
  



 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

Відсутні. 

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. лекція, самостійне Письмова до 5% 



Складання проектів на розробку 

родовищ вуглеводнів. 

навчання робота 

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 

Аналізувати особливості природних та 
антропогенних систем і об'єктів геосфер Землі з 
врахуванням нафтогазоносності надр.  

+ + + + +     + +     

Знати сучасні методи дослідження Землі та її 
геосфер і вміти їх застосовувати у виробничій та 
науково-дослідницькій діяльності.  

 + + +      +   + +  

Знати основні принципи управління підприємств       + +    +  +  



нафтогазової галузі, геологорозвідки, їхньої 
організації, виробничої та організаційної 
структури управління.  
Забезпечувати геологічний супровід розробки 
родовищ нафти і газу 

 +  +  +  + +  +    + 

 

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 

№ Назва  теми Кількість годин 



п/п 
лекції 

семінарські 
заняття 

самостійна 
робота 

Розділ 1 Завдання нафтогазопромислової геології 

1 

 

 

Вступ. 

Тема 1  Вступ. Задачи нафтогазопромислової 

геології 

Тема 2.  Природні колектори нафти і газу. 

Їхні фізичні та промислові 

характеристики. 

Тема 3.  Технологічні схеми розробки та 

експлуатації свердловин нафтових та 

газових родовищ 

10 2 30 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2 Оптимізація та інтенсифікація роботи свердловини 

2 

Тема 4.  Пластові тиски. Спостереження за 

пластовими тисками 

Тема 5.  Технічні засоби вилучення 

вуглеводнів. 

Тема 6.  Методи збільшення 

нафтогазовидобутку 

10 2 34 

 Контрольна робота 2   1 

Розділ 3 Збір та використання промислово-геологічної інформації 

3 

Тема 7.  Методи дослідження свердловин, 

збору геолого-промислової інформації. 

Тема 8.  Обробка та інтерпретація геолого-

промислової і промислово-геофізичної 

інформації. 

Тема 9.  Консервація свердловин. Ліквідація 

свердловин. Капітальний ремонт 

свердловин. 

Тема 10.  Задачі охорони надр та екологічний 

моніторинг під час розробки родовищ 

нафти і газу. 

12 2 44 

 Контрольна робота 3   1 

 ВСЬОГО 32 6 110 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 32 год. 

Семінарські заняття – 6 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 110 год. 
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ДОДАТОК 1  

ДО РРООББООЧЧООЇЇ    ППРРООГГРРААММИИ    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ::  

«ГЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ»  
 

1. Задачи нафтогазопромислової геології. 

2. Природні колектори нафти і газу. Їхні фізичні та промислові характеристики. 

3. Технологічні схеми розробки та експлуатації свердловин нафтових родовищ. 

4. Технологічні схеми розробки та експлуатації свердловин газових родовищ. 

5. Технологічні схеми розробки та експлуатації свердловин газоконденсатних родовищ. 

6. Пластові тиски. Спостереження за пластовими тисками. 

7. Технічні засоби вилучення вуглеводнів. 

8. Методи збільшення нафтогазовидобутку. 

9. Геологічні та геофізичні методи дослідження свердловин, збору геолого-промислової 

інформації. 

10. Обробка та інтерпретація геолого-промислової і промислово-геофізичної інформації. 

11. Консервація свердловин. 

12. Ліквідація свердловин. 

13. Капітальний ремонт свердловин.  

14. Задачі охорони надр та екологічний моніторинг під час розробки родовищ нафти і 

газу. 

 

 


