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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: 

 Студент повинен мати базові знання з наук природничого циклу. 

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. 
Досягнення вказаних навчальних цілей сприятиме набуттю студентами наступних 
загальних та фахових компетентностей:  
- Здатність навчатися сприймати набуті знання у сфері нафтогазової геології та 

інтегрувати їх з уже наявними. 
- Здатність застосовувати та ефективно використовувати отриману геолого-

геофізичну інформацію в практичній та дослідницькій діяльності. 
- Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до 

системного мислення. 
- Здатність здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з різних 

джерел. 
- Бути орієнтованим на безпеку. 
- Здатність до гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти і 

розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 
усталених наукових концепцій. 

- Мати науково-дослідницькі навички. 
- Відповідальність за якість виконуваної роботи. 
- Здатність використовувати геохімічні закономірності в складі вуглеводневих 

комплексів в практичній діяльності; 
- Здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та узагальнювати 

результати проведення геологорозвідувального процесу. 
- Здатність використовувати знання й уміння для організації та проведення 

наукових досліджень. 
- Уміння виконувати геологічне моделювання нафтогазоносності територій на 

різних ієрархічних рівнях.. 
- Використання відповідної термінології та форм вираження у професійній 

діяльності. 
- Здатність виконувати екологічні оцінки проектів з використання надр. 

 

Результати навчання:  
Результат навчання Форма/Методи Форма/ Відсоток у 



(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Основні теоретичні і прикладні 
аспекти нафтогазової геології при 
комплексному дослідженні 
нафтогазоносних територій 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

 Усне 
опитування 

до 10% 

1.2 Сучасні методи наукових 
досліджень, їх організація та сучасні 
методи обробки геологічної 
інформації.  

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.3 Послідовність проведення наукових 
досліджень та дотримання техніки 
безпеки при їх проведенні 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4. Нормативно-правові акти та 
довідкові матеріали, чинні 
стандарти і технічні умови, 
інструкції та інші нормативно-
розпорядчі документи професійній 
діяльності 

Самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

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

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

2.2 Використовувати з практичною 
метою данні про геохімічний склад 
нафти і газу у межах родовища 
(регіону)  

Самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

2.3 Аналізувати результати наукових 
лабораторних та польових 
досліджень та робити обгрунтовні 
висновки.  

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

2.4 Самостійно визначати 
послідовність і пріоритетність 
наукових досліджень та організація 
їх послідовності 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

2.5 Обирати комплекс методів 
дослідження та володіти сучасними 
методами обробки геологічної 
інформації 

Лекція, практичне 
заняття 

Усне 
опитування 

до 10% 

3.1 Вміти проводити комплексні 
дослідження нафтогазового 
родовища чи регіону за 
літературними та фондовими 
матеріалами 

Самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

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

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

3.3 Вміти організовувати заходи з 
охорони праці, правильно та 
адекватно поводитися в 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 



надзвичайних ситуаціях 
4.1 Розуміння особистої 

відповідальності за організацію 
наукових досліджень та їх 
результати 

Лекція, практичне 
заняття 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

- Структура курсу:   Лекції, практичні заняття і самостійна робота студентів 

Результати  
навчання  

дисципліни 
  

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 

 Проводити комплексне дослідження 
нафтогазоносних територій  

    +     +   + 

Встановлювати геохімічні 
закономірності в складі нафт і 
природних горючих газів у межах 
родовища (регіону) та використання 
їх з практичною метою) 

     +        

Володіти сучасними методами 
обробки геологічної інформації, 
обрання методів дослідження та 
програмних продуктів для якісного 
представлення отриманої геологічної 
інформації  

 +   +    +     

Аналізувати та узагальнювати 
результати проведення 
геологорозвідувального процесу 

      +       

Аналізувати геологічну будову 
нафтових, газових чи 
газоконденсатних родовищ, 
встановлювати закономірності їх 
розміщення в межах окремих регіонів, 
геологічне обґрунтування створення 
підземного сховища газу. 

+     +    +    

Розробляти геологічні моделі 
нафтогазоносних об`єктів та 
оцінювати перспективи 
нафтогазоносності надр в межах 
окремих регіонів. 

+     +    +    

Організовувати заходи з охорони 
праці,  правильно та адекватно 
поводитися в надзвичайних 
ситуаціях. 

  +         + + 

Організовувати проведення наукових 
досліджень, впровадження сучасних 
підходів до організації вищої освіти в 
Україні, набуття необхідних 
педагогічних вмінь та навичок   

 +      +   +  + 

Застосовувати нормативно-правові    +          



- Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання (дисципліна розрахована на два семестри):  

Семестр 2 

1) Контрольна робота з тем: 1-4  – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 
2) Оцінка за виконання практичної роботи з дослідження колекторів –30 балів (рубіжна 

оцінка 18 балів) 
3) Усне опитування  – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

Підсумкове оцінювання у формі заліку максимальна оцінка 20 балів, (рубіжна оцінка 12 
балів.  

Студент не допускається до заліку, якщо під час 2 семестру набрав менше 48 балів.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

Семестр 3 

1) Контрольна робота з тем: 5-9  – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

2) Оцінка за виконання практичних робіт з проведення та оформлення результатів 
наукового дослідження – 50 балів (рубіжна оцінка 30 балів). 

Підсумкове оцінювання у формі заліку максимальна оцінка 20 балів, (рубіжна оцінка 12 
балів.  

Студент не допускається до заліку, якщо під час 3 семестру набрав менше 48 балів.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

  Змістовний модуль 1 

Контрольна 
робота 2 

Практична 
робота 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 30 12 60 

Максимум 30 50 20 100 

2 Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж двох 
семестрів як середньоарифметична сума балів, отриманих у 2 та 3 семестрах (балів за 
систематичну роботу впродовж семестрів та балів отриманих в результаті підсумкових 
оцінювань у формі заліків). 

акти та довідкові матеріали, чинні 
стандарти і технічні умови, інструкції 
та інші нормативно-розпорядчі 
документів професійній діяльності  

 Змістовний модуль 1 

Контрольна 
робота 1 

Практична 
робота 

Усне 
опитування 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 12 12 60 

Максимум 30 30 20 20 100 



 Змістовний 
модуль 1 

Змістовний 
модуль 2 

Загальна оцінка  
(ЗМ1 + ЗМ2)/2 

Мінімум 48 48 48 

Максимум 100 100 100 

Організація оцінювання:  

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає: виконання 
п’яти практичних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних 
знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем методи та 
засоби), усного опитування та проведення двох модульних контрольних робіт. 
Підсумкове оцінювання в кожному семестрі передбачає проведення проміжного у формі 
письмово-усного заліку. Загальна оцінка виставляється як середньоарифметична 
оцінка з підсумкових оцінок двох змістовних модулів. 

Шкала відповідності 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  
№ Назва 

теми 

 Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна  

робота 

Семестр 2. Змістовний модуль 1 
Наукові дослідження та їх роль в нафтогазовій геології 

1 Роль і місце наукових досліджень в 
суспільстві. Наукові дослідження у 
нафтогазової геології. 

4  10 

2 Ознайомлення з напрямками і 
основними завданнями наукових 
досліджень в нафтогазовій геології.  

 
2 
 

 
 

 
10 

3 Основні методи лабораторних 
досліджень і сучасні методи обробки 
результатів у  нафтогазовій геології та 
техніка безпеки при їх проведенні. 

 
8 
 

 
 

 
20 

4 Проведення самостійних наукових 
досліджень у геохімічному 
петрографічному та петрофізичному 
напрямках. 

 
 

 
8 

 
20 

 Контрольна робота 1 2   
 

Семестр 3. Змістовний модуль 2 
Структура наукових досліджень 

5 Організація проведення наукових 
досліджень. 

 
4 
 

 
 

 
 

6 Отримання вихідних даних, огляд 
попередніх досліджень, робота з 
фондами та опублікованими 
джерелами.  Аналіз та узагальнення 
отриманої інформації. 

 
6 
 

 
4 

 
20 



7 Аналіз результатів наукових 
досліджень, встановлювання 
закономірностей у межах родовища 
(регіону) та використання їх з 
практичною метою. 

4 6 20 

8 Представлення результатів 
лабораторних досліджень. 

 
4 
 

 
12 

 
40 

9 Оформлення результатів наукових 
досліджень 

 
4 
 

 
20 

 
60 

 Контрольна робота 2 2   
Всього: 40 50 200 

 
Теми для самостійного вивчення:  

1. Нормативно-правові акти та довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 
умови, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи професійної 
науково-дослідницької діяльності та лабораторних досліджень. 

2. Вибір напрямку і тематики наукового дослідження (на прикладі магістерської 
роботи) 

 
Загальний обсяг – 300 год., (90 – перший семестр, 210– другій семестр) в тому числі: 
Лекції – 40  год. (16 – перший семестр, 24 – другій семестр). 
Практичні заняття  – 50 год. (8 – перший семестр, 42 – другій семестр). 
Консультації – 10 год. (6 – перший семестр, 4 – другій семестр). 
Самостійна робота – 200 год. (60 – перший семестр, 140 – другій семестр). 
 



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:  
 

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. 
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