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Мета дисципліни – забезпечити набуття студентами теоретичних знань та практичних 
навичок з ефективного ведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ, 
засвоєння методів пошуків і розвідки вуглеводнів (ВВ), етапів і стадій 
геологорозвідувальних робіт (ГРР), вивчення класифікацій ресурсів і запасів нафти і 
газу та підходів до їх підрахунку. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Знання основ структурної та історичної геології, літології та геології нафти і газу. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Програма включає послідовне викладення питань щодо етапів і стадій  
геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. При цьому підкреслено специфічні 
особливості розміщення вуглеводнів в надрах, що обумовлює вибір методів їх пошуків та 
розвідки, найефективнішими з яких є сейсморозвідка та глибоке буріння. Описано 
регіональний та пошуковий етапи пошуків, що завершуються відкриттям родовища. 
Охарактеризовано розвідувальний етап, який передбачає підрахунок запасів вуглеводнів 
та їх геолого-економічну оцінку (ГЕО). Подальша підготовка родовища до дослідно-
промислової або промислової розробки супроводжується обов’язковою оцінкою впливу 
процесу видобутку вуглеводнів на довкілля (ОВД).  

Завдання (навчальні цілі):  
 ознайомити зі специфічними особливостями нафти і газу, як об’єктів пошуку 

та розвідки; 
 вивчити основні положення державних документів, що регламентують 

проведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ; 
 охарактеризувати геологічні, геофізичні та геохімічні методи пошуків та 

розвідки нафтових і газових родовищ; 
 надати класифікацію свердловин, призначених для пошуку, розвідки та 

розробки нафтових і газових родовищ; 
 описати етапи та стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ; 
 визначити методичні принципи проведення робіт на регіональному, 

пошуковому та розвідувальному етапах; 
 засвоїти основи методики проведення пошукового і розвідувального буріння 

та буріння в акваторіях; 
 показати системи розвідки та системи розміщення розвідувальних 

свердловин; 
 з’ясувати особливості пошуків та розвідки покладів нафти і газу в різних 

геологічних умовах, включаючи пошуки «нетрадиційних» ВВ; 
 визначити способи підрахунку ресурсів та запасів ВВ, їх ГЕО; 
 продемонструвати зміст ОВНС про пошуках та розвідці родовищ ВВ. 
 набуття студентами методологічних знань, необхідних для практичної 

діяльності в нафтогазовій геології; 
 засвоєння студентами базових знань для вибору та застосування методів 

пошуків та розвідки ВВ; 
 ознайомлення з основними передумовами ефективних пошуково-

розвідувальних робіт на нафту і газ при мінімальному впливі на довкілля.  

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 Світові тенденції у розвитку 
методів пошуків і розвідки ВВ 

Лекція, 
самостійне 

Усне 
опитування 

до 5% 



навчання 
1.2 Геологічні, геохімічні та геофізичні 

методи пошуків та розвідки нафти і 
газу  

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Усне 
опитування 

до 5% 

1.3 Особливості пошуків і розвідки 
покладів ВВ 

Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Принципи та умови застосування 
сейсморозвідки як основного 
геофізичного методу пошуків 
нафтогазоносних структур 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.5 Етапи і стадії 
геологорозвідувальних робіт на 
нафту і газ 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.6 Особливості буріння на нафту і газ Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.7 Зміст та принципи геофізичних 
досліджень свердловин при бурінні 
на нафту і газ 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.8 Системи розміщення пошукових і 
розвідувальних свердловин 

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Усне 
опитування 

до 5% 

1.9 Підходи до пошуків і розвідки пасток 
різних структурних типів 

Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.10 Найважливіші аспекти розвідки 
газових і газоконденсатних покладів 
з нафтовою облямівкою 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.11 Особливості пошуків і розвідки 
вуглеводнів у карбонатних 
колекторах 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.12 Технології пошуків і розвідки 
родовищ нафти і газу у межах 
акваторій 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.13 Основні напрямки пошуків 
нетрадиційних джерел 
вуглеводневої сировини 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.14 Класифікації ресурсів і запасів 
вуглеводнів та їх підрахунок 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.15 Способи оцінки ефективності ГРР на 
нафту і газ. Заходи охорони довкілля 
при пошуках і розвідці нафти і газу 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

2.1 Аналізувати геологічну будову 
територій, оцінювати перспективи 
їх нафтогазоносності, 
обґрунтовувати напрями пошуково-
розвідувальних робіт на нафту і газ, 
здійснювати геологічне 
супроводження проектів 

Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

3.1 Здатність організувати на базі 
теоретичних знань практичну 
роботу про проведенню пошуків та 
розвідки вуглеводнів і різних 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 



геологічних умовах, вести 
кваліфіковану дискусію 

4.1 Здатність самостійно приймати 
рішення, спрямовані на успішне 
виконання завдань у процесі 
пошуково-розвідувальних робіт на 
нафту і газ, розуміння власної 
відповідальності за наслідки таких 
рішень для довкілля та населення 

Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

 

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

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з методів пошуків та розвідки родовищ нафти і газу – 10 балів 
(рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота з пошуків та розвідки нафти і газу у різних геологічних умовах – 
10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

3) Оцінка за виконання практичних завдань – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали). 
  

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 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. 

 

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

Студент не допускається до іспиту, 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 5 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі 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  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції практичні 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Методи пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ 

1 

Вступні положення. Нафта і газ у надрах та на 
поверхні. 

Тема 1. Геологічні, геохімічні та геофізичні 
методи пошуків та розвідки нафти і газу 

4 2 10 

2 
Тема 2. Сейсморозвідка – основний геофізичний 

метод пошуку нафтогазоносних структур 
4  15 

 Тема 3. Буріння на нафту і газ 4 4 10 
 Контрольна робота 1   2 

Частина 2. Пошуково-розвідувальні роботи на нафту і газ в різних геологічних умовах.  

3 
Тема 4.  Особливості пошуків і розвідки 

структурних та літологічних пасток  
4 4 10 

4 
Тема 5. Системи розміщення пошукових та 

розвідувальних свердловин 
6  10 

 
Тема 6. Поклади різного фазового складу, оцінка 

ресурсів та запасів 
6 4 16 

 Контрольна робота 2   2 

 ВСЬОГО 28 14 75 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації - 3 год. 

Самостійна робота - 75 год. 

 
 



ДОДАТОК 1 
до робочої  програми  навчальної  дисципліни: 

«ППоошшууккии  ттаа  ррооззввііддккаа  ррооддооввиищщ  ннааффттии  іі  ггааззуу» 
 

галузь знань   10 Природничі науки 
спеціальність    103 Науки про Землю  
освітній рівень    Магістр 
освітня програма    Геологія нафти і газу 

     семестр    8 
     Кількість кредитів  4 
     ЕСТS     
     Кількість осіб                  7 

 
 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції практичні 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Методи пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ 

1 

Вступні положення. Нафта і газ у надрах та на 
поверхні. 

Тема 1. Геологічні, геохімічні та геофізичні 
методи пошуків та розвідки нафти і газу 

4/4* 2 10/12* 

2 
Тема 2. Сейсморозвідка – основний геофізичний 

метод пошуку нафтогазоносних структур 
4/2*  15/16* 

 Тема 3. Буріння на нафту і газ 4/2* 4 10/12* 
 Контрольна робота 1   2/2* 

Частина 2. Пошуково-розвідувальні роботи на нафту і газ в різних геологічних умовах.  

3 
Тема 4.  Особливості пошуків і розвідки 

структурних та літологічних пасток  
4/4* 4 10/12* 

4 
Тема 5. Системи розміщення пошукових та 

розвідувальних свердловин 
6/4*  10/12* 

 
Тема 6. Поклади різного фазового складу, оцінка 

ресурсів та запасів 
6/4* 4 16/16* 

 Контрольна робота 2   2/2* 

 ВСЬОГО 28/20* 14/14* 75/84* 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год./20* год. 

Практичні заняття - 14 год./14*год. 

Консультації - 3 год./2*год 

Самостійна робота - 75 год./84*год. 
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