
  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Мета дисципліни – отримання студентами знань з наукових основ прогнозування 
нафтогазоносності надр на базі використання геологічних, геофізичних, геохімічних, 
гідрогеологічних і геотермічних критеріїв, застосування сучасних геолого-геофізичних 
методів досліджень, виконання якісних і кількісних оцінок з метою вибору 
найперспективніших ділянок для подальших пошукових робіт. 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
Знання дисциплін загального геологічного циклу, а також геології нафти і газу. 

Анотація навчальної дисципліни / референс:  
У програмі розглядаються основи наукового передбачення місць локалізації 
перспективних об’єктів в надрах на основі аналізу критеріїв нафтогазоносності. 
Описуються підходи до аналізу розрізу, у складі якого визначають наявність 
нафтогазоматеринських порід, колекторів та покришок. Описуються підходи до 
реконструкції геологічної та термальної історії осадових басейнів, умови формування 
структурних та неструктурних пасток. До розгляду включено важливі для практичної 
діяльності методики кількісної оцінки ресурсів вуглеводнів, описано критерії розподілу 
прогнозованих об’єктів за їх перспективністю та підходи до оцінки ризиків.  

Завдання (навчальні цілі):  
– пояснити наукові основи прогнозування нафтогазоносності надр; 
– визначити ознаки і критерії нафтогазоносності надр, інформаційні ситуації та рівні 

прогнозування; 
– охарактеризувати типи і різновиди нафтогазоперспективних об’єктів; 
– з’ясувати геологічні фактори, що контролюють просторове поширення скупчень 

нафти і газу в надрах; 
– показати підходи до аналізу осадового розрізу, відтворення особливостей 

седиментації та термальної історії басейнів; 
– засвоїти класифікацію ресурсів вуглеводнів та методики їх кількісної оцінки; 
–  надати основи геолого-економічної оцінки перспективних об’єктів. 

Результати навчання: 
Результат навчання 

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

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Значення прогнозування для 
розвитку нафтогазопошукових 
робіт, наукові основи та 
послідовність процесу 
прогнозування. 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.2 Підходи до виділення об’єктів 
прогнозування. Геоструктурні і 
неструктурні об’єкти та їх 
класифікацію. 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.3 Класифікацію критеріїв 
нафтогазоносності надр.  

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Методику і послідовність виконання 
регіонального, зонального та 
локального рівнів прогнозування 
нафтогазоносності 

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Усне 
опитування 

до 5% 

1.5 Підходи до аналізу розрізів з 
виділенням 

Лекція, 
семінарське 

Письмова 
робота 

до 10% 



нафтогазоматеринських порід, 
колекторів та покришок. 

заняття 

1.6 Методику прогнозування локальних 
піднять та інших структурних 
пасток. 

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Усне 
опитування 

до 10% 

1.7 Типи літологічних пасток 
вуглеводнів та підходи до їх 
прогнозування.  

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 10% 

1.8 Послідовність побудов при 
прогнозуванні зон розвитку 
рифогенних споруд, нетрадиційних 
колекторів та колекторів на 
великих глибинах. 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.9 Класифікацію та методи кількісної 
оцінки перспективних та прогнозних 
ресурсів вуглеводнів.   

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Усне 
опитування 

до 10% 

2.1 Аналізувати матеріали з геологічної 
будови територій; науково 
обґрунтовувати доцільність 
проведення на них пошуково-
розвідувальних робіт на нафту і газ; 
проводити якісну та кількісну 
оцінку ресурсів вуглеводнів. 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

3.1 Вміння організовувати колективну 
роботу геологів, літологів, 
геофізиків, економістів для 
прогнозування та оцінки 
нафтогазоносності конкретних 
територій. 

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Усне 
опитування 

до 5% 

4.1 Усвідомлення відповідальності за 
об’єктивність рекомендацій щодо 
подальшого вивчення 
нафтогазоносності надр, оцінка 
капіталовкладень та ризиків при 
проведенні подальших пошукових 
робіт. 

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Письмова 
робота 

до 10% 

  

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 1.9 2.1 3.1 4.1 

Проводити комплексне 
дослідження 
нафтогазоносних 
територій 

+ +  +      +   

             



Встановлювати 
геохімічні 
закономірності в складі 
нафт і природних 
горючих газів у межах 
родовища (регіону) та 
використання їх з 
практичною метою 
 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

Розробляти геологічні 
моделі нафтогазоносних 
об`єктів та оцінювати 
перспективи 
нафтогазоносності надр 
в межах окремих 
регіонів; 
 

 +    + + +     

Структура курсу: лекційні та семінарські заняття і самостійна робота студентів. 

Схема формування оцінки:  

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота зі знання об’єктів та критеріїв нафтогазоносності надр  – 10 
балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

2) Контрольна робота з якісної та кількісної оцінки перспектив нафтогазоносності – 
10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

3) Оцінка за виконання та захист на семінарських заняттях – 

40 балів (рубіжна оцінка 24 балів). 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспитуi: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною 
шкалою. 
Змістовні модулі (ЗМ) формують бали, які виставляються за результатами роботи 
студента впродовж усього семестру, як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру. Підсумкова оцінка складається із суми балів 
за змістовні модулі та балів за іспит 

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 
оцінки за курс.  
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 4 семінарських робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені завдання, використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових модульних контрольних 
робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 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 

№ 
з/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Об’єкти та критерії нафтогазоносності надр  

1 
Вступ. Вступ. Мета та зміст дисципліни. 
Тема 1. Історія, стан та перспективи розвитку 

нафтогазопошукових робіт 

2  10 

2 
Тема 2. Об’єкти прогнозування 

нафтогазоносності надр  
4 2 20 

3 Тема 3. Критерії нафтогазоносності надр 4 2 20 

 Контрольна робота 1   

Частина 2.  Якісна і кількісна оцінка перспектив нафтогазоносності 

4 
Тема 4. Якісна оцінка перспектив 

нафтогазоносності 
6 2 20 

5 Тема 5. Ресурси нафти і газу 6  20 

6 Тема 6. Кількісна оцінка ресурсів ВВ 6 2 20 

 Контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 28 8 110 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 150 год. у тому числі:  

Лекції – 28 год. 

Семінарські заняття – 8 год. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота – 110 год. 
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ДОДАТОК 1  
 

ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ  
 

Прогнозування нафтогазоносності надр 
 

галузь знань  10 Природничі науки 

спеціальність   103 Науки про Землю 
освітній рівень  магістр 

освітня програма Геологія нафти і газу 

спеціалізація   Геологія, пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів 
вид дисципліни  обов`язкова 

     Семестр   3 
 

1. Періоди історичного розвитку нафтогазопошукових робіт. 

2. Вітчизняні учені і розвиток пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ. 

3. Проблеми пошуково-розвідувальних робіт в Україні і світі. 

4. Основні нафтогазовидобувні держави світу. 

5. Перспективні напрями зростання нафтогазовидобутку в Україні. 

6. Регіональні об’єкти, що контролюють нафтогазонакопичення. 

7. Зони нафтогазонакопичення. 

8. Регіональні колектори і регіональні покришки. 

9. Структурні і неструктурні об’єкти, що контролюють локальні скупчення ВВ. 

10. Класифікація неструктурних об’єктів. 

11. Зони розвитку рифогенних об’єктів. 

12. Райони з солянокупольною тектонікою. 

13. Нафтоперспективні об’єкти антиклінального типу. 

14. Моделі об’єктів неантиклінального типу. 

15. Поняття критерію нафтогазоносності.  

16. Прямі і опосередковані критерії нафтогазоносності. 

17. Нафтогазоносні формації та нафтогазоносні системи. 

18. Басейновий аналіз та його принципи. 

19. Структурні критерії нафтогазоносності. 

20. Літолого-фаціальні критерії нафтогазоносності. 

21. Геохімічні критерії нафтогазоносності. 

22. Гідрогеологічні критерії наявності нафти і газу. 

23. Теплове поле і його вплив на нафтогазоносність надр.  

24. Геотермічна історія басейну. Програмний продукт PetroMod. 

25. Геотектонічні концепції і розподіл ВВ у земній корі. 

26. Вплив дислокованості порід на перспективи нафтогазоносності територій. 

27. Геоісторичний розвиток нафтогазоносних басейнів і формування пасток ВВ. 

28. Регіональне прогнозування нафтогазоносності. 

29. Зональне прогнозування. 

30. Локальне прогнозування нафтогазоносності.  

31. Вихідні дані, необхідні для прогнозування нафтогазоносності. 

32. Визначення шляхів міграції ВВ. 

33. Прогнозування фазового складу ВВ на великих глибинах. 



34. Методи кількісної оцінки нафтогазоносності надр. 

35. Перспективні ресурси і методика їх оцінки. 

36. Питома щільність запасів. 

37. Запаси усередненої структури. 

38. Структурно-ймовірнісний спосіб оцінки прогнозних ресурсів. 

39. Об’ємно-генетичний спосіб оцінки прогнозних ресурсів нафти і газу. 

40. Оцінка ризиків при аналізі нафтогазоносних об’єктів.  

 

                                           
 


