
 

Додаток 10в 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

по кафедральній науково-дослідній роботі 

за 2019 рік 

  

1. Номер теми НДР: 19КП049-01 
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5. Номер телефону керівника НДР: 5213342 
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9. Науковий результат (отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх 

наукова новизна, переваги над вітчизняними або зарубіжними аналогами) 

__________________________ 

Під час виконання кафедральної науково-дослідної роботи проводилися 

дослідження теоретичного та прикладного характеру. 

Доведено, що симетрія глинистої товщі має визначальний характер на 

азимутальні залежності записів на трикомпонентних сейсмограм усіх типів хвиль, 

які збурюються джерелом. Встановлено, що вирішальну роль у формуванні 

сейсмічних полів, які збурюються різними типами джерел, відіграє симетрія товщі 

гірських порід. Вона накладає жорсткі обмеження на азимутальні зміни усіх без 

виключення параметрів сейсмічних хвиль і визначає необхідні умови для 

існування різних сейсмічних явищ: наявність побічних компонент сейсмічних 

хвиль різної поляризації і поляризаційних ефектів, явищ розущільнення хвиль 

поперечної поляризації. 

Азимутальні трикомпонентні сейсмограми відіграють роль деяких операторів 

співосного обертання напрямку джерело-приймач і фактично являють собою, у 

певному сенсі, записи поляризаційних діаграм, які свідчать про зміну поляризації 

хвиль при зміні кута орієнтації азимутальної трикомпонентної сейсмограми. 

 За  даними лабораторних петрофізичних досліджень, а також з 

використанням методики, що розроблена дослідниками Продайводою Г., Вижвою 

С. та Безродною І. в ННІ «Інститут геології» визначено структуру пустотного 

простору керну порід-колекторів московського ярусу свердловини 701-Біс 

Західно-Шебелинської площі. В результаті отримано концентрацію різних типів 

пустот (тріщин, каверн, пустот ущільнення, розтягу, а також міжзернових), які 

складають загальну пористість зразків.  

Використовуючи множинну лінійну та нелінійну регресії, а також результати 

оцінки структури пустотного простору отримано рівняння, що дають змогу 

спрогнозувати коефіцієнт проникності, а також показати на макрорівні рух 

флюїду.  



 

Встановлено, що в фільтрація флюїду в досліджуваних складнопобудованих 

зразках порід-колекторів відбувається як по міжзерновим так і по вторинним та 

тріщинним пустотам.  

Також, показано як з використанням нейронної мережі можна отримати 

розподіл проникності в резервуарі за обмеженою кількістю кернових даних, а 

також інтерпретацією каротажних методів ГК, ННК, АК та БКЗ на прикладі 

свердловини 31 Південно-Коломацької площі. 

За договором №01/02-19 від 1.02.2019 р. "Вивчення фізичних властивостей та 

оцінка структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів 

свердловини №280 Гнідинцівської площі ДДЗ за даними петрофізичних 

досліджень” 

Отримані результати: 

– петрофізичних досліджень: визначення густини, пористості, проникності 

електричного опору, швидкості повздовжніх і поперечних пружних хвиль зразків 

керну свердловини №280 Гнідинцівської площі в атмосферних та пластових 

умовах; 

– статистичного аналізу та інтерпретації отриманих комплексних даних. 

За договором №3640-НГД від 17.01.2019 р.)"Дослідження структури 

пустотного простору порід-колекторів Семиренківської площі ДДЗ за даними 

лабораторних досліджень керну та ГДС” 

Отримані результати: 

– петрофізичних досліджень: визначення густини, пористості, проникності 

електричного опору, швидкості повздовжніх і поперечних пружних хвиль зразків 

керну свердловини №7 Семиренківської площі в атмосферних та пластових 

умовах; 

– комплексної обробки каротажних даних по свердловині №7; 

– статистичного аналізу та інтерпретації отриманих комплексних даних. 

_____________________________________________________________________  

10. Практична цінність (короткий опис можливого практичного застосування 

отриманого результату)  

Практична цінність отриманих нових теоретико-методичних рішень полягає в 

можливості їх адаптації для вирішення задач прогнозування характеристик 

геологічного розрізу за даними сейсмоакустичних досліджень під час пошуків і 

розвідки покладів вуглеводнів, оцінки продуктивності порід-колекторів. 

 

11. Впровадження/використання результатів у навчальному процесі.  

• Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією – 2 курс магістри 

геофізики – 32 години. 

• Науково-дослідницька практика за спеціалізацією (без відриву) – 2 курс 

магістри геофізики– 5 годин 

• Геологічна інтерпретація даних геофізичних досліджень – 1 курс магістри 

геологи та геоінформатики– 35 годин 

• Геологічна інтерпретація сейсмічних даних – 30 курс магістри геофізики– 

кількість годин 

• Цифрові сейсмогеологічні моделі – 2 курс магістри геофізики– 44 години 



 

• Сейсмоакустика – 1 курс магістри геофізики– 30 годин 

 

12. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових 

статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних 

проектів. 

Публікації за тематикою науково-дослідної роботи: 

1. Comparison of the methods for reservoir properties evaluation and 

prediction of permeability by the void space structure of the reservoir rocks (on the 

example of the West-Shebelynska area) /Геоінформатика: теоретичні та прикладні 

аспекти: Міжнародна конференція [1769] 

2. Comparison of seismic processing software (RadExPro, Promax) / 

Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція 

[1769]  

3. 3D modeling of the NW Black Sea basin as a new insight from seismic and 

well data / AAPG GTW: Exploration and Production in the Black Sea, Caucasus, and 

Caspian Region [238579] 

4. Geo-challenges of studying and exploring the structure and petroleum 

potential of the Odessa Gulf shelf / AAPG GTW: Exploration and Production in the 

Black Sea, Caucasus, and Caspian Region [238579] 

5. How triad of reservoirs, incised canyons, and mass-transport deposits 

modulates hydrocarbon charge of the Odessa shelf / EAGE Conference and Exhibition 

[174050] 

6. Моделювання сейсмічного хвильового поля геологічного розрізу на 

Степній площі / Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна 

наукова конференція-школа [195847] 

7. Актуальність використання поперечної хвилі для визначення 

насиченості на якісному рівні 

8. Класифікація сейсмічного розрізу, сейсмофаціальний аналіз 

нейронними мережами 

9. Оцінка колекторських властивостей теригенних порід Західно-

Шебелинської площі (за даними ГДС) / Сучасні проблеми наук про Землю: 

Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа [195847] 

10.  Петрофізичне моделювання з метою оцінки критичної пористості 

літотипів колекторів Рябухінського підняття / Сучасні проблеми наук про Землю: 

Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа [195847] 

11. Виділення та оцінка порід-колекторів Коломацікої площі на основі 

вивчення їх структури пустотного простору за даними петрофізики та ГДС / 

Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова 

конференція-школа [195847] 

12. Особливості вибору процедур та параметрів обробки 3D сейсмічних 

даних в умовах соляно-купольної тектоніки ДДз/ Сучасні проблеми наук про 

Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа [195847] 

13. Multiple Regressions and ANN techniques to predict permeability from 

pore structure for Terrigenous Reservoirs, West-Shebelynska area / Monitoring of 

Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International 



 

Scientific Conference [196156] 

14. Travel-times behavior of reflected P-waves in horizontal thick-layered 

media with strong anisotropy / EAGE Conference and Exhibition [174050] 

 

Основні магістерські та бакалаврські дипломні проекти: 

Використання нейронних мереж для класифікації сейсмічного розрізу для 

вирішення задач сейсмофаціального аналізу  

 Розробка графу обробки 3D сейсмічних матеріалів на Сахновщинській 

площі 

Особливості вибору процедур та параметрів обробки 3D сейсмічних даних в 

умовах соляно-купольної тектоніки ДДз 

Моделювання сейсмогеологічних процесів в програмному забезпеченні 

Tesseral 

Моделювання сейсмічного хвильового поля геологічного розрізу на Степній 

площі 

Дослідження пружних властивостей відкладів карбону ДДЗ за даними ВСП 

(на прикладі Солохівського ГКР) 

 

13. Рішення кафедри від 05.12.2019 протокол № ____ про виконання роботи. 

 

 

 

Зав. кафедрою        _______                    проф., д. геол.наук Вижва С.А. 

 

 

Науковий керівник                       _             доц., канд.геол.наук Кузьменко П.М. 

 


