


 
1 Підстава для проведення науково-дослідної роботи: 

 
1.1  Назва, дата та номер наказу або плану, рішення, постанови, 

договору, яким передбачено фінансування роботи. 
 

Наказ МОН України «Про затвердження переліків тематик 
фундаментальних та прикладних досліджень і науково-технічних 
розробок вищих навчальних закладів і наукових установ та формування 
їх тематичних планів у 2016 році» №158 від 25.02.2016. 
Наказ Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
№187-32 від 29.02.2016. 

 
1.2  Термін виконання роботи: 

 
початок – 01 березня 2016 року; 
закінчення – 31 грудня 2017 року 
 

2 Проблематика дослідження: 
2.1 Об’єкт дослідження. 

Нафтогазоносні території України 
 
2.2 Предмет дослідження. 

Породи–колектори нафти і газу нетрадиційного типу, їх властивості; 
методи обробки та інтерпретації геофізичних даних; петрофізичні, 
петрохімічні дослідження нетрадиційних порід-колекторів; локальні 
геофізичні поля 

 
2.3 Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано дослідження. 

Ускладнення геологічних умов на нових потенційно перспективних 
територіях потребують більш ефективних методів пошуків та розвідки 
родовищ нафти і газу, способів інтерпретації інформації. Перспективи та 
відкриття нетрадиційних джерел ВВ потребують розробки сучасних методів 
інтерпретації геофізичних даних, які дозволять створювати достовірні 
просторові геологічні моделі, оцінювати кондиційність гірських порід, 
потенційних нетрадиційних колекторів нафти і газу. Для з’ясування 
перспективності певних територій на поклади нетрадиційних вуглеводнів 
необхідний ретельний аналіз породних комплексів стосовно петрохімічних і 
геохімічних особливостей вмісних порід. 
 

3 Мета і основні завдання: 
3.1 Мета роботи. 

Виявлення, комплексне вивчення, геотехнічна та еколого-геологічна 
експертна оцінка найперспективніших стратиграфічних комплексів, 
перспективних нафтогазоносних зон та об'єктів нетрадиційного типу в 



Україні на основі геолого-геофізичної інформації із застосуванням нових 
сучасних інтерпретаційних технологій, які розробляються в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка. Розробка нової (значною 
мірою автоматизованої) технології прогнозування нафтогазоносності 
сланцевих товщ на основі комплексу геофізичних, геохімічних та 
формалізованих геологічних даних. 

 
3.2  Основні завдання, на вирішення яких спрямовано дослідження. 

- розробка програмно-алгоритмічного забезпечення для математичного 
моделювання ефективних пружних сталих нетрадиційних порід-колекторів 
та розв’язка задач інверсії параметрів азимутальної анізотропії сейсмічних 
хвиль для оцінки продуктивності складно побудованих порід-колекторів; 
- розробка теоретично обґрунтованих методологічних засад азимутального 
АVО-аналізу для ущільнених колекторів нафти і газу; 
- розробка алгоритмічних та програмних засобів математичного 
моделювання поведінки складнопобудованого геологічного середовища в 
умовах термопружних напруг; 
- адаптація алгоритмів літологічної інверсії для прогнозування 
нафтогазоносності сланцевих товщ і складно-побудованих порід-колекторів; 
- розробка теоретично обґрунтованої методології петрофізичних та 
петрографічних досліджень для різних типів нетрадиційних та 
складнопобудованих порід-колекторів; 
- удосконалення петрофізичних моделей сланцевих порід-колекторів як 
основи геологічної інтерпретації даних промислової геофізики; 
- розробка науково обґрунтованих методичних підходів до еколого-
геологічної експертної оцінки можливих наслідків досліджень та розробки 
вуглеводневих сланцевих товщ та ущільнених тріщинуватих колекторів з 
урахуванням діючого екологічного законодавства України та наявного 
європейського досвіду; 
- дослідження існуючих родовищ вуглеводнів традиційного та 
нетрадиційного типу з метою розробки оптимальної технології магнітних 
досліджень при пошуках вуглеводнів та моніторингу забруднення довкілля 
вуглеводневими продуктами, у тому числі при гідророзриві пласта; 
- геохімічні дослідження породних комплексів, перспективних на поклади 
нетрадиційної вуглеводневої сировини; 
- визначення перспективних стратиграфічних комплексів, перспективних зон, 
проведення регіональної прогнозної оцінки ресурсів сланцевого газу та газу 
ущільнених порід-колекторів. 
- виділення різнорангових і різновікових об’єктів у межах України, 
перспективних на виявлення покладів сланцевого газу та сланцевої нафти. 
 

4 Методи, засоби, підходи, ідеї, робочі гіпотези, які пропонуються для 
вирішення поставлених завдань. 
1. Розроблення багатокомпонентної математичної моделі порово-тріщино-
кавернозного колектора із різними за формою та орієнтацією мінеральними 



складовими та пустотами, заповненими флюїдами. Пропонується новий 
підхід до інтерпретації даних сейсмічної томографії. На відміну від інверсії, 
що містить у собі значну невизначеність для геологічної інтерпретації, новий 
алгоритм дозволяє оперувати кількісними оцінками речовинного складу. 
3. Вдосконалення методики визначення вмісту керогену, пористості, 
глинистості та ТОС в гірських породах, у т.ч. в газоносних сланцях, - за 
даними промислової геофізики базується на новій петрофізичній моделі із 
врахуванням  катагенетичних змін в гірських породах. 
4. Буде розроблена раціональна ефективна технологія експресного 
визначення та аналізу петрофізичних властивостей сланцевих товщ та 
складнопобудованих порід-колекторів. 
5. Планується проведення теоретичних досліджень та практичних дослідно-
методичних магнітних робіт на територіях покладів нафти і газу різних типів. 
6. Геолого-екологічні аспекти досліджень базуватимуться на розробці та 
науковому обґрунтуванні методичних підходів до екологічної оцінки впливу 
на водні ресурси та гідросферу від можливої розробки родовищ нафти і газу 
України в сланцевих товщах. 
7. Будуть виділені різнорангові і різновікові об’єкти у межах України, 
перспективні на виявлення покладів сланцевого газу та сланцевої нафти, а 
також перспективні стратиграфічні комплекси, перспективні зони; проведена 
регіональна прогнозна оцінка ресурсів сланцевого газу та газу ущільнених 
порід в окремих нафтогазоносних регіонах України. 

Нові або оновлені методи та засоби, методика та методологія досліджень, 
що створюватимуться авторами у ході виконання проекту: 

Планується розроблення програмно-алгоритмічного забезпечення для 
математичного моделювання ефективних пружних сталих нетрадиційних 
порід-колекторів та розв’язку задач інверсії параметрів азимутальної 
анізотропії сейсмічних хвиль для оцінки продуктивності складно 
побудованих порід-колекторів. Також планується розроблення нової 
автоматизованої технології прогнозування нафтогазоносності сланцевих 
товщ на основі комплексу геофізичних, геохімічних та формалізованих 
геологічних даних. Будуть розроблені рекомендації щодо практичного 
застосування азимутального AVO-аналізу сейсмічних даних для вивчення 
ущільнених колекторів нафти і газу. 

Запропоноване використання інформативності магнетизму ґрунтового 
покриву при пошуках нафти і газу є абсолютно новим підходом в Україні та 
перспективним напрямком на світовому рівні. Будуть виконані практична 
розробка та наукове обґрунтування оптимального підходу до екологічної 
оцінки впливу на водні ресурси і гідросферу від можливої розробки родовищ 
нафти і газу у сланцевих товщах і складнопобудованих породах-колекторах 
України. Планується вдосконалення методики оцінки ємнісних властивостей 
нетрадиційних порід-колекторів за даними промислової геофізики. Буде 
розроблена технологія визначення та аналізу петрофізичних властивостей 
сланцевих товщ для експресної оцінки характеристик сланцевих товщ та 
складнопобудованих порід в лабораторних умовах. На основі всіх 



проведених досліджень будуть виділені різнорангові і різновікові об’єкти у 
межах України, перспективні на виявлення покладів сланцевого газу та 
сланцевої нафти. 
 

5 Вихідні (початкові) дані для проведення роботи: 
 

5.1  Перелік правових та нормативних документів, які можуть бути 
підставою для виконання роботи (закони, постанови, стандарти, 
положення, класифікатори). 

 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність № 848-
VIII від 26.11.2015. 
 Закон України «Про освіту» № 1060-ХІІ від 23.05.1991 в редакції від 
19.02.2016. 
 Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 
1314-VІІ від 05.06.2014 в редакції від 10.02.2016. 
 Закон України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02.10.1992 в 
редакції від 21.05.2015. 
 Закон України «Про науково-технічну інформацію» № 3322-ХІІ від 
25.06.1993 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, №33, ст.345). 
 Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 
51/95-ВР від 10.02.1995 в редакції від 05.12.2012. 
 Постанова Кабінету Міністрів України № 162 «Про державну 
реєстрацію науково-договірних та дослідно-конструкторських робіт і 
дисертацій» від 31.03.1992. 
 Постанова Кабінету Міністрів № 1475 «Про затвердження 
Положення про атестацію наукових працівників» від 13.08.1999. 
- Наказ МОН України № 977 «Про затвердження Порядку державної 
реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-
конструкторських робіт і дисертацій» від 27.10.2008. 

Пріоритетний напрямок – раціональне природокористування; технології 
виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно 
безпечного видобування. 

 
5.2  Перелік виконаних раніше науково-дослідних робіт, монографій, 

статей та іншої наукової продукції, на базі яких буде 
виконуватись дана робота. 

 
Науково-дослідні роботи: 

1. НДР №1-ч/01/01 «Комплексні детальні петрофізичні та геохімічні 
дослідження керну інтервалу 4370 – 4377 м пошукової свердловини №1 
Чернецької площі» (замовник ТОВ «Прайм-газ») 
2. НДР №22.07.13 «Літолого-петрографічні та петрофізичні дослідження 
кернового матеріалу по свердловині №278 Гнідинцівського родовища» 
(замовник НГВУ “Чернігівнафтогаз”) 



3. НДР №13/12/13 «Комплексні петрографічні та петрофізичні дослідження 
керну пошукової свердловини №10 Ковильненської площі» (замовник 
ТОВ «Кримська бурова компанія») 
4. НДР №12/03-01 «Петрофізичні дослідження по визначенню 
фільтраційно-ємнісних властивостей керну розвідувальної свердловини №15 
Південно-Євгенієвської площі» (замовник ТОВ «Реконструкція 
технологічних свердловин») 
5. НДР №122/13 «Підготовка проекту методики проведення  комплексного 
скрінінгу території України з метою розробки пропозицій стосовно вибору 
майданчиків для можливого створення геологічного сховища» (замовник 
Державне спеціалізоване підприємство «Централізоване підприємство з 
поводження з радіоактивними відходами») 
6. НДР №11Н049-67 «Петрографічні і геохімічні дослідження порід 
східного схилу Львівського палеозойського прогину» (замовник ТОВ 
«Володар») 
7. НДР №09ДП049-01/2, 10ДП049-01/2 (№4/24) «Петрофізичні 
дослідження складнопобудованих порід-колекторів Дніпровсько-Донецької 
западини та Волино-Подільського регіону з метою визначення структури 
пустотного простору та ємнісно-фільтраційних характеристик» 
8. НДР №11ДП049-01 «Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на 
золото та інші корисні копалини в республіці Ліберія» (замовник West-
African Sinergies B.V.) 
9. НДР №10ДП049-02/1 «Опрацювання результатів геолого-економічної 
переоцінки мінерально-сировинної бази флюсової сировини для металургії 
України в сучасних ринкових умовах» (замовник Державна геологічна 
служба) 
10. НДР №10ДП049-02/2 «Уточнені стратиграфічні схеми кам'яновугільних 
відкладів регіонів України» (замовник Державна геологічна служба) 
11. НДР №13Н049-68 «Договір на виконання послуг по виготовленню 
карти-схеми території України» (замовник Державний гемологічний центр 
України) 

 
Монографії: 

1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга III: Південний 
нафтогазоносний регіон / Михайлов В.А., Куровець І.М., Сеньковський 
Ю.М., Вижва С.А., Григорчук К.Г., Загнітко В.М., Гнідець В.П., Карпенко 
О.М., Куровець С.С. – К.: Ніка-центр, 2014. – 222 с. 
2. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга IV: Східний 
нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження / 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. – К.: Ніка-центр, 2014. – 427 с. 
3. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга VII: Метан вугільних 
родовищ, газогідідрати, імпактні структури і накладені западини 
Українського щита / Михайлов В.А., Зейкан О.Ю., Коваль А.М., Загнітко 



В.М., Гуров Є.П., Вижва С.А., Шнюков Є.Ф., Наумко І.М., Чепіль П.М., 
Кожушок О.Д., Радченко В.В., Безродний Д.А. – К.: Ніка-центр, 2013. – 368 с. 
4. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга VIII: Теоретичне 
обгрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів 
України / Михайлов В.А., Вакарчук С.Г., Зейкан О.Ю., Касянчук С.В., 
Куровець І.М., Вижва С.А., Загнітко В.М., Коваль А.М., Крупський Ю.З., 
Гладун В.В., Чепіль П.М.  – К.: Ніка-центр, 2014. – 268 с. 
5. Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газ/ 
Продайвода Г.Т., Безродна І.М., Вижва С.А. -  ВПЦ "Київський університет". 
– 2011. – 367 с. 
6. Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя / 
Продайвода Г.Т. , Безродний Д.А.,  Безродна І.М.,  Вижва С.А. // К: ВПЦ 
"Київський університет", 2011. – 368 с. 
7. Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в 
Україні / Коржнєв М.М., Курило М.М., Захарій Н.В., Ляшенко О.І. // Ніка-
Центр, 2012. – 316 с. 
 
За останні 5 років статей у журналах – понад 86, з них статей у журналах, що 
входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus –8. 

 
Основні статті: 

1. Rockmagnetic and palaeomagnetic studies of unconsolidated sediments of 
Bukovynka Cave (Chernivtsi region, Ukraine) / Bondar, K., Ridush, B.// 
Quaternary International, Volume 357, 30 January 2015, Pages 125-135  
2. Early Bashkirian Rugosa (Anthozoa) from the Donets Basin, Ukraine. Part 4. 
Cordibia, a new protocolonial genus / Fedorowski, J., Ogar, V.V.// Acta Geologica 
Polonica, Volume 63, Issue 3, 1 September 2013, Pages 297-314  
3. New data on the Carboniferous corals of the Donets Basin / Ogar, V.V // 
Palaeoworld, Volume 19, Issue 3-4, December 2010, Pages 284-293 
4. О.І. Меньшов Інформативність показників магнетизму ґрунтового 
покриву при вирішенні екологічних задач// Науковий вісник Національного 
гірничого університету. - 2014. -№6. - С. 92-98. 
5. І.М. Безродна Оцінка структури пустотного простору карбонатних порід 
за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску// Науковий 
вісник Національного гірничого університету. - 2014. - №3. - С.23-30. 
6. Петруняк В.Д., Устенко Є.В. Методика обробки даних сейсморозвідки 
на прикладі південної прибортової частини Дніпровсько-Донецької 
западини// Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2014. - 
№3. - С.17-22. 
7. Архітектура педомагнітної бази даних. Постановка задачі / Меньшов 
О.І., Сухорада А.В., Хоменко Р.В., Круглов О.В. // Геоінформатика. - 2013.- 
№10. - С.118-125. 
8. Є.В. Солодкий, О.М. Карпенко Визначення газонасичення 
присвердловинної зони пласта-колектора за геофізичними даними// 



Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2014. - №5. - С.10-
15. 

 
5.3  Результати власних попередніх досліджень, які покладено в 

основу дослідження. 
За останні роки співробітниками ННІ "Інститут геології" Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка виконано низку 
досліджень, у т.ч. госпдоговірних робіт, присвячених проблематиці наявності 
та діагностиці покладів нафти і газу нетрадиційного типу в різних регіонах 
України. Проведено 2 науково-практичні конференції "Нетрадиційні джерела 
вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" (2013 р.), "Питання 
пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з 
ущільнених колекторів, газосланцевих товщ і вуглевмісних пластів" (2015 
р.), опубліковано за результатами досліджень 8 томів монографій. Зібрано 
значний об’єм геологічної та геофізичної інформації, виконано численні 
лабораторні петрофізичні та геохімічні дослідження на зразках керну. На 
протязі багатьох років в університеті розвивається науковий напрям 
математичного моделювання ефективних пружних сталих гірських порід та 
розв'язку задач інверсії параметрів азимутальної анізотропії сейсмічних 
хвиль, який на сучасному етапі досліджень орієнтований значною мірою на 
вдосконалення сейсмічних методів при пошуках та вивченні нетрадиційних 
родовищ вуглеводнів. Розвиваються нові наукові напрями - розробка 
азимутального АVО-аналізу сейсмічних даних для ущільнених колекторів 
нафти і газу, розробка математичної петрофізичної моделі 
складнопобудованих та нетрадиційних порід-колекторів та магнітні методи 
дослідження територій покладів вуглеводнів. Лише комплексне вивчення 
перспективних нафтогазоносних територій, геологічних розрізів геолого-
геофізичними методами, адаптованими до специфічних умов нетрадиційних 
покладів вуглеводнів, дозволяє на етапі пошукових робіт оцінити потенційну 
привабливість та їх реальні геологічні ресурси. Основними методами при 
пошуках нафти і газу є сейсморозвідка, геофізичні методи дослідження 
свердловин і пошуково-розвідувальне буріння. Низка результатів 
впроваджена у виробництво та запатентована (Патент на винахід №102735 
«Спосіб атмомагнітного контролю стану довкілля» (12.08.13)). До виконання 
зазначених робіт підключені докторанти, аспіранти, та студенти різних 
геологічних спеціальностей. 
 

6 Основні наукові та нормативні вимоги до виконання науково-дослідної 
роботи: 

 
6.1  Вимоги до рівня проведення досліджень (не гірше ніж світові 

стандарти). 
Рівень досліджень, що будуть проводитися, відповідатиме рівню світових та 
вітчизняних досліджень в цьому напрямку, буде підтверджено публікаціями 
та виступами на конференціях, в тому числі міжнародних. 



 
6.2 Вимоги до якості наукової продукції, створеної при проведенні 
науково-дослідної роботи. 

 
Усі результати досліджень будуть науково обґрунтованими та апробованими.  
 

6.3  Вимоги до форми представлення результатів досліджень, 
декларування створюваної наукової продукції про відповідність 
її чинним нормативним документам України згідно з переліком, 
який додається. 
 

Якість досліджень, що будуть проводитися, відповідатиме чинним 
нормативним документам України. 
 

6.4  Інші вимоги.  
 
Немає 
 



7 Етапи науково-дослідної роботи: 
 

№ п/п Назва етапів НДР 

Термін 
виконання Обсяг 

фінанс
у-

вання 
етапу 

Очікувані результати за етапами 

Звітні 
документи та 

наукова 
продукція, 

що 
підлягають 
здачі в кінці 

етапу 

почато
к (дата) 

закін-
чення 
(дата) 

1 етап 
(2016 р.) 

Збір, аналіз геолого- 
геофізичної 
інформації. 
Вдосконалення 
теоретичних та 
методичних підходів 
щодо обробки та 
інтерпретації даних 
польової і 
свердловинної 
геофізики. 
 

01.03. 
2016 

31.12. 
2016 

1222,34 Теоретичні та фізичні основи 
використання сейсмічних, 
гравіметричних, магнітометричних 
даних, промислово-геофізичної 
інформації з метою виявлення та 
діагностики різних типів нетрадиційних 
покладів нафти і газу. Результати 
лабораторних петрофізичних, 
петрохімічних досліджень кам’яного 
матеріалу з  перспективних площ на 
нетрадиційні поклади вуглеводнів. Буде 
вдосконалено методику математичного 
моделювання ефективних пружних 
сталих складнопобудованих та 
нетрадиційних порід-колекторів. 

Проміжний 
звіт 

2 етап 
(2017 р.) 

Розробка прийомів 
комплексної 
інтерпретації  

01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

1595,20 Теоретичне та алгоритмічне 
забезпечення інтерпретації даних 
геофізичних досліджень нетрадиційних 

Заключний 
звіт. 

Презентаційн



геофізичних даних, 
прогнозна оцінка 
ресурсів сланцевого 
газу та газу 
ущільнених порід на 
регіональному та 
локальному рівнях. 
 

покладі вуглеводнів. Створення 
комплексних геолого-геофізичних 
моделей основних типів нетрадиційних 
колекторів,  методичні підходи щодо 
еколого-геологічної експертної оцінки 
можливих наслідків досліджень та 
розробки родовищ нетрадиційних 
вуглеводнів. Стратиграфічні комплекси, 
зони, різнорангові об’єкти в межах 
України, перспективні на виявлення 
покладів сланцевого газу та сланцевої 
нафти; проведена регіональна прогнозна 
оцінка ресурсів сланцевого газу та газу 
ущільнених порід. 

і матеріали 

 



8 Проведення експериментальних досліджень: 
 

8.1 Вимоги до матеріально-технічної бази, якої потребують 
експериментальні дослідження, відповідність її чинним 
нормативним документам України. 

- необхідно забезпечити керування приладами, що будуть застосовані в 
експериментальних дослідженнях; 

- необхідно здійснювати поточне технічне обслуговування приладів та 
забезпечити терміновий ремонт у випадках виходу їх з ладу;  

- необхідне постійне оновлення експериментально-аналітичного 
обладнання; 

- методики виконання вимірювань досліджуваних параметрів повинні 
відповідати закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  
№1314-VІІ від 05.06.2014 в редакції від 10.02.2016. 

 
8.2 Наявність потрібних засобів вимірювальної техніки, 
необхідність проведення їх повірки, метрологічної атестації або 
калібрування згідно з переліком, який додається (потрібні для 
виконання роботи засоби вимірювань наявні, їх перелік навести в 
Додатку №2). 

 
8.3 Засоби моделювання об’єктів дослідження, склад документації 
для їх виготовлення та атестації. 

Застосовується програмне забезпечення типу: 
- пакет офісних програм Microsoft Office 2003; 
- пакет обробки та інтерпретації даних ГДС «Геопоиск»; 
- пакет геологічного моделювання Petromod; 
- пакет геолого-геофізичного моделювання Petrel; 
- пакет обробки та інтерпретації геофізичних даних Techlog; 
- власне оригінальне програмне забезпечення. 
 

8.4 Методи дослідження та апаратура (перелік обладнання навести в 
Додатку №2). 

 
8.5 Основні технічні вимоги, які повинні виконуватися при 
проведенні науково-дослідної роботи: 
8.5.1 Вимоги до номенклатури досліджуваних параметрів чи 
фізичних величин, їх допустимі похибки. 
 

№ 
з/п 

Параметри і фізичні 
величини що викорис-
товуються в науково-
дослідній роботі 

Розмірність 
та одиниця 
вимірювання 

Межа 
визначення 

Допустима 
похибка 

1 Магнітна сприйнятливість од. СІ 10-6– 10-1 0,5%  
2 Температура Кюрі °С 20 – 800 5  



3 Залишкова намагніченість Тл 10-12 – 10-10 1%  
4 Питомий електричний 

опір 
Ом·м 101 – 109 ≤5% 

5 Індукція магнітного поля Тл 10-11 – 10-5  0,5 
6 Вага кг 10-6 – 5*10-2 10-5 
7 Тиск кг/см2 0,06-103 кл. точ. 2,5 
8 Частота Гц 103-1003 0,1% 
9 Напруга постійного 

струму 
В 0-1000 2% 

10 Відстань м 0-0,2 10-3 
11 Об’ємна концентрація 

222Rn 
Бкм-3 0-110 20-30% 

12 Альфа- та бета-активність Бк 0,01-103 20-30% 
13 Щільність потоку альфа-, 

бета- та нейтронного 
випромінювання 

хв-1см-2 0,01-106 20-30% 

 
8.5.2 Вимоги до допустимих рівнів фізичних величин, що 

характеризують зовнішні умови при проведенні досліджень. 
Згідно з нормами радіаційної безпеки та основними санітарними 

правилами, що встановлені на цей час в Україні.    
8.5.3 Нестандартні вимоги до техніки безпеки та охорони праці. 
Немає 
8.5.4 Інші технічні вимоги. 
Не висуваються. 

 
9 Кількість наукових працівників, що залучаються до виконання роботи, 

обґрунтування. 
НДЛ "Теоретичної і прикладної геофізики" 

доктори наук        2 
кандидати наук         8 
інженери         5 
інші          - 1 

НДС "Фізико-хімічних досліджень гірських порід" 
кандидати наук         2 
інженери         1 

 Кваліфікація співробітників відповідає посадам, які вони обіймають 
(обґрунтування навести в Додатку №3). 
 

10 Очікувані наукові результати, їх переваги над аналогами та засоби їх 
реалізації. Окремо виділити можливий економічний ефект та очікувану 
патентоздатність. 

Основні очікувані результати: теоретичне обґрунтування 
методологічних засад азимутального АVО-аналізу для ущільнених порід- 
колекторів нафти і газу; вдосконалена методика моделювання шляхом 



створення пружних моделей нетрадиційних та складнопобудованих порід-
колекторів з врахуванням їх анізотропності; створенні комплексні 
петрофізичні моделі порід сланцевих товщ та складнопобудованих порід-
колекторів України; програмно-алгоритмічного забезпечення для 
математичного моделювання ефективних пружних сталих нетрадиційних 
порід-колекторів та розв’язку задач інверсії параметрів азимутальної 
анізотропії сейсмічних хвиль для оцінки продуктивності 
складнопобудованих порід-колекторів; створення методичних та технічних 
напрацювань для впровадження магнітних методів при пошуках нафти і газу; 
вдосконалення методики оцінки ємнісних властивостей нетрадиційних порід-
колекторів на основі нової, науково обґрунтованої комплексної 
петрофізичної моделі сланцевих товщ; виділення  різнорангових і 
різновікових об’єктів у межах України, перспективних на виявлення покладів 
сланцевого газу та сланцевої нафти; науково обґрунтована оцінка ресурсної 
бази вуглеводнів нетрадиційних порід-колекторів для окремих 
нафтогазоносних регіонів та перспективних об’єктів; науково обґрунтовані 
методичні підходи до еколого-геологічної експертної оцінки можливих 
наслідків досліджень та розробки нетрадиційних родовищ вуглеводнів з 
урахуванням екологічного законодавства України та європейського досвіду. 

Результати теоретичних досліджень в галузі інтерпретаційних 
технологій сейсморозвідки, магнітометрії, свердловинної геофізики, 
петрофізики порід-колекторів спрямовані на суттєве підвищення геологічної 
ефективності геолого-розвідувальних робіт при пошуках та розвідці 
нетрадиційних джерел вуглеводнів. Впровадження розроблених технологій 
дозволить зменшити ризики від’ємних результатів буріння розвідувальних та 
пошукових свердловин, що позитивно вплине на ефективність, у т.ч. 
фінансову, геологорозвідувальних робіт. 

Результати роботи не передбачають оформлення патентів. 
 
11 Перелік звітної документації та наукової продукції, що пред’являються 

замовнику після закінчення робіт. 
 Заключний звіт. 
 Витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту про розгляд і 

прийняття НДР. 
 Акт прийняття НДР Координаційною радою комплексної наукової 

програми університету. 
 Акти впровадження результатів НДР. 
 Облікова картка НДР. 
 Інформаційна картка НДР. 
 Анотований звіт. 
 Презентаційні матеріали. 

 
12 Порядок розгляду та приймання науково-дослідної роботи: 



Робота приймається поетапно і в цілому по завершенні Вченою радою 
інституту та Координаційною радою комплексної наукової програми 
«Надра». 

Анотований звіт за завершеною науковою роботою приймається секцією 
«Дослідження з проблем природничих наук» МОН України. 
 

Додатки до технічного завдання: 
1. Перелік чинних законодавчих та нормативних документів України, 
вимогам яких повинна відповідати наукова продукція, створена при 
виконанні науково-дослідної (фундаментальної, прикладної, пошукової) 
роботи (Додаток №1). 
2. Перелік засобів вимірювальної техніки, які передбачається 
використовувати при виконанні науково-дослідної (фундаментальної, 
прикладної, пошукової) роботи (Додаток №2). 
3. Кадрове забезпечення виконавців науково-дослідної роботи (Додаток №3). 

 
Виконавець  
Науковий керівник теми –  
завідувач кафедри нафти і газу, доктор 
геологічних наук, професор 
 
___________________ О.М.Карпенко 
                      (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

"______" ___________________ 2016 р. 



Додаток № 1 до технічного завдання: 
 

Перелік чинних законодавчих та нормативних документів України, 
вимогам яких повинна відповідати наукова продукція, створена при 

виконанні науково-дослідної (фундаментальної, прикладної, пошукової) 
роботи. 

 

№ 
п.п. 

Назва документу (закону, постанови, стандарту, 
класифікатору, іншого нормативного документу) Дата  

Реєстраційний 
номер 

документу 
1 Указ Президента України “Про Статут Київського 

національного університету імені Тараса 
Шевченка”. 

14.01.2000 № 64/2000 

2 Закон України “Про освіту”. 23.05.1991 № 1060-XII 
3 Закон України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”. 
26.11.2015 № 848-VІІ 

4 Закон України “Про інформацію”. 02.10.1992 № 2657-ХІІ 
5 Закон України “Про науково-технічну інформацію”. 25.06.1993 № 3322-ХІІ 
6 Закон України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність». 
05.06.2014 № 1314-VІІ 

7 Постанова Кабінету Міністрів України “Про 
державну реєстрацію науково-дослідних та 
дослідно-конструктор-ських робіт і дисертацій”. 

31.03.1992 №162 

8 Наказ МОН України «Про затвердження Порядку 
державної реєстрації та обліку відкритих науково-
дослідних, дослідно-конструкторських робіт і 
дисертацій». 

27.10.2008 № 977 

9 Державний стандарт України "Документація. Звіти 
у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення" (затверджено наказом Держстандарту 
України № 58 від 23.02.1995). 

23.02.1995 ДСТУ 3008-95 

10 Національний стандарт України «Оцінювання 
відповідності. Декларація постачальника про 
відповідність» (затверджено наказом Держспожив-
стандарту України № 375 від 27.12.2006). 

27.12.2006 ДСТУ ISO/ІЕС 
17050-1:2006 

11 Державний стандарт України «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання» 
(затверджено указом Держкомітету України з 
питань технічного регулювання і споживчої 
політики № 322 від 10.11.2006). 

10.11.2006 ДСТУ 7.1:2006 

 
Науковий керівник теми – завідувач кафедри 
нафти і газу , доктор геологічних наук, професор 
 
___________________ О.М.Карпенко 



Додаток № 2 до технічного завдання: 
 

Перелік засобів вимірювальної техніки, які передбачається використати 
при виконанні науково-дослідної (фундаментальної, прикладної, пошукової) 

роботи 
 

№ 
з/п 

Назва засобу 
вимірювання Тип Заводськи

й номер 

Дата 
останньої 
атестації, 
повірки або 
калібруванн
я 

Дата 
наступного 
калібру-
вання 

Місце 
знахо-
дження 

1 Вакуметр зразковий МВ б/н 2015 2016 к.185 
2 Манометри звичайні МО б/н 2015 2016 к.185 

3 Манометри класу 
0,15 МО 1227 2015 2016 к.185 

4 Ультразвукова 
установка 

«Керн
-4» б/н 2015 2016 к.185 

5 Мультиметр UT70
B б/н 2015 2016 к.185 

6 Ваги WPS3
60C1 170161 2015 2016 к.185 

7 Штангенциркуль - б/н не потребує не потребує к.185 

8 Центрифуга ОС-
6м 0123 не потребує не потребує к.185 

9 Тераомметр CA65
47 б/н 2015 2016 к.185 

10 
Апаратура 

електророзвідувальн
а 

ЕРП-1 091 не потребує не потребує к.185 

11 
Апаратура 

електророзвідувальн
а 

ЕРП-1 092 не потребує не потребує к.119а 

12 Радіометр-дозиметр 

ДКГ-
02У 

«Арбі
тр» 

2017 2015 2016 к.119а 

13 Радіометр-дозиметр ДКС-
96 327 2015 2016 к.119а 

14 Еманометр РРА-
03М1 0341708 2015 2016 к.119в 

15 Альфа-бета 
радіометр 

УМФ-
2000 908 2015 2016 к.119в 

16 Напівпровідниковий 
гаммаспектрометр 

НГС-
1 б/н 2015 2016 к.119в 

17 Вимірювач 
магнітної 

KLY-
2 б/н не потребує не потребує к.337 



сприйнятливості 

18 
Вимірювач 
залишкової 

намагнічуваності 
JR-4 б/н не потребує не потребує к.337 

19 Магнітометр 
астатичний 

LAM-
24 8753 не потребує не потребує к.337 

20 Магнітометр 
квантовий 

ПКМ-
1 07307 не потребує не потребує к.337 

21 Магнітометр 
квантовий 

ПКМ-
1 07307 не потребує не потребує к.337 

22 Капометр КТ-5 б/н не потребує не потребує к.337 

23 
Вимірювач 
магнітної 

сприйнятливості 
МS-2 б/н не потребує не потребує к.337 

   * засоби які потребують повірки повинні бути вказані в Додатку обов’язково. 
 
Науковий керівник теми – завідувач кафедри 
нафти і газу, доктор геологічних наук, професор 
 
___________________ О.М.Карпенко 



Додаток №3 до технічного завдання: 
 

Кадрове забезпечення виконавців науково-дослідної роботи 
 

№ 
з/п 

Посада, вчений  
ступінь, вчене 

звання 
Робота, що буде виконуватись 

1 2 3 
НДЛ "Теоретичної і прикладної геофізики" 

1 Провідний 
науковий 
співробітник, 
д.геол.н., проф. 

Наукове керівництво темою. Вдосконалення методик 
діагностики газосланцевих товщ за даними ГДС. Створення 
фізико-геологічних моделей складнопобудованих колекторів і 
нетрадиційних покладів нафти і газу. 

2 Завідувач НДЛ, 
к.геол.н., старший 
науковий 
співробітник 

Аналіз результатів лабораторних петрофізичних досліджень 
кам’яного матеріалу з  перспективних площ на нетрадиційні 
поклади вуглеводнів. Удосконалення лабораторних 
петрофізичних досліджень складнопобудованих порід-
колекторів. 
Розробка теоретично обґрунтованої методології петрофізичних 
досліджень для різних типів нетрадиційних та 
складнопобудованих порід-колекторів. 

3 Старший науковий 
співробітник, 
д.геол.-мін.н., 
проф. 

Розробка та обґрунтування методичних підходів еколого-
геологічної оцінки можливих наслідків досліджень та 
розробки вуглеводневих сланцевих товщ та ущільнених 
тріщинуватих колекторів 

4 Старший науковий 
співробітник, 
к.геол.н. 

Збір, аналіз та інтерпретація геолого-геофізичної інформації 
для моделювання стану геологічного середовища з метою 
прогнозування газодинамічних явищ 

5 Старший науковий 
співробітник, 
к.геол.н., доц. 

Розробка математичної петрофізичної моделі 
складнопобудованих і  нетрадиційних порід-колекторів. 
Вдосконалення методики математичного моделювання 
ефективних пружних сталих нетрадиційних порід-колекторів. 
Проведення математичного моделювання акустичних 
властивостей складнопобудованих та нетрадиційних порід-
колекторів 

6 Старший науковий 
співробітник, 
к.геол.н., доц. 

Розробка теоретично обґрунтованих методологічних засад 
азимутального АVО-аналізу для ущільнених колекторів нафти 
і газу; 
Розроблення методологічних аспектів щодо практичного 
застосування  сейсмічних (сейсмоакустичних) даних для 
вивчення ущільнених колекторів нафти і газу 

7 Старший науковий 
співробітник, 
к.геол.н., доц. 

Розробка бази геолого-геофізичних даних. Геостатистичний 
аналіз даних. Комп’ютерне моделювання термічної еволюції 
осадових басейнів. Оцінка ризиків при визначені потенціалу 
нафтогазогенерації. 

8 Науковий 
співробітник, 
к.геол.н. 

Визначення перспективних стратиграфічних комплексів, 
перспективних зон на сланцевий газ та газ ущільнених порід-
колекторів. Виділення різнорангових і різновікових об’єктів у 
межах України, перспективних на виявлення покладів 
сланцевого газу та сланцевої нафти 



9 Молодший 
науковий 
співробітник, 
к.геол.н. 

Збір та аналіз наявного світового досвіду еколого-геологічної 
оцінки наслідків розробки вуглеводневих сланцевих товщ та 
ущільнених тріщинуватих колекторів. Моделювання еколого-
гідрогеологічних умов при видобуванні нетрадиційних 
джерел вуглеводів 

10 Молодший 
науковий 
співробітник, 
к.геол.н. 

Синтетичне моделювання ефективних характеристик 
сейсмічного хвильового поля для вирішення задач 
ідентифікації покладів вуглеводнів 

11 Провідний інженер Аналіз літературних даних щодо мінерального складу та типів 
пустотного простору складнопобудованих та нетрадиційних 
порід- колекторів ДДз. Проведення математичного 
моделювання акустичних властивостей складнопобудованих 
та нетрадиційних порід-колекторів. 

12 Провідний інженер Проведення аналізу та моделювання гідрогеологічних та 
екологічних умов по територіях з потенційною 
нафтогазоносністю нетрадиційних джерел вуглеводів 

13 Провідний інженер Побудова прогнозних комплексних карт і розрізів по 
територіях, що перспективні на нетрадиційні джерела 
вуглеводнів. Виконання науково-розрахункових робіт, 
технічна підготовка й оформлення наукової звітності та інших 
матеріалів. 

14 Інженер І категорії Комплексна геологічна інтерпретація геолого-геофізичних карт 
і профілів в межах перспективних ділянок 

15 Інженер ІІ категорії Виконання збору гідрогеологічних матеріалів по територіях з 
потенційною нафтогазоносністю нетрадиційних джерел 
вуглеводнів для подальшого моделювання 

16 Старший лаборант Лабораторні петрофізичні і геофізичні вимірювання. 
НДС "Фізико-хімічних досліджень гірських порід" 
17 Старший науковий 

співробітник, 
к.геол.н. 

Петрофізичне моделювання параметрів мікротріщинуватості, 
тріщинної проникності (враховуючи генетичний тип 
тріщинуватості) з використанням методів математичної 
статистики. Отримання ефективних кореляційних залежностей 
проникності - пористості з результатів непараметричного 
багатознакового співставлення геолого-петрофізичних 
характеристик геологічних порід. 

18 Молодший 
науковий 
співробітник, 
к.геол.н. 

Вдосконалення та адаптація лабораторного петрофізичного 
устаткування для вимірювання геофізичних і ємнісно-
фільтраційних властивостей низько проникних зразків гірських 
порід. Вимірювання фільтраційно-ємнісних властивостей 
нетрадиційних порід-колекторів. 

19 Інженер  Робота з колекцією зразків гірських порід. Оцифровка даних. 
Лабораторні петрофізичні вимірювання. 
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