
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – закріплення теоретичних базових знань щодо фундаментальних 
основ нафтогазової геології та отримання практичного досвіду проведення 
самостійних наукових досліджень. 
 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
Знання дисциплін загального геологічного циклу, а також геології нафти і газу, 
методів пошуків та розвідки родовищ нафти і газу, основ економічної геології. 

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

досліджень та отриманню практичного досвіду самостійного виконання 
поставлених завдань.  Розглядаються можливі способи та методики вирішення 
наукових завдань для нафтогазовій геології. Студенти на прикладі тематики 
магістерських робіт ознайомлюються з основними методологічними засадами  та 
методами наукових досліджень, що використовуються у світовій практиці. Значна 
увага приділяється ознайомленню з сучасною лабораторно-аналітичною базою та 
методами інтерпретації. Розглядаються різні форми апробації наукових досліджень 
та представлення результатів дослідження.  
Завдання (навчальні цілі): 

- ознайомитись  з сучасними методами пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів 
та проблемними питаннями нафтогазової геології;;  

- ознайомитись з принципами комплексного наукового підходу при вирішенні 
конкретних завдань досліджень 

- отримати характеристику основних фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень які використовуються при самостійному вирішенні завідань 
магістерської роботи; 

 - отримати необхідні знання з методології проведення самостійних наукових 
досліджень в нафтогазовій геології; 

 - засвоїти послідовність  проведення наукових досліджень, їх перевірки та   
інтерпретації; 

- навчитись правильно представляти результати наукових досліджень в різних 
наукових виданнях.  

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 пошуків та розвідки 
родовищ вуглеводнів 

Виробнича 
практика, 
самостійна 
робота 

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 10% 

1.2 Сучасні методики та методи 
наукових досліджень в нафтогазовій 
геології 

Виробнича 
практика, 
самостійна 
робота 

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 15% 

1.3 Послідовність проведення наукових 
досліджень при вирішенні 
конкретних завдань 

Виробнича 
практика, 
самостійна 
робота 

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 15% 

2.1 Коректно визначати необхідні 
параметри та проодити їх 
перевірку 

Виробнича 
практика, 
самостійна 
робота 

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 10% 



2.2 Робити обгрунтовані висновки і 
інтерпретації польових і 
лабораторних досліджень 

Виробнича 
практика, 
самостійна 
робота 

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 15% 

2.3 Самостійно визначати 
послідовність і пріоритетність 
наукових досліджень 

Виробнича 
практика, 
самостійна 
робота 

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 10% 

3.1 Вміти самостійно організовувати 
наукові дослідження з обраної 
проблематики нафтогазової 
геології (на прикладі магістерської 
роботи) 

Виробнича 
практика, 
самостійна 
робота 

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 10% 

4.1 Розуміння особистої 
відповідальності за організацію 
наукових досліджень та їх 
результати 

Виробнича 
практика, 
самостійна 
робота 

Розділ у 
звіті за 
практикою 

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 

Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, 

ліцензування, сертифікацію використання природних 

ресурсів, прогнозувати розвиток  екологічних, 

технологічних, економічних та соціальних наслідків 

на окремих об’єктах природокористування. 

    + + + + 

. Знати основні принципи управління підприємств 

нафтогазової галузі, геологорозвідки, їхньої 

організації, виробничої та організаційної структури 

управління. 

 

+ + + +   +  

Структура курсу:   Самостійна робота студентів. 

 
Схема формування оцінки: 

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: Результати навчальної 
діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Схема формування оцінки:  

 

 Критерії оцінювання 
Кількість 

балів 

 Оцінювання самостійної підготовки до науково-дослідницької практики 10 

1. Оцінювання практики керівником від бази практики  15 

2. 
Повнота звіту про проходження практики (відповідно до програми 

практики) та своєчасність його подання для захисту на кафедрі 
15 

3. 

Наявність у звіті опрацьованих та узагальнених практичних матеріалів, 

які є основою майбутніх наукових досліджень та  кваліфікаційної роботи 

магістра, якість оформлення звіту 

20 

4. Захист студентом звіту практики   40 

 Разом 100 



Студент не допускається до диференційованого заліку за відсутності документів, 
що підтверджують проходження ним науково-дослідницької практики або за 
відсутності в документах завіреного печаткою бази практики висновку керівника від 
виробництва.  
 
Організація оцінювання: Контроль за результатами науково-дослідницької практики 
здійснюється на засіданні кафедри за результатами усного опитування з врахуванням: 
оцінки науковим керівником практики рівня самостійної теоретичної підготовки та 
якості звітних матеріалів; висновку керівника від бази практики; презентації 
геолого-геофізичних матеріалів, підготовлених для виконання подальших наукових 
досліджень та складання кваліфікаційної роботи магістра. 
  

Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
№ Назва теми Кількість годин 

Виробнича 

практика 

1 Опрацювання літературних джерел стосовно тематики 
об`єкту та предмету досліджень. 
 

30 

2 Визначення методології та методів дослідження на 
прикладі магістерської роботи. 

30 

3 Удосконалення знань про нові методики та методи 
досліджень при вирішенні завдань магістерської роботи. 
 

30 
 

4 Удосконалення знань щодо інтерпретації фактичного 
матеріалу та даних лабораторних досліджень 
 

20 

5 Підготовка звіту 40 

Всього: 150 

 
Загальний обсяг 150 год.

 
 

Виробнича практика – 150 год. 
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