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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Каркінітський прогин є основним джерелом 

покладів вуглеводнів в межах північно-західного шельфу Чорного моря. 

Переважна більшість родовищ пов’язана з палеоценовою та олігоценовою 

товщею (майкопські відклади), що представлена локальними підняттями і вже є 

достатньо вивченими в пошуково-розвідувальному плані та з дослідженими 

продуктивними товщами. Значне збільшення ресурсного потенціалу 

Каркінітського прогину можливо при вивченні перспективних відкладів 

крейди. Одним із напрямків вирішення даної задачі є застосування методів 

синтетичного сейсмічного моделювання та прогнозування ділянок з 

покращеними колекторськими властивостями разом з комплексом методів 

обробки-інтерпретації наявних геолого-геофізичних даних та їх інтеграцією в 

єдину ефективну модель відкладів осадового чохла Каркінітського прогину. 

Застосування сучасних інформаційних технологій під час вирішення 

геофізичних задач забезпечує високий рівень оцінки геолого-геофізичних 

властивостей перспективних відкладів в умовах північно-західного шельфу 

Чорного моря. 

У зв’язку з цим, актуальною є питання розробки ефективної геолого-

геофізичної моделі відкладів осадового чохла, що забезпечує підвищення 

однозначності результатів пошукових робіт шляхом дослідження геолого-

петрофізичних властивостей розрізу, що впливають на сейсмічне хвильове поле 

та виконання прогнозу характеристик розрізу об’єкту досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі геофізики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми № 11БФ049-02 

«Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних 

моделей геологічних об’єктів і процесів». Автор брала безпосередню участь у 

виконанні госпдоговірних і держбюджетних досліджень в ДП «Науканафтогаз» 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за темою: «Уточнення 

та комплексна оцінка перспектив нафтогазоносності з визначенням напрямків 

подальшого освоєння ресурсів центральної частини Каркінітського прогину на 

основі сучасних технологій інтерпретації 2Д МСГТ сейсмічних даних минулих 

років», номер державної реєстрації У-09-258(м)/3. 

Метою роботи є підвищення ефективності нафтогазопошукових  робіт у 

межах акваторії північно-західного шельфу Чорного моря за рахунок 

застосування сучасних технологій геолого-геофізичного та синтетичного 

сейсмічного моделювання осадових товщ. 

Основні задачі досліджень: 

1) Систематизувати методи та технології, що використовуються для 

прогнозування покладів вуглеводнів на основі геолого-геофізичного 

моделювання. Окреслити не вирішені задачі та не реалізовані можливості 

методів. 
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2) Проаналізувати акустичні характеристики стратиграфічних товщ  

Каркінітського прогину та змоделювати серію синтетичних сейсмічних розрізів 

з різними варіаціями колекторських властивостей розрізу для дослідження 

характеристик хвильового поля, як складової процесу побудови комплексної 

геолого-геофізичної моделі перспективних відкладів Каркінітського прогину. 

4) Виконати прогнозування властивостей перспективних відкладів на 

основі методів сейсмоатрибутного аналізу, інверсії сейсмічних даних та 

технологій петрофізичного моделювання. 

5) Розробити алгоритм та ефективну геолого-геофізичну модель 

перспективних відкладів осадового чохла Каркінітського прогину на основі 

інтеграції наявних геолого-геофізичних даних. 

6) Інтегрувати розроблені методичні засади в процес обробки-

інтерпретації даних як складових процесу побудови ефективних моделей 

перспективних об’єктів. 

Об’єкт дослідження: сейсмогеологічні характеристики осадового чохла 

Каркінітського прогину та їх фізичні властивості, відклади верхньої і нижньої 

крейди. 

Предмет дослідження: вплив літолого-петрофізичних властивостей на 

сейсмічне хвильове поле, методи та технології побудови ефективних геолого-

геофізичних моделей. 

Методи досліджень: методи цифрової обробки та інтерпретації 

сейсмічних даних, сучасні технології комплексного аналізу геологічних та 

геофізичних даних, побудови об’ємних моделей геологічних середовищ, 

програмно-технологічні підходи моделювання сейсмічного хвильового поля. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) Вперше досліджений вплив відкладів нижньої та верхньої крейди 

на характеристики хвильового поля осадового чохла Каркінітського прогину на 

основі застосування синтетичного сейсмічного моделювання; 

2) Визначені акустичні характеристики осадового чохла та їх 

взаємозв’язок між літологічними та петрофізичними властивостями об’єкту 

досліджень; 

3) Шляхом дослідження на кількісному рівні просторового розподілу 

коефіцієнтів відкритої пористості доповнені уявлення про розподіл ділянок з 

покращеними колекторськими властивостями на основі ефективної геолого-

геофізичної моделі перспективних об’єктів осадового чохла Каркінітського 

прогину; 

4) Розроблений алгоритм та побудована ефективна геолого-геофізична 

модель фрагменту Каркінітського прогину північно-західного шельфу акваторії 

Чорного моря. 

Практична цінність і впровадження результатів роботи. 

1. Практична цінність роботи полягає в підвищенні ефективності 

пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ в межах північно-західного 

шельфу Чорного моря шляхом застосування синтетичного сейсмічного 

моделювання. 
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2. Аналіз сейсмогеологічних умов на основі застосування 

синтетичного сейсмічного моделювання може бути впроваджений у методико-

технологічну схему дослідження перспективних нафтогазоносних об’єктів 

північно-західного шельфу Чорного моря. 

3. Побудована тривимірна модель розподілу коефіцієнтів відкритої 

пористості дозволяє виконувати гідродинамічне моделювання перспективних 

об’єктів та зменшити геолого-економічні ризики при закладенні нових 

свердловин за рахунок використання моделі розподілу ділянок з покращеними 

колекторськими властивостями. 

Особистий внесок здобувача.  

Основні теоретичні положення та методичні результати, що наведені в 

дисертаційній роботі, отримані здобувачем особисто. Автору належить ідея 

розробки алгоритму побудови ефективної геолого-геофізичної моделі та 

верифікації характеристик хвильового поля шляхом моделювання зі змінними 

швидкісними та петрофізичними параметрами у відкладах нижньої та верхньої 

крейди Каркінітського прогину. Роботи [1, 10, 12] виконані самостійно. 

У роботах, які опубліковані у співавторстві, особистий внесок здобувача 

полягає в наступному: 

Дослідження впливу математичних параметрів на геологічні 

характеристики та область застосування моделей і їх відповідність природним 

процесам розглянуто в роботі [2, 7] у співавторстві.  

У роботі [3, 9] – проведення комп’ютерного моделювання, на основі 

петрофізичних досліджень, геофізичних досліджень свердловин (ГДС) та 

відомостей про геологічну будову.   

Вибір оптимального алгоритму міграційних перетворень, що визначає 

ключові параметри відображення структурно-тектонічних елементів та 

динамічних особливостей поведінки хвильового поля досліджуваного об’єкту 

представлено у роботі [4]. 

У роботі [5, 11] автором належить виділення головних аспектів 

побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів та їх застосування 

в сучасному геологорозвідувальному процесі, проведено класифікацію геолого-

геофізичних моделей за стадіями геологорозвідувальних робіт. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

та результати досліджень доповідалися на: 

 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC,  

Vienna, 23-26 May, 2011; 

 Х Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти», 10-13 травня 2011 року, Київ; 

 IV Всеукраїнська наукова конференція-школа «Сучасні проблеми 

геологічних наук» 16-20 квітня 2012 року, Київ; 

 ХІІ Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти», 13-16 травня 2013 року, м. Київ; 
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 Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні 

джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи», 27 - 29 

листопада 2013 р., Україна, м. Київ; 

 Міжнародна науково-технічна конференція «Геопетроль-2012» 

(Польща, 2014 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Нафтогазова 

енергетика-2015», Івано-Франківськ, 2015 р. 

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових робіт, 

серед яких 4 статті у вітчизняних фахових виданнях, що входять до переліку 

МОН за спеціальністю дисертації, одна зарубіжна стаття та 7 тез доповідей у 

збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. 
Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел (що налічує 101 найменувань). Загальний обсяг 

дисертації – 162 сторінки, робота містить 82 рисунки та 3 таблиці. 

Роботу виконано на кафедрі геофізики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка під час навчання в аспірантурі. 

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику, доктору 

геологічних наук, професору Трипільському Олександру Андрійовичу за 

постійну допомогу та сприяння при написанні дисертаційної роботи. Окрему 

подяку автор висловлює завідувачу кафедри геофізики, доктору геологічних 

наук, професору Вижві Сергію Андрійовичу за методичні поради до 

написання дисертаційної роботи. Автор також дуже вдячний компанії Tesseral 

Technologies Inc. за люб’язне надання програмного забезпечення Tesseral 2D та  

Tesseral Pro для виконання наукового дослідження та колективу науково-

дослідного інституту ДП «Науканафтогаз» Національної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України» за співпрацю і надання матеріалів для виконання 

дисертаційної роботи. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

зазначено її мету, об'єкт і предмет дослідження, наукову новизну та практичну 

цінність отриманих результатів. Наведено відомості про особистий внесок 

автора, апробації результатів, публікації, загальний обсяг і структуру роботи. 

Перший розділ дисертації присвячено огляду геолого-геофізичної 

вивченості та історії розвитку уявлень про геологію Каркінітського прогину. 

Дослідження геологічної будови Південноукраїнської нафтогазоносної 

області почалися ще з першої половини XIX століття. Перші тектонічні схеми і 

карти були побудовані такими видатними фахівцями: Г.В. Абіхом, 

Н.І. Андрусовим, А.Д. Архангельським, В.Г. Бондарчуком, І.О. Бродом, 

Г.Х. Дікенштейном, Б.Ф. Добриніним, О.П. Карпінським, К.І. Маковим, 

М.В. Муратовим, М.С. Шатським. До сучасників, які ґрунтовно займалися не 

лише дослідженням Каркінітського прогину, а й дослідженням Чорноморського 

та Азовського басейнів вцілому, належать: П.Ф. Гожик, В.В. Гладун, 
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О.А. Кічка, А.Ф. Коморний, О.Ю. Лукін, П.Я. Максимчук, О.П. Петровський, 

Б.М. Полухтович, В.І. Старостенко, С.М. Стовба, Т.О. Федченко та багато 

інших. У 1997 році було опублікована велика робота по Чорноморському 

регіону за підтримки американської асоціації промислових геологів (American 

Association of Petroleum Geologist, AAPG) під редакцією видатного фахівця, 

науковця Ендрю Робінсона (A. G. Robinson), яка підвищила інтерес до даного 

регіону. 

Починаючи з 60-х років XX століття на території Каркінітського 

прогину виконана значна кількість геофізичних зйомок різного масштабу, 

включаючи електророзвідку, гравірозвідку, магніторозвідку. Основними і 

детальними методами дослідження акваторії Чорного моря вцілому, і північно-

західного шельфу зокрема, залишається сейсморозвідка та пошуково-

розвідувальне буріння. Територія досліджень у повній мірі покрита як 

локальними, так і регіональними 2D сейсмічними зйомками, з даними різної 

якості та ступеню детальності.  В межах південної частини Каркінітського 

прогину проводилась значна кількість тематичних досліджень, результати яких 

висвітлені в багатьох науково-дослідних роботах, статтях. Основні тематичні 

дослідження, які безпосередньо стосуються виділення та дослідження 

перспективних структур, побудові їх моделей, дослідження нафтогазоносності, 

проведення та обґрунтування нафтогазопошукових робіт, виконуються з 80-х 

років минулого століття і до сучасного часу. 

У 2009 році А.П. Тищенком побудована геолого-геофізична модель на 

основі обробки сейсмічних матеріалів методом СГТ на прикладі площі Шмідта, 

яка знаходиться в межах Каркінітського прогину. Отримана модель відображає 

в повній мірі сейсмічні характеристики та атрибути для площі Шмідта, в межах 

якої встановлені промислові газоконденсатні поклади по відкладах майкопської 

світи, нижнього палеоцену та в маастрихтському  ярусі верхньої крейди.  

У 2011 році групою дослідників (Т.О. Федченко, О.П. Петровський та 

інші) на основі проведених гравітаційних та сейсмічних досліджень побудована 

інтегральна просторова геолого-геофізична модель північно-західного шельфу 

Чорного моря, яка дозволила прогнозувати  нафтогазонасиченість окремих 

структур в межах певних стратиграфічних комплексів. Виконана у 2012 році 

Б.Б. Габльовським дисертаційна робота продовжує тему побудови інтегральної 

геолого-геофізичної моделі на основі геогустинних моделей. Дослідником 

визначено вплив вуглеводневого насичення пластів колекторів на гравітаційне 

поле ділянки досліджень, акцентується увага на першочергові об’єкти, 

перспективні для проведення подальших нафтогазопошукових робіт. 

На даний час орієнтовна щільність нерозвіданих видобувних ресурсів 

вуглеводнів в межах території досліджень становить 20-30 тис. т/км
2
. Основні 

запаси та ресурси вуглеводнів зосереджені у відкладах олігоцену та палеоцену. 

Станом на 01.01.2016 року фонд об’єктів в межах території Каркінітського 

прогину складає серію виявлених – 8 та підготовлених – 17 об’єктів.  

Як зазначають дослідники, нижньокрейдова нафтогазоматеринська 

товща в межах найбільш зануреної частини Причорноморсько-Кримської 
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частини нафтогазової області в даний час вже пройшла умови головної фази 

нафтогазоутворення і вже є нафтогазогенеруючою, з якої в свою чергу генерує 

газоконденсат і газ. Таким чином, особливу увагу з точки зору перспектив 

нафтогазоносності необхідно звернути на відклади верхньої та нижньої крейди, 

через те, що вони є регіональними нафтогазогенеруючими породами і можуть 

виступати породами-колекторами. Причому, у відкладах нижньої крейди 

(відкладах альбського ярусу) відкриті поклади газоконденсату на 

Тетянівському та нафти – на Октябрському родовищах Кримського півострова. 

Аналізуючи результати багатьох досліджень в районі північно-західного 

шельфу Чорного моря, можна сказати, що вони дають відповіді на багато 

запитань, більшість яких стосується регіональних особливостей будови та 

властивостей об’єкту досліджень, стратифікації відкладів, їх структурно-

тектонічної будови, прогнозу ділянок з покращеними колекторськими 

властивостями. Однак, питання деталізації, як структурних елементів, так і 

кількісний прогноз властивостей перспективних об’єктів та характеристик 

хвильового поля все ще залишається актуальним і таким, що потребує 

подальшого аналізу та досліджень. Зокрема, актуальним є вивчення 

взаємозв’язків між акустичними та петрофізичними властивостями об’єкту, 

побудови моделі розподілу коефіцієнтів пористості по окремим родовищам та в 

межах території вцілому, для більш поглибленого розуміння просторового 

розподілу ділянок з покращеними колекторськими властивостями та 

прогнозування характеристик геологічного розрізу з більшим ступенем 

детальності. 

В даній дисертаційній роботі пропонується вирішити це питання 

шляхом побудови ефективної геолого-геофізичної моделі, яка включатиме 

основні геологічні, сейсмічні, геофізичні характеристики у свердловинах для 

фрагменту території Каркінітського прогину. Особливу увагу автор пропонує 

приділити акустичним властивостям, кількісному прогнозу розподілу 

коефіцієнтів відкритої пористості як усього осадового чохла вцілому, так 

відкладам крейди окремо, як високоперспективним відкладам досліджуваного 

регіону. 

 

У другому розділі проведена систематизація технологій та методів 

геолого-геофізичного моделювання, класифіковано геолого-геофізичні моделі 

по стадіях геологорозвідувальних робіт від прогнозних до визначених 

компонент моделі. 

Побудова моделей перспективних об’єктів на нафту та газ є, і 

залишиться в подальшому, невід’ємним атрибутом сучасного 

геологорозвідувального процесу, який постійно вдосконалюється. В 

нафтогазовій галузі, як і в будь-якій іншій сфері діяльності, людина застосовує 

методи моделювання. З метою підвищення надійності і достовірності 

результатів розвідувальних робіт під час пошуків і розвідки родовищ 

вуглеводнів, на сучасному етапі, найбільш ефективною є методика і технологія 

комплексного аналізу даних сейсморозвідки і свердловинної геофізики, тобто, 
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побудова геолого-геофізичної моделі площі або родовища. Починаючи з 80-х 

років XX ст. цими питаннями займалися вчені колишнього СРСР: 

А.Г. Авербух, Г.Н. Боганик, Р.М. Бембель, С.В. Гольдін, Г.Н. Гогоненков, 

Ф.М. Гольцман, В.М. Глоговський, С.А. Гриценко, Е.А. Козлов, 

М.Б. Коростишевський, З.Н. Лозінський, І.А. Мушин, С.П. Перельман, 

С.Н. Птецов, Д.І. Судварга, А.В. Шпильман, А.К. Урупов, В.С. Черняк,  

А.К. Яновський і ін. Серед закордонних учених можна виділити наступних: 

Anstey, Amundsen, Berkhout, Brooks, Brouwer, Brown, Cara, Claerbout, Dobrin, 

Ikelle, Geldart, Henri, Helbig, Kearey, Kleyn, Lines, Newrick, Savit, Sheriff, Telford,  

Yilmaz, Waters,. Серед вітчизняних дослідників, що займалися практичними та 

теоретичними реалізаціями побудови різноманітних моделей геологічного 

середовища можна виділити: О. Верпаховську, С. Вижву, О. Вандер, 

В. Гладуна, В. Горбунова, Д. Кекуха, Г.Лісного, В. Маляра, В. Мерщія, 

О. Петровського, Г. Продайводу, С. Стовбу, А. Тищенка, Ю. Тяпкіна, 

Ю. Філатова, В. Цибульського. 

Багаторічним досвідом та практикою видатних дослідників доведено, 

що геологічні об'єкти, загалом, і нафтогазові родовища, зокрема, відносяться до 

класу довільно організованих систем, які в більшості випадків, не підлягають 

детальному кількісному опису у строгій математичній формі. Тому на практиці 

замість визначення залежностей, які детально описують об'єкт, 

використовується поняття геолого-геофізичної моделі, що являє собою 

апроксимований варіант об'єкта і характеризує найбільш суттєві риси його 

будови. При цьому ступінь апроксимації прямо залежить від фактичних 

геологічних даних (кількості об'єктів вивчення), які використовуються як 

еталони або навчальні приклади. 

У даній роботі автор пропонує використовувати сучасні методичні 

підходи сейсмічного моделювання, які дозволять зробити внесок у вирішення 

проблем пошуку нафти і газу та характеризації геологічного розрізу в 

осадовому басейні Карікінітского прогину. Зазначається, що сейсмогеологічна 

модель визначена як частковий випадок комплексної геолого-геофізичної 

моделі. На сучасному етапі важливою складовою геологорозвідувального 

процесу є сейсмічні дослідження, для яких досконалість методики 

спостережень, якість обробки і інтерпретації даних значною мірою 

обумовлюють достовірність прогнозування геологічної будови продуктивних 

структур. Геологічна модель вирішує статичну задачу відтворення 

геометричної структури нафтогазонасичених комплексів і розподілу щільності 

запасів у об’ємі. Така модель є базовою на подальших етапах моделювання з 

визначеними функціями оперування даними, розрахунками та візуалізацією 

результатів.  

Цифрові геологічні моделі є формалізованими образами у вигляді 

набору параметрів геологічного середовища. Варіації параметрів, які описують 

основні характеристики порід у пластах (параметричне наповнення моделі), і 

геометрія пластів (структурний каркас моделі) дають змогу досягнути 

необхідної математичної апроксимації реального геологічного середовища, що 
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дозволяє вирішувати ті чи інші інтерпретаційні задачі – від підбору акустичних 

параметрів середовища методом сейсмічної інверсії до підрахунку запасів і 

проведення гідродинамічних розрахунків. 

На даний час відбувається об’єднання сейсмогеологічного та геолого-

математичного методів моделювання, які спрямовані на відтворення структури 

родовища, що стає в сучасному світі ключовим інструментом при розробці 

родовищ вуглеводнів. Серед найбільш ефективних та найбільш необхідних і 

перспективних, з точки зору дослідження родовищ вуглеводнів, є технологія 

тривимірного комплексного моделювання. Ключовою превагою якої є 

інтегрованість різнорідної геолого-геофізичної інформації та можливість 

адаптації технології моделювання відповідно до наповненості геолого-

геофізичними даними об’єкту досліджень. 

Інтеграція технології об’ємного моделювання з методами цифрової 

обробки даних, побудовою синтетичних сейсмічних розрізів при залученні 

даних ГДС дозволяють значно підвищити рівень детальності геолого-

геофізичних досліджень перспективних об’єктів.  

На даний час розроблені та розвиваються багато програмно-

технологічних засобів, що використовуються як під час моделювання, так і для 

підготовки геолого-геофізичних даних для вирішення задач побудови складних 

моделей, серед них можна виділити: ProMax/SeisSpace (Halliburton) – обробка 

сейсмічних даних; Tesseral (Tesseral Technologies) – моделювання сейсмічних 

хвильових полів; Hampson-Russell (CGG) – сейсмічна інверсія та AVO-аналіз; 

Petrel (Schlumberger) – побудова тривимірних геолого-геофізичних моделей; 

Irap RMS (Roxar) – побудова тривимірних геолого-геофізичних моделей, також 

можна навести багато інших комерційних продуктів, що активно 

впроваджуються на ринку сервісних послуг. 

Перевагою комплексної технології моделюванням разом з 

інтерпретацією є те, що цей процес надає єдину платформу для спільної роботи 

міждисциплінарних груп. Фахівці геологи, геофізики, розробники мають 

створювати набори реалізацій моделей, які відповідають багатьом зовнішнім 

обмеженням – від невизначеності свердловинних розбивок і даних каротажу до 

невизначеності швидкісної моделі і неоднозначності в положенні горизонтів 

або розломів. 

На основі сучасних технологій оперування геолого-геофізичними 

даними автор виокремила основні процеси та результати обробки-інтерпретації 

даних та інтеграції їх в єдиний технологічний процес, щоб оптимальним чином 

відобразити ключові параметри геологічного середовища в об’ємній моделі  

(рис. 1). Ефективна геолого-геофізична модель – це тривимірне представлення 

геологічного об’єкту, яке максимально повно відображає геологічні, геофізичні 

дані та взаємозв’язки між ними на поточний момент, вона є інтерактивною та 

постійнодіючою. Вибір моделі залежить від поставленої геологічної задачі, 

методу сейсмічної розвідки, наявності даних ГДС, особливостей геологічного 

розрізу та відомих шляхів розв’язку оберненої задачі в даних умовах.  
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Рисунок 1 – Концептуальна блок-діаграма ефективної геолого-геофізичної 

моделі. 

В третьому розділі роботи висвітлені методи дослідження 

сейсмогеологічних умов осадового чохла, що являються оптимальними для 

вирішення задачі побудови ефективної моделі фрагменту Каркінітського 

прогину. Одним із важливих етапів, що лежать в основі побудови ефективної 

геолого-геофізичної моделі є підготовка апріорної інформації. Від якості 

підготовки даних напряму залежить достовірність геолого-геофізичного 

моделювання. Описані основні етапи підготовки геолого-геофізичних даних 

для побудови ефективної сейсмогеологічної моделі, а саме: підготовка даних 

ГДС до задач прогнозування характеристик геологічного розрізу, цифрова 

обробка 2D сейсмічних даних, структурно-тектонічна інтерпретація 2D 

сейсмічних даних, вирішення задач сейсмоатрибутного аналізу, сейсмічної 

інверсії для прогнозування властивостей геологічного розрізу. 

Геологічний розріз осадових відкладів Каркінітського прогину досить 

мінливий в літологічному плані, у зв’язку з цим значну кількість уваги 

необхідно приділити підготовці даних ГДС. Для ефективного вирішення задач 

комплексування свердловинної інформації і даних сейсморозвідки необхідне 

виконання трансформації каротажних кривих. Визначено (К. Гуравська та ін., 

2013), що на інформативність методів ГДС основний вплив має: мала 
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потужність проникних прошарків (шарувата глинистість) і дрібнозернистість 

пісковиків з глинистим цементом (розсіяна глинистість). Перспективні 

горизонти у верхах розрізу відрізняються від підстилаючих та перекриваючих 

порід від’ємними аномаліями ПС (самочинна поляризація), але дане 

твердження не буде вірним для верхньокрейдових відкладів, розріз яких 

складають переважно карбонати.  

З метою отримання кривих, які не зазнали негативних впливів різного 

роду, використані різноманітні підходи: моделювання пружних властивостей, 

розрахунок об’ємної  моделі  порід на основі наявного комплексу ГДС із 

залученням даних петрофізичних досліджень керна, опису шламу. За 

відсутності у виконаному комплексі ГДС кривої густинного каротажу виконана 

побудова синтетичної кривої ГГКг шляхом розв’язання прямої задачі ГДС, що 

полягає у відновленні кривої по відомих значеннях пористості і літологічного 

складу порід. Генерація відсутніх або спотворених кривих АК виконується 

шляхом перерахунку кривих опору в криві АК методом Фауста. Дана методика 

розрахунку штучних кривих була використана для свердловин Голіцинського 

родовища. 

В результаті підготовлені криві та знівельовані аномальні значення, які 

не мають відношення до реальних фізичних характеристик геологічного 

середовища. В результаті  спостерігається не спотворений завадами 

петрофізичний відгук. Тим самим дозволяючи аналізувати елементи 

геологічного розрізу, що проявилися у хвильовому полі та виконувати 

сейсмічну інверсію і прогнозувати характеристики геологічного розрізу. 

В ході досліджень сейсмічних записів північного-західного шельфу 

акваторії Чорного моря, куди входить регіон Каркінітсього прогину, на 

первинних сейсмограмах виявлено присутність інтенсивних дифрагованих, 

ревербераційних та інших регулярних хвиль-завад. Спостерігається значний 

фон кратних, частково-кратних та регулярних хвиль-завад, які утворюються на 

межі розділу дна та поверхні моря. Завади, утворені за таких умов, мають 

високі коефіцієнти відбиття, що в значній мірі доповнює та підсилює шумову 

складову, яка ускладнює виділення корисних відбиттів на розрізі. Такі 

особливості обумовлені також наявністю досить потужної осадової товщі, що 

природно генерує багатократні відбиття. Для покращення хвильової картини 

застосовувалися як традиційні прийоми обробки сейсмічних даних, так і 

використані спеціальні додаткові параметри, включаючи нові сучасні підходи 

та методичні розробки. 

Особлива увага приділена параметрам, які відіграють важливу роль в 

якості відображення даних: корекції за сферичне розходження фронту хвилі; 

корекції за не пружне поглинання сейсмічної енергії; корекції за втрату 

високочастотної компоненти хвильового поля. Для контролю цих параметрів 

була розроблена ітеративна схема обробки-інтерпретації, яка виконувалася в 

інтерактивному режимі, після отримання попередніх результатів інтерпретації 

матеріалів стандартної обробки. Дані процедури спрямовані на деталізацію та 

уточнення геологічної будови за сейсмічними розрізами. Основна увага 
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приділялася виділенню частотного діапазону корисних складових хвильового 

поля, уточненню швидкостей до підсумовування, підвищення динамічної 

виразності відбиттів. 

Слід відмітити те, що вибір оптимального алгоритму міграційних 

перетворень може визначати ключові параметри відображення структурно-

тектонічних елементів та динамічних особливостей поведінки хвильового поля 

досліджуваного об’єкту. В межах даного об’єкту досліджень, починаючи з 

відкладів крейди, існують нахили відбиваючих елементів до 45º, тому 

оптимальним  алгоритмом міграційних перетворень вибрано алгоритм 

Кірхгофа, який добре себе зарекомендував під час виконання міграційних 

перетворень в межах акваторії Чорного моря.  

Багаторічними дослідженнями доведено, що в розрізі осадового чохла 

північно-західного шельфу Чорного моря спостерігаються характерні сейсмічні 

границі, які розділяють товщі з різними акустичними жорсткостями. 

Реперними, динамічно виразними і такими, що прослідковуються практично по 

всій площі є горизонти відбиття: Ip (підошва середньоміоценових відкладів), Іа 

(підошва середньоміоценових відкладів), ІІа (підошва олігоценових відкладів), 

ІІб (підошва верхньоеоценових відкладів), ІІІ (підошва еоценових відкладів) та 

ІІІб (підошва палеоцен-кампанських відкладів). Менш динамічно виразним є 

відбиття, які приурочені до горизонтів відбиття ІІІг (підошва сантон-

сеноманських відкладів) та IV (підошва нижньокрейдових відкладів). На основі 

даних горизонтів створений структурно-тектонічний каркас моделі. 

В геологічній будові північно-західного шельфу виділяється два 

комплекси порід, які відрізняються за швидкостями та за літологією – неоген-

палеогеновий і крейдяний. Неоген-палеогенові відклади мають, в основному, 

теригенний склад і характеризуються невисокими значеннями інтервальних 

швидкостей – 1300-2900 м/с, що говорить про їх розущільнений характер. 

Крейдяні відклади – це, в основному, карбонатні та ущільнені теригенні породи 

з інтервальними швидкостями від 2500 до 6000 м/с. Мінімальні швидкості 

пов’язані з відкладами глин, максимальні – з карбонатами. 

 

  

Рисунок 2 – Розрізи миттєвої частоти вздовж фрагментів 2D профілів 

родовища Голіцина. 

З точки зору сейсмоатрибутного аналізу, інформативним визначений 

атрибут – миттєва частота. На сейсмічному розрізі у межах структури Голіцина 

виділяється витриманий пласт, який приурочений до відкладів палеоцену і 
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обмежений відбиваючими горизонтами III – IIIб (рис. 2). Визначено, що 

значення миттєвих частот лежать у межах 24 – 30 Гц. На основі аналізу 

сейсмічних атрибутів досліджується як структурна складова, так і динамічна 

виразність відбиваючих границь. Результати виконання сейсмоатрибутного 

аналізу та їх інформаційна змістовність вказують на ефективність проведеної 

динамічної обробки. Отримані дані лягають в основу побудови ефективної 

моделі. 

Наступним інструментом, що дає інформаційно змістовні результати є 

сейсмічна інверсія. За результатами інверсійних перетворень по даному можна 

прослідкувати аномальну зону покращених колекторських властивостей, які 

відкалібровуються до продуктивної свердловини у вигляді понижених значень 

акустичного імпедансу. Зона покращених колекторських властивостей може 

бути виділена по латералі вздовж профіля. Таким чином, на даному етапі 

досліджень створені передумови для якісного прогнозу ділянок з покращеними 

колекторськими властивостями за розрізами акустичних імпедансів.  

 

У четвертому розділі автором висвітлені основні технологічні та 

методичні аспекти побудови ефективної геолого-геофізичної моделі осадової 

товщі Каркінітського прогину. Комплексний аналіз наявної геолого-геофізичної 

інформації з адаптацією до геолого-геофізичних особливостей об’єкту 

досліджень забезпечений виконанням певної послідовності операцій. Кожен 

етап формує алгоритм оперування різнорідною інформацією, що необхідний 

для забезпечення побудови ефективної геолого-геофізичної моделі осадового 

чохла Каркінітського прогину (рис. 3). 

 

Рисунок  3 – Алгоритм побудови ефективної геолого-геофізичної моделі. 

Початковим етапом є побудова структурно-тектонічної моделі, який 

розпочинається з виділення розломів на сейсмічних розрізах, що корелюються 
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зі стратиграфічною моделлю. Початковим кроком на етапі створення 

структурної моделі є створення системи розломів, яка відіграє провідну роль у 

створені грід файлу з розміром комірки 50 × 50 метрів. 

 З метою комплексного вивчення характеру поведінки сейсмічного 

хвильового поля, в рамках стратиграфічних товщ фрагменту Каркінітського 

прогину північно-західного шельфу Чорного моря, виконаний додатковий 

аналіз швидкісних залежностей по виділених стратиграфічних товщах з метою 

подальшого використання технології cинтетичного сейсмічного моделювання 

розрізу. Основними аспектами використання такого підходу при вивченні і 

пошуках нафтогазоносних відкладів території Каркінітського прогину автор 

пропонує розглянути наступні аспекти: 1) зміна сейсмічних і геологічних 

характеристик розрізу по латералі; 2) моделювання хвильового поля в умовах 

розрізу, ускладненого тектонічними порушеннями; 3) літолого-швидкісні 

дослідження крейдових відкладів, які припускають можливість визначення 

просторового розподілу потенційних порід-колекторів крейдових відкладів; 4) 

виявлення зв'язків між структурними елементами, встановлення кореляції 

швидкісних параметрів отриманого розрізу і нафтогазоносних колекторів. 

Для проведення аналізу швидкісних характеристик товщ Каркінітського 

прогину були обрані три глибокі свердловини, які розкрили нижньокрейдові і 

верхньокрейдові відклади – Голіцинська – св. №1, св. №2, св. №3. Автором 

проаналізовані сейсмокаротажні дані з метою визначення інтервальних 

швидкостей VP, VS кожного досліджуваного горизонту. 

З метою отримання загальних уявлень про швидкісні характеристики 

досліджуваного об’єкту були проаналізовані швидкості, що отримані в 

результаті аналізу сейсмічних даних 2D МСГТ на структурі Голіцина. 

Порівнюючи швидкісні характеристики, які отримані у свердловинах та 

інтервальні швидкості отримані за результатами сейсмічних досліджень, можна 

прослідкувати їх корелятивний характер, природно, що сейсмічні дані більш 

інтегрально висвітлюють зміни швидкісних характеристик об’єкта. 

Cтратиграфічно різка зміна швидкостей приурочена до еоцен-палеоценових 

відкладів і обумовлена змінами літології. Така зміна у межах об’єкту 

досліджень носить регіональний характер.  Зафіксоване пониження швидкості в 

зоні регіонального головного порушення на структурі Голіцина та Гордієвича, 

яка виділяється по відкладам крейди. Характерна зміна швидкостей може бути 

пояснена наявністю зони дроблення порід в околі розлому. 

Підтверджено, що швидкісна диференціація пластів досить значна: для 

верхніх частин розрізу характерні низькі значення швидкості поздовжньої хвилі 

2000-3000 м/с (олігоцен – нижній еоцен); 3100-4500 м/с (верхній палеоцен – 

нижній палеоцен); 4500-6000 м/с (верхня і нижня крейда). Також були 

визначені співвідношення поздовжніх і поперечних хвиль за рівнянням 

Кастан’ї. Аналіз свердловинних даних, які необхідні для дослідження, 

дозволяють встановити, що швидкості сейсмічних хвиль, які представлені 

одними і тими ж літолого-стратиграфічними комплексами, відрізняються. Це 

явище може бути пов'язане з багатьма факторами, наприклад, будовою 
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порового простору і насичення, літологічним складом, глибинами, умови 

залягання і т.д. 

У роботі автор наводить результати моделювання синтетичних 

сейсмічних розрізів, розрахованих в системі Tesseral на основі реального 

сейсмічного профілю через структури Голіцина та Гордієвича. Слід відмітити, 

що структура Гордієвіча картується, як тектонічно-екранована Голіцинським 

розломом та територіально співпадає з майкоп - палеоценовим Голіцинським 

газоконденсатним родовищем. Значення пористості в межах відкладів нижньої і 

верхньої крейди, за свердловинними даними, що отримані у межах 

Каркінітського прогину, коливаються від 5 % – прийняте граничне значення 

пористості для колектора, до 17 % – максимальні значення. Моделі були 

побудовані зі значеннями пористості 8%, 13% та 17% та змінним насиченням 

«вода» та «газ» для того, щоб порівнюючи з реальним розрізом, можна було 

визначити з яким значеннями пористості, переважно присутні колектори в 

даному сейсмічному розрізі. Аналізуючи мігровані синтетичні сейсмічні дані, 

та порівнюючи їх з реальним сейсмічним розрізом, можна сказати, що 

задовільне співвідношення (на якісному рівні) отримали мігровані результати 

синтетичного моделювання зі значенням пористості 8% та газонасиченням. 

Співпадіння проявляється у динамічній подібності відбиваючих горизонтів у 

відкладах еоцен-палеоцену та нижньої і верхньої крейди. Для додаткового 

підтвердження подібності синтетичного розрізу відповідно до реального 

сейсмічного розрізу, були оцінені амплітудно-частотні характеристики. 

Амплітудно-частотні спектри та хвильова картина двох розрізів демонструють 

подібний характер затухання частот (рис. 4). Зокрема, різке зменшення 

амплітуд після 27 Герц, ймовірно, обумовлене відкладами палеоцену-крейди та 

ефектами затухання сейсмічного сигналу з глибиною. 

 

 

Рисунок 4 – Реальний (ліворуч) та змодельований (праворуч) сейсмічні 

розрізи і їх амплітудно-частотний спектр. 

За даними сейсмічної інверсії вздовж регіонального профіля UBS 

94_049, що проходить у напрямку Пн-Пд через Каркінітський прогин 

виділяється границя (рис. 5) переходу від теригенних до карбонатних відкладів 

палеоцену за підвищенням значень акустичної жорсткості (починаючи від 9400 

гр/см
3 
x м/с).  

Інтервал аналізу 
Інтервал аналізу 
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Рисунок 5 – Регіональний розріз акустичного імпедансу про профілю 

Ubs 94_049 

За результатами прогнозу по серії 2D профілів через родовище 

Штормове та підготовлену до буріння перспективну структуру 

Північноштормову, отримане додаткове підтвердження про те, що інтервали в 

яких отримані промислові припливи газу на родовищі Штормове, лежать в 

межах 9000-11000 м/с х гр/см
3
, в цих же межах лежать підвищені значення 

коефіцієнтів відкритої пористості. На основі отриманих результатів 

обґрунтовується перспективність структури Північноштормової. 

Додатковий аналіз просторового розподілу коефіцієнтів пористості 

проведений для продуктивних відкладів Голіцинського і 

Південноголіцинського родовищ. Найвищі значення коефіцієнта пористості 

(більше 25%) проявляються в майкопських відкладах як Голіцинського, так і 

Південноголіцинського родовищ. В палеоценових відкладах спостерігаються 

дещо нижчі значення Кп (до 25%). Проаналізовані серія виявлених та 

підготовлених структур по відкладах крейди, що попадають в межах ділянки 

досліджень з позиції розподілу коефіцієнтів відкритої пористості, а саме: 

Миколаївська, Анчоус, Зх-Флангова, Малікова, Мирна, Пн.Штоврмова, 

Штормова-Глибинна. В межах даних структур спостерігаються ділянки зі 

значеннями Кп, що вищі граничних – це свідчить підтвердженням наявності 

ділянок з покращеними колекторськими властивостями. Отримані результати 

повністю узгоджені зі структурними побудовами даними ГДС та результатами 

випробувань.  

Отримана ефективна геолого-геофізична модель фрагменту 

Каркінітського прогину включає різнорідні геолого-геофізичні дані, включаючи 

об’ємну модель розподілу коефіцієнту пористості (рис. 6), яка може слугувати 

основою для вирішення задач гідродинамічного моделювання та промислової 

розробки досліджуваних родовищ.  

Границя переходу від 

теригенних до 

карбонатних відкладів 

 

15000 

9400 

3000 
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Рисунок 6 – Об’ємна модель розподілу коефіцієнта пористості 

 

ВИСНОВКИ 

1) Розроблено оригінальний алгоритм побудови ефективної геолого-

геофізичної моделі, що включає інтеграцію сейсмічних та свердловинних даних з 

наступним комплексним аналізом та синтетичним моделюванням сейсмічного 

хвильового поля. 

2) На основі швидкісних характеристик побудована сейсмогеологічна 

модель фрагмента структури Голіцина та Гордієвича. Змодельоване синтетичне 

хвильове поле відображає основні аспекти зміни літологічних властивостей порід, 

які виражені за допомогою зміни акустичної жорсткості та варіацій коефіцієнтів 

пористості.  

3) За даними сейсмічної інверсії вздовж регіонального 2D профіля 

UBS 94_049, що проходить у напрямку Пн-Пд через Каркінітський прогин, 

виділяється границя переходу від теригенних до карбонатних відкладів 

палеоцену за підвищенням значень акустичної жорсткості від 9400 до 15000 

гр/см
3 
x м/с. 

4) Доведено, що інтервал в якому отримані промислові припливи 

вуглеводнів на родовищі Штормове, прослідковується на розрізі акустичного 

імпедансу від родовища Штормове до потенційно перспективної структури 

Північноштормова. 

5) Доповнені уявлення щодо розподілу на кількісному рівні, ділянок з 

покращеними колекторськими властивостями (підвищеними значеннями Кп) у 

продуктивних інтервалах розрізу (родовищ Голіцинського, Південно-

Голіцинського) та на виявлених і підготовлених структурах по відкладах крейди 

в межах фрагменту Каркінітського прогину Чорного моря.  

6) Виконаний комплексний аналіз геолого-геофізичної інформації 

шляхом інтеграції її в ефективну геолого-геофізична модель та адаптації в сучасні 

системи обробки-інтерпретації та моделювання геолого-геофізичних даних. 

7) Ефективність розробленої геолого-геофізичної моделі осадового 

чохла Каркінітського прогину підтверджуються результатами геолого-

розвідувальних робіт. 
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АНОТАЦІЯ 

Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового 

чохла Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових 

задач. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук 

за спеціальністю 04.00.22 «Геофізика» – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми – розробки 

ефективної геолого-геофізичної моделі відкладів осадового чохла 

Каркінітського прогину, що забезпечує підвищення однозначності результатів 

пошукових робіт шляхом дослідження геолого-петрофізичних властивостей 

розрізу, що впливають на сейсмічне хвильове поле та виконання прогнозу 

характеристик розрізу об’єкту досліджень. 

Досліджений вплив відкладів нижньої та верхньої крейди на 

характеристики хвильового поля осадового чохла Каркінітського прогину на 

основі застосування синтетичного сейсмічного моделювання. 

Визначені акустичні характеристики осадового чохла та їх взаємозв’язок 

між літологічними та петрофізичними властивостями об’єкту досліджень. 

Доповнені уявлення щодо розподілу на кількісному рівні, ділянок з 

покращеними колекторськими властивостями (підвищеними значеннями Кп) у 

продуктивних інтервалах розрізу (родовищ Голіцинського, Південно-

Голіцинського) та на виявлених і підготовлених структурах по відкладах крейди 

в межах фрагменту Каркінітського прогину Чорного моря.  

Розроблений алгоритм та побудована ефективна геолого-геофізична 

модель фрагменту Каркінітського прогину, адаптована в сучасний геолого-

технологічний процес пошуків та розвідки вуглеводнів в межах північно-

західного шельфу акваторії Чорного моря. 

  Ключові слова: сейсмічні дані, 2D МСГТ, синтетичне сейсмічне 

моделювання, геолого-геофізична модель, акустична жорсткість, 

cейсмоатрибутний аналіз, сейсмічна інверсія, пористість. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических 

наук по специальности 04.00.22 – геофизика. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена решению актуальной проблемы – разработки 

эффективной геолого-геофизической модели отложений осадочного чехла 

Каркинитского прогиба, обеспечивает повышение однозначности результатов 

поисковых работ путем исследования геолого-петрофизических свойств 

разреза, влияющие на сейсмическое волновое поле и выполнения прогноза 

характеристик разреза в рамках объекта исследований. 

Исследовано влияние отложений нижнего и верхнего мела на 

характеристики волнового поля осадочного чехла Каркинитского прогиба с 

применением синтетического сейсмического моделирования. Демонстрируются 

результаты моделирования синтетических сейсмических разрезов на основе 

реального сейсмического профиля через структуры Голицына и Гордиевича. 

Модели были построены со значениями пористости 8%, 13% и 17% и 

переменным насыщением «вода» и «газ» для того, чтобы по сравнению с 

реальным разрезом, можно было определить с каким значениями пористости, 

преимущественно, присутствуют коллекторы в данном сейсмическом разрезе. 

Анализируя мигрированные синтетические сейсмические данные, и сравнивая 

их с реальным сейсмическим разрезом, можно сказать, что удовлетворительное 

соотношение (на качественном уровне) получили мигрированные результаты 

синтетического моделирования со значением пористости 8% и 

газонасыщением. Демонстрируется динамическое сходство отражающих 

горизонтов в отложениях эоцен-палеоцена и нижнего и верхнего мела. 

Амплитудно-частотные спектры и волновая картина двух разрезов 

демонстрируют похожий характер затухания частот. В частности, резкое 

уменьшение амплитуд после 27 Герц, вероятно, обусловлено отложениями 

палеоцена-мела и эффектами затухания сейсмического сигнала с глубиной. 

Определены акустические характеристики осадочного чехла и их 

взаимосвязь между литологических и петрофизических свойствами объекта 

исследований. По данным сейсмической инверсии вдоль регионального 2D 

профиля UBS 94_049, проходящей в направлении С-Ю через Каркинитский 

прогиб, выделяется граница перехода от терригенных к карбонатным 

отложениям палеоцена по повышению значений акустической жесткости от 

9400 до 15000 гр/см
3
 x м/с. 

Доказано, что интервал, в котором получены промысловые притоки 

углеводородов на месторождении Штормовое, прослеживается на разрезе 

акустического импеданса от месторождения Штормовое к потенциально 

перспективной структуры Южноштормовая. 

Дополнены представления о распределении на количественном уровне, 

участков с улучшенными коллекторскими свойствами (повышенными 

значениями Кп) в продуктивных интервалах разреза (месторождений 

Голицынского, Южно-Голицынского) и на выявленных и подготовленных 

структурах по отложениям мела в пределах фрагмента Каркинитского прогиба 
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Черного моря. Проанализированы серия выявленных и подготовленных 

структур по отложениях мела, попадают в пределах участка исследований с 

позиции распределения коэффициентов открытой пористости, а именно: 

Николаевская, Анчоус, Зп-Фланговая, Маликова, Мирная, Пн.Штоврмовая, 

Штормовая-Глубинная. В рамках данных структур наблюдаются участки со 

значениями Кп, что выше граничных – это свидетельствует подтверждением 

наличия участков с улучшенными коллекторскими свойствами. 

Разработанный алгоритм и построена эффективная геолого-

геофизическая модель фрагмента Каркинитского прогиба, адаптированная в 

современный геолого-технологический процесс поисков и разведки 

углеводородов в пределах северо-западного шельфа акватории Черного моря. 

Ключевые слова: сейсмические данные, МСГТ, синтетическое 

сейсмическое моделирование, геолого-геофизическая модель, акустическая 

жесткость, сейсматрибутный анализ, сейсмическая инверсия, пористость. 

 

SUMMARY 

Kuzmenko T.M. The effective geological and geophysical model of 

sediments of the Karkinitskyi trough for oil-and-gas exploration – Manuscript. 

PhD Thesis in Geological Science (Candidate Degree in Geology) in Specialty 

04.00.22 – Geophysics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv MES of 

Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the actual problem – development of the effective 

geological and geophysical models of sediments of the Karkinitskyi trough that 

provides increasing the unambiguous of exploration results. The solving of this 

problem provided by investigation of geological and petrophysical properties of 

geological section that affecting the seismic wave field characteristics and reservoir 

properties prediction of the investigated object. 

Investigated the influence of both the lower and upper Cretaceous on seismic 

wave field characteristics of sediments of the Karkinitskyi trough by applying 

synthetic seismic modeling. 

Defined acoustic characteristics of the sediments and their relationship 

between lithological and petrophysical properties of the investigated object; 

Complemented concepts about quantitative distribution of the areas with good 

reservoir properties (high values of porosity) in the productive strata (Golitsyna field, 

South Golitsyna field) and the structures identified and prepared for deep drilling in 

the Cretaceous strata within the fragment Karkinitsky trough of the Black Sea. 

The algorithm is developed and effective geological and geophysical model 

created of the fragment Karkinitsky trough with adaptation to the modern geological 

and technological process of hydrocarbons exploration within the north-western shelf 

of the Black Sea. 

Keywords: seismic data, 2D CDP, synthetic seismic modeling, geological and 

geophysical model, acoustic impedance, seismic attributes analysis, seismic inversion, 

porosity. 
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