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Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу «Основи геофізики». 

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

 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із фізичними основами, типовою 

свердловинною та наземною апаратурою, технологіями вимірювання основних методів 

геофізичних досліджень в свердловинах (ГДС), а також з основами застосування методів 

ГДС для розв’язання геологічних і технічних задач, з принципами інтерпретації даних 

геофізичних досліджень. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із фізичними основами методів геофізичних досліджень в 
свердловинах; 

- ознайомити студентів із типовою свердловинною та наземною апаратурою 
методів  ГДС; 

- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і 
практичних навичок постановки та розв’язання геологічних задач методами 
геофізичних досліджень в свердловинах; 

- засвоєння студентами базових знань з основ інтерпретації даних ГДС. 

- Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Розглядаються основи (фізична суть і технологія проведення) електричних, 

електромагнітних, ядерних, сейсмоакустичних, технічних, геохімічних методів 
геофізичних досліджень свердловин (ГДС), а також методи вивчення технічного стану 
свердловин та методи їх випробування (перфорація, торпедування). Обґрунтовується 
можливість розв’язання геолого–геофізичних задач з використанням методів ГДС. 
Також вивчаються специфіка проведення геофізичних досліджень в умовах свердловин 
різних за призначенням; принципи формування раціональних комплексів ГДС для 
розв’язання конкретних геологічних і технічних задач із врахуванням умов вимірювання в 
свердловинах; основи обробки та інтерпретації даних ГДС. 

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 геофізичних досліджень 
свердловин 

лекція, лабораторна 
робота 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Принципи формування раціональних 
комплексів ГДС для розв’язання 
конкретних геологічних і технічних 
задач 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Основну свердловинну геофізичну 
апаратуру та обладнання, що 
використовуються під час 
проведення ГДС 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

робота 

до 5% 



1.4 Найголовніші електричні та 
магнітні методи дослідження 
свердловин (задачі, фізичні основи, 
використання) 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Основні радіоактивні методи 
дослідження свердловин (задачі, 
фізичні основи, (використання) 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Найважливіші акустичні методи 
дослідження свердловин (задачі, 
фізичні основи, використання) 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Основні термічні методи 
дослідження свердловин (задачі, 
фізичні основи, використання) 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.8 Специфіку технології проведення 
геофізичних досліджень в 
свердловинах 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 
 

 

1.9 Спеціальні роботи в свердловинах 
для визначення фільтраційно-
ємнісних властивостей пластів  

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 
 

1.10 Методи вивчення технічного стану 
свердловин 

лекція, Усне 

опитування 
до 5% 
 

2.1 Обрати оптимальний комплекс 
геофізичних досліджень в умовах 
свердловин різних за призначенням 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.2 Оцінити та обґрунтувати 
ефективність і доцільність 
використання окремих методів ГДС 
для розв’язання конкретних 
геологічних задач 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Оцінити та обґрунтувати 
ефективність і доцільність 
використання окремих методів ГДС 
для розв’язання конкретних 
технічних задач 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.4 Провести літологічне 
розчленування розрізу свердловини 
за даними ГДС 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.5 Виділити границі пластів та на 
якісному рівні оцінити їх 
кондиційність за даними різних 
методів ГДС 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставлених задач 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

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

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні і лабораторні роботи. 



Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Модульна контрольна робота із основ електричних методів досліджень свердловин – 
10 балів (рубіжна оцінка 5 балів) 

2) Модульна контрольна робота із основ радіоактивних методів досліджень свердловин 
– 10 балів (рубіжна оцінка 5 балів) 

3) Модульна контрольна робота із основ акустичних і термічних методів досліджень 
свердловин – 8 балів (рубіжна оцінка 4 бали) 

4) Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 32 балів (рубіжна оцінка 22 бали) 
  

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 2 семестрів 
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 
семестрових занять набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 9 лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі, використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 10 самостійних робіт (де студенти мають 
продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі без 
обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми) 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  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Вступ. Електричні та магнітні методи досліджень свердловин 

1 

Вступ. 

Тема 1  Класифікація методів ГДС. Основні 

геологічні і технічні задачі, що 
розв’язуються да допомогою геофізичних 

досліджень свердловин. 

6 2 12 

2 

Тема 2.  Умови проведення досліджень. 

Свердловинна та наземна апаратура та 
обладнання для методів ГДС. 

6 4 

12 

 

 

3 

Тема 3.  Основні електричні та магнітні методи 

дослідження свердловин (задачі, фізичні 
основи, використання). 

6 2 12 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2 Неелекричні методи досліджень свердловин 

4 

Тема 4.  Радіоактивні методи дослідження 

свердловин (задачі, фізичні основи, 

використання). 

6 2 12 

5 

Тема 5.  Акустичні та термічні методи дослідження 

свердловин (задачі, фізичні основи, 

використання). 

6 2 12 

6 
Тема 6.  Геохімічні методи дослідження свердловин 

(задачі, фізичні основи, використання). 
6 2 12 

 Контрольна робота 2    

Розділ 3 Методи оцінки стану свердловини та прострілювально-вибухові роботи в 

свердловинах   

7 
*Тема 7.  Кавернометрія, профілеметрія, 

інклінометрія. 
4 2 12 

8 Тема 8.  Оцінка якості цементування свердловини.  6 2 12 

9 

Тема 9.  Геофізичні методи контролю за розробкою 

родовищ корисних копалин ( у т.ч. нафти і 

газу). 

8 2 12 

10 
Тема 10.  Прострілювально-вибухові роботи в 

свердловинах. 
6 2 12 

 Контрольна робота 2    

 Іспит    

 ВСЬОГО 60 22 120 

Примітка - *Тема 7.  Кавернометрія, профілеметрія, інклінометрія – на самостійне 

опрацювання. 
 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекцій – 60 год. (7-й сем – 30 год, 8-й сем. – 30 год.). 
Лабораторні роботи - 22 год. (7-й сем – 10 год, 8-й сем. – 12 год.). 

Консультації - 8 год. (7-й сем – 5 год, 8-й сем. – 3 год.). 

Самостійна робота - 120 год. 
 

Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Робота з фаховою літературою, рекомендованою викладачем. 
2. Робота з додатковими джерелами інформації за відповідними темами. В основному - 

Інтернет-ресурс. 
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2. Горбачёв Ю.М. Геофизические исследования скважин. М., Недра, 1990. 

3. Геофизические методы исследования скважин. Справочник геофизика. М., Недра,  

1983. 

4. Итенберг С.С. Интерпретация результатов каротажа скважин. М., Недра, 1978. 

5. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження 

свердловин : Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2011. - 175 с. 
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7. Мейер В.А. Геофизические исследования скважин. Л., Изд.ЛГУ, 1981. 

8. Скважинная ядерная геофизика. Справочник геофизика. М., Недра, 1989. 

9. Well Logging for Earth Scientists. URL 

https://books.google.com.ua/books?id=2CvFxbGjFqEC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=well+logg

ing&source=bl&ots=H3qO8H7hw1&sig=U1FOBMLIF_ydOE-7Ti_XY0J8-
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v=onepage&q=well%20logging&f=false 
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https://books.google.com.ua/books?id=lq2PbyJQnBMC&pg=PR15&lpg=PR15&dq=well+lo

gging&source=bl&ots=lOeYUzKM9p&sig=PWFcalfIDy9PGwJpMrYNMdbSCiY&hl=ru&s

a=X&ved=0ahUKEwi07oelxOHWAhVHYJoKHVCACZ84FBDoAQhHMAI#v=onepage&

q=well%20logging&f=false 
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