
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Науководослідницький практикум 

 
Викладач‐лектор: доц. Кузьменко П.М. (електронна пошта – kuzmenko_pm@univ.net.ua) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні‐лютому за допомогою електронних засобів (web‐ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота  у  січні‐лютому  2018  р.  відбувається  згідно  наведеного  нижче  графіку 
роботи. Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. 
В  визначений  лектором  час,  згідно  графіку,  студенти  мають  можливість 
проконсультуватися із викладачем за кожною з тем в режимі on‐line за допомогою web‐
ресурсу Google Class або за допомогою пошти. Після кожної теми студент має виконати 
завдання  отримане  від  викладача  згідно  графіку,  яке  буде  доступне  на  web‐ресурсі 
Google  Class.  Завдання  буде  представляти  собою  невелике  практичне  завдання 
(опрацювати завдання надане викладачем) та одне теоретичне питання в рамках теми 
для  вивчення.  Для  підтвердження  виконання  завдання  студенти  мають  додатково 
надіслати  відповіді  лектору  Кузьменку  П.М.  на  електронну  пошту 
kuzmenko_pm@univ.net.ua не пізніше визначеного графіком терміну. Викладач оцінює 
виконані  завдання  в  категоріях  «зараховано»  або  «не  зараховано».  Щоб  отримати 
оцінку  «зараховано»  потрібно  представити  опрацьовану  роботу  та  відповісти  на 
теоретичне питання. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час до 28 
лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо  відповіді  на  завдання  здані  невчасно  без  поважних  причин,  або  не 
зараховані,  студент  втрачає  можливість  написання  контрольної  роботи  та 
отримання відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені 
нижче теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 8 балів. 

Вона  включає  в  себе  3 практичних  питання  (2  бали  кожне)  з  проблематики, 
винесеної на самостійну роботу, та одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
• повнота розкриття питання          1 бал; 
• аналітичні міркування, вміння робити висновки    1 бал. 

Контрольна  робота  проводиться  на  першому  практичному  занятті  з  курсу  у 
березні 2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 
Теми для самостійного навчання: 

1. Акустична інверсія сейсмічних даних. (2 год.) 
2. Основні поняття сейсмічної інверсії на основі згорточної моделі геологічного 

середовища. (4 год.) 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 
№  Дати, час  Вид роботи 

Тема 1. Акустична інверсія сейсмічних даних 
1. 24.01.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2. 25.01.2018 – 28.01.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3. 29.01.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 1 
4. 30.01.2018, 14:00 ‐  Виконання студентом практичних завдань за темою 1 



04.02.2018, 12:00 
5. 05.02.2018, 12:00 ‐ 

06.02.2018, 12:00 
Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 2. Основні поняття сейсмічної інверсії на основі згорточної моделі 
геологічного середовища 

6. 07.02.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 2 
7. 08.02.2018 – 12.02.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
8. 13.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
9. 14.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
10. 15.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
11. 16.02.2018, 14:00 ‐ 

19.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

12. 19.02.2018, 12:00 – 
20.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

13. 22.02.2018, 14:00 ‐ 
24.02.2018, 12:00 

Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

14. 24.02.2018, 12:00 – 
27.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 
Тема 1. Акустична інверсія сейсмічних даних 
Історія  розвитку методу  інверсійних  перетворень.  Акустичний  імпеданс. Основні  технології 
виконання  інверсійних  перетворень.  Міжнародна  практика  застосування  інверсійних 
перетворень  з  метою  прогнозування  характеристик  геологічного  розрізу  під  час  пошуків  і 
розвідки родовищ вуглеводнів. 
 
Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. Опрацюйте  інтернет‐джерела та бібліотечний фонд  із проблематики виконання 
акустичної інверсії. 

2. Охарактеризуйте технології акустичної інверсії сейсмічних даних 
3. Знайдіть  та  охарактеризуйте  приклади  успішного  застосування  акустичної 

інверсії під час пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів.  
4. Підготуйте звіт. 

 
Джерела для засвоєння теми 1: 

1. Викен П.С.Х. Методы сейсмической инверсии и их ограничения / П.С.Х. Викен, М. Да 
Сильва // First Break. – Том 22. – Июнь 2004. – С. 47–70. 

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. Hampson  D.  Poststack  seismic modeling,  processing,  and  inversion:  STRATA  software 
documentation / D. Hampson, B. H. Russell // HampsonRussell Software Services Ltd. – 
1992. 

5. Інтернетджерела 
 
Тема  2.  Основні  поняття  сейсмічної  інверсії  на  основі  згорточної  моделі 
геологічного середовища 
Згорточна  модель  сейсмічної  траси.  Основні  фактори,  що  впливають  на  сейсмічні 
характеристики геологічного середовища. Складові рівняння сейсмічної траси. Конволюція – 
деконволюція. 
 
 



Завдання для засвоєння за темою 2: 
1. Опрацюйте  інтернет‐джерела  та  бібліотечний фонд  із  проблематики  виконання 

інверсії на основі згорточної моделі. 
2. Математично  опишіть  згорточну  модель  сейсмічної  траси.  Охарактеризуйте 

складові рівняння. 
3. Продемонструйте  приклади  застосування  згорточної  моделі  для  вирішення 

геологічних задач. 
4. Підготуйте звіт. 

 

Джерела для засвоєння теми 2: 
1. Викен П.С.Х. Методы сейсмической инверсии и их ограничения / П.С.Х. Викен, М. Да 

Сильва // First Break. – Том 22. – Июнь 2004. – С. 47–70. 
2. Козлов  Е.А.    Модели  среды  в  разведочной  сейсмологи  /  Е.А.  Козлов    –Тверь:  Герс, 

2006. – 480 с. 
3. Бондарев  В.И.  Анализ  данных  сейсморазведки:  учебное  пособие  для  студентов 

вузов / В.И. Бондарев, С.М. Крылатков. – Екатеринбург: Издательство УГГГА, 2002. 
– 212 с. 

4. Інтернетджерела 
 

 



 
Для студентів 

 
галузь знань     10 «Природничі науки» 
напрям підготовки   103 «Науки про Землю» 
освітній рівень     магістр 
освітня програма    Геофізика 
спеціалізація     Польова геофізика, фізика Землі 
курс         2 
семестр       4 
вид дисципліни     Вибіркова 
 

 
№  Прізвище, ім’я, побатькові  

1.   Барицька Ганна Юріївна 
2.   Гадар Анастасія Сергіївна 
3.   Додух Вадим Миколайович 
4.   Корсун Дмитро Анатолійович 
5.   Кривенда Дмитро Олексійович 
6.   Лопата Олексій В’ячеславович 
7.   Романовська Валентина Вікторівна 
8.   Сафронов Анатолій Миколайович 
9.   Свистов Владислав Володимирович 

 


