
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основами технологічних процесів та 
устаткуванням, що застосовуються при видобуванні нафти, природного газу та 
конденсату, з технологічними схемами розробки родовищ вуглеводнів, з економічними та 
екологічними основами та особливостями нафтогазового виробництва. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу “Основи нафтогазової геології” 

2. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з основами проектування та проведення розробки 
нафтових і газових родовищ. Ознайомлення із властивостями пластових вуглеводнів, 
типами пасток, родовищ нафти і газу, властивостями та характеристиками порід-
колекторів, екранів, порід-флюїдоупорів. Студенти знайомляться зі стадіями розробки 
родовищ вуглеводнів, використанням різних типів пластової енергії під час видобутку; 
методами та засобами підвищення нафтогазовіддачі пластів. Ознайомлення із 
наземним та глибинним устаткуванням, що використовується під час видобування 
нафти і газу. Ознайомлення з основними задачами нафтогазопромислової геології та її 
роллю під час розробки родовищ вуглеводнів. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із основними стадіями розробки родовищ нафти і газу; 
- ознайомити студентів із основними типами пластової енергії, що 

використовується під час вилучення вуглеводнів з родовищ; 
- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань щодо 

забезпечення промислово-геологічного контролю за розробкою нафтогазових 
родовищ; 

- засвоєння студентами базових знань з основ розробки родовищ нафти, газу та 
конденсату. 

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 Фізичні властивості гірських порід, 
нафтогазових колекторів та 
пластових флюїдів 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Схеми розробки нафтових та 
газових родовищ 

Лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Техніку та технологію видобутку 
вуглеводнів 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.4 Методи підвищення нафто-газо-
конденсатовіддачі пластів та 
інтенсифікації видобутку 
вуглеводнів 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Збір та підготовка нафти, газу та 
нафтопромислових стічних вод 

Лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Показники розробки покладів і 
родовищ, їх промислово-геологічний і 
геофізичний контроль та прийоми 
регулювання 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Зміни властивостей пластових Лекція, самостійне Письмова до 5% 



флюїдів в процесі розробки і їх 
використання в контролі 
обводнення та положення 
контактів; обгрунтування норм 
відбору продукції 

навчання робота 

1.8 Геологічні спостереження і обробка 
даних при бурінні, розкритті 
пластів та дослідженні свердловин 
нафтогазопромислів 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.1 Обирати оптимальну схему 
розміщення свердловин при 
плануванні розробки нафтогазового 
родовища 
 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.2 Оцінювати ефективність різних 
способів інтенсифікації видобутку 
нафти і газу відповідно до 
конкретних геологічних умов 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Планувати геолого-промислові 
дослідження на нафтових і газових 
родовищах 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.4 Одержувати необхідну геолого-
промислову інформацію з наявних 
лабораторних, геологічних, 
промислових  та геофізичних даних 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.5 Аналізувати дані розробки та 
надавати пропозиції з її оптимізації 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

практичне заняття --/- до 5% 

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

--/- --/- до 5% 

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

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота із основ технології розробки нафтових і газових родовищ – 20 

балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
2) Контрольна робота із основ промислово-геологічного та геофізичного контролю за  

розробкою нафтових і газових родовищ – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Контрольна робота – методи та технології інтенсифікації видобутку нафти і газу 
відповідно до конкретних геологічних умов – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

4) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
  

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 8 балів. Під час заліку студент показує отримані знання щодо технологій 
розробки нафтових і газових родовищ, методів інтенсифікації роботи свердловин, 



геолого-промислового контролю за розробкою. Підсумкове оцінювання у формі заліку 
не є обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання студент не 
отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

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 ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або 
залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 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 4 практичних робіт (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 письмового 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 пракичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Пластові вуглеводневі системи 

1 
Вступ. 

Тема 1  ВВссттуупп..  ППрриирроодднніі  ввууггллееввооддннееввіі  ссииссттееммии 
2 2 5 

2 

*Тема 2.  Склад і властивості нафт, конденсатів і 

природних газів. ППллаассттооввіі  ффллююїїддии  вв  

ттееррммооббааррииччнниихх  ууммоовваахх 

2  7 

3 
Тема 3.  Геометризація покладів нафти і газу. Джерела 

пластової енергії.  
2 2 5 

 Контрольна робота 1   1 

Розділ 2 Основи розробки нафтових і газових родовищ 

4 Тема 4.  Режими розробки покладів вуглеводнів 4 2 6 

5 
Тема 5.  Системи розробки газових і 

газоконденсатних родовищ 
4  10 

6 Тема 6.  Способи експлуатації свердловин 2 2 9 

 Контрольна робота 2   1 

Розділ 3 Підвищення нафто-газо-конденсатовіддачі пластів. Збір і підготовка нафти, 

природного газу. Підземне зберігання природного газу 

7 Тема 7.  Методи інтенсифікації роботи пластів 4 2 10 

8 
Тема 8.  Видобуток, збір та зберігання природних 

вуглеводнів 
2  6 

9 Тема 9.  Промислові дослідження свердловин 4  10 



10 Тема 10.  Підземне зберігання газу 2 2 4 

 Контрольна робота 3   1 

 
Залік 

 2  

 ВСЬОГО 28 14 75 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні роботи - 14 год. 

Консультації - 3 год. 

Самостійна робота - 75 год. 

 

 



ДОДАТОК 1 

до робочої  програми  навчальної  дисципліни: 

«ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  РРООЗЗРРООББККИИ  ННААФФТТООГГААЗЗООВВИИХХ  РРООДДООВВИИЩЩ» 
 

галузь знань   10 Природничі науки 
спеціальність    103 Науки про Землю  
освітній рівень    Бакалавр 
освітня програма    Геологія  

     семестр     8 
     Кількість кредитів  
     ЕСТS    4 
     Кількість осіб                     7 
 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції пракичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Пластові вуглеводневі системи 

1 
Вступ. 

Тема 1  ВВссттуупп..  ППрриирроодднніі  ввууггллееввооддннееввіі  ссииссттееммии 
2/2* 2/2* 5/7* 

2 

*Тема 2.  Склад і властивості нафт, конденсатів і 

природних газів. ППллаассттооввіі  ффллююїїддии  вв  

ттееррммооббааррииччнниихх  ууммоовваахх 

2/2*  7/7* 

3 
Тема 3.  Геометризація покладів нафти і газу. Джерела 

пластової енергії.  
2/2* 2/2* 5/7* 

 Контрольна робота 1   1/1* 

Розділ 2 Основи розробки нафтових і газових родовищ 

4 Тема 4.  Режими розробки покладів вуглеводнів 4/2* 2/2* 6/6* 

5 
Тема 5.  Системи розробки газових і 

газоконденсатних родовищ 
4/2*  10/10* 

6 Тема 6.  Способи експлуатації свердловин 2/2* 2/2* 9/9* 

 Контрольна робота 2   1/1* 

Розділ 3 Підвищення нафто-газо-конденсатовіддачі пластів. Збір і підготовка нафти, 

природного газу. Підземне зберігання природного газу 

7 Тема 7.  Методи інтенсифікації роботи пластів 4/2* 2/2* 10/10* 

8 
Тема 8.  Видобуток, збір та зберігання природних 

вуглеводнів 
2/2*  6/7* 

9 Тема 9.  Промислові дослідження свердловин 4/2*  10/10* 

10 Тема 10.  Підземне зберігання газу 2/2* 2/2* 4/8* 

 Контрольна робота 3   1/1* 

 
Залік 

 2/2*  

 ВСЬОГО 28/20* 14/14/* 75/84* 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год./20*год. 

Практичні роботи - 14 год./14*год. 

Консультації - 3 год./2* год. 

Самостійна робота - 75 год./84*год. 



РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 
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міського господарства імені О.М. Бекетова, НТУ «Харківський політехнічний 

інститут», Львів, Видавництво «Новий Світ – 2000», 2020. – 311 с 

 



ДОДАТОК 1 

до робочої  програми  навчальної  дисципліни: 

«ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  РРООЗЗРРООББККИИ  ННААФФТТООГГААЗЗООВВИИХХ  РРООДДООВВИИЩЩ» 
 

галузь знань   10 Природничі науки 
спеціальність    103 Науки про Землю  
освітній рівень    Бакалавр 
освітня програма    Геологія  

     семестр     8 
     Кількість кредитів  
     ЕСТS    3 
     Кількість осіб                     7 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції пракичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Пластові вуглеводневі системи 

1 
Вступ. 

Тема 1  ВВссттуупп..  ППрриирроодднніі  ввууггллееввооддннееввіі  ссииссттееммии 
2/2* 2/2* 5/6* 

2 

*Тема 2.  Склад і властивості нафт, конденсатів і 

природних газів. ППллаассттооввіі  ффллююїїддии  вв  

ттееррммооббааррииччнниихх  ууммоовваахх 

2/2*  7/8* 

3 
Тема 3.  Геометризація покладів нафти і газу. Джерела 

пластової енергії.  
2/2* 2/2* 5/8* 

 Контрольна робота 1   1/2* 

Розділ 2 Основи розробки нафтових і газових родовищ 

4 Тема 4.  Режими розробки покладів вуглеводнів 4/2* 2/2* 6/6* 

5 
Тема 5.  Системи розробки газових і 

газоконденсатних родовищ 
4/2*  10/10* 

6 Тема 6.  Способи експлуатації свердловин 2/2* 2/2* 9/9* 

 Контрольна робота 2   1/2* 

Розділ 3 Підвищення нафто-газо-конденсатовіддачі пластів. Збір і підготовка нафти, 

природного газу. Підземне зберігання природного газу 

7 Тема 7.  Методи інтенсифікації роботи пластів 4/2* 2/2* 10/10* 

8 
Тема 8.  Видобуток, збір та зберігання природних 

вуглеводнів 
2/2*  6/6* 

9 Тема 9.  Промислові дослідження свердловин 4/2* 2/2* 10/10* 

10 Тема 10.  Підземне зберігання газу 2/2* 2/2* 4/5* 

 Контрольна робота 3   1/2* 

 
Залік 

   

 ВСЬОГО 28/20* 14/14* 75/84* 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год./20*год. 

Практичні роботи - 14 год./ 14* год. 

Консультації - 3 год./ 2* год. 

Самостійна робота - 75 год./ 84* год. 


