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Мета  дисципліни  –  забезпечити  оволодіння  студентами  навичками  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  просторових  геолого‐
геофізичних  моделей,  застосування  акустичної  інверсії  з  метою  визначення  зон 
покращених  колекторських  властивостей  та  літологічного  складу  досліджуваного 
об’єкту. 
 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання теоретичних основ сейсмометрії. 
2. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В програмі дисципліни основна увага приділяється розв’язку прямих та обернених 

задач  геофізики  з  метою  вирішення  фундаментальних  і  прикладних  науководослідних 
задач, застосування нових інформаційних технологій та методів комп’ютерної обробки 
при  інтерпретації  сейсмічних  даних.  До  розгляду  включено  загальні  принципи  підходи 
обробки геофізичних даних, огляд шляхів їх реалізації та ефективність. 

Завдання (навчальні цілі): 
  ставити і вирішувати  теоретичні та прикладні задачі сейсмоакустики; 
  вміння  застосовувати  сучасні  інформаційні  технології  для  вирішення 

сейсмоакустичних  задач; 
 шляхом узагальнення і аналізу одержаних результатів формулювати нові знання 

і оцінювати їх прикладне значення;. 
 оволодіння сучасною методологією і методами наукових досліджень; 
 засвоєння студентами принципів побудови геологогеофізичних моделей;  
 ознайомлення з основними ключовими етапами вирішення поставлених задач. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Код  Результат навчання 

Форма/Методи 
викладання і 
навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 
1.1  Основи теорії розповсюдження 

пружних хвиль при вирішенні прямих 
і зворотних задач сейсмоакустики 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.2  Основи розрахунку 
сейсмоакустичних моделей для 
дослідження геологічного 
середовища 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.3  Методи розв’язку прямих і 
зворотних задач сейсмоакустики 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.4  Засоби сучасної комп’ютерної 
обробки та інтерпретації даних 
сейсмоакустики 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.5  Основні тенденції розвитку методів  
сучасної сейсмоакустики 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.6  Теорію детерміністичної інверсії 
сейсмічних даних 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.7  Теорію стохастичної інверсії 
геофізичних даних 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 



1.8  Основи методів отримання кубів 
акустичного імпедансу 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.9  Основи методів отримання кубів 
заданих петрофізичних параметрів 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.10  Принципи побудови комплексних 
геологогеофізичних моделей 
родовищ вуглеводнів 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.11  Основи методів аналізу отриманих 
геологогеофізичних результатів та 
їх інтерпретації 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.12  Підходи вирішення теоретичних і 
прикладних задач сейсмоакустики 
геологічного середовища 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.13  Принципи визначення ефективних 
пружних і акустичних 
властивостей геологічного 
середовища на різних структурних 
рівнях досліджень 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.14  Методи розв’язання задачі інверсії 
сейсмоакустичних параметрів 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

1.15  Знати етапи комплексної  
інтерпретації  одержаних 
результатів 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота  

до 5 % 

1.16  Області застосування методів 
сейсмоакустики при вирішенні  
прикладних задач 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 5 % 

2.1  Застосовувати методи сейсмічної 
інверсії при вирішенні задач пошуків 
і розвідки родовищ вуглеводнів 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

2.2  Використовувати методи 
геостатистики при побудові 
моделей розподілу петрофізичних 
властивостей геологічного розрізу 

Лабораторна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10 % 

Структура курсу: лекційні та лабораторні заняття і самостійна робота студентів. 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1)  Контрольна  робота  з  теорії  прямих  та  обернених  задач  сейсмоакустики  –  5  балів 
(рубіжна оцінка 3 бали). 
2)  Контрольна  робота  з  методи  розв’язання  задачі  інверсії  сейсмоакустичних 
параметрів – 5 балів (рубіжна оцінка 3 бали). 
3)  Контрольна  робота  з  підходів  вирішення  теоретичних  і  прикладних  задач 
сейсмоакустики геологічного середовища – 5 балів (рубіжна оцінка 3 бали). 
4) Оцінка самостійної роботи за виконання та захист лабораторних робіт на заняттях 
– 45 балів (рубіжна оцінка 27 балів). 

2.  Підсумкове  оцінювання  у  формі  заліку:  максимальна  оцінка  20  балів,  рубіжна 
оцінка  12  балів.  Під  час  заліку  студент  виконує  завдання  з  використанням  знань  та 
вмінь з основ обробки та інтерпретації потенціальних полів. Підсумкове оцінювання у 



формі заліку не  є  обов’язковим,  при відмові від  участі  у даній формі оцінювання 
студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Змістовні  модулі  (ЗМ)  формують  бали,  які  виставляються  за  результатами  роботи 
студента  впродовж  усього  семестру,  як  сума  (проста  або  зважена)  балів  за 
систематичну роботу впродовж семестру. 
 

  Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

Змістовий 
модуль3 

іспит   Підсумкова 
оцінка 

Мінімум  12       12  12  36  60 
Максимум          20        20      20   60          100 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.1  

Організація  оцінювання:  Науководослідний  практикум  оцінюється  за  модульно
рейтинговою системою. Вона складається з 16 (шістнадцяти)  змістовних модулів. В межах 
кожного  змістовного  модуля  передбачені  наступні  форми  поточного  контролю:    захист 
виконаних лабораторних робіт. 

Контроль  здійснюється  за модульнорейтинговою системою та  передбачає:  виконання  16 
лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та 
вирішити поставлені  задачі  використовуючи  окреслені  викладачем методи та  засоби) 
та  проведення  3  письмових  модульних  контрольних  робіт.  Підсумкове  оцінювання 
проводиться у формі письмового заліку 

. 
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed  60‐100 
Не зараховано / Fail  0‐59 

 
 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п 

Назва  теми 
лекції  лабораторні  Самостійна робота 

Частина 1. Дослідження пружних постійних геологічного середовища 

1  Тема 1. Дослідження та оцінка фільтраційно‐
ємнісних властивостей порід колекторів    2  6 

2  Тема 2. Технологія побудови об'ємних моделей 
геологічного середовища    4  8 

3  Тема 3. Технологія моделювання вуглеводневих 
систем    2  6 

4  Тема 4. Технологія сейсмофаціального аналізу 
нафтогазових родовищ.    4  8 

                                           
1 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  



5 
Тема 5. Технологія просторового геолого‐

геофізичного моделювання 
нафтогазового родовища. 

  2  6 

6  Тема 6. Імпорт даних та візуалізація сейсмічних 
даних    4  8 

  Контрольна робота 1       
Частина 2. Основи інтерпретації сейсмічних та каротажних даних 

7  Тема 7.  Інтерпретація сейсмічних даних    2  6 
8  Тема 8. Кореляція свердловин    4  8 
9  Тема 9. Технологія стовпчастої сітки    2  6 
10  Тема 10. Створення горизонтів    4  8 

11  Тема 11. Моделювання геометрії середовища на 
основі петрофізичних властивостей    2  6 

12  Тема 12. Просторова модель родовища    4  8 
  Контрольна робота 2       

Частина 3. Інверсія сейсмічних даних 
13  Тема 13. Акустична інверсія сейсмічних даних    2  6 

14  Тема 14. Комп'ютерні технології інверсії 
сейсмічних даних.    2  8 

15  Тема 15. Створення синтетичних сейсмічних 
розрізів із застосуванням даних ГДС    2  6 

16  Тема 16. Кореляція сейсмічних даних та даних 
ГДС для інверсійних перетворень    2  8 

17  Тема 17. Отримання петрофізичних параметрів 
на основі сейсмічної інверсії    2  6 

18 
Тема 18. Виконання сейсмічної інверсії з метою 

визначення зон з покращеними 
колекторськими властивостями 

  2  8 

  Залікова робота з дисципліни       
  ВСЬОГО    482  126 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 180 год. 3, в тому числі: 
Лабораторні заняття –  48 год. 
Консультації –  6 год. 
Самостійна робота –  126 год. 

 

                                           
2 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 

тривалості пари). 
3 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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