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__________________________ 

Під час виконання кафедральної науково-дослідної роботи проводилися 

дослідження теоретичного та прикладного характеру за сейсмічними 

(сейсмоакустичними) та свердловинними даними. 

На основі дослідження пружних динамічних характеристик методами AVO-

аналізу та пружної (еластичної) сейсмічної інверсії доведено, що єфективним є 

виділення літологічно екранованих газонасичених об’єктів. Поряд з позитивним 

досвідом виділення динамічно контрастних об’єктів у хвильовому полі, 

викоремлені узагальнені для північного борту, зокрема, та і усієї Дніпровсько-

Донецької западини, в цілому, обмеження застосування методів AVO-аналізу та 

пружної сейсмічної інверсії. 

  Проаналізовано узагальнені обмеження методу прогнзування 

характеристик геологічного розрізу AVO-аналізу в межах північного борту 

ДДЗ, а саме: 

 Недостатня якість вхідних геолого-геофізичних даних минулих років: 

врахування впливу ЗМШ (зони малих швидкостей) – неідентичність умов 

збудження-приймання, обробка сейсмічних даних не в режимі контролювання 

амплітуд сейсмічного сигналу, відсутність або низька якість акустичних методів 

ГДС.  

- Малі ефективні товщини газонасичених пластів (орієнтовно менше 10 метрів), 

що лежать за межами роздільної здатності класичної сейсморозвідки і, як 

правило, створюють інтерференційну картину в комплексі з іншими відбиттями. 

- Значні глибини залягання, що знаходяться за межами детектування 

інтерференційної системи спостережень (віддалення джерело-приймач менші ніж 

глибина залягання продуктивних пластів). 

- Низькопористі газонасичені пісковики не є контрастними на сейсмограмах і, 

навпаки, високопористі потужні, водонасичені пісковики з залишковим 

газонасиченням можуть створювати амплітудні аномалії. 



 

- Малі контрасти акустичної жорсткості газонасичених низькопористих 

пісковиків, які майже не відрізняється від вміщуючих порід формують AVO-

аномалії II класу. 

- На основі проведених досліджень AVO-аналіз дає більш однозначні 

результати у відкладах московського ярусу середнього карбону і менш однозначні 

– у відкладах башкирського ярусу і нижче. 

- Газонасичені товщі, як правило лежать в межах значень співвідношень Vp/Vs: 

1.4 – 1.62 одиниць. Але можуть бути інші варіанти, які потребують окремих 

теоретико-методичних досліджень.  

 Доц. Безродною І.М., доц. Безродним Д.А., аспірантами Свистовим В.В та 

Антонюком В.В. отримані важливі результати теоретичні та практичні результати 

у відповідності до досліджень акустичних властивостей порід колекторів 

верхнього карбону, які виконані на основі петрофізичних досліджень в різних 

баричних умовах, що є важливим підгрунтям під час прогнозування 

нафтогазоносності дослдіжуваних товщ.  

 Проведений аналіз особливостей покладів газу ущільнених порід-колекторів 

та літолого-петрофізична оцінка відкладів верхнього та середнього карбону, 

виконано прогнозування фільтраційно-ємнісних властивостей і 

нафтопромислових характеристик складно побудованих карбонатних колекторів 

(на прикладі Північно-Західної частини ДДЗ), проаналізовані літологічні та 

петрофізичні особливості ущільнених порід-колекторів східної частини ДДЗ. 

 ___________________________________________________  

10. Практична цінність (короткий опис можливого практичного застосування 

отриманого результату)  

Практична цінність отриманих нових 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, як традиційних так і 

нетрадиційних. 

11. Впровадження/використання результатів у навчальному процесі.  

• Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією – 2 курс магістри 

геофізики – 6 годин 

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

магістри геофізики -2 години 

• Геологічна інтерпретація даних геофізичних досліджень – 1 курс магістри 

геологи та геоінформатики – 4 години 

• Геологічна інтерпретація сейсмічних даних – 2 курс магістри геофізики – 

6 годин 

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

• Сейсмоакустика – 1 курс магістри геофізики – 10 годин 

 

12. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових 

статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних 

проектів. 

Публікації за тематикою науково-дослідної роботи: 



 

1. Structural analogies and homologues of the West Mediterranean and circum-

Black Sea regions tectonic tailoring: Re-evaluating the uniform tectonic 

development model / XIXth International Conference“Geoinformatics: 

Theoretical and Applied Aspects”11-14 May 2020, Kiev, Ukraine, Volume 2020, 

p.1 – 5 

2. Identification of non-structural traps based on AVO-analysis and Elastic 

Inversion within the northern edge of the Dnieper-Donets Depression / XIXth 

International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects” 11-

14 May 2020, Kiev, Ukraine/ 18452 

3. Основи структурної інтерпретації сейсмічних даних (Petrel)/ Методичні 

вказівки з виконання лабораторних робіт до курсу «Сейсмометрія» 

4. Аналіз акустичних властивостей порід-колекторів Руновщинської площі на 

основі петрофізичних досліджень в різних баричних умовах / Вісник 

Київського університету, серія Геологія 

5. Аналіз анізотропії фільтраційних та електричних властивостей теригенних 

порід-колекторів (на прикладі родовищ приосьової зони ДДЗ) / Вісник 

Харківського університету 

6. Аналіз параметрів акустичної анізотропії піроксен-магнетитових порід 

Піщанської структури / Вісник Київського університету, серія Геологія 

7. Аналіз особливостей покладів газу ущільнених порід-колекторів та 

літолого-петрофізична оцінка відкладів верхнього та середнього карбону 

Святогірської площі / Вісник Київського університету, серія Геологія 

8. Прогнозування фільтраційно-ємнісних властивостей і нафтопромислових 

характеристик складно побудованих карбонатних колекторів (на прикладі 

Північно-Західної частини ДДЗ) / Розвідка та розробка нафтових і газових 

родовищ 2020 

9. Analysis of Elastic Symmetry and Anisotropy of Crystalline shales of the 

Pishchanska iron-ore structure / Матеріали  XVІV th International Conference 

on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects. 2020. Kiev 

10.  Estimation of the pore space structure of tight gas reservoirs of the Moscovian 

stage locates in DDB Eastern part using a limited well logging dataset. / 

Матеріали  XVІV th International Conference on Geoinformatics – Theoretical 

and Applied Aspects. 2020. Kiev 

11. Аналіз літологічних та петрофізичних особливостей ущільнених порід-

колекторів східної частини ДДЗ / Матеріали Х Всеукраїнської конференції-

школи «Сучасні проблеми наук про Землю» Київ 

12. Математичне  моделювання текстурно-структурних особливостей 

магнетит-піроксенових сланців Піщанської залізорудної структури / 

Матеріали ХІV Міжнародної конференції “Моніторинг геол. проц. та 

еколог.стану серед.”, Київ 

Основні магістерські та бакалаврські дипломні проекти: 

1. Обробка та інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин у 

ПЗ TechLog (Schlumberger).  



 

2. Класифікація порід-колекторів та прогнозування проникності на 

основі методиуки гідравлічних одиниць потоку флюїду (на прикладі порід 

свердловин Північно-Коробочкинської площі) 

3. Інтерпретація даних сейсморозвідки для газоконденсатного родовища 

Дніпрово-Донецької западини 

4. Розробка графу обробки сейсмічних даних на площі в північній 

частини ДДЗ 

5. Класифікація порід-колекторів та прогнозування проникності на 

основі методики гідравлічних одиниць потоку флюїду (на прикладі порід 

свердловин Північно-Коробочкинської площі 

6. Розробка графу обробки 3D сейсмічних даних центральної частини 

ДДЗ 

7. Побудова петрофізичної моделі теригенних порід-колекторів 

Сахновщинської площі 

8. Математичне моделювання параметрів акустичної та пружної 

анізотропії зразків порід Піщанської залізорудної структури 

 

13. Рішення кафедри від 30.11.2020 протокол № ____ про виконання роботи. 
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