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Консультування слухачів викладач здійснює згідно затвердженого 

графіку або за попередньою домовленістю 

Інформація про 

дисципліну 

Предметом навчальної дисципліни є опис фізичних процесів, що 

протікають у надрах нашої планети, з метою пояснення сучасної 

будови і стану Землі, її формування й еволюції. У цьому геофізика є 

теоретичною основою для цілого кола геолого-геофізичних 

дисциплін. Курс складається з двох частин - лекційної і практичної. 

На лекціях даються теоретичні основи фізики Землі. На 

лабораторних заняттях розглядаються методи рішення задач. 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна "Геологічна інтерпретація геофізичних даних" є 

базовою у формуванні сучасних представлень про фізичні процеси – 

фізику Землі, що протікають у надрах Землі, фізичних основ 

теоретичних та прикладних геофізичних методів досліджень земної 

кори - геофізики та фізичних принципів геотехнологій для 

спеціальності "103 Науки про Землю" на четвертому курсі навчання. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни "Геологічна інтерпретація геофізичних 

даних" є ознайомлення з фізико-геологічними основами геофізичних 

методів дослідження; основами та способами розв’язку прямих та 

обернених задач; характерними особливостями якісної та кількісної 

інтерпретації геофізичної інформації в різних методах геофізики; 

основами комплексування геофізичних методів при пошуках та 

розвідці родовищ корисних копалин. 

В програмі дисципліни основна увага приділяється 

геологічному тлумаченню гравітаційних і магнітних аномалій, 

якісній та кількісній інтерпретації гравімагнітних даних, геологічне 

тлумачення та інтерпретація даних електророзвідки, геологічному 

аналізу даних сейсмометрії, принципам обробки даних геофізичних 

досліджень свердловин (ГДС) та комплексній інтерпретації діаграм 

ГДС. 

ЗЗавдання курсу: ознайомлення із термінологічним апаратом 
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геофізичних методів, вивчення природи геофізичних полів, їх зміну в 

часі, з’ясування можливостей геофізичних методів досліджень для 

вивчення глибинної будови Землі, з’ясування можливостей 

геофізичних методів досліджень для вирішення пошукових, 

розвідувальних, інженерно-геологічних, археологічних та екологічних 

задач. 

. Необхідно дати загальне представлення про геофізика як про засіб 

рішення фундаментальних і прикладних задач по вивченню будівлі й 

еволюції Землі, для рішення екологічних і інженерних проблем при 

пошуках, розвідці й експлуатації родовищ корисних копалин.. 
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23.Дьяконова Т.Ф. Применение ЭВМ при интерпретации даннях 
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24.Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні 

методи дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: 

Видавничо-поліграфічнийцентр "Київський університет", 2011.-175 

с. 

25. И.И. Гурвич, Г.Н. Боганик. Сейсмическая разведка, М., Из-во 

«Недра», 1980 г. 
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Обсяг курсу Викладається для студентів спеціальності "103 Науки про Землю" 

денної форми навчання на четвертому курсі навчання в II семестрі 

Загальна кількість годин – 120 (4 кредити за ECTS), з яких відведено 

на  лекції – 32, лабораторні  заняття – 32 год. та самостійну роботу – 

26 год. Закінчується заліком.  

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний:  

ззнати:  Фізико-математичні основи базових геофізичних методів 

Підходи до розв’язку прямих та обернених задач геофізики Основні 

принципи якісної та кількісної інтерпретації геофізичних даних. 

Принципи моделювання геологічного середовища 

Сучасні комп’ютерні програми поетапної обробки та інтерпретації 

даних геофізики. Сучасні комп’ютерні програми комплексної 

інтерпретації геофізичної інформації 

мати представлення: 

- про фізико-математичні основи гравірозвідки, магніторозвідки, 

сейсморозвідки, електророзвідки, ядерної геофізики; 

- методи геофізичних досліджень, правила й умови виконання 

геофізичних робіт;  

ууміти застосовувати на практиці методи геофізичних досліджень. 

Розраховувати аномальні фізичні поля. Виконувати якісну та кількісну 

інтерпретацію експериментальних геофізичних даних. Користуватися 

програмами обробки та інтерпретації геофізичної інформації 



Ключові слова Фізика Землі, фізичні поля Землі, методи вимірювання фізичних 

полів Землі, будова Землі 

Формат курсу Очний 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти мають мати базові знання із основ 

фізики Землі, загальної геології, вищої математики,  інформатики. 

Навчальні 

методи та 

техніки, що 

використо-

вуються під час 

викладання 

курсу 

лабораторні заняття та індивідуальне завдання 

Критерії 

оцінювання  

Оцінювання знань студента викладач здійснює за кредитно-

модульною системою з використанням 100-бальної шкали. 

Підрахунок балів студента буде виконано шляхом їх сумування за 

формами поточного контролю знань. 

Щоб отримати відмітку «задовільно» або вищу студенту 

необхідно набрати в сумі більше 51 бала. 

Питання до 

заліку 

Питання поточного контролю успішності: 

1. Поясніть зв’язок між геологічними даними та геофізичними 

полями.  

2. Основні етапи якісної інтерпретації даних гравіметрії та 

магнітометрії.  

3. Критерії виділення розломних порушень за гравіметричними 

даними.  

4. Трансформації потенціальних полів. Їхнє основне призначення 

5. Регіональні та локальні аномалії гравітаційного поля.  

6. Вищі похідні гравітаційного та магнітного потенціалів. Їхнє 

використання при 

аналізі та інтерпретації потенціальних полів.  

7. Особливості аналітичного продовження магнітних аномалій у 

верхній та нижній напівпростори.  

8. Експрес-методи інтерпретації гравімагнітних полів. Їх 

порівняльна характеристика.  

9. Комплексний аналіз гравімагнітних досліджень.  

10.Застосування гравірозвідки для вирішення різнопланових 

геологічних задач.  

11.Застосування магніторозвідки для вирішення різнопланових 

геологічних задач.  

12.Метод характерних точок при вирішенні оберненої задачі.  

13.Інтегральні методи.  

14.Класифікація методів електророзвідки.  

15.Вертикальні електричні зондування і профілювання. Їх 

основні особливості 

16.Магнітотелуричні методи. Їх класифікація.  

17.Метод становлення електромагнітного поля. S- інтерпретація 

даних методу.  

18.Особливості інтерпретації даних в методі природного 

електричного поля.  



19.Якісна інтерпретація даних електричних зондувань.  

20.Вертикальний електричний розріз. Його основне 

призначення.  

21.Зведені параметри геоелектричного розрізу.  

22.Класифікація кривих електричних зондувань.  

23.Багатошарові криві електричних зондувань.  

24.S - інтерпретація кривих ВЕЗ.  

25.Інтерпретація кривих ВЕЗ за допомогою програми IPI2win.  

26.Вертикальний електричний розріз і геоелектричний розріз. 

Їхня суть.  

27.Застосування електророзвідки при пошуках родовищ рудних 

корисних копалин.  

28.Застосування електророзвідки при геологічному картуванні.  

29.Застосування електророзвідки при вирішенні інженерно-

геологічних задач.  

30.Застосування електророзвідки при вирішенні 

гідрогеологічних задач.  

31.Наведіть основні методи сейсморозвідки.  

32.Поясніть основні положення геометричної сейсміки.  

33.Запишіть закон заломлення та відбиття, закон Снеліуса.  

34.Опишіть сейсмічний каротаж.  

35.Годографи прямої, відбитої та заломленої хвиль.  

36.Наведіть сейсмічні швидкості.  

37.Опишіть фактори, які впливають на швидкість повздовжніх 

хвиль.  

38.Поясніть інтерпретацію даних методу відбитих хвиль.  

39.Охарактеризуйте структурну нафтогазову сейсморозвідку.  

40.Наведіть типи сейсмічних хвиль.  

41.Дайте визначення сейсмічної швидкості за годографом 

відбитих хвиль.  

42.Наведіть області використання основних методів 

сейсморозвідки. 

43.Опишіть побудову швидкісних залежностей за даними 

сейсмокаротажу.  

44.Дайте визначення акустичної жорсткості (імпедансу) 

геологічного середовища.  

45.Опишіть двовимірну та тривимірну сейсморозвідку. Наведіть 

її основні аспекти.  

46.Охарактеризуйте пружні властивості гірських порід.  

47. Охарактеризуйте групи методів ГДС.  

48. Означте задачі, що вирішують радіоактивні методи ГДС 

49. Означте задачі, що вирішують електричні методи ГДС 

50. Охарактеризуйте метод кавернометрії та його використання 

при пошуках нафти і газу.  

51. Наведіть методи ГДС, що використовуються при пошуках 

рудних корисних копалин, означте задачі, які вони вирішують.  

52. Наведіть суть якісної інтерпретації даних ГДС.  

53. Охарактеризуйте принципи кількісної інтерпретації діаграм 

*ГДС. 

Опитування Тестування (в системі MOODLE) для поточного контролю знань 

 



Схема курсу «Геологічна інтерпретація геофізичних даних» 

Тижд

ень 

Тема, короткі тези Форма діяльності 

К-сть год 

1-2 Фізико-геологічна модель геологічного середовища. 

Фізико-математичні основи базових геофізичних методів. 

Підходи до розв’язку прямих та обернених задач 

геофізики  Основні принципи якісної та кількісної 

інтерпретації геофізичних даних.  

Лекція 4 Лабор 4 

3 Приклади вирішення регіональних, пошукових та 

деталізаційних геологічних завдань геофізичними 

методами. Вибір оптимального комплексу геофізичних 

досліджень для вирішення задач вугільної, нафтогазової 

галузі та інженерно-геологічних задач геології. Розгляд 

прикладів геофізичного моделювання для вирішення 

конкретних геологічних задач. Комплексування 

геофізичних методів для розв'язку задач геології 

Лекція 2 Лабор 2 

4 Принципи моделювання геологічного середовища  

Сучасні комп’ютерні програми поетапної обробки та 

інтерпретації даних геофізики. Сучасні комп’ютерні 

програми комплексної інтерпретації геофізичної 

інформації. 

Лекція 2 Лабор 2 

5 Геологічне тлумачення гравітаційних аномалій. Якісна 

та кількісна інтерпретація гравіметричних даних. 

Локальні та залишкові гравітаційні аномалії. Пряма та 

обернена задачі гравіметрії. Експрес-методи інтерпретації 

потенціальних полів.  

Лекція 2 Лабор 2 

6 Інтерпретація даних магніторозвідки. Магнетизм і його 

природа. Густина гірських порід. Аналітичні вирази для 

магнітних полів від кулі і горизонтального циліндра 

вертикальне намагнічення. Кількісний аналіз магнітної та 

гравітаціної аномалій (аномальне поле вертикального 

диполя горизонтального уступа).  

Лекція 2 Лабор 2 

7 Аналіз магнітного та гравітаційного полів реального 

геологічного об'єкта Прямі і обернені задачі 

гравімагніторозвідки. Теорія і практика. Методи розв’язку 

оберненої задачі для потенціальних полів Однорідне 

рівняння Ейлера. Визначення похибки вимірювань для 

моделей. Метод порівняння. Експрес-методи розв’язку 

оберненої задачі магнітометрії 

Лекція 2 Лабор 2 



8 Геологічне тлумачення даних електророзвідки. Якісна 

та кількісна інтерпретація даних електророзвідки. 

Класифікація методів електророзвідки. Поняття 

геоелектричного розрізу. Зведені параметри 

геоелектричного розрізу. Основні способи якісної 

інтерпретації даних електрометрії. Кількісна 

інтерпретація результатів електророзвідувальних 

зондувань. Побудова геоелектричного розрізу. Якісна та 

кількісна інтерпретація даних методу природного поля.  

 

Лекція 2 Лабор 2 

9 Геологічне тлумачення даних сейсмометрії та 

каротажу. Геологічний аналіз даних сейсмометрії. 

Сейсморозвідка методом відбитих хвиль. Сейсморозвідка 

методом заломлених хвиль. Годографи різних типів хвиль 

введення статичних і кінематичних поправок. Побудова 

зведених годографів. Характеристики систем 

спостереженьпри виконанні сейсмічних зйомок. Рівняння 

годографів. 

Лекція 2 Лабор 2 

10 Інтерпретація сейсмічних даних Способи визначення 

ефективної швидкості за годографами відбитих 

хвиль.Пошуки нафтогазових покладів за даними 

сейсмічних досліджень. 

Лекція 2 Лабор 2 

11-12 Огляд інтерпретаційних комплексів та їх можливості 

для вирішення геологічних задач. Обернена задача 

теорії сейсморозвідки та її рішення. Загальна схема 

вирішення оберненої задачі. Особливості стадій обробки 

та інтерпретації. Структура обробки польових сейсмічних 

спостережень. Роль фільтрації та кореляції сейсмічних 

коливань. Основні етапи та види обробки сейсмічних 

даних. Частотна фільтрація сейсмічних коливань. 

Просторово-частотна фільтрація сейсмічних коливань. 

Побудова сейсмічних границь 

Лекція 4 Лабор 4 

13 Геологічне тлумачення даних геофізичних досліджень 

свердловин. Отримання інформації при геофізичних 

дослідження в свердловинах. Бази даних та системи 

інтерпретації даних ГДС. Основні методи ГДС, принципи 

обробки даних. Комплексна інтерпретація діаграм: 

виділення пластів, визначення літології, оцінка типів 

корисних копалин та їх фізичних параметрів. 

Лекція 2 Лабор 2 



14 Ознайомлення з комплексом промислово-геофізичних 

досліджень в свердловинах, основи виділення та 

кореляції прогнозно-продуктивних комплексів на 

нафту та газ. Колекторські властивості гірських порід. 

Типи кривих електрокаротажу для визначення 

літоллогічних різновидностей, потужності, пористості, 

проникливості гірських порід. Методи визначення 

флюїдонасичення колекторів 

Лекція 2 Лабор 2 

15 Вертикальне сейсмічне профілювання (ВСП) та 

акустичний каротаж. Методика ведення польових 

робіт  та інтерпретація даних. Вимір швидкостей 

природного середовища.  Визначення ефективності 

швидкості по годографах відбитої та заломленої хвиль. 

Визначення пластових швидкостей. 

Лекція 2 Лабор 2 

16 Комплексна інтерпретація гравіметричних, 

електрометричних та сейсмічних даних з метою 

пошуків та локалізації родовищз корисних копалин . 

Приклади вирішення сейсморозвідкоюрегіональних, 

пошукових та деталізаційних геологічних завдань.Вибір 

оптимального комплексу геофізичних досліджень для 

вирішення задач вугільної, нафтогазової галузі та 

інженерно-геологічних задач геології. 

Лекція 2 Лабор 2 

 


