
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

   Навчально-науковий інститут «Інститут геології»   
(назва факультету, інституту) 

Кафедра геофізики 
 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

         Заступник директора 
         з навчально-виховної  роботи 

           Д.В. Кравченко 

         «____»____________2015 року 
 
 
 
 
РОБОЧА  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
ГЕОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ1 

(повна назва навчальної дисципліни) 
 

для студентів 
 

напрям підготовки – 040103 «Геологія» 
(шифр і назва напряму підготовки) 

cпеціальність – 8.04010301«Геологія» 
спеціальність - 8.04010305 «Геоінформатика» 

(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація            
(назва спеціалізації) 

 
1 Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 
навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної 
дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає 
форми та засоби поточного і підсумкового контролів 

 
 
 
 

КИЇВ – 2015 



 2

Робоча програма навчальної дисципліни Геологічна інтерпретація даних геофізичних 
досліджень для студентів напряму підготовки 040103 «Геологія», спеціальності 
8.04010301 «Геологія»; спеціальності 8.04010305 «Геоінформатика». 

 
«12»  травня 2015 року –19 с. 
 
Розробник:1Безродний Д.А., доцент кафедри геофізики, к.геол.н., доцент 

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 
(назва спеціальності) 

Робоча програма навчальної дисципліни Геологічна інтерпретація даних геофізичних 
досліджень затверджена на засіданні кафедри геофізики. 
 
Протокол №  10 від « 20 » травня 2015 року. 
 
Завідувач кафедригеофізики    

(вибрати необхідне) 
__________________  (Вижва  С.А.) 
(підпис)    (прізвище та ініціали) 

«  »              2015 року. 
 
 
Схвалено науково - методичною комісією геологічного факультету. 
 
Протокол від « 8 »  червня 2015 року №6. 

Голова науково-методичної комісії ____________________(Павлов Г. Г.) 
(підпис)         (прізвище та ініціали) 

«  »                          2015 року 
   © Безродний Д.А., 2015рік 

© _____________,  2016   рік 
© _____________,  2017   рік 
 

 
1 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). 



 3

ВСТУП 
Навчальна дисципліна Геологічна інтерпретація даних геофізичних 

дослідженьє складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 0401 «Природничі 
науки» з напряму підготовки 040103 «Геологія», спеціальності-
8.04010301«Геологія» та спеціальності 8.04010305 «Геоінформатика».(3) 

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю «Геологія» та 
спеціальністю «Геоінформатика».4Викладається в1семестрі 1курсу магістрів в 
обсязі – 120 год.1(4 кредити ECTS) 1зокрема: лекції – 10 год., лабораторні – 26 
год., самостійна робота – 80 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 
модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна –іспитом. 

Мета дисципліни – ознайомлення з фізико-геологічними основами 
геофізичних методів дослідження; основами та способами розв’язку прямих та 
обернених задач; характерними особливостями якісної та кількісної 
інтерпретації геофізичної інформації в різних методах геофізики; основами 
комплексування геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ 
корисних копалин. 

Завдання – вивчення природи геофізичних полів, їх зміну в часі, 
з’ясування можливостей геофізичних методів досліджень для вивчення 
глибинної будови Землі, вирішення пошукових, розвідувальних, інженерно-
геологічних, археологічних та екологічних задач. 

Структура курсу–два змістових модулі. Перший присвячений 
застосуванню гравітаційних, магнітних та електричних методів для вивчення 
фізичних параметрів геологічного середовища, визначення границь пластів та 
вивчення геологічної будови об’єктів дослідження. Аналізується можливості та 
способи розв’язку обернених задач в цих методах. Другий модуль розглядає 
використання сейсморозвідки та каротажу для вивчення будови геологічного 
середовища. Застосовуються методи визначення ефективної швидкості, 
хвильового опору, відбиваючих границь на основі аналізу годографів відбитої, 
заломленої та прямої хвиль. Характеризуються особливості підсумування 
сейсмічних даних та метод вертикального сейсмічного профілювання для 
уточнення геологічної будови. В каротажі розглядаються методи ядерної 
геофізики, електрометрії та технічного вивчення свердловин. Аналізується 
вихідна база даних для інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень 
свердловин, розглядається суть якісної та кількісної інтерпретації, визначення 
характерних параметрів геологічного середовища.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: фізико-математичні основи базових геофізичних методів, підходи 

до розв’язку прямих та обернених задач геофізики, основні принципи якісної та 
кількісної інтерпретації геофізичних даних, принципи моделювання 
геологічного середовища, сучасні комп’ютерні програми пометодної  та 
комплексної обробки та інтерпретації геофізичної інформації. 
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вміти: розраховувати аномальні фізичні поля та виконувати якісну та 
кількісну інтерпретацію експериментальних геофізичних даних, користуватися 
програмами обробки та інтерпретації геофізичної інформації. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна «Геологічна 
інтерпретація даних геофізичних досліджень» є складовою циклу професійної 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (8.04010301) та 
8.04010305. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. дисципліна «Геологічна інтерпретація 
даних геофізичних досліджень» є продовженням таких спеціальних дисциплін 
як «Геофізичні методи досліджень» та «Комплексна навчальна практика з 
геологічної зйомки». 
 
1 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
1 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредитиECTS 
відповідає 108 год.). 
 
1(назва дисципліни),   (зазначити відповідний рівень),   (зазначити),  (шифр і назва напряму підготовки), (шифр і 
назва спеціальності). 
1

(спеціалізацією)  (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
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Контроль знаньі розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ 1) входять теми 1 –3, у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 

4–5. Обов’язковим для іспиту є виконання лабораторних робіт.       (зазначаються умови, невиконання 
яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 
Оцінювання за формами контролю:(як приклад)1 

ЗМ 1 ЗМ 2  
Min. – 18 
балів 

Max. – 
30 балів 

Min. – 
18 балів 

Max. – 
30балів 

Модульна контрольна робота  3 5 3 5 
Лабораторні роботи до модулю 15 25 15 25 

„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 – 20балів 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:(слід зазначити умови, які висуває лектор). 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 Іспит 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 незадовільно 
1 – 34    

 
1 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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ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1.Геологічна інтерпретація даних гравірозвідки, 

магніторозвідки та електророзвідки 
Вступ.Прикладна геофізика…………………..…………………………..(1 год.) 
ТЕМА 1.Геологічне тлумачення гравітаційних аномалій...…………….(17 год.) 

Фізико-геологічна модель геологічного середовища. Пряма та 
обернена задачі гравіметрії. Експрес-методи інтерпретації 
потенціальних полів. Якісна та кількісна інтерпретація 
гравіметричних даних. 

ТЕМА 2. Інтерпретація даних магніторозвідки     ….…………………..(16 год.) 
Методи розв’язку оберненої задачі для потенціальних полів. 
Інверсія даних потенціальних полів. Трансформації 
потенціальних полів та їхня роль при вирішенні геологічних 
задач. 

ТЕМА 3. Геологічне тлумачення даних електророзвідки……………....(30 год.) 
Характеристика основних методів електророзвідки. Поняття 
геоелектричного розрізу. Зведені геоелектричні параметри. 
Основні етапи якісної інтерпретації даних електророзвідки. 
Кількісна інтерпретація польових досліджень. Побудова 
геоелектричних розрізів. 

 

Змістовий модуль 2.   Геологічна інтерпретація даних сейсмометрії та 
геофізичних досліджень свердловин 

ТЕМА 4. Геологічний аналіз даних сейсмометрії……………………....(26 год.) 
Прикладні основи сейсморозвідки. Годографи різних типів 
хвиль. Способи визначення ефективної швидкості. 
Інтерпретація сейсмічних даних. 

ТЕМА 5.Геологічне тлумачення даних геофізичних досліджень 
свердловин………………………….……………………....…..(26 год.) 
Отримання інформації при геофізичних дослідження в 
свердловинах. Бази даних та системи інтерпретації даних ГДС. 
Основні методи ГДС, принципи обробки даних. Комплексна 
інтерпретація діаграм: виділення пластів, визначення літології, 
оцінка типів корисних копалин та їх фізичних параметрів.  
(Вступ за наявності) 
(Короткий виклад питань, які передбачається висвітлити у даній темі 

– заголовки лекцій (П.Г.)) 
 
 

1 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, 
практичних(семінарських, лабораторних) і самостійної роботи. 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лаборат. С/Р 

Змістовий модуль 1 Геологічна інтерпретація даних гравірозвідки, магніторозвідки та 
електророзвідки 

 Вступ.Прикладна геофізика 1   

 Тема 1 Геологічне тлумачення гравітаційних аномалій (17 
годин) 1 6 10 

1 Якісна та кількісна інтерпретація гравіметричних даних 1 6 10 

 Тема 2.  Інтерпретація даних магніторозвідки (16 годин) 2 4 10 

2 Методи розв’язку оберненої задачі для потенціальних полів 1 2 6 

3 Інверсія даних потенціальних полів 1 2 4 

 Тема 3. Геологічне тлумачення даних електророзвідки (30 
годин) 2 8 20 

4 Якісна та кількісна інтерпретація даних електророзвідки 2 8 20 

 Модульна контрольна робота 1   2 

Змістовий модуль 2  Геологічна інтерпретація даних сейсмометрії та каротажу 

 Тема4.  Геологічний аналіз даних сейсмометрії (26 годин) 2 4 20 

5 Годографи різних типів хвиль 1 2 5 

6 Інтерпретація сейсмічних даних 1 2 15 

 
Тема 5.  Геологічне тлумачення даних геофізичних 
досліджень свердловин (26 годин) 2 4 20 

7 Отримання інформації при геофізичних дослідження в 
свердловинах. Бази даних та системи інтерпретації даних 
ГДС. Основні методи ГДС, принципи обробки даних. 
Комплексна інтерпретація діаграм: виділення пластів, 
визначення літології, оцінка типів корисних копалин та їх 
фізичних параметрів. 

2 4 20 

 Модульна контрольна робота 2   2 

 ВСЬОГО 10 26 80 
Загальний обсяг– 116 год.,2в тому числі: 
Лекцій–10 год. 
Лабораторні заняття –26 год. 
Самостійна робота -80 год. 
1 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 
2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Геологічна інтерпретація даних потенціальних методів 

Вступ: Прикладна геофізика( 1 год.) 
Гравіметрія, фігура Землі і геодинаміка. Сейсмологія і внутрішня будова Землі. 
Вік Землі, термальні і електричні властивості. Геомагнетизм і палеомагнетизм. 

1(8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, 
практичні і самостійна робота студента. 

ТЕМА 1. Геологічне тлумачення гравітаційних аномалій – (17 год.)1 
 

Лекція 1.Якісна та кількісна інтерпретація гравіметричних даних– 1 год. 
Фізико-геологічна модель геологічного середовища. Локальні та залишкові 
гравітаційні аномалії. Пряма та обернена задачі гравіметрії. Експрес-методи 
інтерпретації потенціальних полів. Якісна та кількісна інтерпретація 
гравіметричних даних.  
 
Лабораторне заняття 1. –2 год. 
1. Якісне геологічне тлумачення гравітаційних аномалій. 
2. Геологічні ознаки, що обумовлюють наявність і характер гравітаційних 
аномалій. 
 
Лабораторне заняття 2. – 2  год. 
1. Кількісна інтерпретація гравітаційних аномалій. 
2. Розв’язок прямої задачі гравіметрії для тіл правильної та довільної форм. 
 
Лабораторне заняття 3. – 2  год. 
1. Основні способи розв’язку оберненої задачі гравіметрії. 
2. Провести розв’язок оберненої задачі за наявними гравіметричними картами. 
 
Завдання для самостійної роботи      (10 год.) 
1. Пояснити зв’язок між геологічними даними та геофізичними полями. 
2. Навести умови надійної інтерпретації геофізичних даних. 
3. Проаналізувати основні особливості розв’язку обернених задач гравіметрії експрес-
методами. 
4. Навести основні принципи тектонічного районування за даними гравіметрії. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Основні принципиякісної інтерпретації гравітаційних аномалій.  
2. Кількісна інтерпретація гравітаційних аномалій для тіл довільної форми. 

 

Рекомендована література: 
11. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с.(С. 29 – 41, 47 – 90). 
2. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
3. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
4. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
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5. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
6. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. (С. 23 – 32, 48 – 54). 
7.Хмелевской В.К. Краткий курс разведочнойгеофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 31 – 

41). 
8.Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитнаяразведка,Киев: 1984. – 240 с. (С. 203 – 

226). 
1 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 

ТЕМА 2. Інтерпретація даних магніторозвідки – (16 год.) 
 

Лекція 2. Методи розв’язку оберненої задачі для потенціальних полів – 
1 год. 

Однорідне рівняння Ейлера. Визначення похибки вимірювань для моделей. 
Метод порівняння. Знаходження параметрів моделі за допомогою системи 
рівнянь. Експрес-методи розв’язку оберненої задачі магнітометрії. 
 
Лабораторне заняття 4.– 2 год. 
1. Особливості якісної інтерпретації магнітних аномалій. 
2. Комплексна інтерпретація наведених карт гравітаційного та магнітного полів. 
 
Завдання для самостійної роботи      (6 год.) 
1. Підготувати дані для кількісної інтерпретації магнітних аномалій для 
2D варіанту. 
2. У програмі Magnetic2D змоделювати основні форми родовищ 
корисних копалин для магнітного поля. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Систематичні та випадкові похибки, їхній вплив на результати інтерпретації 
даних потенціальних полів. 
2. Виконайте розв’язок системи рівнянь для визначення параметрів моделі. 

 
Лекція 3. Інверсія даних потенціальних полів– 1 год. 

Інверсія геофізичних даних. Рівняння Фредгольма І роду. Функція Гріна. 
Вимірність моделі (2В, 2,5В, 3В). Тривимірна модель для прямокутних призм.  

 
Лабораторне заняття 5. – 2  год. 
1. За допомогою програми Magnet по аномальному полю Za або ∆Т 
знайти модель першого наближення.  
2. Розв’язати обернену задачу методом підбору за допомогою програми 
Grav2dc для моделі типу «шток». 

 
Завдання для самостійної роботи      (4 год.) 
1. Опишіть основні способи автоматизованої інтерпретації гравімагнітних аномалій. 
2.Сучасні автоматизовані програми комплексної інтерпретації гравімагнітних 
аномалій. 
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Контрольні запитання та завдання  
1. Дайте визначення інформативних характеристик аномалії. 
2. Пояснити основні переваги та недоліки різних способів інтерпретації 
гравімагнітних аномалій. 

 

Рекомендована література: 
1. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. (С. 48 – 54, 85 – 128, 241 - 

254). 
2. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочнойгеофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 66 - 

77). 
3. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитнаяразведка,Киев: 1984. – 240 с. (С. 203 – 

226). 
4. Гура К. О., Грищук П.І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 
режимі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. 
(сайт геологічного ф-ту «Бібліотека») (С. 24 43, 112 - 129). 

 
ТЕМА 3.   Геологічне тлумачення даних електророзвідки – (30 год.)1 

 
Лекція 4. Якісна та кількісна інтерпретація даних електророзвідки– 2 год. 
Класифікація методів електророзвідки. Поняття геоелектричного розрізу. 
Зведені параметри геоелектричного розрізу. Основні способи якісної 
інтерпретації даних електрометрії. Кількісна інтерпретація результатів 
електророзвідувальних зондувань. Побудова геоелектричного розрізу. Якісна та 
кількісна інтерпретація даних методу природного поля. 
 
Лабораторне заняття 6. – 2 год. 
1. Якісна інтерпретація даних електричних зондувань. 
2. Побудова карт ізоом та їх якісна інтерпретація. 
3. Розрахунок параметру сумарної повздовжньої провідності та його 
перерахунок в значення ізопотужностей. Аналіз отриманих параметрів. 
 
Лабораторне заняття 7. – 2  год. 
1. Кількісна інтерпретація результатів вертикальних електричних зондувань 

(ВЕЗ) і дипольних електричних зондувань (ДЕЗ). 
2. Розрахунок параметрів геоелектричного розрізу та його побудова за 
допомогою програми IPI2win (за наданими даними). 

 
Лабораторне заняття 8. – 2  год. 
1. Кількісна інтерпретація даних магнітотелуричних зондувань і профілювань. 
2. Побудова геоелектричного розрізу, аналіз результатів інтерпретації. 
 
Лабораторне заняття 9. – 2  год. 
1. S-інтерпретація електророзвідувальних даних методом становлення поля 

(ЗСП). ЇЇ переваги та недоліки.  
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2. Побудова геоелектричного розрізу, аналіз результатів інтерпретації і оцінка 
її точності. 

 
Завдання для самостійної роботи      (20 год.) 
1. Якісна інтерпретація даних ВЕЗ (карти типів кривих ВЕЗ, карти ізоом, карти 
сумарної повздовжньої провідності, карти ізопотужностей, вертикальний електричний 
розріз). 
2. Магнітотелуричні методи при вирішенні геологічних задач. 
3. Можливості електророзвідки при вирішенні гідрогеологічних і інженерно-
геологічних задач. 
4. Особливості якісної та кількісної інтерпретації даних природного електричного 
поля. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Основні принципи якісної інтерпретації електророзвідувальних досліджень.  
2.Особливості кількісної інтерпретаціїелектричних і електромагнітних зондувань. 

 

Рекомендована література: 
1. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. (С. 48 – 54, 85 – 128, 
241 - 254). 
2. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 
66 - 77). 
3. Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Електрометрія. Посібник із 
навчальної геофізичної практики. ВПЦ «Київський університет», 2014. – 303 с. 
4. Якубовский Ю.В. Электроразведка. М.: Недра. – 1991. – 307 с. 
5. Жданов М.С. Электроразведка. М.: Недра. – 1986. – 316 с. 
 
 

Питання модульної контрольної роботи № 1  (2 год.) 
1. Поясніть зв’язок між геологічними даними та геофізичними полями. 
2. Основні етапи якісної інтерпретації даних гравіметрії та магнітометрії. 
3. Критерії виділення розломних порушень за гравіметричними даними. 
4. Трансформації потенціальних полів. Їхнє основне призначення. 
5. Регіональні та локальні аномалії гравітаційного поля. 
6. Вищі похідні гравітаційного та магнітного потенціалів. Їхнє використання при 

аналізі та інтерпретації потенціальних полів. 
7. Особливості аналітичного продовження магнітних аномалій у верхній та нижній 

напівпростори. 
8. Експрес-методи інтерпретації гравімагнітних полів. Їх порівняльна характеристика. 
9. Комплексний аналіз гравімагнітних досліджень. 
10. Застосування гравірозвідки для вирішення різнопланових геологічних задач. 
11. Застосування магніторозвідки для вирішення різнопланових геологічних задач. 
12. Метод характерних точок при вирішенні оберненої задачі. 
13. Інтегральні методи. 
14. Класифікація методів електророзвідки. 
15. Вертикальні електричні зондування і профілювання. Їх основні особливості. 
16. Магнітотелуричні методи. Їх класифікація. 
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17. Метод становлення електромагнітного поля. S – інтерпретація даних методу. 
18. Особливості інтерпретації даних в методі природного електричного поля. 
19. Якісна інтерпретація даних електричних зондувань. 
20. Вертикальний електричний розріз. Його основне призначення. 
21. Зведені параметри геоелектричного розрізу. 
22. Класифікація кривих електричних зондувань. 
23. Багатошарові криві електричних зондувань. 
24. S-інтерпретаціякривих ВЕЗ. 
25. Інтерпретація кривих ВЕЗ за допомогою програми IPI2win. 
26. Вертикальний електричний розріз і геоелектричний розріз. Їхня суть. 
27. Застосування електророзвідки при пошуках родовищ рудних корисних копалин. 
28. Застосування електророзвідки при геологічному картуванні. 
29. Застосування електророзвідки при вирішенні інженерно-геологічних задач. 
30. Застосування електророзвідки при вирішенні гідрогеологічних задач. 
 

Рекомендована література: 
1. 11. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование 
гравитационных аномалий., Ленинград: Недра, 1965.-405с.(С. 29 – 41, 47 – 90). 
2. Веселов К.Е. Гравиметрическая съемка. М.: Недра, 1986. –312 с. 
3. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1990. –397 с. 
4. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992. – 357 с. 
5. Миронов В.С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1981. –397 
6. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. (С. 23 – 32, 48 – 54). 
7. 7.Хмелевской В.К. Краткий курс разведочнойгеофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. 
(С. 31 – 41). 
8. 8.Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитнаяразведка,Киев: 1984. – 240 с. (С. 203 
– 226). 
9. Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Електрометрія. Посібник із 
навчальної геофізичної практики. ВПЦ «Київський університет», 2014. – 303 с. 
10. Якубовский Ю.В. Электроразведка. М.: Недра. – 1991. – 307 с. 
11. Жданов М.С. Электроразведка. М.: Недра. – 1986. – 316 с. 
 
 
Змістовий модуль № 1 (30 балів) складається з балів за виконані лабораторні 
роботи  (25 балів) і тестової модульної контрольної роботи (5 балів). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Геологічне тлумачення даних сейсмометрії та каротажу 
ТЕМА 4.    Геологічний аналіз даних сейсмометрії – (26 год.) 

 
Лекція 5. Годографи різних типів хвиль – 1 год. 

Сейсморозвідка методом відбитих хвиль. Сейсморозвідка методом заломлених 
хвиль. Годографи різних типів хвиль введення статичних і кінематичних 
поправок. Побудова зведених годографів. Характеристики систем спостережень 
при виконанні сейсмічних зйомок. Рівняння годографів. 
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Лабораторне заняття 10.– 2  год. 
1. Поясніть визначення середніх швидкостей за годографом відбитих хвиль. 

 
Завдання для самостійної роботи      (5 год.) 
1. Дайте визначення для пружних модулів. Наведіть приклади пружних властивостей 
гірських порід. 
2. Охарактеризуйте типи сейсмічних хвиль. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Опишіть застосування методу відбитих хвиль.  
2. Наведіть використання методу заломлених хвиль. 

 
Лекція 6. Інтерпретація сейсмічних даних – 1 год. 

Способи визначення ефективної швидкості за годографами відбитих 
хвиль.Пошуки нафтогазових покладів за даними сейсмічних досліджень. 

 
Лабораторне заняття 11. – 2 год. 
1. Поясніть визначення середніх швидкостей за годографом відбитих хвиль. 
 
Завдання для самостійної роботи      (15 год.) 
1. Опишіть  метод спільної глибинної точки.  
2. Дати характеристику часовому розрізу. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Які фактори впливають на швидкість повздовжніх хвиль?  
2. Що таке акустичний імпеданс?  
 

Рекомендована література: 
1. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон 
Лтд”, 2000. – 248 с. 
2. Знаменский В. В. Полеваягеофизика. М.: Недра 1980. 
3.Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
4. Гурвич И.И., Боганик Г.Н. Сейсмическая разведка. – М.: Недра, 1980 
5. Уотерс К. Отражательнаясейсмология. Метод отраженных волн для поисков 
нефти и газа – М.: Мир., 1981 
6. Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка. – М.: Мир, 1987.-Т.1,2. 
7. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. М., 
Мир, 1983. 
8. Кири П., Брукс М. Введение в геофизическуюразведку. – М., 1988. 
9. Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки. 
М., 1986. 
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ТЕМА 5.  Геологічне тлумачення даних геофізичних досліджень свердловин 
(26 год.) 

 
Лекція 7. Геологічне тлумачення даних геофізичних досліджень свердловин – 

2 год. 
Отримання інформації при геофізичних дослідження в свердловинах. Бази 
даних та системи інтерпретації даних ГДС. Основні методи ГДС, принципи 
обробки даних. Комплексна інтерпретація діаграм: виділення пластів, 
визначення літології, оцінка типів корисних копалин та їх фізичних параметрів. 
 
Лабораторне заняття 12.– 2  год. 
1. Основи якісної та кількісної інтерпретації за допомогою сучасних систем 
обробки даних ГДС на прикладі системи «Геопошук». Принципи якісної 
інтерпретації каротажних діаграм. 
2. Проведення якісної інтерпретації комплексу матеріалів ГДС інтервалу 
свердловини. 
 
Лабораторне заняття 13.–  2  год. 
1. Принципи кількісної інтерпретації при пошуках нафти і газу: виділення 
пластів, визначення літології, оцінка підрахункових параметрів. 
2. Оцінка пористості пластів-колекторів за різними методами ГДС. 
 

 
Завдання для самостійної роботи      (20 год.) 
1. Наведіть класифікацію методів ГДС 
2. Поясніть фізичні основи радіоактивних та електричних методів. 
3. Розкажіть про метод природного теплового поля (геотермія) та метод штучного 
теплового поля, їх використання при пошуках корисних копалин. 
4. Наведіть задачі, що вирішуються за допомогою технологічних методів ГДС. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Охарактеризуйте методи отримання та передачі інформації при ГДС. 
2. Поясніть методи дослідження розсіяного гамма-випромінювання (ГГМ), 

наведіть основні принципи їх інтерпретації. 
3. Наведіть задачі, що вирішуються за допомогою АК та сейсмокаротажу. 
4. Охарактеризуйте проведення якісної і кількісної інтерпретації кривих ГДС.  
5. Опишіть геологічну інтерпретацію комплексу електричних та радіоактивних 

методів ГДС і кавернометрії.  

Рекомендована література: 
1. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження 

свердловин: Навчальний посібник - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.- 175 с. 
2. Дьяконова Т.Ф. Применение ЭВМ при интерпретации даннях геофизических 

исследований скважин. М.- Недра, 1991 
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3. Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм 
геофизических исследований скважин. М.- Недра, 1991 

4. Добрынин В. М., Вендельштейн Б. Ю., Резванов Р. А., Африкян А. Н. 
Геофизические исследования скважин: учебник для вузов. – М.: «Нефть и газ», 
2004.  

5. Резванов Р. А. Радиоактивные и другие неэлектрические методы 
исследования скважин. – М.: «Недра», 1982. – 312 с.  

6. Мейер В. А. Геофизические исследования скважин. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1981.  
7. Горбачев Ю. И. Геофизические исследования скважин: Учеб. для вузов/ Под 

ред. Е.В. Каруса. — М.: Недра, 1990. —398 с. 
8. Дьяконов Д. И., Леонтьев Е. И., Кузнецов Г. С. Общий курс геофизических 

исследований скважин. – М.: «Недра», 1984. – 432 с.  
 

Питання модульної контрольної роботи № 2 (2 год.) 
1. Наведіть основні методи сейсморозвідки. 
2. Поясніть основні положення геометричної сейсміки. 
3. Запишіть закон заломлення та відбиття, закон Снеліуса. 
4. Опишіть сейсмічний каротаж. 
5. Накресліть годографи відбитих хвиль.  
6. Наведіть сейсмічні швидкості. 
7. Опишіть фактори, які впливають на швидкість повздовжніх хвиль. 
8. Поясніть інтерпретацію даних методу відбитих хвиль. 
9. Охарактеризуйте структурну нафтогазову сейсморозвідку. 
10. Наведіть типи сейсмічних хвиль. 
11. Дайте визначення сейсмічної швидкості за годографом відбитих хвиль. 
12. Поясніть побудову відбиваючої границі за годографом відбитих хвиль. 
13. Наведіть області використання основних методів сейсморозвідки. 
14. Опишіть побудову швидкісних залежностей за даними сейсмокаротажу. 
15. Охарактеризуйте інтерпретацію сейсмічних розрізів. 
16. Дайте визначення акустичної жорсткості (імпедансу) геологічного середовища. 
17. Опишіть двовимірну та тривимірну сейсморозвідку. Наведіть її основні аспекти. 
18. Охарактеризуйте сейсмічні властивості гірських порід. 
19. Охарактеризуйте групи методів ГДС. 
20. Означте задачі, що вирішують радіоактивні методи ГДС. 
21. Означте задачі, що вирішують електричні методи ГДС. 
22. Охарактеризуйте метод кавернометрії та його використання при пошуках нафти 

і газу. 
23. Наведіть методи ГДС, що використовуються при пошуках рудних корисних 

копалин. 
24. Наведіть суть якісної інтерпретації даних ГДС.  
25. Охарактеризуйте принципи кількісної інтерпретації діаграм ГДС.  
 

Рекомендована література: 
1. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон 

Лтд”, 2000. – 248 с. 
2. Знаменский В. В. Полеваягеофизика. М.: Недра 1980. 
3. 3.Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
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4. Гурвич И.И., Боганик Г.Н. Сейсмическая разведка. – М.: Недра, 1980 
5. Уотерс К. Отражательнаясейсмология. Метод отраженных волн для поисков 

нефти и газа – М.: Мир., 1981 
6. Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка. – М.: Мир, 1987.-Т.1,2. 
7. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. М., 

Мир, 1983. 
8. Кири П., Брукс М. Введение в геофизическуюразведку. – М., 1988. 
9. Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки. 

М., 1986. 
10. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження 

свердловин: Навчальний посібник - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.- 175 с. 
11. Дьяконова Т.Ф. Применение ЭВМ при интерпретации даннях геофизических 

исследований скважин. М.- Недра, 1991 
12. Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм 

геофизических исследований скважин. М.- Недра, 1991 
13. Добрынин В. М., Вендельштейн Б. Ю., Резванов Р. А., Африкян А. Н. 

Геофизические исследования скважин: учебник для вузов. – М.: «Нефть и газ», 
2004.  

14. Резванов Р. А. Радиоактивные и другие неэлектрические методы 
исследования скважин. – М.: «Недра», 1982. – 312 с.  

15. Мейер В. А. Геофизические исследования скважин. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1981.  
16. Горбачев Ю. И. Геофизические исследования скважин: Учеб. для вузов/ Под 

ред. Е.В. Каруса. — М.: Недра, 1990. —398 с. 
17. Дьяконов Д. И., Леонтьев Е. И., Кузнецов Г. С. Общий курс геофизических 

исследований скважин. – М.: «Недра», 1984. – 432 с.  
 
 

Змістовий модуль № 2 (30 балів) складається з балів за виконані лабораторні 
роботи  (25 балів) і тестової модульної контрольної роботи (5 балів). 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:(Базова)7 – 10 фундаментальних, базових джерел 
1. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c. 
2. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 

1979. 
3. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон 

Лтд”, 2000. – 248 с. 
4. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
5. Огильви А.А.Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
6. Геофизические методы разведки.Подредакцией Захарова В.П.  М.: Недра, 1982. 
7. Герхард Дор.Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
8. Комплексирование геофизических методов. Справочник геофизика. М.: Недра. 1984. 
9. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник для 

вузов. - М.Недра, 1991.- 368 с. 
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10. Кобранова В.Н. Петрофизика.Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- 
М.Недра, 1986.- 392 с. 

11. Хмелевской В. К. Геофизические методы исследования земной коры. 2 книги. М.: 
2007. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161636. 

12. Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных 
аномалий. – Л.: Недра, 1965. – 495 с. 

13. Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм 
геофизических исследований скважин. М.- Недра, 1991 

14. Курганський В. М. Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення 
складнопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу, 1999. 
 

Додаткова:В тому числі й інтернет ресурси 
15. Кири П., Брукс М. Введение в геофизическую разведку. – М., 1988. 
16. Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки. 

М., 1986. 
17. Гура К. О., Грищук П.І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 

режимі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. 
(сайт ф-ту «Бібіліотека»). 

18. Blakely, R. J. Potential theory in gravity and magnetic applications:CambridgeUniv. 
Press. 1995. 

19. Гурвич И.И., Боганик Г.Н. Сейсмическая разведка. – М.: Недра, 1980 
20. Уотерс К. Отражательная сейсмология. Метод отраженных волн для поисков 

нефти и газа – М.: Мир., 1981 
21. Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка. – М.: Мир, 1987.-Т.1,2. 
22. Аки Х., Ричардс П. Количественная сейсмология. Теория и методы. в 2-х т. М., 

Мир, 1983. 
23. Дьяконова Т.Ф. Применение ЭВМ при интерпретации даннях геофизических 

исследований скважин. М.- Недра, 1991 
24. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи 

дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет", 2011.-175 с. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
 

1. Поясніть зв’язок між геологічними даними та геофізичними полями. 
2. Основні етапи якісної інтерпретації даних гравіметрії та магнітометрії. 
3. Критерії виділення розломних порушень за гравіметричними даними. 
4. Трансформації потенціальних полів. Їхнє основне призначення 
5. Регіональні та локальні аномалії гравітаційного поля. 
6. Вищі похідні гравітаційного та магнітного потенціалів. Їхнє використання при 

аналізі та інтерпретації потенціальних полів. 
7. Особливості аналітичного продовження магнітних аномалій у верхній та 

нижній напівпростори. 
8. Експрес-методи інтерпретації гравімагнітних полів. Їх порівняльна 

характеристика. 
9. Комплексний аналіз гравімагнітних досліджень. 
10. Застосування гравірозвідки для вирішення різнопланових геологічних задач. 
11. Застосування магніторозвідки для вирішення різнопланових геологічних задач. 
12. Метод характерних точок при вирішенні оберненої задачі. 
13. Інтегральні методи. 
14. Класифікація методів електророзвідки. 
15. Вертикальні електричні зондування і профілювання. Їх основні особливості 
16. Магнітотелуричні методи. Їх класифікація. 
17. Метод становлення електромагнітного поля. S- інтерпретація даних методу. 
18. Особливості інтерпретації даних в методі природного електричного поля. 
19. Якісна інтерпретація даних електричних зондувань. 
20. Вертикальний електричний розріз. Його основне призначення. 
21. Зведені параметри геоелектричного розрізу. 
22. Класифікація кривих електричних зондувань. 
23. Багатошарові криві електричних зондувань. 
24. S - інтерпретація кривих ВЕЗ. 
25. Інтерпретація кривих ВЕЗ за допомогою програми IPI2win. 
26. Вертикальний електричний розріз і геоелектричний розріз. Їхня суть. 
27. Застосування електророзвідки при пошуках родовищ рудних корисних копалин. 
28. Застосування електророзвідки при геологічному картуванні. 
29. Застосування електророзвідки при вирішенні інженерно-геологічних задач. 
30. Застосування електророзвідки при вирішенні гідрогеологічних задач. 
31. Наведіть основні методи сейсморозвідки. 
32. Поясніть основні положення геометричної сейсміки. 
33. Запишіть закон заломлення та відбиття, закон Снеліуса. 
34. Опишіть сейсмічний каротаж. 
35. Годографи прямої, відбитої та заломленої хвиль.  
36. Наведіть сейсмічні швидкості. 
37. Опишіть фактори, які впливають на швидкість повздовжніх хвиль. 
38. Поясніть інтерпретацію даних методу відбитих хвиль. 
39. Охарактеризуйте структурну нафтогазову сейсморозвідку. 
40. Наведіть типи сейсмічних хвиль. 
41. Дайте визначення сейсмічної швидкості за годографом відбитих хвиль. 
42. Наведіть області використання основних методів сейсморозвідки. 
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43. Опишіть побудову швидкісних залежностей за даними сейсмокаротажу. 
44. Дайте визначення акустичної жорсткості (імпедансу) геологічного середовища. 
45. Опишіть двовимірну та тривимірну сейсморозвідку. Наведіть її основні аспекти. 
46. Охарактеризуйте пружні властивості гірських порід. 
47. Охарактеризуйте групи методів ГДС. 
48. Означте задачі, що вирішують радіоактивні методи ГДС 
49. Означте задачі, що вирішують електричні методи ГДС 
50. Охарактеризуйте метод кавернометрії та його використання при пошуках 

нафти і газу. 
51. Наведіть методи ГДС, що використовуються при пошуках рудних корисних 

копалин, означте задачі, які вони вирішують. 
52. Наведіть суть якісної інтерпретації даних ГДС.  
53. Охарактеризуйте принципи кількісної інтерпретації діаграм ГДС.  

 


