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Мета  дисципліни  –  дати  загальні  знання  про  сучасні  методи  аналізу  геолого‐
геофізичної  інформації  при  пошуках  та  розвідці  покладів  вуглеводнів.  Визначити 
ключові  питання  прогнозування  геологічного  розрізу  на  основі  сейсмічних  даних  та 
даних  геофізичних  досліджень  свердловин.  Привити  студентам  знання 
інтерпретаційного  процесу  прогнозування  геологічного  розрізу  та  його  флюїдо‐
нафтогазонасичення. 
 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Знання  теоретичних  основ  геофізики,  сейсмометрії,  математичної  обробки 

сейсмічних даних 
2. Володіти навичками роботи з персональним комп’ютером. 

 
Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В  програмі  дисципліни  основна  увага  приділяється  освоєнню  студентами  основних 
понять  світового  досвіду  пошуків  та  розвідки  покладів  вуглеводнів,  обгрунтування 
фізико‐математичних  основ  аналізу  амплітуди  відбиття  хвиль  від  віддалення  (AVO), 
вивчення  нових    підходів  до  вирішення  прямих  та  обернених  задач  сейсморозвідки, 
прийомів  якісної  та  кількісної  інтерпретації  сейсмічних  даних  у  комплексі  з  даними 
геофізичних  досліджень  свердловин,  областей  застосування  прогнозування 
нафтогазоносності  геологічних  утворень  в  практиці  геолого‐геофізичних  досліджень, 
подання  основ  комплексування  геофізичних  методів,  роль  AVO‐аналізу    та  пружної 
інверсії при пошуках та розвідці родовищ вуглеводнів. 
 
Завдання:  
‐ ознайомити  з  методами  оцінки  перспективних  товщ  нафтогазових  відкладів  із 

використанням сучасних геоінформаційних технологій. Загальна геологогеофізична 
характеристика регіону досліджень. Загальна стратегія досліджень. 

‐ навчити  принципам  аналізу  вхідних  геологогеофізичних  даних  та  їх  комплексна 
інтерпретація. 

‐ надати  способи  представлення  комплексної  моделі  досліджуваного 
нафтогазоперспективного об’єкту з висновками та рекомендаціями. 

‐ пояснити залежності відбиваючої здатності геологічного середовища від віддалення 
джерелоприймач. 

‐ пояснити  методи  дослідження  факторів,  які  впливають  на  амплітуди  відбитих 
хвиль. 

‐ охарактеризувати AVOкласифікацію газонасичених пісковиків. 
‐ ознайомлення з теорією пружної інверсії сейсмічних даних. 
‐ засвоєння  принципів  моделювання  впливу  флюїдонасиченого  пласта  на  амплітуди 

відбитих хвиль. 
 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Код  Результат навчання 

Форма/Мето
ди 

викладання і 
навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 
1.1  Основні  поняття  і  терміни  акустичної 

інверсії  сейсмічних  даних.  Основні 
способи  сейсмічної  інверсії  на  основі 
згорточної  моделі  геологічного 
середовища. 

лекція   Письмова 
робота 

до 10 % 

1.2  Комп'ютерні  технології  інверсії 
сейсмічних даних. 

лекція   Письмова 
робота 

до 15 % 

1.3  Методи  створення  синтетичних 
сейсмічних  розрізів  із  застосуванням 
даних ГДС. 

лекція   Письмова 
робота 

до 10 % 



1.4  Способи  корелювання  сейсмічних  даних 
та даних ГДС для виконання інверсійних 
перетворень. 

лекція,   Письмова 
робота 

до 15 % 

2.1  Отримувати  петрофізичні  параметри  із 
застосуванням  сейсмічних  інверсійних 
перетворень. 

лекція, 
практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

2.2  Створювати  проект  за  реальними 
сейсмічними  даними,  виконувати 
сейсмічну  інверсію  з  метою  визначення 
зон  з  покращеними  колекторськими 
властивостями. 

лекція   Письмова 
робота 

до 20 % 

3.1  Вміти організувати колективну  
роботу для ефективного вирішення 
поставленої задачі 

лекція, 
практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

4.1  Розуміння особистої відповідальності за 
професійні рішення які можуть давати 
інформацію про геологічне середовище 

лекція, 
практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

Структура курсу: лекційні та практичні заняття, самостійна робота студентів. 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з питань акустичної інверсії – 5 балів (рубіжна оцінка 3 бали) 
2)  Контрольна  робота  з  способів  застосування  даних  ГДС  до  сейсмічної  інверсії  –  5  балів 

(рубіжна оцінка 3 бали). 
3) Контрольна робота з методів сейсмічної інверсії для аналізу  петрофізичних параметрів 

– 10 балів (рубіжна оцінка 6 бали). 
4) Оцінка самостійної роботи за виконання та захист робіт на практичних заняттях – 

60 балів (рубіжна оцінка 36 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  сейсмічних  даних.  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.  

  ЗМ1/Частина 1  ЗМ2/Частина 2 ЗМ2/Частина 2 залік  Підсумкова оцінка 
Мінімум  15  15  18  12  60 

Максимум  25  25  30  20  100 

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

                                           
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.  



 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульнорейтинговою системою та 
передбачає:  виконання  7  практичних  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 іспиту. 

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

 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

п/п 
Назва  теми 

лекції  практичні  Самостійна 
робота 

Частина 1. Акустична інверсія 

1 

Тема 1. Акустична інверсія сейсмічних даних. 
Основні поняття сейсмічної інверсії на 
основі згорточної моделі геологічного 
середовища. 

4    10 

2  Тема 2. Комп'ютерні технології інверсії сейсмічних 
даних.  2  2  10 

  Контрольна робота 1       
Частина 2. Застосування даних ГДС до сейсмічної інверсії 

3  Тема 3.  Створення синтетичних сейсмічних розрізів 
із застосуванням даних ГДС.  2    10 

4 
Тема 4.  Корелювання сейсмічних даних та даних 

ГДС для виконання інверсійних 
перетворень. 

2  2  10 

  Контрольна робота 2       
Частина 3. Використання сейсмічної інверсії для аналізу  петрофізичних параметрів 

5 
Тема 5.   Отримання петрофізичних параметрів із 
застосуванням  сейсмічних  інверсійних 
перетворень 

2  2  10 

6 
Тема  6.  Створення  проекту  за  реальними 
сейсмічними  даними  з  сейсмічною  інверсією  та  
визначенням колекторських властивостей. 

4  2  10 

  Контрольна робота 3       
  Залікова робота з дисципліни       
  ВСЬОГО  16  82  60 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
 

Примітка:   слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 

Загальний  обсяг  90 год. 3,    в тому числі: 
Лекцій  – 16 год. 
Практичні заняття  ‐ 8 год. 
Консультації  ‐ 6 год. 
Самостійна робота   60 год. 
 
Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Акустична інверсія сейсмічних даних та комп'ютерні технології інверсії 
сейсмічних даних. 

                                           
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. 



 

РЕКОМЕНДОВАНА   ЛІТЕРАТУРА: 4 

Основна:  
1. Бабадаглы  В.  А.,  Изотова  Т.  С.,  Карпенко  И.  В.,  Кучерук  Е.  В.  Литологическая 

интерпретация геофизических материалов при поисках нефти и газа / М.: Недра, 
1988.  256 с.: ил. 

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

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

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

5. Leslie B. Magoon and Wallace G. Dow  / The Petroleum  System From  Source  to Trap  / 
AAPG Memoir 60/  1994. 

 
Додаткова 

1. Воскресенский Ю. Н. Изучение изменений амплитуд  сейсмических  отражений для 
поисков и разведки залежей углеродов / Воскресенский Ю. Н. – М.: Изд. РГУ нефти и 
газа, 2001. – 68 с. 

2. Castagna J. P. Framework for AVO gradient and intercept interpretation / J. P. Castagna, 
H. W. Swan, D. J. Foster // Geophysics. – 1998, v. 63, N 3. – P. 948–956. 

3. Castagna  J. P. Comparison of AVO  indicators: A modeling  study    /  J. P. Castagna,  S. W.  
Smith // Geophysics. – 1994, v. 59. – Р. 1849–1855. 

4. Castagna John P. Principles of AVO Cross Plotting / John. P. Castagna, Herbert W. Swan // 
The Leading Edge. – 1997. – Vol. 6, April, Issue 4. – Р. 337–344. 

5. Castagna  J. P. AVO analysis –  tutorial and review,  in Castagna,  J. and Backus, M.M., eds, 
Offsetdependent  reflectivity.  Theory  and  practice  of  AVO  analysis,  Investigations  in 
Geophysics Series / J. P. Castagna, M. M. Backus //  Society of Exploration Geophysicists. – 
V. 8. – Tulsa, 1993. – Р. 3–36. 

 

                                           
4 Основна: (Базова) до 10 фундаментальних, базових джерел. Додаткова: як правило - до 20 джерел в тому 

числі Інтернет ресурси 



ПИТАННЯ  НА  ІСПИТ 
1. Як виконується організація вхідних даних в проекті? 
2. Які є варіанти візуалізації сейсмічних та свердловинних даних? 
3. Опишіть сучасні напрямки та підходи інверсії сейсмічних даних. 
4. Що таке інверсія як процес побудови моделей? 
5. Як відбувається кореляція свердловин?  
6. Що таке фаціальний каротаж? 
7. Опишіть  комплексну  інтерпретацію  параметрів  сейсмічних  хвиль  і  даних 

досліджень свердловин. 
8. Що таке глибинне перетворення? 
9. Як виконується інверсія сейсмічних даних при петрофізичному моделюванні?  
10. Опишіть етапи побудови цифрової сейсмогеологічної моделі. 
11. Що таке математична модель середовища? 
12. Опишіть літологоакустичну та фізикогеологічну модель середовища? 
13. Як  виконується  аналіз  швидкостей  за  даними  сейсмокаротажа  і  акустичного 

каротажу? 
14. Як виконується моделювання і розв’язок прямої та оберненої задачі 

сейсморозвідки? 
15. Опишіть загальну схему вирішення зворотніх задач у сейсморозвідці. 
16. Опишіть загальну характеристику методу спільної  глибинної  точки  (СГТ). 
17. Які є прямі  індикатори  пошуків  вуглеводнів? 
18. Як впливають швидкості та густина при побудові інверсії у сейсморозвідці? 
19. Як виконується інтерпретація та інверсія  сейсмічних  даних? 
20. Як виконується основна діагностична ознака виявлення вуглеводнів за сейсмічним 

методом? 
21. Як здійснюється просторова інверсія сейсмічних даних? 
22. Опишіть етапи інверсії і схема їх взаємодії. 
23. Що таке акустична інверсія, де вона застосовується? 
24. Що таке згорточка модель геологічного середовища? 
25. Охарактеризуйте рівняння сейсмічної траси на основі згорточної моделі. 
26. Яке ви знаєте програмне забезпечення для виконання інверсії сейсмічних даних? 
27. Які вимоги ставляться до апаратного забезпечення під час виконання різних видів 

інверсій сейсмічних даних? 
28. Які вхідні дані необхідні для створення синтетичних сейсмічних розрізів? 
29. Обґрунтуйте,  яким  чином  контролюється  якість  отриманих  синтетичних 

розрізів. 
30. Наведіть  основні  критерії  оптимально  відкорельованих  сейсмічних  та 

свердловинних даних. 
31. Яким  чином  зв’язані  сейсмічні  дані  із  петрофізичними  параметри.  Приведіть 

приклади основних залежностей? 
32. Охарактеризуйте  основні  технології  сейсмічної  інверсії  для  отримання 

петрофізичних параметрів із застосуванням сейсмічних та свердловинних даних. 
33. Назвіть основні кроки виконання сейсмічної інверсії. 
34. Обгрунтуйте  оптимальне  місцеположення  пошукової  свердловини  (для  кожного 

проекту окремо). 
 


