однорідному і 

шаруватому середовищах.  

Лекція 24. Побудова променів в однорідному двошаровому середовищі. 

 



Завдання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Основні складові рівняння поля часу.  

2. Аналітичне представлення лінійного годографу. 

3. Закон Снеліуса 

Контрольні запитання та завдання  
1. Охарактеризуйте рівневі поверхні полів часу. 

2. Наведіть приклади взаємних хвиль та взаємних годографів. 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Гогоненков Г.Н. Изучение детального строения осадочных толщ сейсморазведкой. 

М., Недра, 1987 

Тема 5. Особливості годографів, зареєстрованих при розповсюдженні хвиль у двошарових 

середовищах (7 год.) 

Лекція 25. Годографи сейсмічних хвиль у двошаровому середовищі.  

Лекція 26. Поля часу та годограф монотипної відбитої хвилі від плоскої відбивної межі.  

Лекція 27. Лінійний годограф головної хвилі.  

Лекція 28. Годографи головних хвиль від криволінійної межі. Ефект проникнення.  

Лекція 29. Годографи прохідних хвиль.  

Лекція 30. Вертикальні годографи різних типів хвиль. 

 

Практичне заняття 2 (11 год.). Побудова годографів обмінних хвиль. 

 

Завдання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Побудувати годограф відбитої хвилі 

2. Побудувати годограф головної хвилі. 

3. Порівняльна характеристика годографів відбитих і головних хвиль 

4. Порівняльна характеристика годографів відбитих і рефрагованих хвиль градієнтному 

середовищі. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Наведіть приклади взаємних хвиль та взаємних годографів. 

2. Наведіть основні рівняння годографів хвиль у двошаровому ізотропному 
середовищі. 



3. Що таке ефект проникнення? 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Гогоненков Г.Н. Изучение детального строения осадочных толщ сейсморазведкой. 

М., Недра, 1987 
 

 

Змістовий модуль ІІI  

„Годографи сейсмічних хвиль у багатошарових та градієнтних середовищах” 

 

Тема 6. Годографи сейсмічних хвиль у багатошарових і градієнтних середовищах. (7 

год.) 

Лекція 31. Годографи сейсмічних хвиль у багатошарових і градієнтних середовищах. 

Лекція 32. Годографи хвиль у багатошарових середовищах.  

Лекція 33. Поле часу та годографи хвиль у градієнтних середовищах.  

Лекція 34. Годографи головної, рефрагованих і відбитих хвиль у градієнтному 

середовищі. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.). 

1. Побудувати годограф відбитої хвилі у багатошаровому середовищі. 

2. Побудувати годограф головної хвилі у градієнтному середовищі. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Яке середовище слід вважати багатошаровим? Що таке градієнтне середовище? 

2. Наведіть основні характеристики годографів у випадку горизонтально-
шаруватого середовища. 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Гогоненков Г.Н. Изучение детального строения осадочных толщ сейсморазведкой. 

М., Недра, 1987 

Тема 7. Годографи головної, рефрагованих і відбитих хвиль у градієнтному 

середовищі. (7 год.). 



Лекція 35. Годографи головної, рефрагованих і відбитих хвиль у градієнтному 

середовищі.  

Лекція 36. Поля часу та годографи хвиль у середовищі з лінійною залежністю 

швидкості від глибини. 

 

 Практичне заняття 3.  (7 год.). Побудова годографів заломлених та дифрагованих хвиль 

у випадку уступу. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.). 

1. Побудувати годографи рефрагованих і відбитих хвиль у градієнтному середовищі. 

2. Дослідити вплив швидкості на характеристики годографів різних типів хвиль. 

3. Дослідити вплив геологогічного середовища на швидкості розповсюдження 

пружних хвиль 

Контрольні запитання та завдання  
1. Наведіть основні характеристики годографів у градієнтому середовищі. 

2. Аналітично та графічно представте поля часу та годографи хвиль у середовищі 
з лінійною залежністю швидкості від глибини. 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Гогоненков Г.Н. Изучение детального строения осадочных толщ сейсморазведкой. 

М., Недра, 1987 
 

Змістовий модуль IV  

Джерела сейсмічних хвиль і сейсморозвідувальна апаратура 

Тема 8. Джерела і спектр сейсмічних коливань. (7 год.) 

Лекція 37. Вибухові джерела. Невибухові джерела.  

Лекція 38. Реєстрація сейсмічних сигналів. Вимоги до сейсмореєструючого каналу. 

Лекція 39. Амплітудно-частотні характеристики сейсмоприймачів. 

 

Завдання для самостійної роботи (11 год.). 

1. Навести приклади джерел збудження сейсмічних хвиль 

2. Типи вибухових джерел. 

3. Основні характеристики невибухових джерел збудження. 



4. Розрахувати спектр вібраційного джерела 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке сейсмічне джерело? Які їх типи? Навести приклади. 

2. Охарактеризувати сейсмореєструючий канал. Сейсмприймачі. Що таке 
квантування за часом та амплітудою. 

3. Назвіть основні ти сейсмостанцій. Наведіть блок-схему телеметричних систем 
спостереження. 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Гогоненков Г.Н. Изучение детального строения осадочных толщ сейсморазведкой. 

М., Недра, 1987 

4. Рапопорт М.Б. Вычислительная техника в разведочной геофизике. М., Недра, 1984 

5. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. М. Наука, 1973 

 

Тема 9. Цифрові сейсморозвідувальні станції, телеметричні сейсморозвідувальні 

системи (7 год.) 

Лекція 40. Основні принципи цифрової реєстрації.  

Лекція 41. Цифрові сейсморозвідувальні станції типу «Прогрес»(«Прогрес – 1», 

«Прогрес – 2», «Прогрес – 3», «Прогрес – 96», «Прогрес – Л»).  

Лекція 42. Телеметричні сейсморозвідувальні системи фірми Input /Ontput, фірми 

Sersel.  

Лекція 43. Корисні хвилі та завади.  

Лекція 44. Основні типи систем спостережень.  

Лекція 45. Вибір параметрів системи спостережень.  

Лекція 46. Методи сейсмічної розвідки.  

Лекція 47. Сейсмогеологічні умови проведення сейсмічних робіт.  

Лекція 48. Методика проведення сейсморозвідувальних робіт.  

Лекція 49. Інтерференційі системи. МСГТ.  

Лекція 50. Групування сейсмоприймачів і джерел збудження 

 

Практичне заняття 4. (7 год.) Побудова променевих діаграм та ізохрон для 

анізотропного середовища. 



Завдання для самостійної роботи (11 год.) 

1. Навести приклади особливостей застосування сейсморозвідувальної апаратури 

на різних континентах. 

2. Вивчити сучасні цифрові станції реєстрації від провідних виробників 

сейсморозвідувальної апаратури. 

3. Інтерференційні системи. 

4. Основні методи сейсмічної розвідки при пошуках покладів нафти та газу. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Наведіть класифікацію методів сейсморозвідки. Які ви знаєте корисні типи 

сейсмічних хвиль та хвиль-завад? 

2. Що таке системи спостережень?  

3. Метод спільної глибинної точки. Що таке просторові системи спостережень? 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Гогоненков Г.Н. Изучение детального строения осадочных толщ сейсморазведкой. 

М., Недра, 1987 

4. Рапопорт М.Б. Вычислительная техника в разведочной геофизике. М., Недра, 1984 

5. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. М. Наука, 1973 

6. Уотерс К. Отражательная сейсмология. Метод отраженных волн для 

поисков нефти и газа – М.: Мир., 1981 

 

Змістовий модуль V 

«Вирішення зворотної задачі сейсморозвідки» 

Тема 10. Основи обробки та інтерпретації сейсморозвідувальних спостережень (9 год.) 

Лекція 51. Пряма і зворотна задача сейсморозвідки. Структура обробки польових 

сейсмічних спостережень.  

Лекція 52. Графи обробки сейсмічних даних.  

Лекція 53. Статичні поправки. Кінематичні поправки 

 

Практичне заняття 5. (8 год.). Сейсмічний каротаж. 

 

Завдання для самостійної роботи (11 год.) 



1. Групування сейсмоприймачів і джерел збудження 

2. Пряма і зворотна задача сейсморозвідки 

3. Введення статичних і кінематичних поправок 

1. Створити систему спостережень за відомим геологічним завданням. 

2. Визначити ефективну швидкість за годографами відбитих. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Надати визначення прямої і зворотної задачі сейсморозвідки. 

2. Наведіть узагальнену схему вирішення зворотних задач. 

3. Які основні елементи методики обробки польових сейсмічних даних? 

4. Надати визначення статичної поправки. 

5. Що таке кінематична поправка? 

6. Охарактеризуйте загальні принципи кореляції сейсмічних хвиль. 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Рапопорт М.Б. Вычислительная техника в разведочной геофизике. М., Недра, 1984 

4. Уотерс К. Отражательная сейсмология. Метод отраженных волн для 

поисков нефти и газа – М.: Мир., 1989 

5. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. 

М.,Мир, 1983 

6. Клаербоут Дж. Сейсмическое изображение земных недр. М., Недра, 1989 

 

Змістовий модуль VІ 

„Вивчення сейсмічних швидкостей у покривній товщі” 

 

Тема 11. Швидкості в сейсморозвідці. (9 год.). 

Лекція 53. Вимірювання швидкостей у свердловинах, виробках на зразках.  

Лекція 54. Обробка даних сейсмічного та акустичного каротажу. 

 

Практичне заняття 6. (3 год.). Визначення середньої швидкості за годографом відбитої 

хвилі (метод квадратичних координат, метод постійної різниці). 

 



Завдання для самостійної роботи (11 год.) 

1. Типи швидкостей у методі спільної глибинної точки. 

2. Вплив негеологічних факторів на виміри швидкостей розповсюдження пружних 

хвиль. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Наведіть практичні приклади визначення сейсмічних швидкостей. 

2. Яким чином будується швидкісний розріз за даними акустичного каротажу? 

3. Фактори, що впливають на швидкість розповсюдження сейсмічних хвиль у 
природному заляганні гірських порід. 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. 

М.,Мир, 1983 

4. Клаербоут Дж. Сейсмическое изображение земных недр. М., Недра, 1989 

 

Тема12 . Способи визначення швидкостей за спостереженнями на денній поверхні та у 

свердловинах. (9 год.) 

Лекція 55. Визначення ефективної швидкості за годографами відбитих і заломлених 

хвиль. Визначення пластової швидкості.  

Лекція 56. Узагальнення даних про швидкості в покривній товщі. 

 

Практичне заняття 7. (3 год.). Побудова сейсмічних границь (метод t0, метод засічок). 

 

Завдання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Рівняння визначення пластової швидкості за даним швидкостей методу спільної 

глибинної точки. 

2. Заміщення швидкості у зоні малих швидкостей. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке ефективна швидкість, які шляхи її визначення? 

2. Як визначити пластову швидкість? 

Рекомендована література: 



1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. 

М.,Мир, 1983 

4. Клаербоут Дж. Сейсмическое изображение земных недр. М., Недра, 1989 

 

Змістовий модуль VІІ  

„Побудова сейсмічних меж” 

Тема 13. Побудова сейсмічних меж. (9 год.) 

Лекція 57. Способи побудови відбивних та заломлювальних меж за поздовжніми 

годографами.  

Лекція 58. Побудова заломлювальних меж за непоздовжніми годографами.  

 

Завдання для самостійної роботи (11 год.) 

1. Спосіб еліпсів. 

2. Способи побудови відбиваючих границь у неоднорідному середовищі за 

повздовжніми годографами. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Який метод найбільш застосований  для виконання сейсмічних побудов. 

2. Назвіть основні методи побудови сейсмічних меж, що представляються в 
аналітичному вигляді. 

3. Що таке ув’язка годографів у взаємних точках? 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. 

М.,Мир, 1983 

4. Клаербоут Дж. Сейсмическое изображение земных недр. М., Недра, 1989 

 

Тема 14. Інтерпретація сейсмічних даних. (8 год.) 



Лекція 59. Процедури інтерпретації сейсмічних даних. Картування відбивних 

горизонтів та тектонічних порушень. Відновлення історії геологічного розвитку району 

досліджень. Сейсмічні дослідження земної кори. 

 

Практичне заняття 8. (6 год.). Побудова заломлюючої границі методом полів часу. 

 

Завдання для самостійної роботи (11 год.)  

1. Способи побудови відбивних меж у неоднорідному середовищі за 

поздовжніми годографами. 

2. Основні положення сейсмостратиграфії. 

3. Побудувати відбивну межу способом засічок і способом полів часу. 

4. Побудувати заломлювальну межу способом полів часу. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Представте різницевий годограф в аналітичному вигляді. 

2. Назвіть геологічні особливості процедур інтерпретації сейсмічних даних. 

3. Наведіть основні принципи сейсмостратиграфії 

Рекомендована література: 
1. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. – К – ВПЦ 

«Київський університет», 2008.-351 с. 

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика в двух книгах. – М.: Недра, 1990. 

3. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. 

М.,Мир, 1983 

4. Клаербоут Дж. Сейсмическое изображение земных недр. М., Недра, 1989 

 



Завдання модульної контрольної роботи №1 

1. Хвильове рівняння. Повздовжні та поперечні хвилі. Плоска хвиля. Закон Гука для 

анізотропного середовища. 

2. Основні поняття та складові лінійної теорії пружності. Сферична поздовжня пружна 

хвиля від точкового джерела. Формула Кірхгофа. 

3. Задача розтягнення бруса. Принцип Гюйгенса-Френеля. Поглинання енергії пружних 

хвиль. 

4. Формула Пуасона. Принцип Ферма. Рівняння Гріна-Крістофеля. 

 

Завдання модульної контрольної роботи №2 

1. Швидкість розповсюдження пружних хвиль у різних матеріалах. 

2. Анізотропія сейсмічних швидкостей. Рівняння розрахунку середньої швидкості. 

3. Зона малих швидкостей. 

4. Рівняння поля часу та променів. Лінійний годограф. 

5. Годограф відбитої хвилі у двошаровому середовищі. 

 

Завдання модульної контрольної роботи №3 

1. Основні характеристики багатошарового та градієнтного середовища з точки зору 

сейсмометрії 

2. Годографи відбитих хвиль у шаруватому середовищі. Аналітичне та графічне 

представлення. 

3. Годографи головних і дифрагованих хвиль у випадку скиду. Аналітичне та графічне 

представлення. 

4. Поля часу та годографи у градієнтних середовищах. 

 

Завдання модульної контрольної роботи №4 

1. Основні типи джерел сейсмічних коливань. 

2. Сейсмороєструючий канал. Основні вимоги до сейсмореєструючого каналу. Принципи 

цифрової реєстрації. Квантування за часом та за амплітудою. 

3. Типи цифрових сейсморозвідувальних станцій. Структура телеметричних станцій. 

4. Класифікація методів сейсморозвідки. Метод спільної глибинної точки. 

 

Завдання модульної контрольної роботи №5. 

1. Кінематичний та динамічний підхід до вирішення зворотної задачі сейсморозвідки. 

2. Характеристика основних елементів схеми вирішення зворотних задач. 



3. Узагальнена схема графу обробки сейсмічних даних. 

4. Розрахунок та застосування статичних поправок. 

5. Розрахунок та застосування кінематичних поправок. 

 

Завдання модульної контрольної роботи №6. 

1. Надайте визначення швидкості розповсюдження пружних хвиль, та визначте елементи 

якими вона може бути оцінена. 

2. Основні типи швидкостей. Рівняння. 

3. Поняття фазової та групової швидкості. 

4. Методи визначення швидкостей за даними акустичного каротажу та вертикального 

сейсмічного профілювання. 

5. Способи визначення сейсмічних швидкостей за годографами відбитих і заломлених 

хвиль. 

 

Завдання модульної контрольної роботи №7 

1.  Порівняльна характеристика способів побудов сейсмічних меж в однорідному 

середовищі за повздовжніми географами. 

2.   Технологія побудови відбивної межі за часом і позірною швидкістю елемента 

годографа. 

3. Порівняльна характеристика способів побудови заломлюючих меж за повздовжніми 

годографами. 

4. Наведіть основні положення інтерпретації сейсмічних даних 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ/ЗАЛІК 
1. Мета  і  завдання  сейсморозвідки. 

2. Поняття  годографа.   Поле  часу  та  годографи  прямих  хвиль. 

3. 3-D  сейсморозвідка,  принципові  переваги  над  2-D  сейсморозвідкою. 

4. Основні  принципи  сейсморозвідки. 

5. Формула  Кірхгофа,   формула  Пуассона. 

6. Інтерференційні системи – загальна характеристика. 

7. Метод відбитих хвиль (МВХ) – загальна характеристика. 

8. Принцип Гюйгенса–Френеля. 

9. Групування сейсмоприймачів та змішування коливань. 

10. Метод заломлених хвиль (МЗХ) – загальна характеристика. 

11. Принцип  Ферма. 

12. Загальна схема вирішення зворотніх задач 

13. Напруження,  деформація,   закон  Гука. 

14. Граничні  умови. 



15. Метод  спільної  глибинної  точки  (СГТ)  ––  загальна  характеристика. 

16. Модуль  Юнга,   коефіцієнт  Пуассона. 

17. Відбиття та заломлення плоских хвиль, закон Снелліуса. 

18. Годограф спільної глибинної точки (СГТ). 

19. Поздовжні  та  поперечні  хвилі. 

20. Коефіцієнти  відбиття  та  проходження.   Монотипні  та  обмінні  хвилі. 

21. Сейсмоприймачі,  типи,  принцип  дії. 

22. Сферичне джерело поздовжніх хвиль.  Сферичні хвилі. 

23. Коефіцієнти відбиття та проходження за нормального падіння хвилі. Акустична 

жорсткість. 

24. Кореляція та фільтрація сейсмічних матеріалів. 

25. Профіль хвилі, графік коливань. 

26. Класифікація методів сейсморозвідки. 

27. Основні  припущення  при  інтерпретації  сейсмічних  даних. 

28. Дослідні  роботи. 

29. Поле часу та годографи монотипної відбитої хвилі від плоскої відбиваючої межі. 

30. Принципи  поділу  сейсмічних  досліджень за основними  завданнями  та  цільовою  

спрямованістю. 

31. Побудова  заломлюючих  меж  способом  t0. 

32. Сейсмічні  межі.  Сильні  та  слабкі  межі. 

33. Сейсмічна  стратиграфія. 

34. Позитивний та негативний коефіцієнт відбиття 

35. Лінійний годограф головної хвилі 

36. Структура обробки польових сейсмічних спостережень. 

37. Критичний кут.  Докритичні та закритичні відбиття. 

38. Порівняльна характеристика годографів відбитих та головних хвиль. 

39. Сейсмічні  станції з цифровою формою запису. 

40.  Відбиття та заломлення сферичних  хвиль. 

41.  Побудова променів в однорідних та верствуватих середовищах. 

42. Пояснити, чому годограф головної хвилі –– пряма лінія,   а відбитої хвилі –– крива    

II-го  порядку. 

43.  Поверхневі хвилі.  Хвиля Релея. 

44.  Годографи головних хвиль від криволінійної межі.  Ефект проникнення. 

45. Невибухові джерела збудження. 

46. Кратні  хвилі.  Класи кратних хвиль.  Хвилеводи 



47. Годографи прохідних хвиль.  Вертикальні годографи. 

46. Основні способи визначення ефективної швидкості за годографами відбитих хвиль. 

47. Багатошарове середовище.  Товсті та тонкі шари. 

48. Годографи  відбитих  хвиль у випадку горизонтально–верствуватого середовища. 

49. Прямі  індикатори  пошуків  вуглеводнів. 

50. Криволінійні  та  шорсткі  межі. 

51. Годографи головних хвиль у випадку горизонтально–верствуватого середовища. 

52. Сейсмічне  знесення  (знос)  ––  коротка  характеристика. 

53.  Зона малих швидкосте (ЗМШ), її вплив на виконання сейсмічних спостережень. 

54.  Загальні рівняння променів та поля часу у градієнтному середовищі. 

55. Способи побудови відбиваючих меж в неоднорідних середовищах за поздовжніми 

годографами. 

56. Рівняння  поля  часу. 

57. Годографи головної, рефрагованих та відбитих хвиль у градієнтному середовищі. 

58. Способи побудови відбиваючих меж в однорідних середовищах за поздовжніми 

годографами. 

59. Побудова  поля  часу  в  однорідному  та  верствуватому  середовищах. 

60. Порівняльна характеристика годографа СТЗ (спільна точка збудження) та годографа  

СГТ  (спільна  глибинна  точка). 

61. Побудова заломлюючих меж за поздовжніми годографами способом полів часу. 

62. Статична  та  кінематична  поправки. 

63. Основні  критерії  виявлення  диз’юнктивних  порушень  за  сейсмічними  даними. 

64. Швидкості  у  сейсморозвідці. 

65. Інтерпретація  сейсмічних  даних. 

66. Просторові  системи  спостережень. 

67. Основна  діагностична  ознака  виявлення  вуглеводнів  за  сейсмічним  методом. 

 
 
 


