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Мета дисципліни – розширення базових знань щодо фундаментальних основ 
нафтогазової геології та отримання навиків самостійних наукових досліджень. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Студент повинен мати базові знання з нормативних дисциплін бакалавратури за 
освітньою програмою «Геологія». 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Основна увага приділяється розвитку у студентів схильності до наукових 

досліджень. Розглядається роль та місце наукових досліджень у суспільстві та зокрема у 
нафтогазовій геології. Студенти ознайомлюються з напрямками та основними 
завданнями наукових досліджень при пошуках, розвідці та видобутку нафти і газу. 
Значна увага приділяється ознайомленню з сучасною лабораторно-аналітичною базою. 
Розглядається послідовність проведення наукових досліджень, їх апробація та 
оформлення результатів. 
Завдання (навчальні цілі): 

- ознайомити  з проблемними питаннями нафтогазової геології та напрямками 
наукових досліджень в галузі;  

- надати відомості з сучасних методів наукових досліджень; 
- охарактеризувати принципи фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 
 - надати необхідних методологічних знань з організації та проведення наукових 

досліджень в нафтогазовій геології; 
 - засвоїти послідовність  проведення наукових досліджень, перевірки  результатів та 

отримання обґрунтованих висновків; 
- навчити коректно писати та оформляти  наукові роботи згідно  до фахових вимог. 

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 Основні теоретичні і прикладні 
аспекти нафтогазової геології 

 Лабораторна і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.2 Сучасні методи наукових досліджень Лабораторна і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

1.3 Послідовність проведення наукових 
досліджень 

Лабораторна і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

2.1 Коректно визначати основні 
літологічні і петрофізичні 
параметри порід колекторів і 
флюїдоупорів 

Лабораторна і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Робити обгрунтовані висновки і 
інтерпретації польових і 
лабораторних досліджень 

Лабораторна і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

2.3 Самостійно визначати 
послідовність і пріоритетність 
наукових досліджень 

Лабораторна і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 10% 

3.1 Вміти організувати наукові Лабораторна і Письмова до 10% 



дослідження з тої чи іншої 
проблематики нафтогазової 
геології 

самостійна 
робота 

робота 

4.1 Розуміння особистої 
відповідальності за організацію 
наукових досліджень та їх 
результати 

Лабораторна і 
самостійна 
робота 

Письмова 
робота 

до 15% 

Структура курсу:   лабораторна і самостійна робота студентів. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з тем: 1-4   – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 
2) Контрольна робота з тем: 5-8 – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

3) Усне опитування: 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку1: 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 

 
 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 40 балів.2  
 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання  лабораторних 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 заліку. 

 
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / 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  

№ Назва 

теми 

Кількість годин 

Лабораторні заняття Самост. робота 

Змістовний модуль 1 

Наукові дослідження та їх роль в нафтогазовій геології 
1 Роль і місце наукових 

досліджень в суспільстві 

 

4 

 

 

12 

2 Ознайомлення з 

напрямками і основними 

завданнями наукових 

досліджень в 

нафтогазовій геології 

 

8 

 

 

36 

3 Ознайомлення з 

установами, що 

займаються  науковими 

дослідженнями у галузі 

нафтогазової геології 

 

8 

 

 

20 

4 Сучасна лабораторно-

аналітична база 

нафтогазової геології та 

основні напрямки її 

удосконалення 

 

14 

 

 

24 

Контрольна робота 1 

Змістовний модуль 2 

Структура наукових досліджень 
5 Вибір напрямку і 

тематики наукового 

дослідження 

 

10 

 

 

20 

6 Отримання вихідних 

даних, огляд попередніх 

досліджень, робота з 

фондами та 

опублікованими 

джерелами 

 

16 

 

 

30 

7 Хід та послідовність 

наукових досліджень 

 

16 

 

 

60 

8 Оформлення результатів 

наукових досліджень 

 

14 

 

 

38 

Контрольна робота 2 

Всього: 90 240 

 



Тема для самостійного вивчення: Вибір напрямку і тематики наукового 

дослідження (на прикладі магістерської роботи) 

 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 330 год.
 3, (180 – 1 семестр, 150 – 2) в тому числі: 

Лабораторні заняття – 90  год. (54 – 1 семестр, 36 – 2). 

Консультації - 12 год, (8 – 1 семестр, 4 – 2). 

Самостійна робота - 240 год., (126 – 1 семестр, 114 – 2). 

                                           
3
 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 4 
1. Атлас текстур и структур осадочных горных пород. Ч.1. Обломочные и 

глинистые породы. М., 1962. – 575 с. 

2. Атлас текстур и структур осадочных горных пород. Ч.2. Карбонатные 

породы. М., 1969. – 706 с. 

3. Генезис нефти и газа. «Недра», М.  -- 1967. – 711 с. 

4. Геологические критерии поисков новых объектов на нефть и газ на 

территории Украины. Порфирьев В.Б., Клочко В.П,, Краюшкин В.А. и 

др.. – «Наукова думка», 1977. – 152 с. 

5. Геология нефти. Справочник. Т.1. Основы геологии нефти. – 

Гостоптехиздат, 1960. – 592 с. 

6. Горючі корисні копалини України. Підручник. Михайлов В.А., Курило 

М.В., Омельченко В.Г. та ін. – К.: КНТ, 2009. – 376 с. 

7. Гудок Н.С. Изучение физических свойств пористых фаз. – М.: Недра, 

1970. – 208 с. 

8. Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень // Зб. 

нормативних документів з питань атестації наукових працівників.- 

Бюл. ВАК.- Київ.-  2011.- 92 с. 

9. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки». 

10. Карбонатные породы. Т.1. Изд-во «Мир». – М. – 1970. – 395 с. 

11. Методы палеогеографических реконструкций (при поисках залежей 

нефти и газа) / Гроссгейм В.А., Бескровная О.В., Геращенко И.Л. и др.- 

Л.: Недра, 1984.- 271 с. 

12. Порфирьев В.Б. Природа нефти, газа и ископаемых углей. Т. 1. Нефть и 

угол. Каустобиолиты.- К., «Наукова думка».- 1987.- 224 с. 

13. Справочник по литологии. Под ред.. Н.Б.Вассоевича и др.. М. «Недра». 

– 1983. – 508 с. 

                                           
4
 В тому числі Інтернет ресурси 



14. Старосельський Є.М., Рудько Г.І. Закономірності формування та 

розподілу родовищ вуглеводнів (на прикладі вуглеводневого 

потенціалу палеозойських басейнів світу).- Київ-Чернівці: Букрек, 

2012.- 328с. 

15. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. 

Методичні поради / автор-упорядник Л.А. Пономаренко.- К.: Вид-во 

«Толока», 2011.- 79 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

 

1. Наукові дослідження та їх роль у сучасному суспільстві. 

2. Основні етапи розвитку наукових досліджень в природознавстві. 

3. Наукові досягнення природничих наук у середньовіччі. 

4. Розвиток наукових досліджень у ХІХ сторіччі. 

5. Основні наукові досягнення в природознавстві у ХХ сторіччі. 

6. Наукові центри нафтогазової геології в СНГ та  Україні. 

7. Вклад І.М. Губкина в теорію походження нафти. 

8. Вчення В.Б. Порфір`єва про природу нафти і газу. 

9. Наукові школи в нафтогазовій геології. 

10. Структура науково-дослідного сектору КНУ ім. Т. Шевченка. 

11. Фундаментальні розробки українських вчених в нафтогазовій 

геології. 

12. Методи досліджень в нафтогазовій геології. 

13. Геохімічні методи досліджень в нафтогазовій геології. 

14. Літологічні методи досліджень в нафтогазовій геології. 

15. Петрофізичні методи досліджень в нафтогазовій геології. 

16. Комплексні методи досліджень досліджень в нафтогазовій 

геології. 

17. Формування мети та завдань наукових досліджень. 

18. Об`єкт та предмет наукових досліджень. 

19. Огляд попередніх досліджень та основні завдання літературного 

огляду. 

20. Фактичний матеріал та методи його обробки. 

21. Достовірність наукових досліджень. 

22. Способи представлення результатів наукових досліджень. 

23. Вимоги до оформлення друкованих наукових праць. 

 



 


