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Мета дисципліни – навчити студентів коректно визначати і характеризувати основні 

літологічні параметри нафтогазових резервуарів, робити обґрунтовані висновки і 
прогнози що до перспектив осадових комплексів на нафту і газ. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Студент повинен мати базові знання з основ геології і геохімії нафти і газу, 
літології та нафтогазових родовищ.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Розглядаються основні літологічні типи, класи і групи порід, що формують 

нафтогазові резервуари. Надається методика проведення геолого-генетичного аналізу 
теригенних і карбонатних природних резервуарів нафти і газу за комплексом 
геофізичних і геохімічних даних, проводиться аналіз літологічних комплексів 
нафтогазових резервуарів на території України та інших регіонів світу. 
Завдання (навчальні цілі): 

- вивчити методи і послідовність літологічних досліджень природних резервуарів 
нафти і газу;  

- ознайомити з фізико-хімічними методами вивчення порід колекторів та 
флюїдоупорів для отримання необхідних параметрів і характеристик резервуарів 
нафти і газу;  

 - надати знання з визначення основних типів порід, що формують резервуари нафти і 
газу; 

- охарактеризувати сучасні методи комплексних літолого-геохімічних досліджень 
нафтогазових резервуарів; 

 - надати необхідні методологічні знання з організації та проведення літологічних 
досліджень при пошуках, розвідці та видобутку нафти і газу; 

- навчити коректно інтерпретувати дані літологічних досліджень та робити 
обґрунтовані висновки. 

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 Принципову будову та класифікацію 
природних резервуарів нафти і газу  

 Лекції та 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.2 Природні фактори і чинники, що 
впливають на утворення 
нафтогазових резервуарів 

Лекції, семінарські 
заняття та 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

1.3 Основні літологічні 
характеристики теригенних та 
карбонатних колекторів і 
флюїдоупорів 

Лекції та 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

2.1  Визначати літологічниї склад порід 
колекторів та флюїдоупорів.  

Лекції  і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Робити обгрунтовані висновки і 
інтерпретувати результати 
літолоічних досліджень 
нафтогазових резервуарів 

Лекції  і  
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 



2.3 Самостійно визначати 
послідовність і пріоритетність 
літологічних досліджень 

Лекції і 
семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

3.1 Вміти самостійно організувати 
літологічні дослідження при 
басейновому аналізі, пошуку, розвідці 
та видобутку вуглеводнів  

Лекції, 
семінарська і  
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

4.1 Розуміння особистої 
відповідальності за організацію 
літологічних досліджень та їх 
результати 

Лекції і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 Результати  
навчання  

дисципліни 
  

Програмні  
результати навчання 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
3.1 

 
4.1 

Аналізувати особливості 
будови природних 
резервуарів нафти і газу, 
встановлювати їх 
характеристики та 
параметри.  

+ + + +     

Застосовувати власні  
знання щодо 
використання сучасних 
методів літологічних 
досліджень при вивченні 
природних резервуарів 
нафти і газу. 

 + + + 
 
 

 
 
 

 

Вміти кваліфіковано 
спілкуватися з  
фахівцями інших галузей 
знань, включаючи 
зарубіжних спеціалістів. 

    + +  + 

Складати  проекти 
літологічних досліджень 
нафтогазових 
резеовуарів. 

    + + +  

Визначати послідовність 
та пріоритетність 
літологічних досліджень 
при пошуках нафти і газу.  

      + + 

Вміти визначати 
проблемні питання 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



нафтогазової літології та 
аргументовано 
розкривати їх на 
семінарах, конференціях 
та в наукових 
публікаціях.  

+ + + + + + + + 

Знати основні принципи 
організації підприємств, 
що займаються 
літологічними 
дослідженнями 
нафтогазоперспективних 
територій. 

   +  + +  

Знати основні принципи 
організації та управління 
підприємств, що 
працюють у 
нафтогазовій галузі.  

   +  + +  

Розробляти та 
впроваджувати плани та 
програми, що сприяють 
зростанню обсягів 
видобутку вуглеводнів. 

+   +   +  

Демонструвати здатність 
до роботи нафтогазової 
галузі в ринкових 
умовах, визначати нові 
напрями і 
впроваджувати нові 
технології у 
літологічному вивченні 
надр.  

 +   +  + + 

Застосовувати нові 
підходи та методи у 
сфері освіти для 
викладання проблем 
літології нафтогазових 
резервуарів. 

      + + 

Моделювати процеси 
формування 
літологічного складу 
природних резервуарів 
та їх епігенетичних змін. 

  + + +    

 

Структура курсу:   лекції, семінарські, 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) Оцінка за виконання семінарських завдань: 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту1: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час іспиту студент пише тест і може додатково відповідати на три 
питання, що додасть 3 бали у випадку позитивних відповідей та відніме 3 бали – при 
негативних.  

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 іспит  Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 
 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 24 балів.2  

 
 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає:  виконання 6 семінарських завдань (де студенти мають продемонструвати 
знання при розкритті певної тематики) 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 з можливістю повторного складання / Fail 0,59 

  

 

 

  

 

 

 

 

                                           
1
 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 

розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
2
 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 

балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Тематичний план лекцій, семінарських занять і самостійної роботи 

№ Назва 

теми 

Кількість годин 

лекції Семінарські 

заняття 

самост. 

робота 

Змістовний модуль 1 

Основні закономірності літологічної будови нафтогазових резервуарів 

1 Природні резервуари 

нафти і газу. 

Класифікація 

природних резервуарів 

нафти і газу 

 

2 

 

- 

 

10 

2 Утворення 

нафтогазових 

резервуарів та 

просторово-часові 

закономірності їх 

розміщення в  

осадових басейнах  

 

4 

 

- 

 

10 

3 Літологічний склад 

колекторів, 

флюїдоупорів, пасток 

природних резервуарів 

нафти і газу  

 

4 

 

1 

 

10 

4 Епігенетичні зміни 

літологічного складу 

колекторів, 

флюїдоупорів та 

пасток нафтогазових 

резервуарів 

 

4 

 

1 

 

10 

Контрольна робота 1 

Змістовний модуль 2 

Літологія резервуарів основних нафтогазових басейнів України 

5 Літологія 

нафтогазових 

резервуарів 

Карпатської 

нафтогазоносної 

провінції  

 

4 

 

1 

 

10 

6 Літологія 

нафтогазових 

 

4 

 

1 

 

10 



резервуарів 

Дніпровсько-

Прип`ятської 

нафтогазоносної 

провінції 

7 Літологія 

нафтогазових 

резервуарів 

Причорноморсько-

Кримської 

нафтогазоносної 

провінції 

 

4 

 

1 

 

10 

8 Літологія 

нафтогазоносних 

резервуарів основних 

нафтогазоносних 

провінцій світу 

 

6 

 

1 

 

10 

Контрольна робота 2 

Всього: 32 6 80 

 

Теми для самостійної підготовки: 

1. Природні резервуари нафти і газу. Визначення класифікації. 

2. Утворення природних резервуарів нафти і газу та просторово-часові 

закономірності їх розміщення в осадових басейнах. 

 

Загальний обсяг  - 120 годин, в тому числі 

Лекцій – 32 

Семінарських – 6 

Самостійна робота – 80 

Консультацій - 2  
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3
 В тому числі Інтернет ресурси 


