




Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними методами та підходами до 
моделювання родовищ корисних копалин, в першу чергу у нафтогазовій галузі, основними 
системами комп’ютерної побудови структурних та речовинних моделей, підрахунку 
запасів та ресурсів корисних копалин. Вироблення у студентів навичок практичної 
роботи з великими обсягами геологічних, геофізичних та геохімічних даних, спільної 
інтерпретації геофізичних даних, геометризації моделі, формалізації геологічних даних. 
Навчити студентів створювати несуперечливі геолого-геофізичні моделі та проводити 
оцінку ресурсів родовищ нафти і газу.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів геологічного циклу з базовими знаннями структурної 

геології, стратиграфії, геофізики. 
2. Володіти початковими навичками роботи з електронними таблицями, 

геоінформаційними системами. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з основами моделювання родовищ вуглеводнів на 
прикладі інтерпретаційної системи Schlumberger Petrel. Вивчаються основні джерела 
даних для побудови структурно-геологічних та речовинних моделей, методи підрахунку 
ресурсів, візуалізації даних. Студенти набувають практичних навичок спільної 
інтерпретації геофізичних та геологічних даних, побудови тривимірних моделей 
родовищ вуглеводнів.  

Завдання: 

- ознайомити студентів із графом моделювання родовищ вуглеводнів; 
- ознайомити студентів із основними джерелами даних та методами їх обробки 

та інтерпретації при побудові структурних та речовинних моделей; 
- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і 

практичних навичок побудови тривимірних коміркових моделей та підрахунку 
ресурсів вуглеводнів; 

- засвоєння студентами навичок спільного застосування компетенцій із 
структурної геології, інтерпретації геофізичних матеріалів, геоінформаційних 
систем та нафтогазової геології. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) Форма/Методи 

викладання і навчання 
Форма/Мето
ди оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Етапи створення структурних та 
речовинних коміркових моделей 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.2 Джерела даних для побудови 
моделей, методи їх трансформації 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.3 Інтерпретаційні ознаки геофізичних 
даних в задачах нафтогазової 
геології 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Техніки побудови коміркових 
моделей 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.5 Апроксимаціні методи побудови 
фаціальних та петрофізичних 
моделей 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.6 Методи підрахунку запасів на основі 
коміркових моделей 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 



1.7 Способи візуалізації тривимірних 
даних 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.8 Елементи та процеси у 
нафтогазоносних системах 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

2.1 Проводити підготовку даних для 
аналізу у інтерпретаційних 
системах (на прикладі Schlumberger 
Petrel) 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота, 
програмне 
представлен
ня 

до 5% 

2.2 Проводити інтерпретацію 
сейсмічних та каротажних даних 
спільно з геологічною інформацією 
(на прикладі Schlumberger Petrel) 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота, 
програмне 
представлен
ня 

до 10% 

2.3 Створювати коміркові тривимірні 
моделі родовищ вуглеводнів (на 
прикладі Schlumberger Petrel) 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота, 
програмне 
представлен
ня 

до 15% 

2.4 Проводити підрахунок запасів 
вуглеводнів об’ємним методом на 
основі коміркових моделей (на 
прикладі Schlumberger Petrel) 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота, 
програмне 
представлен
ня 

до 5% 

3.1 Формулювати письмові звіти про 
проведені етапи моделювання, 
ілюструвати приклади отриманих 
результатів та моделей 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

До 10% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

--/- --/- до 5% 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання 
дисципліни  

Програмні 
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Аналізувати 
особливості 
природних та 
антропогенних 
систем і об'єктів 
верхньої частини 
земної кори та її 
осадового шару 
зокрема.  

+ +      +       

Застосовувати свої 
знання для 
визначення і 
вирішення 
проблемних питань і 

  +          + + 



прийняття 
обґрунтованих 
рішень в питаннях 
геофізичних 
досліджень, 
геологічної 
інтерпретації даних 
геофізичних 
досліджень та 
моделювання 
геологічних об’єктів 
за геофізичними 
даними.  
Знати сучасні методи 
геофізичних 
досліджень верхньої 
частини земної кори 
та її осадового шару 
зокрема і вміти їх 
застосовувати у 
виробничій та 
науково-
дослідницькій 
діяльності.  

+ + +            

Демонструвати 
здатність до адаптації 
та дії в новій 
ситуації, пов’язаній з 
роботою за фахом, 
вміння генерувати 
нові ідеї в галузі 
геофізичних 
досліджень, 
геологічної 
інтерпретації даних 
геофізичних 
досліджень та 
моделювання 
геологічних об’єктів 
за геофізичними 
даними.  

        + +   + + 

Моделювати об’єкти 
і процеси верхньої 
частини земної кори 
та її осадового шару 
зокрема, 
застосовуючи 
геофізичні, 
математичні методи 
та геоінформаційні 
технології.  

+   + + + +    +    

Ідентифікувати та 
класифікувати 
геофізичні поля, 

 + +       +     



визначати відомі і 
реєструвати нові 
об’єкти в складі 
верхньої частини 
земної кори та її 
осадового шару 
зокрема, їхні 
властивості, явища та 
процеси, їм 
притаманні.  
Демонструвати 
здатність проводити 
самостійні геофізичні 
дослідження 
природних об’єктів і 
процесів у геосферах 
в польових і 
лабораторних 
умовах.  

         + + + +  

 

 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота із основ інтерпретації геолого-геофізичної інформації та 

нафтогазоносних систем – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 
2) Контрольна робота із основ створення моделей родовищ – 10 балів (рубіжна оцінка 6 

балів) 
3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час іспиту студент діє відповіді на 3 питання білету на комплексне 
знання предмету, методів та технічних засобів побудови тривимірних моделей родовищ 
корисних копалин. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Іспит виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/або 
залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання практичного семестрового проекту (де студенти мають 
продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 



використовуючи окреслені викладачем методи та засоби), виконання 10 самостійних 
практичних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та 
вирішити поставлені задачі без обмеження інструментарію та техніки вирішення 
проблеми) та проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове 
оцінювання проводиться у формі письмового іспиту. 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 
№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
 

Самостійна 
робота 

Розділ1 Інтерпретація геолого-геофізичних даних 

1 

Вступ. 
Тема 1  Джерела даних для побудови 

інтерпретаційних моделей. Формати 
даних та процедури імпорту даних. 

2 

10 

12 

2 
Тема 2.  Інтерпретація сейсмічних та каротажних 

даних, підготовка даних для 
моделювання.  

2 14 

 Контрольна робота 1   2 
Розділ 2 Системи побудови тривимірних моделей родовищ вуглеводнів  

3 Тема 3. Структурні моделі родовищ 4 6 20 

4 Тема 4.  Фаціальні та петрофізичні моделі 
родовищ. 4 4 20 

5 Тема 5. Підрахунок запасів вуглеводнів на 
основі коміркових моделей. 2 4 10 

 
Контрольна робота 2   2 
Іспит з дисципліни    

 ВСЬОГО 14 24 80 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг120 год.,в тому числі: 
Лекцій – 14 год. 
Практичні заняття - 24 год. 
Консультації - 2 год. 
Самостійна робота – 80 год.  
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668 p. 
12. N.Hyne Nontechnical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling and Production, 

1995, Penn Well Publ., Tulsa, USA. – 724 p. 
13. Ампилов Ю.П., Батурин Д.Г. Новейшие технологии сейсмического мониторинга 

4Д при разработке морских месторождений нефти и газа. //Технологии 
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http://www.slb.com/

	18_Віршило_моднлювання_родовищ_корисних_копали
	RNP_ModelingDeposit_2021_Virshylo
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	МОДЕЛЮВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
	КИЇВ – 2021




