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Мета дисципліни – надання студентам знань щодо світового розподілу ресурсів 
вуглеводневої сировини, принципів нафтогазогеологічного районування територій, 
геологічної будови головних нафтогазоносних провінцій світу, типових родовищ нафти 
і газу.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
Знання фізичної та політичної карти світу, основ загальної, структурної, історичної 

геології, літології та геології нафти і газу. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Розглядається геологічна будова нафтогазоносних провінцій, а саме геолого-

структурне положення, стратиграфія, тектоніка, особливості осадового заповнення 
басейнів: нафтогазоматеринські породи, регіональні колектори і флюїдотриви, типи 
пасток, покладів і родовищ. Наводиться загальна економічна характеристика, 
характерні родовища та перспективи подальшого розвитку нафтогазовидобутку у 
різних регіонах світу. Показано, що найбільші ресурси вуглеводнів зосереджені в осадових 
породах платформних областей. Наведені матеріали дозволяють зрозуміти основні 
регіональні закономірності розміщення скупчень вуглеводнів, свідомо підходити до 
вибору еталонних об’єктів при використанні методу аналогій для прогнозування 
нафтогазоносності надр. 

 
Завдання (навчальні цілі):  

• ознайомити з принципами нафтогазогеологічного районування; 
• вивчити основні риси геологічної будови і характер нафтогазоносності 

континентів, континентальних окраїн і океанів; 
• визначити найважливіші закономірності розміщення значних скупчень 

вуглеводнів в надрах; 
• розглянути геологічну будову найбільших родовищ нафти і газу, 

розташованих у межах різних нафтогазогеологіних провінцій; 
• визначити найперспективніші напрями подальшого вивчення 

нафтогазоносності світу, включаючи нетрадиційні вуглеводні;. 
• набуття студентами методологічних знань, необхідних для аналізу 

матеріалів з геологічної будови і оцінки нафтогазоносності територій; 
• засвоєння студентами підходів для вивчення нафтогазоносності територій 

та обґрунтування перспективних напрямів досліджень у їх межах; 
• ознайомлення з технічними досягненнями, сучасними тенденціями у вивченні 

нафтогазоносності надр та розробці покладів вуглеводнів.  

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 риси геологічної будови та 
типи нафтогазоносних басейнів. 
Розподіл світових ресурсів 
вуглеводнів, країни OPEC та 
найбільші нафтогазовидобувні 
країни світу. 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5 % 

1.2 Нафтогазоносні провінції Східної 
Європи 

Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.3 Родовища Західного, Східного та Лекція, Письмова до 5% 



Південного регіонів України самостійне 
навчання 

робота 

1.4 Нафтогазові басейни Західної 
Європи, геологічну будову родовищ 
Північноморського басейну 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.5 Структурно-геологічне районування 
та нафтогазоносність Азії 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.6 Найбільші родовища нафти і газу 
Західного Сибіру 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.7 Геологічну будову та родовища 
нафти і газу Близькосхідного регіону 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.8 Нафтогазоносні провінції Африки, 
Австралії і Антарктиди 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.9 Геологічну будову і найважливіші 
родовища Північної Африки  

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.10 Нафтогазоносні провінції Південної 
Америки. Родовища Венесуели 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.11 Нафтогазоносність Північної 
Америки. Родовища Аляски та 
Мексиканської затоки. 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.12 Перспективи нафтогазоносності 
Арктики, Антарктики та Світового 
океану 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

2.1 Збирати та аналізувати матеріали 
щодо геологічної будови та 
нафтогазоносні територій. 
Складати аналітичні записки щодо 
перспективних напрямів подальших 
досліджень 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

3.1 Здатність вести дискусії на теми 
нафтогазоносності територій з 
геологами, геофізиками, 
економістами та представниками 
інших професій 

Лекція, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 10 % 

4.1 Розуміння особистої 
відповідальності за висновки та 
рекомендації, що стосуються 
перспективних напрямів вивчення 
нафтогазоносності конкретних 
територій 

Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

 

Структура курсу: лекційні та практичні заняття і самостійна робота студентів. 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 



1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з принципів нафтогазогеологічного районування та 

нафтогазоносних провінцій Східної Європи – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 
2) Контрольна робота з нафтогазоносності континентів та континентальних окраїн –

10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 
4) Оцінка за виконання практичних завдань – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали). 

  

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту1: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. 

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. 

 

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.2 
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 
оцінки за курс.  
 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 5 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 іспиту. 

 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

п/п Назва  теми 
Кількість годин 

лекції практичні Самостійна 
робота 

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.  

                                           



Частина 1. Нафтогазоносні провінції Східної Європи та України 

1 

Вступ. Закономірності розміщення вуглеводнів у 
земній корі. 

Тема 1. Принципи нафтогазогеологічного 
районування територій. 

4 1 15 

2 Тема 2. Нафтогазоносні провінції Східної Європи  6 2 10 
3 Тема 3. Нафтогазоносні регіони України 4 1 10 
 Контрольна робота 1    

Частина 2. Нафтогазоносні провінції і області континентів і континентальних окраїн.  
4 Тема 4. Нафтогазоносні провінції Західної Європи  4 2 10 
5 Тема 5. Нафтогазоносні провінції Азії  4 2 10 

6 Тема 6. Нафтогазоносні провінції Африки і 
Австралії  4 1 10 

7 Тема 7. Нафтогазоносні провінції Північної і 
Південної Америки та Антарктиди 4 1 10 

 Контрольна робота 2    
 ВСЬОГО 30 103 75 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 120 год. 4, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Практичні заняття - 10 год. 
Консультації - 5 год. 
Самостійна робота - 75 год. 

 
 

3 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 

4 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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5 В тому числі Інтернет ресурси 
 

                                           



ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Геологічна будова та типи нафтогазоносних басейнів. 
2. Нафтогазоматеринські породи, регіональні колектори і покришки. 
3. Нафтогазогеологічне районування. Нафтогазогеологічні провінції, області 

райони. 
4. Східна Європа: геологічна будова та нафтогазоносність. 
5. Волго-Уральська провінція. 
6. Родовища російської частини Арктичного шельфу. Штокманівське родовище. 
7. Родовища Прикаспію і Передкавказзя. 
8. Дніпровсько-Донецька і Прип’ятська нафтогазоносні області. 
9. Нафта і газ Західного регіону України. 
10. Перспективи нафтогазоносності Південного регіону України. 
11. Родовища української частини Чорноморського шельфу 
12. Нетрадиційні вуглеводні в Україні. 
13. Геологічна будова і нафтогазоносні провінції Західної Європи. 
14. Родовища нафти і газу Північного моря. 
15. Нафтогазоносність Альпійської Європи. 
16. Геологічні структури і нафтогазоносність Північної Азії. 
17. Нафтогазові родовища Західного Сибіру. 
18. Нафтогазоносність Сибірської платформи. 
19. Родовища Східного Середземномор'я.  
20. Геологічна будова Південно-Західної Азії. 
21. Родовища Близькосхідного регіону. 
22. Нафтогазоносність Іраку. 
23. Родовища нафти і газу Ірану. 
24. Геологічні структури і нафтогазоносність Центральної Азії. 
25. Родовища вуглеводнів Китаю.  
26. Структурно-геологічне районування і нафтогазоносність Південно-Східної Азії. 
27. Західнотихоокеанський шельф та родовища нафти і газу. Білий Тигр. 
28. Сруктурно-геологічне районування і нафтогазоносність Північної Америки 
29. Нафтогазоносність Мексиканської западини. 
30. Нафта і газ Аляски та Канадського Арктичного архіпелагу. 
31. Геологічні структури і нафтогазоносні провінції Південної та Центральної 

Америки. 
32. Нафта і газ Венесуели. 
33. Нафтогазоносні провінції Австралії Нової Зеландії. 
34. Нафтогазоносність країн Північної Африки. 
35. Нафтові родовища Нігерії. 
36. Нафтогазоносність Світового океану. 
37. Нафта і газ Антарктиди. 
38. Проблеми освоєння нафтогазоносних басейнів Арктики і Антарктики. 
39.  Геологічна історія басейнів седиментації та нафтогазоносність. 
40. Світові ресурси нетрадиційні вуглеводні, їх локалізація та проблеми освоєння. 


	з навчальної  роботи
	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	Нафтогазоносні провінції світу
	КИЇВ – 2017



