
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ГГЕЕООЛЛООГГІІЧЧННІІ  ООССННООВВИИ  РРООЗЗРРООББККИИ  РРООДДООВВИИЩЩ  ВВУУГГЛЛЕЕВВООДДННІІВВ  
 
Викладач-лектор: проф. Карпенко О.М. (електронна пошта – karpenko.geol@gmail.com) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні-лютому за допомогою електронних засобів (web-ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. 

Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. В визначений 

лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 

за кожною з тем в режимі on-line за допомогою Skype (web-ресурсу Google Class або за 

допомогою пошти). Після кожної теми студент має виконати завдання отримане від 

викладача згідно графіку, яке буде доступне на web-ресурсі Google Class. Завдання буде 

представляти собою невелике практичне завдання (запрограмувати завдання надане 

викладачем) та одне теоретичне питання в рамках теми для вивчення. Для підтвердження 

виконання завдання студенти мають додатково надіслати відповіді лектору проф. Карпенку 
О.М. на електронну пошту karpenko.geol@gmail.com не пізніше визначеного графіком 

терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не 

зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно представити робочий програмний 

код та відповісти на теоретичне питання. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у 

нього є час до 28 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не 

зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання 

відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 

теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 8 балів. 

Вона включає в себе 2 теоретичних питання (4 бали кожне) з проблематики, винесеної 

на самостійну роботу. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 

 повнота розкриття питання     3 бали; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на другому занятті з курсу у березні 2018 р. Її 

тривалість – 1 академічна година.  
 

Тема для самостійного навчання: 
1. Тема 1  Вступ. Задач нафтогазопромислової геології ( 6 год.). 

2. Тема 2.  Природні колектори нафти і газу. Їхні фізичні та промислові 

характеристики  (6 год.). 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1 Вступ. Задач нафтогазопромислової геології. 
Тема 2.  Природні колектори нафти і газу. Їхні фізичні та промислові характеристики. 

1.  24.01.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів та завдання за темою 1 
2.  25.01.2018 – 26.01.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3.  29.01.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 1 
4.  30.01.2018, 12:00 - 

02.02.2018, 12:00 - 
Виконання студентом завдання за темою 1 
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5.  05.02.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 1 
6.  06.01.2018, 12:00 - 

08.02.2018, 12:00 - 
Виконання студентом завдання за темою 1 

7.  9.02.2018, 12:00 – 
12.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором теоретичного завдання студентів за темою 
1. Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

8.  13.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів та завдання за темою 2 
9.  14.02.2018 – 15.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
10.  16.02.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 2 
11.  19.02.2018, 12:00 - 

21.02.2018, 12:00 - 
Виконання студентом завдання за темою 2 

12.  23.02.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 2 
13.  26.02.2018, 12:00 -  Виконання студентом завдання за темою 2 
14.  27.02.2018, 12:00 - 

28.02.2018, 12:00 –  
Перевірка лектором теоретичного завдання студентів за темою 
2. Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 

Тема 1  Вступ. Задач нафтогазопромислової геології 

Головні завдання нафтогазопромислової геології – із застосуванням геологічних та 
геофізичних методів та засобів виконувати контроль за станом розробки родовищ 
вуглеводнів; планування та обґрунтування заходів та способів інтенсифікації роботи 
пластів і покладів нафти і газу, екологічного моніторингу під час буріння свердловин, 
розробки родовищ та видобування вуглеводнів. 

Завдання для засвоєння за темою 1: 
1. Головні задачі нафтогазопромислової геології при контролі за станом розробки 

родовищ вуглеводнів. 

2. Нафтогазопромислова геологія як наука. Основні періоди її розвитку. Зв'язок 

нафтогазопромислової геології з іншими науками.. Методи, засоби отримання 

інформації та її комплексного аналізу. Обов'язки нафтогазопромислового геолога. 

3. Методи вивчення геологічної будови покладів вуглеводнів.  

Джерела для засвоєння теми 1: 
1. Мстиславская Л.П, Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового 

производства. Учебное пособие. –М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2005. – 276 с. 

2. Іванишин В.С. Нафтогазопромислова геологія. – Львів: УкрДГРІ, 2004.   - 648 с. 

3. Орлов О.О., Євдощук М.І., Омельченко В.Г., Трубенко О.М., Чорний М.І. 

Нафтогазопромислова геологія. – К.: Наук. думка, 2005. – 432 с. 

4. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. – 

Уфа:Дизайнполиграфсервис, 2001 – 544 с. 

5. Пулькина Н. Э., Зимина С.В. Геологические основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений. – Томск:  ТПИ, 2011. – 203 с.  

6. Крылов Н.А. Введение в нефтегазовую ресурсологию. – М.: «Газпром» - ВНИИГаз, 

2009. -100с. 

7. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти. – М.:Недра, 1989. -245 с. 

Тема 2.  Природні колектори нафти і газу. Їхні фізичні та промислові характеристики. 

Колекторські характеристики – здатність гірських порід порід пропускати через себе 

рідкі й газоподібні флюїди та акумулювати їх у пустотному просторі. Основні параметри: 

проникність, ємність, флюїдонасиченість. Проникність гірської породи – найбільш важливий 

параметр колектора, що визначає потенційну можливість вилучення з породи нафти й газу. 

Породи, здатні при гідростатичних тисках пропускати рідкі й газоподібні флюїди через 

сполучені порожнечі, називають проникними. Швидкість і напрямок руху флюїду зв’язані c 

особливостями геометрії порового простору колектора, a також – з фізико-хімічними 



властивостями флюїду.  

Завдання для засвоєння за темою 2: 
1. Природні колектори нафти і газу. Пористість і проникність, їх формування, 

взаємозв'язок. Коефіцієнти повної та відкритої пористості. Статична і динамічна 

корисні ємності. 

2. Структура порового простору та фільтраційні властивості порід. Класифікація порід-

колекторів за типами пустот; геологічні умови їх поширення. Основні типи тріщинних 

колекторів, їх значення. Тріщинні пористість і проникність. Аналіз промислових 

даних при вивченні складнопобудованих колекторів. 

 
Джерела для засвоєння теми 2: 
 

1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Справочник геофизика. – 

М.: Недра, 1984,  –456 с. 

2. Добрынин В.М., Вельденштейн Ю.Ю., Кожевников Д.А.  Петрофизика. – М.: Недра, 

1991. – 368 с. 

3. Кобранова В.М.  Петрофизика. – М.: Недра, 1986. – 392 с. 

4. Виноградов В.Г., Дахнов А.В., Пацевич С.Л., Практикум по петрофизике.  Учебное  

пособие  для   ВУЗов.– М.: Наука, 1990.  –227 с. 

5. Кобранова В.М., Пацевич С.Л., Дахнов А.В., Извеков Б.И. Руководство к  

лабораторным  работам  по  курсу  «Петрофизика». – М.: Недра, 1982. – 216 с. 

6. Джеббар Тиабб, Эрл Ч. Доналдсон. Петрофизика. Теория и практика изучения 

коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов.  – М.: ООО «Премиум 

инжиниринг», 2009. – 868 с. 

 
 
 

Для студентів 
 

галузь знань   Природничі науки 
спеціальність    103 Науки про Землю 
освітній рівень   Магістр 
освітня програма   Геологія нафти і газу 
спеціалізація    
курс     І 
семестр    2 
вид дисципліни   Обов'язкова 
 

Група «Геологія нафти і газу»: 

 

1 Лопушанська Ірина Миколаївна 

2 Соляник Артур Дмитрович 

3 Демченко Микола Андрійович 

4 Трутень Дмитро Вікторович 

5 Пєшков Микита Петрович 

6 Буднік Іван Валетинович 

7 Рудник Богдан Олександрович 

8 Самойленко Юлія Петрівна 

9 Мельник Максим Сергійович 

 



Група «Геологія нафти і газу» (іноземні студенти): 

 

1 Ібрагімов Камран Галемдар огли 

2 Білхасан Хамзах Саліх Ельсунусі 

3 Діаелдін Хассан Салем Халіфа 

4 Гусейнов Аріф Рафаіл огли (Гусенов Ариф Рафаил оглы) 

5 Еюбов Сабір Мустафа огли (Эюбов Сабир Мустофа оглы) 

 


