
 
 



  



 

 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із загальними принципами 

постановки та розв’язання задач нафтогазової геології за допомогою методів 

промислової геофізики. Вивчення  можливостей основних методів промислової геофізики 

щодо  розв’язку прямих та обернених задач, пов’язаних із виділенням та дослідженням 

порід-колекторів, насичених пластовими флюїдами, та кількісної інтерпретації даних  

промислової геофізики, включаючи методи обробки та інтерпретації за допомогою 

комп’ютерних технологій. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання фізики, хімії, математики (на рівні непрофільних спеціальностей ЗВО), основ 

геофізичних досліджень в свердловинах, петрофізики, петрографії осадових порід. 

2. Володіння елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із основними етапами обробки та інтерпретації даних 
промислової геофізики; 

- ознайомити студентів із основними способами та методиками геофізичної та 
геологічної інтерпретації даних ГДС; 

- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і 
практичних навичок якісної та кількісної інтерпретації даних промислової 
геофізики; 

- засвоєння студентами навичок та вміння використовувати сучасні методи 
обробки геолого-геофізичної інформації, обрання методів дослідження та 
програмних продуктів для якісного представлення отриманої геологічної 
інформації. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Навчальна дисципліна включає: поняття про  базу вхідної геолого-геофізичної, 
промислової і супутньої інформації, на основі якої ведеться розв’язування  задач 
промислової геофізики; поняття індивідуальної, комплексної  та узагальнюючої 
інтерпретації, інтерпретації якісної та кількісної; сутність геофізичного та 
геологічного етапів обробки та інтерпретації даних промислової геофізики; основні 
(класичні) методи, способи інтерпретації даних електричних, радіоактивних, 
акустичних та інших методів промислової геофізики з метою виділення в розрізах 
свердловин нафтогазонасичених порід-колекторів та визначення їх петрофізичних,  в 
тому числі, колекторських, властивостей та підрахункових параметрів (коефіцієнти 
пористості, нафтогазонасиченості, ефективна товщина т. і.); основи комп’ютерної 
обробки та інтерпретації даних промислової геофізики. 

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 Основні геологічні задачі, що 
розв’язуються за допомогою 
методів промислової геофізики 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 
робота 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота 

до 5% 

1.2 Найважливіші етапи обробки і лекція, семінарське Письмова до 5% 



інтерпретації даних промислової 
геофізики 

заняття, самостійна 
робота 

робота 

1.3 Основні методики інтерпретації 
даних електрометрії свердловин 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

робота 

до 10% 

1.4 Найпоширеніші  методики 
інтерпретації даних 
радіоактивного каротажу 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 
робота 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота 

до 5% 

1.5 Основні методики інтерпретації 
даних акустичного каротажу 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота, звіт 

з 

лабораторно

ї роботи 

до 5% 

1.6 Особливості комплексної 
інтерпретації даних промислової 
геофізики 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота, звіт 

з 

лабораторно

ї роботи 

до 5% 

1.7 Особливості використання 
комп’ютеризованих технологій 
інтерпретації даних промислової 
геофізики 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота, звіт 

з 

лабораторно

ї роботи 

до 5% 

1.8 Специфіку представлення 
геологічних даних за результатами 
інтерпретації даних ГДС 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота, звіт 

з 

лабораторно

ї роботи 

до 5% 
 

 

1.9 Особливості застосування різних 
способів і методик інтерпретації 
даних промислової геофізики 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота, звіт 

з 

лабораторно

ї роботи 

до 5% 
 

2.1 Будувати планшет каротажних 
діаграм 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.2 Виконувати інтерпретацію даних 
електрометрії свердловин із 
застосуванням  комп’ютеризованих 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Усне 

опитування, 

звіт з 

до 10% 



технологій лабораторно

ї роботи 

2.3 Виконувати інтерпретацію даних 
неелектричних методів досліджень 
свердловин із застосуванням  
комп’ютеризованих технологій 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Усне 

опитування, 

звіт з 

лабораторно

ї роботи 

до 10% 

2.4 Аргументувати вибір методів 
розв’язування спеціалізованих задач, 
критично оцінювати отримані 
результати та захищати прийняті 
рішення 

лекція, семінарське 
заняття, самостійна 
робота 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота, звіт 

з 

лабораторно

ї роботи 

до 5% 

2.5 Виконувати визначення ємнісних 
характеристик гірських порід за 
даними промислової геофізики із 
застосуванням  комп’ютеризованих 
технологій 

лекція, лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота, звіт 

з 

лабораторно

ї роботи 

до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

лекція, семінарське 
заняття 

Усне 

опитування 
до 5% 

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

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Усне 

опитування, 

звіт з 

лабораторно

ї роботи 

до 5% 

Структура курсу: лекційні, семінарські заняття та лабораторні роботи. 

 
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання за освітньо-науковою програмою Геологія нафти і газу: 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Виконувати комплексування методів 

промислової геофізики з метою отримання 

достовірної інформації про продуктивні 

характеристики гірських порід і пластів. 

+ +  +     +      +  

Володіти сучасними методами обробки 

геолого-геофізичної інформації, обрання 

методів дослідження та програмних 

продуктів для якісного представлення 

отриманої геологічної інформації. 

  +  + + + + + + + + + + + + 

 
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання за освітньо-науковою програмою Геофізика : 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів верхньої 
+     +       +    



Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

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 

+  + + +  +  +  + + + +   

Розробляти, керувати та управляти 

проектами, що  орієнтовані на 

дослідження геофізичними методами 

геологічної будови та процесів, що 

відбуваються у верхній частини земні 

кори та її осадового шару зокрема, 

оцінювати і забезпечувати якість робіт. 

      +      +  +  

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 

     +    +   +    

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Модульна контрольна робота із основ обробки та інтерпретації даних електричних 

методів – 8 балів (рубіжна оцінка 3 бали) 
2) Модульна контрольна робота із основ обробки і інтерпретації даних неелектричних 

методів – 8 балів (рубіжна оцінка 3 бали) 

3) Модульна контрольна робота із основ обробки і інтерпретації даних ГДС на ЕОМ – 8 
балів (рубіжна оцінка 3 бали) 

4) Оцінка за роботу на семінарських заняттях – 10 балів (рубіжна оцінка 4 бали) 

5) Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 26 балів (рубіжна оцінка 11 балів) 
  

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час іспиту студент показує рівень знань та вміння проводити 
інтерпретацію даних промислової геофізики з метою розв’язання прикладних 
геологічних задач. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим. 



Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та 
балів, отриманих під час іспиту: 

 Семестрова кількість балів Іспит 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 7 лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), усне опитування на семінарських заняттях (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі) та проведення 3 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове 
оцінювання проводиться у формі іспиту. 

Шкала відповідності 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90-100 відмінно 

75-89 добре 

60-74 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  СЕМІНАРСЬКИХ І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лаборато

рні роботи 

Семінарські 
заняття 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Обробка і інтерпретація даних електричних методів 

1 

Вступ. 

Тема 1  Основні геологічні і технічні 

задачі, що розв’язуються за 

допомогою промислової 

геофізики 

2 2 

 

16 

2 
Тема 2.  Інтерпретація даних 

методів  ρк(ρпо) 
2  2 16 

3 
Тема 3.  Інтерпретація даних 

методів СП, БК і даних ІК 
2 2 

 
16 

 Контрольна робота 1    2 

Розділ 2 Обробка і інтерпретація даних неелектричних методів 

4 
Тема 4.  Інтерпретація даних ГК і 

нейтронних методів 2 2 
 

16 

5 
Тема 5.  Інтерпретація даних ГГК-

Щ і АК 
2 2 2 16 

6 

Тема 6.  Інтерпретація даних 

термометрії та результатів 

ГТД 

2  

 

16 

 Контрольна робота 2    2 

Розділ 3 Обробка і інтерпретація даних ГДС на ЕОМ 



7 

Тема 7.  Автоматизовані системи 

обробки та інтерпретації 

даних промислової 

геофізики на ЕОМ 

2 2 

 

16 

8 

Тема 8.  Попластова та поточкова 

геологічна інтерпретація 

даних промислової 

геофізики в 

автоматизованих системах 

2 2 

 

16 

9 
Тема 9.  Вибір та налаштування 

інтерпретаційних моделей 
2  2 16 

10 

Тема 10.  Статистична підготовка та 

обробка даних промислової 

геофізики для підрахунку 

запасів нафти і газу 

2 2 2 16 

 Контрольна робота 3    2 

 ВСЬОГО 20 14 8 160 

 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Лабораторні роботи - 14 год. 

Семінарські заняття – 8 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота - 160 год. 
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