
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основами геологічних методів та засобів 
контролю за розробкою родовищ вуглеводнів; планування та обґрунтування заходів та 
способів інтенсифікації роботи пластів і покладів нафти і газу, екологічного моніторингу 

під час буріння свердловин, розробки родовищ та видобування вуглеводнів.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання фізики, хімії, математики (на рівні непрофільних спеціальностей ЗВО), основ 
петрофізики, петрографії осадових порід, основ технології видобутку нафтиі газу. 

2. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення із основами геологічних методів та засобів контролю за 

розробкою родовищ вуглеводнів; планування та обґрунтування заходів та способів 

інтенсифікації роботи пластів і покладів нафти і газу, екологічного моніторингу під час 

буріння свердловин, розробки родовищ та видобування вуглеводнів. Студенти знайомляться 

зі стадіями розробки родовищ вуглеводнів, використанням різних типів пластової енергії під 

час видобутку; методами та засобами підтримання пластових тисків. Ознайомлення із 

принципами планування розробки нафтового, або газового родовища, введенням його в 

експлуатацію та прикладними задачами нафтогазопромислової геології. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із основними задачами нафтогазопромислової геології; 

- ознайомити студентів із основними типами пластової енергії, що використовується 

під час вилучення вуглеводнів з родовищ та стадіями розробки родовищ; 

- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань щодо 

планування розробки нафтового, або газового родовища; 

- засвоєння студентами базових знань з основ , екологічного моніторингу під час 

буріння свердловин, розробки родовищ та видобування вуглеводнів; 

- вміти застосовувати та ефективно використовувати отриману геолого-геофізичну 

інформацію в практичній та дослідницькій діяльності. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Природні колектори нафти і газу. Їхні 

фізичні та промислові 

характеристики. 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Технологічні схеми розробки та 

експлуатації нафтових та газових 

родовищ. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Технічні засоби вилучення вуглеводнів. 

Інтенсифікація роботи свердловини.  

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.4 Пластові тиски. Спостереження за 

пластовими тисками. Регулювання 

пластових тисків з метою 

оптимального вилучення вуглеводнів з 

покладу. 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.5 Методи дослідження свердловин, 

збору геолого-промислової інформації. 

Обробка геолого-промислової 

інформації. 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 



1.6 Підготовка родовища до розробки. 

Складання проектів на розробку 

родовищ вуглеводнів. 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.7 Задачі охорони надр та екологічний 

моніторинг під час розробки родовищ 

нафти і газу. 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.8 Консервація свердловин. Ліквідація 

свердловин. Капітальний ремонт 

свердловин. 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

2.1 Планувати геолого-промислові 

дослідження під час складання 

проектів на розробку нафтових і 

газових родовищ. Здатність 

розробляти та управляти проектами. 

семінарське заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.2 Інтерпретувати наявну геолого-

промислову та промислово-геофізичну 

інформацію 

семінарське заняття, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування,

письмова 

робота 

до 10% 

2.3 Будувати геолого-промислові карти 

поточних тисків, просування 

флюїдних контактів, фільтраційно-

ємнісних характеристик пластів 

семінарське заняття, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування,

письмова 

робота 

до 10% 

2.4 Проводити еколого-геологічний 

моніторинг під час розробки 

нафтогазового покладу. Забезпечення 

професійної та цивільної безпеки при 

виконанні завдань професійної 

діяльності. 

семінарське заняття, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування,

письмова 

робота 

до 10% 

2.5 Використовувати промислово-

геологічну інформацію з метою 

оптимізації розробки родовища 

вуглеводнів. Вміння виявляти, 

ставити, вирішувати проблеми. 

семінарське заняття, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування,

письмова 

робота 

до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 

розробку для ефективного вирішення 

поставленої задачі 

лекція, семінарське 

заняття 

--/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

лекція, семінарське 

заняття 

--/- до 5% 

Структура курсу: лекційні та семінарські заняття, самостійна робота студента. 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Вміти проводити аналіз розробки нафтових, газових 

та газоконденсатних родовищ, проектування заходів 

із вдосконалення систем розробки покладу, 

геологічне обґрунтування способів впливу на 

продуктивний пласт, геологічний супровід 

ефективної розробки родовищ нафти і газу. 

+ + + + +     + +     



Вміти спілкуватися та надавати пропозиції з 

фахівцями нафтогазової галузі щодо збільшення 

видобутку вуглеводнів виходячи із особливостей 

геологічної будови конкретного родовища. 

 + + +      +   + +  

Вміти здійснювати екологічну оцінку та 

моніторингові дослідження щодо екологічної 

безпеки експлуатації нафтових і газових родовищ. 

      + +    +  +  

Приймати участь у складанні проектів на розробку 

родовищ вуглеводнів з врахуванням конкретних 

геолого-промислових умов. 

 +  +  +  + +  +    + 

Вміти розробляти геологічні моделі 

нафтогазоносних об`єктів та оцінювати перспективи 

нафтогазоносності надр в межах окремих регіонів. 

 +   +         + + 

Застосовувати нормативно-правові акти та довідкові 

матеріали, чинні стандарти і технічні умови, 

інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи 

в професійній діяльності. 

     +  + +       

 

Структура курсу: лекційні, семінарські  заняття,самостійна робота студентів. 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота із основ складання схеми та планування розробки родовища 

вуглеводнів  – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Контрольна робота із основ геологічного контролю за  розробкою нафтових і газових 

родовищ – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

3) Контрольна робота – методи отримання та інтерпретація геолого-промислових та 

промислово-геофізичних даних – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

4) Оцінка за роботу на семінарських заняттях – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 

балів. Під час іспиту студент показує отримані знання з використання геолого-промислової 

та геофізичної інформації з метою контролю за розробкою нафтових і газових родовищ. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає усне опитування на семінарських заняттях (де студенти мають 



продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи 

окреслені викладачем методи та засоби), проведення 3 письмових модульних контрольних 

робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
семінарські 

заняття 
самостійна 

робота 

Розділ 1 Завдання нафтогазопромислової геології 

1 
Вступ. 

Тема 1  Вступ. Задачи нафтогазопромислової 

геології 

2  5 

2 
Тема 2.  Природні колектори нафти і газу. 

Їхні фізичні та промислові 

характеристики. 

4  5 

3 
Тема 3.  Технологічні схеми розробки та 

експлуатації свердловин нафтових та 

газових родовищ 

4 2 10 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2 Оптимізація та інтенсифікація роботи свердловини 

4 
Тема 4.  Пластові тиски. Спостереження за 

пластовими тисками 
2  5 

5 
Тема 5.  Технічні засоби вилучення 

вуглеводнів. 
4  10 

6 
Тема 6.  Методи збільшення 

нафтогазовидобутку 
4 2 10 

 Контрольна робота 2    

Розділ 3 Збір та використання промислово-геологічної інформації 

7 
Тема 7.  Методи дослідження свердловин, 

збору геолого-промислової інформації. 
4  10 

8 
Тема 8.  Обробка та інтерпретація геолого-

промислової і промислово-геофізичної 

інформації. 

4 2 10 

9 
Тема 9.  Консервація свердловин. Ліквідація 

свердловин. Капітальний ремонт 

свердловин. 

2  10 

10 
Тема 10.  Задачі охорони надр та екологічний 

моніторинг під час розробки родовищ 

нафти і газу. 

2  5 

 Контрольна робота 3    

 ВСЬОГО 32 6 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 32 год. 



Семінарські заняття - 6 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 80 год. 

 

Теми та питання для самостійного навчання (Додаток 1): 

1. Робота з фаховою літературою, рекомендованою викладачем. 

2. Робота з додатковими джерелами інформації за відповідними темами. В основному - 

Інтернет-ресурс. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 

Основні 

1. Мстиславская Л.П, Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового 

производства. Учебное пособие. –М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2005. – 276 с. 

2. Іванишин В.С. Нафтогазопромислова геологія. – Львів: УкрДГРІ, 2004.   - 648 с. 

3. Орлов О.О., Євдощук М.І., Омельченко В.Г., Трубенко О.М., Чорний М.І. 

Нафтогазопромислова геологія. – К.: Наук. думка, 2005. – 432 с. 

4. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. – 

Уфа:Дизайнполиграфсервис, 2001 – 544 с. 

5. Пулькина Н. Э., Зимина С.В. Геологические основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений. – Томск:  ТПИ, 2011. – 203 с.  

6. Крылов Н.А. Введение в нефтегазовую ресурсологию. – М.: «Газпром» - ВНИИГаз, 

2009. -100с. 

7. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти. – М.:Недра, 1989. -245 с. 

8. Дунюшкин И.И., Мищенко И.Т., Елисеева Е.И. Расчеты физико-химических свойств 

пластовой и промысловой нефти и воды. – М.: Нефть и газ (РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина), 2004. -448 с. 

9. Беленьков А.Ф. Геологоразведочные работы. Основы технологии, экономики, 

организации и рационального природопользования. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : 

Феникс; - Новосибирск: Сибирское соглашение, 2006. – 384 с. 

10. Джонстон Даниэл. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в 

международной нефтегазовой отрасли. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 464 с. 

 

 Додаткові 

11. Джеббар Тиабб, Эрл Ч. Доналдсон. Петрофизика. Теория и практика изучения 

коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов.  – М.: ООО «Премиум 

инжиниринг», 2009. – 868 с. 

12. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти 

и газа. – М.: МГУ, «Академия», 2004. – 416 с. 

  

 


