
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів із основними фізичними 

властивостями гірських порід, що можуть вміщувати в собі природні вуглеводні та 

петрофізичними методами вивчення  гірських порід. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу «Геофізичні методи досліджень», «Основи петрографії», 
«Основи нафтогазової геології» 

2. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з основими фізичними характеристиками гірських 
порід, ємнісно-фільтраційними та петрофізичними особливостями порід-колекторів і 
флюїдоупорів. Ознайомлення з основами петрофізичного та фізико-геологічного 
моделювання гірських порід – потенційних колекторів нафти і газу. Отримання навиків 
щодо проведення лабораторних петрофізичних досліджень на зразках керну з 
нафтогазових свердловин, обробляти результати лабораторних аналізів. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із основними фізичними властивостями гірських порід; 
- ознайомити студентів із методами та способами вивчення фізичних та 

перофізичних характеристк гірських порід; 
- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань щодо 

математичної обробки даних петрофізичних досліджень; 
- засвоєння студентами базових знань з особливостей петрофізичних 

характеристик, притаманних гірським породам-колекторам, петрофізичного 
районування територій, складання петрофізичних карт, схем і розрізів. 

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 фізичні властивості 
гірських порід 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Методи і способи вивчення фізичних 
та перофізичних характеристк 
гірських порід 

Лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Особливості петрофізичних 
характеристик, притаманних 
гірським порода-колекторам 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.4 Способи математичної обробки 
даних петрофізичних аналізів 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Узагальнення отриманої 
петрофізичної інформації, 
проведення її систематизації та 
класифікації 

Лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Основи петрофізичного та фізико-
геологічного моделювання гірських 
порід 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Петрофізичне районування 
територій; складання 
петрофізичних карт, схем і розрізів 

Лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.8 Напрями застосування лекція, самостійне Письмова до 5% 



петрофізичних даних нафтогазовій 
геології та геофізиці 

навчання робота 

2.1 Класифікувати та 
систематизувати гірські породи за 
петрофізичними ознаками 

Лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.2 Проводити лабораторні 
дослідження петрофізичних 
характеристик гірських порід – 
колекторів нафти і газу 

Лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Оцінювати кондиційність 
петрофізичних, в тому числі 
ємнісно-фільтраційних 
характеристик гірських порід 
відносно їх нафтогазоносності 

Лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.4 Будувати та аналізувати 
кореляційні залежності типу "керн-
керн", "керн-геофізика" 

Лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.5 Застосовувати сучасні 
комп’ютеризовані технології при 
математичній обробці 
петрофізичної та геологічної 
інформації 

Лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

Лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

--/- до 5% 

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

Лабораторна 
робота, самостійне 
навчання 

--/- до 5% 

Структура курсу: лекційні, лабораторні заняття та самостійна робота студентів. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота - емнісно-фільтраційні властивості порід-колекторів – 20 балів 

(рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота – фізичні та петрофізичні характеристики  порід-колекторів і 
флюїдоупорів – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Контрольна робота з петрофізичного та фізико-геологічного моделювання порід-
колекторів і флюїдоупорів – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

4) Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 8 балів. Під час заліку студент показує отримані знання з використання геолого-
промислової та геофізичної інформації з метою контролю за розробкою нафтових і 
газових родовищ. 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. 
 



Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або 
залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 4 лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), проведення 3 письмових модульних контрольних робіт. 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
самостійна 

робота 

Розділ 1 Петрофізичні дослідження 

1 

Вступ. 

Тема 1  Місце петрофізики серед геологічних 

дисциплін. Її призначення. 

2  2 

2 

Тема 2.  Відбір зразків гірських порід і руд у 

польових умовах. Метрологічні вимоги до 

вимірів фізичних параметрів. Статистичне 

опрацювання даних визначення фізичних 

властивостей. Побудова петрофізичних карт 

і розрізів. 

4  4 

3 

*Тема 3.  Гранулометричний склад та глинистість 

гірських порід. Коефіцієнти залишкового 

водонасичення гірських порід. Вологість 

гірських порід. Питома поверхня гірських 

порід. 

2 2 5 

 Контрольна робота 1   1 

Розділ 2 Пористість, проникність, густина гірських порід 

4 

Тема 4.  Види пористості. Пористість хімічних 

елементів і мінералів. Пористість 

магматичних і метаморфічних гірських 

порід. Способи визначення пористості в 

лабораторних і польових умовах. Пористість 

осадових гірських порід. Зв’язок пористості 

з іншими фізичними властивостями гірських 

порід. 

4 2 6 

5 

Тема 5.  Коефіцієнт проникності. Абсолютна та 

фазова проникності. Способи розрахунків 

коефіцієнту проникності та визначення його 

в лабораторних умовах. 

4 2 5 

6 Тема 6.  Густина гірських порід. Густина хімічних 2 2 4 



елементів і мінералів. Способи визначення 

густини в лабораторних і польових умовах. 

Густина магматичних, метаморфічних порід 

та осадових гірських порід. Зв’язок густини 

з іншими фізичними властивостями гірських 

порід. 

 Контрольна робота 2   1 

Розділ 3 Фізичні властивості гірських порід 

7 

Тема 7.  Питомий електричний опір хімічних 

елементів і мінералів. Питомий електричний 

опір гірських порід різних генетичних типів 

і складу. Діелектрична проникність 

мінералів і гірських порід. П'єзоелектричний 

ефект мінералів і гірських порід. Природна і 

викликана поляризація гірських порід. 

2 2 6 

8 

Тема 8.  Магнетизм гірських порід. Магнітні 

властивості хімічних елементів, мінералів, 

гірських порід. Методи визначення 

магнітних властивостей гірських порід і 

мінералів. Палеомагнітна характеристика 

гірських порід. 

2 2 2 

9 

Тема 9.  Швидкість пружних   хвиль   і    пружні   

модулі осадових гірських порід. Залежність   

пружних характеристик осадових гірських 

порід від їхнього складу, будови та 

термобаричних умов залягання. Методи 

визначення пружних властивостей гірських 

порід. 

2 2 4 

10 

Тема 10.  Радіоактивні характеристики гірських 

порід. Теплофізичні властивості мінералів і 

гірських порід. Взаємозв’язки між 

фізичними параметрами гірських порід і 

мінералів. Методи їх виявлення та вивчення. 

2  4 

 Контрольна робота 3   1 

 Залік 2   

 ВСЬОГО 28 14 45 

Примітка: *Тема 3.  Гранулометричний склад та глинистість гірських порід. Коефіцієнти залишкового 

водонасичення гірських порід. Вологість гірських порід. Питома поверхня гірських порід – на 

самостійне вивчення. 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні роботи - 14 год. 

Консультації - 3 год. 

Самостійна робота - 45 год. 



 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 
 
 

1. Горючі корисні копалини України та їх геолого-економічна оцінка. Підручник. Михайлов 

В.А., Карпенко О.М., Курило М.М., Грінченко О.В., Курило М.В., Омельченко В.Г., Мончак Л.С., 

Загнітко В.М., Омельчук О.В., Гулій В.М. (2018). К.: Київський університет. 655c. 

2. Фик М.І., Хріпко О.І., Раєвський Я.О., Варавіна О.П. Розробка та експлуатація нафтових 

та нафтогазових родовищ: посібник для студ. ВНЗ / під ред. д-ра. техн. наук, проф. І. М. 

Фика. – Харків, 2019. – 149 с. 

3. Зейкан О.Ю., Михайлов В.А., Куровець І.М., Чепіль П.М. Нетдадиційні джерела вуглеводнів. 

Монографія у воськи книгах.  http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/index.php?id=1  

4. Посібник з лабораторного практикуму з курсу «Петрофізика» для студентів спеціальності 

«Геологія» (спеціалізація – геофізика) ННІ «Інститут геології» / Упорядник – доц., с.н.с. Безродна 

І.М. – електронний ресурс, 2015 – 58 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/lab_Petrophysics.pdf 

5. Карпенко О.М., Башкіров Г.Л., Карпенко І.О. Визначення вмісту органічної 

речовини в гірських породах за геофізичними даними. - Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер. 

Геологія. – 3(66). – К.:, 2014. - С. 71 – 76. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2014_3_15. 

6. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. IV. Східний нафтогазоносний регіон: 

аналітичні дослідження. Монографія / Михайлов В.А., Вижва С.А., Загнітко В.М., Огар В.В., 

Карпенко О.М., Оніщук І.І., Куровець С.С., Гладун М.В., Андреєва О.О. - Монографія. - К.: Ніка-

центр, 2014. – 427 с. 

7. Рибалка С., Карпенко О. Колекторські властивості теригенних порід на великих глибинах 

центральної частини  Дніпровсько-Донецької западини.  Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 

Сер. Геологія. – 1(72). – К.:, 2016. - С. 56 – 59. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/index.php?id=1
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/lab_Petrophysics.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2014_3_15


 

ДОДАТОК 1 

до робочої  програми  навчальної  дисципліни: 

«ПЕТРОФІЗИКА ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ» 
 

галузь знань   10 Природничі науки 
спеціальність    103 Науки про Землю  
освітній рівень    Бакалавр 
освітня програма    Геологія  

     семестр    8 
     Кількість кредитів  
     ЕСТS   3 
     Кількість осіб                 7 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
самостійна 

робота 

Розділ 1 Петрофізичні дослідження 

1 

Вступ. 

Тема 1  Місце петрофізики серед геологічних 

дисциплін. Її призначення. 

2/2*  2/4* 

2 

Тема 2.  Відбір зразків гірських порід і руд у 

польових умовах. Метрологічні вимоги до 

вимірів фізичних параметрів. Статистичне 

опрацювання даних визначення фізичних 

властивостей. Побудова петрофізичних карт 

і розрізів. 

4/2*  4/4* 

3 

*Тема 3.  Гранулометричний склад та глинистість 

гірських порід. Коефіцієнти залишкового 

водонасичення гірських порід. Вологість 

гірських порід. Питома поверхня гірських 

порід. 

2/2* 2/2* 5/5* 

 Контрольна робота 1   1/2* 

Розділ 2 Пористість, проникність, густина гірських порід 

4 

Тема 4.  Види пористості. Пористість хімічних 

елементів і мінералів. Пористість 

магматичних і метаморфічних гірських 

порід. Способи визначення пористості в 

лабораторних і польових умовах. Пористість 

осадових гірських порід. Зв’язок пористості 

з іншими фізичними властивостями гірських 

порід. 

4/2* 2/2* 6/6* 

5 

Тема 5.  Коефіцієнт проникності. Абсолютна та 

фазова проникності. Способи розрахунків 

коефіцієнту проникності та визначення його 

в лабораторних умовах. 

4/2* 2/2* 5/7* 

6 

Тема 6.  Густина гірських порід. Густина хімічних 

елементів і мінералів. Способи визначення 

густини в лабораторних і польових умовах. 

Густина магматичних, метаморфічних порід 

та осадових гірських порід. Зв’язок густини 

2/2* 2/2* 4/4* 



з іншими фізичними властивостями гірських 

порід. 

 Контрольна робота 2   1/2* 

Розділ 3 Фізичні властивості гірських порід 

7 

Тема 7.  Питомий електричний опір хімічних 

елементів і мінералів. Питомий електричний 

опір гірських порід різних генетичних типів 

і складу. Діелектрична проникність 

мінералів і гірських порід. П'єзоелектричний 

ефект мінералів і гірських порід. Природна і 

викликана поляризація гірських порід. 

2/2* 2/2* 6/6* 

8 

Тема 8.  Магнетизм гірських порід. Магнітні 

властивості хімічних елементів, мінералів, 

гірських порід. Методи визначення 

магнітних властивостей гірських порід і 

мінералів. Палеомагнітна характеристика 

гірських порід. 

2/2* 2/2* 2/4* 

9 

Тема 9.  Швидкість пружних   хвиль   і    пружні   

модулі осадових гірських порід. Залежність   

пружних характеристик осадових гірських 

порід від їхнього складу, будови та 

термобаричних умов залягання. Методи 

визначення пружних властивостей гірських 

порід. 

2/2* 2/2* 4/4* 

10 

Тема 10.  Радіоактивні характеристики гірських 

порід. Теплофізичні властивості мінералів і 

гірських порід. Взаємозв’язки між 

фізичними параметрами гірських порід і 

мінералів. Методи їх виявлення та вивчення. 

2/2*  4/4* 

 Контрольна робота 3   1/2* 

 Залік 2/2*   

 ВСЬОГО 28/20* 14/14* 45/54* 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год./ 20* год. 

Лабораторні роботи - 14 год./ 14* год. 

Консультації - 3 год./ 2* год. 

Самостійна робота - 45 год./ 54* год. 

 


