
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Мета дисципліни – ґрунтовно вивчити  будову, склад, властивості, генезис і 
поширення порід,  що містять родовища нафти і газу. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Студент повинен мати базові знання з основ мінералогії, літології та петрографії.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Надається літолого-петрографічна характеристика порід-колекторів нафти і газу та 
акцентується увага на вивченні цих порід в петрографічних шліфах. Розглядаються 
особливості епігенетичних змін в цих породах та їх вплив на колекторські властивості. 
Завдання (навчальні цілі): 

- засвоїти головні чинники формування порід-колекторів різного складу;  
- ознайомити з головними типами порід-колекторів нафти і газу; 
- надати відомості щодо генезису, геологічної будови та складу теригенних порід-

колекторів  та порід-колекторів карбонатного складу; 
- охарактеризувати основні мінералогічні типи порід-колекторів уламкового та 

карбонатного складу; 
 - надати необхідні методологічні знання з опробування кернового матеріалу для 

петрографічних досліджень, проведення опису шліфів та інтерпретації отриманих 
фактичних даних; 

- ознайомити з сучасними методами петрографічних досліджень порід-колекторів. 

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 Класифікацію теригенних та 
карбонатних порід, їх основні 
генетичні та мінеральні типи 

 Лекції та 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.2 Просторо-часові закономірності 
поширення теригенних і 
карбонатних порід в осадових 
комплексах 

Лекції  та 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

1.3 Послідовність петрографічних 
досліджень порід колекторів 
теригенного і карбонатного складу 

Лекції, 
лабораторні та 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

2.1 Визначати в шліфах мінеральний 
склад, структуру і текстуру 
теригенних порід колекторів 

Лекції, 
лабораторні та 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Визначати в шліфах мінеральний 
склад, структуру, текстуру і 
фауністичні залишки карбонатних 
порід колекторів 

Лекції, 
лабораторні і  
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

2.3 Визначати характер  порового 
простору в породах колекторах 
різного складу 

Лекції, 
лабораторні і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

3.1 Вміти самостійно проводити 
петрографічні дослідження порід 
колекторів нафти і газу та робити 
обґрунтовані висновки 

Лекції, 
лабораторні  і  
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 



4.1 Розуміння особистої 
відповідальності за організацію 
петрографічних досліджень порід 
колекторів та прийняття рішень 
при геологічних пошуках, розвідці та 
експлуатації  родовищ вуглеводнів 

Лекції і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

Структура курсу:   лекції, лабораторні  і самостійна робота студентів. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з тем: 1-4   – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота з тем: 5-8– 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
3) Виконання лабораторних робіт – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

4) Усне опитування – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів.  

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. 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 залік  Підсумкова оцінка 

Мінімум 24 24 12 60 

Максимум 40 40 20 100 

 

Підсумкове оцінювання знань у формі заліку є необов’язковим. 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 40 балів.  
 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання  10 лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати 
знання при дослідженні порід колекторів в шліфах з певної тематики) та проведення 2 
письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 
письмового заліку. 

 
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва 

лекції 

Кількість годин 

лекції лаб.заняття самост. робота 

 

Змістовний модуль 1. Теригенні породи-колектори 



1 Класифікація природних 

колекторів нафти і газу 

2 4 8 

2 Утворення теригенних 

порід-колекторів та їх 

поширення 

 

2 

 

4 

 

8 

3 Речовинний склад і 

структурно-текстурні 

особливості теригенних 

порід-колекторів 

 

2 

 

4 

 

10 

4 Основні параметри 

теригенних порід, що 

впливають на колекторські 

властивості і методи їх 

визначення. 

 

2 

 

4 

 

10 

 Контрольна робота 1   1 

 

Змістовний модуль 2. Карбонатні породи-колектори 

5 Генезис, класифікація та 

поширення карбонатних 

порід-колекторів в 

геологічних формаціях 

 

2 

 

2 

 

10 

6 Особливості речовинного 

складу, структури і 

текстури карбонатних 

порід-колекторів 

 

2 

 

2 

 

10 

7 Основні параметри 

карбонатних порід-

колекторів та методи їх 

визначення. Породи-

колектори  «нетипового» 

складу 

 

2 

 

6 

 

17 

 Контрольна робота 2   1 

Залік  2  

Всього: 14 28 75 

 

Загальний обсяг 120 год,  в тому числі: 

Лекцій - 14 год, 

Лабораторних - 28 год  

Самостійна робота – 75 год. 

Консультації – 3 год. 
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