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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: 
Знання дисциплін загального геологічного циклу, а також геології нафти і газу. 

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 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

 Усне 
опитування 

до 10% 

1.2 Сучасні методи наукових досліджень Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

1.3 Послідовність проведення наукових 
досліджень 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

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

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Робити обгрунтовані висновки і 
інтерпретації польових і 
лабораторних досліджень 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

2.3 Самостійно визначати 
послідовність і пріоритетність 
наукових досліджень 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 10% 



3.1 Вміти організувати наукові 
дослідження з тої чи іншої 
проблематики нафтогазової 
геології 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

4.1 Розуміння особистої 
відповідальності за організацію 
наукових досліджень та їх 
результати 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

Структура курсу:   Лекції, практичні заняття 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 заліку: 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.  

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання практичних 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 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  
№ Назва 

теми 

 Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна  

робота 

Змістовний модуль 1 

Наукові дослідження та їх роль в нафтогазовій геології 

1 Роль і місце наукових 

досліджень в суспільстві. 

 

2 

 

2 

 

8 



Структура наукових 

досліджень у світі та 

Україні. 

2 Ознайомлення з 

напрямками і основними 

завданнями наукових 

досліджень в нафтогазовій 

геології 

 

2 

 

 

 

2 

 

6 

3 Ознайомлення з 

установами, що займаються  

науковими дослідженнями 

у галузі нафтогазової 

геології 

 

 

 

2 

 

8 

4 Сучасна лабораторно-

аналітична база 

нафтогазової геології та 

основні напрямки її 

удосконалення 

 

2 

 

 

2 

 

7 

 Контрольна робота 1   1 

Змістовний модуль 2 

Структура наукових досліджень 

5 Вибір напрямку і тематики 

наукового дослідження 

 

 

 

2 

 

6 

6 Отримання вихідних даних, 

огляд попередніх 

досліджень, робота з 

фондами та 

опублікованими джерелами 

 

2 

 

 

2 

 

8 

7 Хід та послідовність 

наукових досліджень 

 

2 

 

 

2 

 

8 

8 Оформлення результатів 

наукових досліджень 

 

2 

 

 

2 

 

7 

        Контрольна робота 2   1 

 

Всього: 12 16 60 

 

 

Загальний обсяг 90 год. в тому числі: 

Лекції– 12  год.  

Консультації – 2 год,  

Практичні-16 год. 

Самостійна робота – 60 год.  
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ДОДАТОК 1 

до робочої  програми  навчальної  дисципліни: 

«Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією» 
 

галузь знань   10 Природничі науки 
спеціальність    103 Науки про Землю  
освітній рівень    Магістр 
освітня програма    Геологія нафти і газу 

     семестр    3 
     Кількість кредитів  
     ЕСТS   3 
     Кількість осіб                 7 

 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  
№ Назва 

теми 

 Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна  

робота 

Змістовний модуль 1 

Наукові дослідження та їх роль в нафтогазовій геології 

1 Роль і місце наукових 

досліджень в суспільстві. 

Структура наукових 

досліджень у світі та 

Україні. 

 

2/2* 

 

 

2/2* 

 

 

8/8* 

2 Ознайомлення з 

напрямками і основними 

завданнями наукових 

досліджень в нафтогазовій 

геології 

 

2 

 

 

 

2/2* 

 

 

6/8* 

3 Ознайомлення з 

установами, що займаються  

науковими дослідженнями 

у галузі нафтогазової 

геології 

 

 

 

2/2* 

 

 

8/8* 

4 Сучасна лабораторно-

аналітична база 

нафтогазової геології та 

основні напрямки її 

удосконалення 

 

2/2* 

 

 

 

2/2* 

 

7/8* 

 Контрольна робота 1   1/1* 

Контрольна робота 1  

Змістовний модуль 2 

Структура наукових досліджень 

5 Вибір напрямку і тематики 

наукового дослідження 

 

 

 

2/2* 

 

 

6/8* 

6 Отримання вихідних даних, 

огляд попередніх 

 

2/2* 

 

2/2* 

 

8/8* 



досліджень, робота з 

фондами та 

опублікованими джерелами 

  

7 Хід та послідовність 

наукових досліджень 

 

2 

 

 

2/2* 

 

 

8/8* 

8 Оформлення результатів 

наукових досліджень 

 

2/1* 

 

 

 

2/2* 

 

 

7/8* 

        Контрольна робота 2   1/1* 

 

Всього: 12/7* 16/16* 60/66* 

 

* - за індивідуальним графіком 

Тема для самостійного вивчення: Вибір напрямку і тематики наукового дослідження (на 

прикладі магістерської роботи) 

 

Загальний обсяг 90 год. в тому числі: 

Лекції– 12/7*  год.  

Консультації – 2/1* год,  

Практичні-16/16*год. 

Самостійна робота – 60/66*год.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 


