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Мета дисципліни – ознайомити  студентів з геологічною будовою -  стратиграфією, 

тектонікою, історією геологічного розвитку нафтогазоносних басейнів України, дати 

уявлення про родовища нафти, газу та газоконденсату у кожному регіоні, навчити 

студентів самостійно аналізувати особливості геологічної будови нафтогазоносних районів, 

користуючись різноманітними геологічними картами, розрізами, стратиграфічними 

схемами тощо. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Структурна геологія», «Регіональна геологія», 

«Стратиграфія», «Історична геолологія», «Нафтогазопромислова геологія». 

2. Володіння навичками читання геологічних карт, побудови розрізів.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Програма дисципліни включає характеристику особливостей геологічної будови 

основних нафтогазоносних провінцій України, а саме будови та складу фундаменту, 

стратиграфії осадового чохла та елементів його структури. Звертається увага на  

нафтогазогеологічне районування, розглядаються основні нафтогазоносні комплекси в 

межах кожного регіону, геологічна будова окремих родовищ нафти і газу. Засвоєння курсу 

відбувається також шляхом виконання студентами трьох практичних робіт щодо аналізу 

геологічної будови окремих нафтогазоносних районів з використанням різноманітних 

геологічних карт, розрізів, стратиграфічних схем, наукової літератури та виробничих 

звітів. 

Завдання:  

- ознайомлення студентів з  особливостями  геологічної будови різних осадових 

басейнів України у зв’язку з їх нафтогазоносністю;  

- формування  уявлень щодо основних нафтових та газових  покладів регіону, їх 

стратиграфічної  та структурної приуроченості;  

- надання інформації про основні родовища нафти і газу в кожному регіоні. 

 

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 Структурно-геологічне та 
нафтогазогеологічне районування 
України 

лекція Презентація до 5% 

1.2 Тектоніку Українських Карпат, 
структурно-фаціальні зони. 

лекція Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Стратиграфічні комплекси Карпат лекція Письмова 

робота 
до 5% 

1.4 Ппринципи нафтоогазогеологічного 

районування Карпатської 

нафтогазоносної провінції 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

 до 10% 

1.5 Основні родовища усіх 

нафтогазоносних областей 
Карпатської провінції 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.6 Головні закономірності формування 
та розташування х родовищ нафти і 

лекція, практичне 
заняття  

Письмова 

робота 
до 5% 



газу у Дніпровської Донецької западині  

1.7 Склад та тектонічну будову 
докембрійського фундаменту в межах 
ДДЗ. 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота  
до 5% 

1.8 Склад та вік осадового чохла ДДЗ лекція, практичне 
заняття  

Письмова 

робота 
до 5% 

1.9 Структури осадового чохла ДДЗ лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота  
до 5% 

1.10 Основи нафтогазогеологічного 

районування ДДЗ.  
лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.11 Основні нафтогазоносні басейни 
районі Причорноморсько-Кримської 
нафтогазоносної провінції та великі 
родовища в її межах. 

лекція Письмова 

робота 
до 5% 

2.1 Показувати на карті 

місцезнаходження великих родовищ 
Карпатської провінції 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.2.  Аналізувати наявну наукову 

літературу та фондові матеріали, 
геологічні карти та розрізи з метою 
визначення перспектив 
нафтогазоносності певних регіонів 

Практичні заняття 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Будувати  розрізи з використанням 
наявних виробних геологічних карт. 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
роботу для ефективного вирішення 
поставленої задачі 

лекція Письмова 

робота 
до 5% 

4. 1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

лекція Письмова 

робота 
до 5% 

Структура курсу:лекції, семінарські та практичні заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота по загальній частині 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 
2) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 балів. Під час іспиту студент демонструє знання тем, передбачених 
навчальною програмою. Підсумкове оцінювання у формі іспиту 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 
іспит 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

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

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 3 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби проведення), 1 письмової модульної контрольної роботи. 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі 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 

 
№  Назва тем та лекцій  Кількість годин 

  Лекції + 

семінарські 
Практичні 

Самостійна 

робота 

1. Вступ. Нарис з історії геологічних 

досліджень та геологорозвідувальних робіт 

на нафту і газ в Україні 

2   

Розділ 1. Геологія Західноукраїнського нафтогазоносного басейну 

Тема 1. Геологія та нафтогазоносність Карпатської нафтогазоносної області 

2. Тектонічне та нафтогазогеологічне 

районування України. Карпатська 

нафтогазоносна область.  

2  8 

3. Нафтогазова область Зовнішньої зони 

Передкарпатського прогину. Тектоніка. 

2 2 8 

4 Стратиграфія. Літологічно-стратиграфічна  

характеристика відкладів 

2  8 

5. Промислова нафтогазоносність і типи 

покладів вуглеводнів та родовища 

вуглеводнів. Нафтогазова область 

Внутрішньої зони Передкарпатського 

прогину та Скибової зони Карпат. 

Тектоніка. 

2  8 

6. Стратиграфія. Літологічно-стратиграфічна  

характеристика відкладів Внутрішньої зони 

Передкарпатського прогину.  

2  8 

7. Промислова нафтогазоносність і типи 

покладів вуглеводнів та короткий опис 

основних родовищ вуглеводнів Внутрішньої 

зони Передкарпатського прогину. 

Газоносний район Закарпатської западини 

2  8 



Історія геологічного розвитку Карпатського 

регіону 

 Семінар: Перспективи видобутку нафти і 

газу і Карпатській провінції 

2   

Тема 2. Геологія та нафтогазоносність Львівського палеозойського прогину Волино-

Подільської плити 

8 Газоносний район Львівського 

палеозойського прогину Волино-

Подільської плити. Тектоніка. Стратиграфія. 

2 2 7 

9 Літологічно-стратиграфічна  характеристика 

відкладів басейну Львівського прогину. 

Промислова газоносність і типи покладів 

вуглеводнів. Основні родовища 

2  7 

 Контрольна модульна робота 1    

Розділ 2. Геологія Східноукраїнського та Південноукраїнського нафтогазоносних басейнів 

Тема3.  Геологія та нафтогазоносність Дніпровсько-Донецької западини 

10 Дніпровсько-Донецька западина, її 

геологічна будова та історія геологічного 

розвитку 

2 2 7 

11 Тектоніка та стратиграфія ДДЗ. 

Літологічно-стратиграфічна  характеристика 

відкладів басейну 

2  7 

12 

 

Промислова нафтогазоносність і типи 

покладів вуглеводнів та короткий опис 

основних родовищ вуглеводнів 

2  7 

 Семінар: Перспективи видобутку нафти і 

газу у Дніпровсько-Донецькій западині 

2   

Тема4. Геологія та нафтогазоносність Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної 

області 

13. 

 

Причорноморсько-Кримський 

нафтогазоносний басейн, його геологічна 

будова та історія геологічного розвитку 

2 2 7 

14 Літологічно-стратиграфічна  характеристика 

відкладів басейну. Промислова 

нафтогазоносність і типи покладів 

вуглеводнів. Основні родовища. 

2  7 

 Семінар: Перспективи видобутку нафти і 

газу у Причорноморсько-Кримській  

провінції 

2  9 

 ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР 28+6 8 106 

 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг150 год.,в тому числі: 

Лекції – 28 год. 

Семінарські заняття – 6 год 

Практичні заняття - 8 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 106 год. 
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