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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

        Ресурс годин на вивчення дисципліни «Оптимізація комплексу ГДС» згідно з чинним 

РНП,  розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характери-

зує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни  

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах 

Семестр __7__ Семестр_____ 

Денна 

форма 

навчан-

ня 

(ДФН) 

Заочна 

(дистан-

ційна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчан-

ня 

(ДФН) 

Заочна 

(дистан-

ційна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчан-

ня 

(ДФН) 

Заочна 

(дистан-

ційна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   4 4 4 4   

Кількість модулів 2 2 2 2   

Загальний обсяг часу, год 120 120 120 120   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 54 14 54 14   

лекційні заняття 36 6 36 4   

семінарські заняття       

практичні заняття        

лабораторні заняття 18 10 18 10   

Самостійна робота, год, у т.ч. 66 104 66 106   

виконання курсового проекту  

(роботи) 

40 40 40 40   

виконання контрольних (роз-

рахунково-графічних) робіт  

      

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

6 6 6 6   

опрацювання матеріалу,  

винесеного на самостійне   

вивчення 

12 52 12 52   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

2 2 2 2   

підготовка звітів з лаборатор-

них робіт 

6 4 6 4   

підготовка до екзамену 

 

      

Форма семестрового  

контролю  

Захист курсової 

роботи,  

диференційова-

ний залік 

Захист курсової 

роботи,  

диференційова-

ний залік 

 

 
        

 

 

 

 



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

        Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій щодо комплексування ге-

офізичних методів дослідження свердловин з метою ефективного вирішення геологічних та 

технічних завдань. 

        У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати нав-

чання через знання, уміння та навички:  

 знати задачі, які вирішують методи геофізичних досліджень свердловин; 

 знати умови ефективного застосування методів геофізичних досліджень свердловин; 

 знати обмеження у застосуванні методів геофізичних досліджень свердловин; 

 знати основні типи комплексів методів геофізичних досліджень свердловин; 

 знати принципи комплексування методів геофізичних досліджень свердловин 

 мати навички проектування оптимальних комплексів геофізичних досліджень свер-
дловин 

 

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетен-

тностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

           загальних:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння області наук про Землю. 

ЗК6. Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання 

впродовж життя. 

           фахових:   

ФК 17. Здатність аналізувати геолого-технологічні умови проведення ГДС, здійснювати 

оптимальний вибір методів та апаратури. 

ФК 18. Здатність застосовувати базові знання про сучасні методи та технології проведен-

ня промислових геофізичних досліджень. 

ФК 21. Здатність до планування, вибору методу чи комплексу методів польових геофізи-

чних досліджень для проведення пошуково-розвідувальних робіт. 

 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 

ПРН 1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю. 

ПРН 6. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як природної 

системи. 

ПРН 7. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, екології, математики, інформа-

ційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку земної кори. 

ПРН 12. Вміти використовувати методи системного аналізу для моделювання геофізич-

них полів та застосовувати сучасні технології, методи, методики та програмні засоби комплек-

сної обробки геофізичних даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять  дисципліни  характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

 

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз-

діл 

М1 Комплекси методів геофізичних досліджень 

свердловин. 
20 3 

  

ЗМ1 Комплексування методів геофізичних дослі-

джень свердловин 
6  

  

Т1.1 Принципи комплексування методів геофізичних 

досліджень свердловин 
4 

 1 1.3 

 

Т1.2 Загальні і детальні геофізичні дослідження свер-

дловин. 
2 

 1 2.1 

ЗМ2 Типові комплекси методів геофізичних дослі-

джень свердловин 
4 

   

Т2.1 Склад типових комплексів геофізичних дослі-

джень свердловин. 
2 

 3 1.4 

Т2.2 Вплив геологічних і технологічних чинників на 

склад комплексу геофізичних досліджень сверд-

ловин. 

2 

 3 1.5 

ЗМ3 Комплекси геофізичних методів для різних 

категорій свердловин 
6 

   

Т3.1 Категорійність і призначення свердловин, що 

буряться на нафту і газ. 
2 

 2 2.4 

Т3.2 Геофізичні роботи і дослідження у свердловинах 

різних категорій 
2 

 3 1.6 

Т3.3 Комплекс геофізичних методів для свердловин з 

горизонтальним закінченням стовбура. 
2 

 3 1.8 

ЗМ4 Літологічне розчленування геологічних розрізів 

свердловин 
4 

   

Т4.1 Піщано-глинистий (теригенний) розріз. 2  4 2.2 

Т4.2 Карбонатний розріз. 2  4 2.4 

М2 Вирішення геологічних задач комплексом 

методів геофізичних досліджень свердловин  
16 3 

  

ЗМ1 Виділення пластів-колекторів за комплексом 

методів ГДС 
4 

   

Т1.1 Виділення міжзернових колекторів 2  3 2.1 

Т1.2 Виділення тріщинних колекторів 2  4 5.3 

ЗМ2 Визначення пористості пластів-колекторів за 

комплексом методів ГДС 
8 

   

Т2.1 Визначення пористості за питомим електричним 

опором гірських порід. 
1 

 4 5.6 

Т2.2 Визначення пористості за методом потенціалів 1  4 5.7 



 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем 

(T) та їх зміст  

 

Обсяг годин Література 

 

ДФН 

 

ЗФН 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз-

діл 

самочинної поляризації. 

Т2.3 Визначення пористості за методами нейтронного 

каротажу. 
1 

 3 3.1 

Т2.4 Визначення пористості за методом густинного 

гамма-гамма каротажу. 
1 

 3 3.2 

Т2.5 Визначення пористості за комплексом методів 

НГК і ГГК-Г. 
1 

 3 3.3 

Т2.6 Визначення пористості за методом акустичного 

каротажу. 
1 

 4 6.1 

Т2.7 Визначення пористості глинистих колекторів. 1  4 6.2 

Т2.8 Визначення тріщинної пористості в складних 

карбонатних і тріщинних теригенних колекто-

рах. 

1 

 4 6.3 

ЗМ3 Оцінка характеру насичення пластів-

колекторів за комплексом методів ГДС 
4 

   

Т3.1 Оцінка характеру насичення пластів-колекторів 

за електричними методами. 
2 

 4 6.3 

Т3.2 Оцінка характеру насичення пластів-колекторів 

за нейтронними  методами. 
2 

 5 2.6 

 Сума 36 6   

       Загальна кількість модулів – 2. 

М1 – змістових модулів  4 

М2 – змістових модулів  3 

 

        3.2 Теми лабораторних занять 

 

        Теми лабораторних  занять дисципліни  наведено у таблиці 3. 

 

       Таблиця 3 – Теми лабораторних занять 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем лабораторних  занять 

 

Обсяг годин 

 

Література 

ДФН ЗФН поряд-

ковий  

номер 

роз-

діл,  

під-

роз-

діл 

М 1 Комплекси методів геофізичних досліджень 

свердловин. 
10 4 

  

ЗМ1 Комплексування методів геофізичних дослі-

джень свердловин 
2 4 

  

Л 1.1 Вивчення геологічного розрізу свердловини за 

кривою потенціалів самочинної поляризації  та 
кавернограмою..  

2 4 8 1.1 

ЗМ2 Типові комплекси методів геофізичних дослі-

джень свердловин 

4    



 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем лабораторних  занять 

 

Обсяг годин 

 

Література 

ДФН ЗФН поряд-

ковий  

номер 

роз-

діл,  

під-

роз-

діл 

Л1.2 Проектування комплексу геофізичних методів 

для загальних досліджень геологічних розрізів 

свердловин 

4  8 1.2 

ЗМ3 Комплекси геофізичних методів для різних 

категорій свердловин 

4    

Л1.3 Проектування комплексу геофізичних методів 

для детальних досліджень теригенних розрізів 

нафтових свердловин. 

4  8 1.3 

М2 Вирішення геологічних задач комплексом 

методів геофізичних досліджень свердловин  

8 6   

ЗМ1 Виділення пластів-колекторів за комплексом 

методів ГДС 

4 2   

Л 2.1 Визначення питомого електричного опору філь-

трату промивальної рідини і глинистої кірки. 

4 2 8 1.4 

ЗМ2 Визначення пористості пластів-колекторів 

за комплексом методів ГДС 

4 4   

Л2.2 Ефективність електричних методів для виділен-

ня пластів-колекторів у геологічних розрізах 

свердловин 

4 4 8 1.5 

 Сума 18 10   

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядко-

вий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М1 Комплекси методів геофізичних дослі-

джень свердловин. 

6   

ЗМ1.3 Комплекси геофізичних методів для різ-

них категорій свердловин 

3   

НЕ1.3.1 Категорійність і призначення свердловин, 

що буряться на нафту і газ. 

3 1 2.2 

ЗМ1.4 Літологічне розчленування геологічних 

розрізів свердловин 

3   

НЕ1.4.2 Карбонатний розріз. 3 1 1.6 

М2 Вирішення геологічних задач комплек-

сом методів геофізичних досліджень све-

рдловин  

6   



 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядко-

вий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

ЗМ2.2 Визначення пористості пластів-

колекторів за комплексом методів ГДС 

6   

НЕ2.2.5 Визначення пористості за комплексом ме-

тодів НГК і ГГК-Г. 

3 4 2.3 

НЕ2.2.8 Визначення тріщинної пористості в склад-

них карбонатних і тріщинних теригенних 

колекторах. 

3 4 2.4 

 

3.4 Курсове проектування  

 

Тематика та зміст курсового проекту, що виконується студентами, визначаються завдан-

ням на курсове проектування. Тематика курсового проектування сприяє формуванню у студе-

нтів компетентностей та результатів навчання, наведених у розділі 2 робочої програми. 

Індивідуальні завдання студента  як спеціальний розділ  входять у завдання на курсовий 

проект.  

Інші види самостійної роботи та загальний її баланс характеризує таблиця 1. 

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 
1. Хмелевской В. К. Геофизические методы исследований В. К. Хмелевской, Ю. И. Гор-

бачев, А. В. Калинин и др. ; ред. Селиверстова Н. И. – Петропавловск-Камчатский: изд-во 
КГПУ, 2004. - 232 с. 

2. Померанц Л. И. Геофизические методы исследования нефтяных и газовых скважин. /  
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5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

 Оцінювання знань студентів проводиться за результатами комплексних контролів за 

двома модулями М1 і М2. Модульний контроль за кожним модулем передбачає контроль тео-

ретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при  оцінюванні знань студен-

тів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з дисципліни  

«Оптимізація комплексу ГДС» 

 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Модуль 1   

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  8 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2 8 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ3 8 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ4 6 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів з трьох  

лабораторних робіт  

24 

Модуль 2   

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  8 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2 14 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ3  8 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів з чотирьох  

лабораторних робіт 

16 

      Усього 100 

              

         Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шка-

ли оцінювання, що наведена нижче. 

          Схему нарахування балів при виконанні та захисті курсової роботи наведено у відповід-

них методичних вказівках з курсового проектування.  

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно    

82-89 В 
добре  

 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

 

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


