
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами, задачами і 
технологією геофізичних досліджень під час буріння і при експлуатації нафтогазових 
свердловин. Ознайомлення з принципами та методиками інтерпретації даних 
геофізичних досліджень свердловин з метою розв'язання геологічних і технічних задач, 
особливо при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання фізики, хімії, математики (на рівні непрофільних спеціальностей ЗВО), 
основ петрофізики, петрографії осадових порід, основ технології видобутку 
нафтиі газу. 

2. Успішне опанування дисциплін «Геологічні основи розкриття пласта»,  
«Геологічні основи розробки родовищ вуглеводнів» 

3. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Дисципліна призначена для ознайомлення із можливостями геофізичних методів 
досліджень нафтогазових свердловин при контролі за розробкою родовищ вуглеводнів. 
Вивчаються особливості технології проведення досліджень, методики інтерпретації 
промислово-геофізичних даних з метою розв’язання низки геологічних і технічних задач. 
Додатково розглядаються питання, пов’язані із проведенням прострілювально-
вибухових робіт в свердловинах. Студенти знайомляться із процесами формування та 
розформування зони проникнення в навколосвердловинному просторі; методичними 
прийомами контролю за просуванням рідинних контактів в розрізі свердловини, оцінки 
поточних значень нафтогазонасичення продуктивних пластів. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із основними задачами геофізичних методів при контролі 
за розробкою родовищ вуглеводнів; 

- ознайомити студентів із процесами формування та розформування зони 
проникнення в пластах-колекторах, просування рідинних і газорідинних 
контактів; 

- набуття студентами методичних знань щодо основних прийомів якісної 
інтерпретації даних промислової геофізики при контролі за розробкою родовищ 
нафти і газу; 

- засвоєння студентами базових знань щодо виконання прострілювально-вибухових 
робіт в свердловинах. 

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 Знати основні задачі та можливості 

геофізичних методів при контролі за 

розробкою нафтових і газових 

родовищ. 

лекція, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Знати особливості та основні методи 

проведення ГДС в обсаджених та 

необсаджених, у горизонтальних 

свердловинах. Методи, апаратура.  

лекція, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Знати особливості формування та 

розформування зони проникнення, 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 

Усне 

опитування, 
до 5% 



просування рідинних і газорідинних 

контактів. 
навчання письмова 

робота 

1.4 Знати  геофізичні методи та 

можливості контролю якості 

цементування колон і труб у 

свердловині. Основи інтерпретації 

методів з метою визначення якості 

цементування. 

лекція, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

1.5 Знати задачі та особливості 

проведення термічних досліджень у 

діючих свердловинах. Основи 

інтерпретації термограм з метою 

вивчення заколонних перетоків, 

інтервалів надходжень і поглинань 

флюїдів. 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

1.6 Знати задачі та основні види 

прострілювально-вибухових робіт у 

свердловинах. Визначення поточних 

значень нафто- і газонасичення 

пластів у діючих свердловинах 

методами ГДС. Контроль за 

просуванням газорідинних і рідинних 

контактів. 

лекція, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

1.7 Знати способи визначення поточних 

значень нафто- і газонасичення 

пластів у діючих свердловинах 

методами ГДС. 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.8 Знати задачі та основні методи 

дефектометрії свердловин. 
лекція, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

2.1 Вміти планувати та формувати 
комплекс геофізичних досліджень 
під конкретні задачі контролю за 
розробкою родовищ вуглеводнів. 

лекція, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 10% 

2.2 Вміти оцінювати можливості 
методів промислової геофізики в 
обсаджених і необсаджених 
колоною  свердловинах. 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування,

письмова 

робота 

до 10% 

2.3 Вміти виконувати якісну 
інтерпретацію даних термометрії 
свердловин. 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування,

письмова 

робота 

до 10% 

2.4 Вміти виконувати якісну 
інтерпретацію даних промислової 
геофізики при контролі за 
переміщенням рідинних контактів. 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування,

письмова 

робота 

до 10% 

2.5 Вміти виконувати якісну 
інтерпретацію даних методів 
дефектометрії труб і оцінки якості 

цементування колон і труб у 

лекція, самостійна 
робота, контрольна 
робота 

Усне 

опитування,

письмова 

робота 

до 10% 



свердловині. 
3.1 Вміти організувати командну 

розробку для ефективного вирішення 

поставленої задачі 

лекція, усне 
опитування 

Усне 

опитування 
до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

лекція, усне 
опитування 

Усне 

опитування 
до 5% 

Структура курсу: лекційні та практичні заняття. 

 
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 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Визначати геолого-промислові задачі та планувати 

відповідний комплекс та регламент проведення ГДС в 

експлуатаційних свердловинах 

+ +  +    + + +     + 

Володіти сучасними методами обробки геологічної 

інформації, обрання методів дослідження та програмних 

продуктів для якісного представлення отриманої 

геологічної інформації 

    +  +    + + +  + 

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 

+ + +    +       + + 

Оцінювати можливості та доцільність проведення 

відповідних видів прострілювально-вибухових робіт в 

свердловинах 

     +  +       + 

 

Структура курсу: лекційні, практичні заняття, самостійна робота студентів. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота - Технології проведення ГДС. Дослідження у відкритому стовбурі 

свердловини – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
2) Контрольна робота  - Контроль стану свердловини. Дослідження флюїдів в свердловині – 

20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Контрольна робота – Контроль за розробкою родовищ вуглеводнів. Прострілювально-

вибухові роботи в свердловині – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

4) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
  

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Під час заліку студент показує отримані знання з інтерпретації та 
використання промислово-геофізичної інформації з метою контролю за розробкою 
нафтових і газових родовищ. Підсумкове оцінювання у формі заліку не є 
обов’язковим; за відмови від участі у даній формі оцінювання студент не 
отримує 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 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 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 4 практичних 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 заліку. 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 

Розділ 1 Технології проведення ГДС. Дослідження у відкритому стовбурі свердловини. 

1 

Вступ. 

Тема 1  Геофізичні дослідження в обсаджених та 

необсаджених свердловинах. 

Особливості проведення ГДС у 

горизонтальних свердловинах. Методи, 

апаратура. Особливості формування та 

розформування зони проникнення. 

2  10 

2 

Тема 2. Геохімічні дослідження у свердловинах. 

Газовий каротаж в процесі буріння. 

Газовий каротаж після буріння. 

Шламовий каротаж. Особливості 

прив`язки результатів газового і 

шламового каротажу до розрізу 

свердловини. Основи геологічної 

інтерпретації методів. 

2  10 

3 

Тема 3.  Визначення фільтраційно-ємнісних 

властивостей порід за даними ГДС при 

дослідженнях обсаджених свердловин. 

Застосування ЕОМ при інтерпретації 

даних ГДС. 

4 4 10 



4 

Тема 4.  Вивчення технічного стану свердловин. 

Інклінометрія, кавернометрія, 

профілеметрія. Визначення об’єму 

затрубного простору. Геологічна 

інтерпретація кавернограми. Побудова 

інклінограми. 

2 2 10 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2  Контроль стану свердловини. Дослідження флюїдів в свердловині. 

5 

Тема 5.  Контроль якості цементування колон і 

труб у свердловині. Методи: АКЦ, 

гамма-гамма-каротаж, термометрія. 

Основи інтерпретації методів з метою 

визначення якості цементування. 

2  10 

6 

Тема 6.  Дефектометрія свердловин. Індукційний 

дефектомір обсадних труб. Гамма-гамма-

товщиномір. Свердловинне акустичне 

телебачення. Акустичні сканери. Основи 

інтерпретації даних методів 

2  10 

7 

Тема 7.  Геофізичний контроль за розробкою 

нафтових і газових родовищ. Задачі. 

Методи і методика дослідження. 

4  10 

8 

Тема 8.  Розходометрія, вологометрія та 

густинометрія у свердловинах. 

Інтерпретація результатів досліджень. 

2  10 

 Контрольна робота 2    

Розділ 3 Контроль за розробкою родовищ вуглеводнів. Прострілювально-вибухові роботи в 

свердловині. 

9 

Тема 9.  Термічні дослідження у діючих 

свердловинах. Основи інтерпретації 

термограм з метою вивчення заколонних 

перетоків, інтервалів надходжень і 

поглинань флюїдів. 

2 2 10 

10 

Тема 10.  Визначення поточних значень нафто- і 

газонасичення пластів у діючих 

свердловинах методами ГДС. Контроль 

за просуванням газорідинних і рідинних 

контактів. 

4 2 10 

11 

Тема 11.  Призначення і види прострілювально-

вибухових робіт у свердловинах. 

Геологічні основи визначення інтервалів 

проведення ПВР. 

2  10 

 Контрольна робота 3    

 Залік    

 ВСЬОГО 28 10 110 

Примітка: теми та питання для самостійного навчання – у Додатку 1. 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 10 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 110 год. 
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