


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними задачами, теоретичними 
основами методів та технологіями проведення вимірів при промислово-геофізичних 
дослідженнях. Вивчення особливостей інтерпретації та ефективності застосування 
методів промислової геофізики при контролі за розробкою родовищ вуглеводнів. 
Використання промислово-геофізичних досліджень з метою вивчення технічного стану 
свердловин. Також розглядаються питання випробування пластів на кабелі та 
прострілювально-вибухових робіт в свердловинах. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

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

геофізичних досліджень в свердловинах, петрофізики, петрографії осадових порід, 

основ розробки родовищ вуглеводнів. 

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

Завдання: 

- ознайомити студентів із теоретичними основами методів промислово-
геофізичних досліджень; 

- ознайомити студентів із технологіями проведення вимірів, апаратурою та 
обладнанням, що використовуються при промислово-геофізичних дослідженнях; 

- набуття студентами необхідних методичних і практичних навичок самостійної 
інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень при контролі за 
розробкою нафтових і газових родовищ; 

- засвоєння студентами базових знань з принципів комплексування та 
застосування методів промислово-геофізичних досліджень і прострілювально-
вибухових робіт в свердловинах; 

- критично аналізувати отриману геолого-промислову і геофізичну інформацію з 
метою контролю за процесами вилучення вуглеводнів. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

- Навчальна дисципліна «Промислова геофізика» орієнтована на поглиблення знань 
з призначення промислово-геофізичних досліджень, геологічних та технічних 
задач при  контролі за розробкою нафтових і газових родовищ. Розглядаються 
питання комплексування методів, їх теоретичних основ, методик і способів 
інтерпретації геофізичних даних. Вивчаються питання випробування пластів на 
кабелі та прострілювально-вибухових робіт в свердловинах. Набуття знань та 
навичок здійснювати пошук та критично аналізувати отриману геолого-
промислову і геофізичну інформацію з метою контролю за процесами вилучення 
вуглеводнів. 

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 Можливості, умови використання 
та задачі промислової геофізики.  

лекція, семінарське 
заняття, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування 
до 5% 

1.2 Теоретичні основи електричних та 
неелектричних методів промислової 
геофізики. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота 

до 10% 



1.3 Приниципи комплексування методів 
при розв’язанні геолого-промислових 
задач.  

лекція, семінарське 
заняття, семінарське 
заняття, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота 

до 10% 

1.4 Основи інтерпретації даних 
промислової геофізики. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота 

до 10% 

1.5 Застосування та особливості 
проведення прострілювально-
вибухових робіт на свердловинах, у 
тому числі випробування пластів на 
кабелі. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота 

до 10% 

1.6 Розуміння технологічних процесів 
розробки нафтогазових родовищ. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

контрольна 

робота 

до 10% 

2.1 Вміти ставити завдання 
промислово-геофізичній 
службі/підприємствам при 
контролі за розробкою нафтових і 
газових родовищ. 

лекція, семінарське 
заняття, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування 
до 5% 

2.2 Виконати якісну інтерпретацію 
даних промислової геофізики при 
контролі за розробкою нафтових і 
газових родовищ. Вміти 
застосовувати та ефективно 
використовувати отриману 
геолого-геофізичну інформацію. 

лекція, семінарське 
заняття, 
лабораторна робота,  
самостійне навчання 

Усне 

опитування, 

звіт з 

виконання 

лабораторно

ї роботи 

до 10% 

2.3 Вміти здійснювати пошук та 
критично аналізувати отриману 
геолого-промислову і геофізичну 
інформацію з різних джерел. 

лекція, семінарське 
заняття 

Усне 

опитування 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

лекція, семінарське 
заняття 

Усне 

опитування 
до 10% 

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

лекція Усне 

опитування 
до 10% 

Структура курсу: лекційні і семінарські заняття, лабораторна робота, самостійна 
робота студента. 

 
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 

Результати навчання 

дисципліни  

Програмні результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Вміння ставити завдання 

промислово-геофізичній 

службі/підприємствам при 

+  +    +     



контролі за розробкою 

нафтових і газових 

родовищ. 

Аналізувати та 

узагальнювати результати 

проведення 

геологорозвідувального 

процесу. 

+  +   + +  +  + 

Володіти сучасними 

методами обробки 

геологічної інформації, 

обрання методів 

дослідження та програмних 

продуктів для якісного 

представлення отриманої 

геологічної інформації. 

 +  +    +  + + 

Вміти проводити аналіз 

розробки нафтових, 

газових та 

газоконденсатних 

родовищ, проектування 

заходів із вдосконалення 

систем розробки покладу, 

геологічне обґрунтування 

способів впливу на 

продуктивний пласт, 

геологічний супровід 

ефективної розробки 

родовищ нафти і газу. 

    + +    + + 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Модульна контрольна робота «Технології та методи промислової геофізики» – 14 балів 

(рубіжна оцінка 8 балів) 
2) Модульна контрольна робота «Застосування та інтерпретація результатів промислово-

геофізичних досліджень» – 14 балів (рубіжна оцінка 8 балів) 

4) Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 8 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

5) Оцінки за семінарські заняття – 24 (рубіжна оцінка 14 балів) 
 2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час іспиту студент показує рівень знань та вміння ставити завдання 
промислово-геофізичній службі, теоретичні основи геофізичних методів та методичні 
прийоми інтерпретації даних промислової геофізики. 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 1 лабораторної роботи (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), опитування на семінарських заняттях та проведення 2 
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, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ п/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Лабораторні 

роботи 

Семінарські 

заняття 

Самост. 

робота 

Розділ 1 Технології та методи промислової геофізики 

1 Геологічні та технічні задачі, 

які розв’язуються за 

допомогою методів 

геофізичних досліджень у 

нафтогазових свердловинах 

2   8 

2 Загальні відомості про 

технології буріння, 

конструкції свердловин, 

геолого-технологічні умови 

проведення ГДС 

2  2 8 

3 Методика, апаратура та 

обладнання при геофізичних 

дослідженнях в обсаджених і 

необсаджених свердловинах 

для геофізичних досліджень у 

свердловинах 

2   8 

4 Основи електромагнітних 

методів геофізичних 

досліджень  свердловин 

2  2 8 

5 Основи методів 

радіоактивного каротажу і 

радіоактивних ізотопів 

2   10 

6 Основи акустичного каротажу 2   10 

7 Основи методів контролю за 

технічним станом у 

2  2 10 



свердловинах. Термометрія 

свердловин 

Модульна контрольна робота 1 

Разом 14 0 6 62 

Розділ 2 Застосування та інтерпретація результатів промислово-геофізичних досліджень 

8 Визначення параметрів 

викривлення свердловини. 

Кавернометрія і профілеметрія 

свердловин 

2   12 

9 Методи оцінки якості 

цементування і технічного 

стану обсадних колон 

2  2 10 

10 Теоретичні основи методів 

контролю за процесом 

розробки родовищ корисних 

копалин. Інтерпретація 

результатів контролю 

методами ГДС за розробкою 

родовищ 

2   10 

11 Загальні відомості про етапи 

та зміст інтерпретації даних 

ГДС 

2  2 10 

12 Якісна та кількісна геологічна 

інтерпретація даних 

геофізичних досліджень 

нафтогазових свердловин. 

Сучасні комп’ютерні 

технології інтерпретації даних 

ГДС 

2 2  10 

13 Комплекси методів 

геофізичних досліджень у 

нафтових і газових 

свердловинах 

2  2 10 

14 Прострілювально-вибухові 

роботи в свердловинах 

2   10 

Модульна контрольна робота 2 

Разом 14 2 6 72 

Всього 28 2 12 134 
Примітка: теми та запитання, винесені на самостійне опрацювання – у Додатку 1. 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні роботи - 2 год. 

Семінарські заняття – 12 год. 

Консультації - 4 год. 

Самостійна робота - 134 год. 
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