
 
Кафедру засновано у 2010 р. (наказ № 296-32 від 16.04.2010). Це наймолодша кафедра 
в Навчально-науковому інституті «Інститут геології» 

 
З 2008 р. на геологічному факультеті відкрито нову спеціалізацію "Геологія нафти і 
газу" (в межах напряму 6.040103 – "Геологія"). 
Підготовка магістрів за спеціальністю "Геологія нафти і газу" почалась у 2012 р. 

Випускники готуються за освітньо-науковою програмою "Геологія нафти і газу", 
отримуючи після закінчення магістратури освітню кваліфікацію "Магістр наук про Землю" зі 
спеціалізаціями: "Геологія, пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів", або 
"Нафтогазопромислова геологія".  
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На кафедрі працюють: 
• Науково-педагогічний склад 

Карпенко Олексій Миколайович, завідувач кафедри, професор, доктор геологічних наук 

Нестеровський Віктор Антонович, професор, доктор геологічних наук 

Огар Віктор Володимирович, професор, доктор геологічних наук 

Байсарович Ірина Михайлівна, доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук 

Крочак Марина Дмитрівна, доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук 

• Склад навчально-допоміжного персоналу 

Островська Лілія Вікторівна, завідувач навчальними лабораторіями 

Бутрик Олена Миколаївна, фахівець ІІ категорії 
Киселевич Вікторія Григорівна, ст. лаборант 
Цуман Валерій Степанович, лаборант 
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КАФЕДРА ГЕОЛОГІЇ НАФТИ І ГАЗУ 

Навчальні та виробничі практики за спеціалізацією: 



• Підготовка майбутніх магістрів за спеціальністю «Геологія нафти і газу» 
здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри геології 
нафти і газу, а також викладачами інших кафедр Інституту та 
Університету. Крім цього, до навчального процесу залучаються 
провідні науковці Національної Академії наук України та нафтогазової 
галузі, які мають значний практичний досвід. 

• Під час навчання студенти виконують лабораторні і практичні роботи в 
навчальних та науково-дослідних лабораторіях Інституту. Навчальна 
практика за спеціалізацією після 3 курсу проводиться на 
підприємствах м. Полтава та області, які займаються пошуками, 
розвідкою та видобутком нафти і газу на території Дніпровсько-
Донецької западини. Обробка геолого-геофізичної, геохімічної та 
літолого-петрографічної інформації з метою створення комплексних 
моделей нафтогазових родовищ, реконструкції палеосередовища, 
формування покладів та пасток вуглеводнів виконуються на базі 
обчислювальних класів Інституту з використанням програмного 
забезпечення провідних геофізичних та нафтогазових компаній світу. 



• Моделювання вуглеводневих систем, басейновий аналіз 
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Науково-дослідна робота 



• Фізико-геологічне моделювання порід-колекторів;  

• Оцінка продуктивності перспективних об’єктів 
щодо видобутку нафти і газу 
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Науково-дослідна робота 

Умовні позначення:

Кп.гл.шар - пористість шаруватої глини;

Кп.(зв.в.гл.) - пористість, зайнята зв'язаною

                         водою глинистої компоненти
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Науково-дослідна робота 

• Літолого-стратиграфічні дослідження нафтогазоносних товщ  
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Підготовка бакалаврів: 

Природничі науки / 103 - Науки про Землю / ОПП – 

Геологія/Геологія нафти і газу / Професійна кваліфікація – 

геолог нафтогазорозвідки. 

 

Підготовка магістрів: 

Природничі науки / 103 - Науки про Землю / ОНП – Геологія 

нафти і газу / 1. Геологія, розвідка та пошук родовищ 

вуглеводнів; Професійна кваліфікація – 2114.1 Молодший 

науковий співробітник (геологія), 2114.2 Геолог 

нафтогазорозвідки. 2. Нафтогазопромислова геологія; 

Професійна кваліфікація - 2114.1 Молодший науковий 

співробітник (геологія), 2114.2 Геолог нафтогазорозвідки 

(партії). 



Профільні організації, де працюють випускники 
кафедри ГНГ (випуск 2014-2020 рр.) 

Інститут геологічних наук НАН України; 

ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка; 

ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового 

рудоутворення» НАН України; 

Компанія ДТЕК Нафтогаз; 

Компанія Бурісма Холдингс; 

Компаніїя «Шлюмберже» (Schlumberger); 

Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY; 

ТОВ «ГЕОЮНІТ»; 

 ГПУ «Полтавагазвидобування»; 

 АТ «Укргазвидобування»; 

ТОВ «Карбон ЛТД»; 

ТОВ Юридична фірма «Антіка»; 

Компанія «Рінг Юкрейн»; 

ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України»; 

ДП «Укрнаукагеоцентр» НАК «Надра України»; 

ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; 

Інститут геології і геофізики НАН Азербайджану; 

Інститут нафти і газу НАН Азербайджану. 



• З 2014 р. захистили випускні магістерські роботи 79 громадян України і 
8 іноземних громадян  за спеціальністю (освітньою програмою) 
«Геологія нафти і газу». Серед іноземних студентів є представники 
Азербайджану, Туркменістану, Таджикистану, Алжиру, Лівії, КНР. 

• Під науковим керівництвом професорів кафедри захищено 9 
кандидатських дисертацій (з них 4 – випускниками кафедри геології 
нафти і газу) 

• На даний час кафедра має значні перспективи щодо попиту на  
підготовку та реального працевлаштування випускників – геологів 
нафтогазового профілю. 



Літофаціальна 

характеристика 

Теплопровідність 

горизонтів 

Роль горизонтів у 

нафтогазовій 

системі басейну 

Вхідні дані для моделювання: властивості 

горизонтів  

362,4 млн.р 

333,9 млн.р 

322,56 млн.р 

310,0 млн.р 

Сьогоднення 

Моделювання утворення басейну та  

геохронологія зміни термальної зрілості 

товщ 



Візуалізація міграції та акумуляції 

вуглеводнів у верхньосерпуховських  

горизонтах С-1 – С-5 



Дякую за увагу 


