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Мета дисципліни – ознайомлення студентів із загальними принципами 
класифікації запасів і ресурсів вуглеводнів, методами оцінки запасів та оформленням 
необхідної документації. Вивчення особливостей та ефективності застосування 
методик підрахунку запасів і ресурсів нафти і газу, техніко-геологічного обґрунтування 
доцільності подальшого вивчення перспективних площі, або родовищ вуглеводнів. 
Порівняння вітчизняних та закордонних методик оцінки та обліку запасів і ресурсної 
бази нафти і газу.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Літологія резервуарів нафти і газу», «Нафтогазові 
родовища та підземні сховища газу», «Геолого-економічна оцінка родовищ корисних 
копалин», «Корисні копалини України», «Модулювання нафтогазоносності осадових 
басейнів України», «Геологічні основи розробки родовищ вуглеводнів». 

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

Завдання: 

- ознайомити студентів із принципами класифікації запасів і ресурсів нафти і газу; 

- ознайомити студентів із основними способами та методиками оцінки ресурсів і 
запасів вуглеводнів; 

- набуття студентами необхідних методичних, методологічних знань і 
практичних навичок самостійного оцінювання запасів і ресурсів нафти, газу та 
супутніх компонентів; 

- засвоєння студентами базових знань з основ геолого-економічної оцінки 
ефективності промислового освоєння, або промислового значення виявлених 
родовищ вуглеводнів. 

- Анотація навчальної дисципліни / референс: 

- Навчальна дисципліна «Підрахунок запасів нафти і газу» включає: поняття про  
базу вхідної геолого-геофізичної, промислової і супутньої інформації, на основі якої 
виконується оцінка ресурсів, або запасів вуглеводнів; поняття кондиційності 
порід-колекторів, характеристик вуглеводневих флюїдів, категорійності запасів і 
ресурсів вуглеводнів і цінних компонентів, які містяться в нафті та газі. 
Вивчаються методи підрахунку запасів вільного газу, нафти і конденсату., 
методи визначення підрахункових параметрів, балансові і позабалансові запаси. 
Розглядається геолого-економічна оцінка ефективності промислового освоєння, 
або промислового значення виявленого родовища вуглеводнів. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 
викладання і навчання 

Форма/Мето
ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Основні принципи класифікації 
запасів і ресурсів нафти і газу 

лекція, лабораторна 
робота 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Найважливіші  етапи/процедури 
підготовки та обробки даних для 
підрахунку запасів вуглеводнів 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Основні методики оцінки запасів  і 
ресурсів нафти і газу 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

Усне 

опитування, 

до 5% 



письмова 

робота 

робота 

1.4 Балансові і позабалансові запаси 
вуглеводнів. 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Основні методики інтерпретації 
даних акустичного каротажу. 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Принципи геолого-економічної 
оцінки ефективності промислового 
освоєння родовища вуглеводнів. 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Основи геолого-економічної оцінкаи 
промислового значення виявленого 
родовища вуглеводнів 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.8 Специфіку представлення 
результатів оцінки запасів нафти і 
газу. 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 
 

 

1.9 Особливості визначення запасів 
цінних компонентів, які містяться в 
нафті та газі 

лекція, лабораторна 
робота 

Письмова 

робота 
до 5% 
 

1.10 Поняття кондицій при підрахунках 
запасів нафти і газу 

лекція, Усне 

опитування 
до 5% 
 

2.1 Обґрунтувати техніко-економічних 
показників геолого-економічної 
оцінки родовища 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.2 Визначити граничні (кондиційні) 
значення підрахункових параметрів 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Виконати оцінку ресурсів 
вуглеводнів на перспективній площі 
гектарним методом 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.4 Провести підрахунок запасів нафти 
і газу об’ємним методом 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.5 Провести підрахунок запасів нафти 
методом матеріального балансу 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

лабораторна робота, 
самостійне навчання 

Усне 

опитування, 

письмова 

робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні і лабораторні роботи. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Модульна контрольна робота із методів підрахунку запасів і ресурсів нафти і газу 

– 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
2) Модульна контрольна робота із обліку і руху запасів нафти, газу і конденсату 



 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 26 балів) 
  

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 40 балів, 
рубіжна оцінка 16  балів. Під час заліку студент показує рівень знань та вміння 
виконувати геолого-промислову оцінку запасів і ресурсів нафти і газу на родовищі. 
Підсумкове оцінювання у формі заліку 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 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 50 10 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 9 лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 9 самостійних робіт (де студенти мають 
продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі без 
обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми)  та проведення 2 
письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 
заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Лабораторні 

роботи 

Самост. 

робота 

Розділ 1 Методи підрахунку запасів і ресурсів нафти і газу 

1.  Вступ. Задачі і зміст дисципліни, її зв’язок 

з іншими  дисциплінами. 

2  8 

2.  Поняття про сумарні ресурси. Початкові і 

поточні ресурси та їх складові частини. 

2 4 8 

3.  Методи підрахунку запасів нафти, газу, 

конденсату та супутніх компонентів. 

2  8 

4.  Особливості підрахунку запасів нафти і 
газу в газонафтових покладах і запасів в 
покладах з нафтовими облямівками. 

2 4 8 

5.  Методи оцінки перспективних і 
прогнозних ресурсів нафти, газу і 
конденсату. 

2 2 8 

Модульна контрольна робота 1     

Разом 10 10 40 



Розділ 2 Облік і рух запасів нафти, газу і конденсату 

6.  Перерахунок запасів нафти, газу і 

конденсату. 

2  10 

7.  Облік і рух запасів і ресурсів нафти, газу  

та конденсату. 

2 4 10 

8.  Геолого-економічна оцінка ефективності 

промислового освоєння, або промислового 

значення виявленого родовища 

вуглеводнів. 

2  10 

9.  Заключна лекція. Особливості оцінки 

запасів нафти і газу в різних країнах. 

2 4 10 

Модульна 

контрольна 

робота 2  

    

Разом 8 8 40 

Всього 18 18 80 

    
 

 

 

 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Лабораторні роботи - 18 год. 
Консультації - 4 год. 

Самостійна робота - 80 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 
 

1. Гутман И.С. Методы подсчета запасов нефти и газа. – М.: Недра, 1985. 

2. Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа. – М.: 

Недра, 1981. 

3. Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа. – М.: Недра, 
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4. Оценка промышленных запасов нефти, газа и конденсата. /Под ред. Л.Ф. 

Дементьева. – М.: Недра, 1981. 

5. Іванишин В.С. Нафтогазопромислова геологія. Львів, 2003 

6. Дементьев Л.Ф. Математические методы и ЭВМ в нефтегазовой геологии. – М.: 

Недра, 1982. 

7. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. – Київ, 

1997. 

 8. Інструкція із застосування класифікації запасі і ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок 

та запасів родовищ нафти і газу. – Київ, 1998. 

 9. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання вДКЗ України матеріалів 

геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу. – Київ, 1999. 

 10. Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти  и газа. 

Учебное пособие для студентов обучающихся по специальности «Геология  и разведка 

нефтяных и газовых  месторождений». – М.: Недра, 1970. 


