
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  РРООЗЗРРООББККИИ  ННААФФТТООГГААЗЗООВВИИХХ  РРООДДООВВИИЩЩ  
 
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: 
Тема 2. Склад і властивості нафт, конденсатів і природних газів. ППллаассттооввіі  ффллююїїддии  вв  

ттееррммооббааррииччнниихх  ууммоовваахх  (14 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 12.02.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 

Тема 2. Склад і властивості нафт, конденсатів і природних газів. ППллаассттооввіі  ффллююїїддии  вв  

ттееррммооббааррииччнниихх  ууммоовваахх.. 
1.  12.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів та завдання №1 за темою 2 
2.  13.02.2018 – 14.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
3.  15.01.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 2 
4.  16.02.2018, 12:00 - Виконання студентом завдання за темою 2 
5.  19.02.2018, 12:00 – Перевірка лектором теоретичного завдання № 1 студентів за 
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20.02.2018, 12:00 темою 2. Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 
6.  21.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів та завдання №2 за темою 2 
7.  22.02.2018 – 16.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
8.  23.02.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 2 
9.  26.02.2018, 12:00 - 

27.02.2018, 12:00 - 
Виконання студентом завдання за темою 2 

10.  28.02.2018, 12:00 –  Перевірка лектором теоретичного завдання № 2 студентів за 
темою 2. Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 2. Склад і властивості нафт, конденсатів і природних газів. ППллаассттооввіі  ффллююїїддии  вв  

ттееррммооббааррииччнниихх  ууммоовваахх..  

 

Тема 2. Склад і властивості нафт, конденсатів і природних газів. ППллаассттооввіі  ффллююїїддии  вв  

ттееррммооббааррииччнниихх  ууммоовваахх..  

Нафта і газ за хімічним складом є дуже складними сумішами вуглеводнів, властивості 

яких у пластових умовах значно відрізняються від властивостей, визначених по зразках цих 

вуглеводнів, відібраних на денній поверхні. 

Слід врахувати, що в процесі розробки нафтових і газових покладів у міру відбору 

флюїдів з продуктивних пластів,  пластовий тиск знижується, в наслідок чого відбувається 

зміна властивостей вуглеводнів, котрі залишилися у пласті. Тож для розуміння явищ, що 

відбуваються в надрах, необхідно вивчати не тільки властивості нафтовміщуючих порід, але і 

фізичні властивості рідин і газів, що містяться в них. 

 Завдання № 1 для засвоєння за темою 2: 
1. Загальні відомості про вуглеводневий (нафтовий) газ. 

2. Фізико-хімічні властивості горючих газів і супутніх негорючих компонентів. 

3. Відхилення властивостей та поведінки вуглеводневих газів від законів для ідеальних 

газів. 

Джерела для засвоєння теми 2: 
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. 

Завдання № 2 для засвоєння за темою 2: 
1. Загальні відомості про нафту і газовий конденсат. 

2. Фізико-хімічні властивості нафт і газового конденсату. 

3. Властивості нафти і газового конденсату в пластових умовах 

Джерела для засвоєння теми 2: 
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. 
 

Для студентів 
 

галузь знань   Природничі науки 
спеціальність    103 Науки про Землю 
освітній рівень   Бакалавр 
освітня програма   Геологія 
спеціалізація   Геологія, Геологія нафти і газу 
курс     4 
семестр    8 
вид дисципліни   Вибіркова 
 

 
Група «Геологія нафти і газу»: 
 

1 Алізаде Назрін Вахіб кизи 

2 Браславський Сергій Віталійович 

3 Горожанкіна Аліса Сергіївна 

4 Гуменюк Павло Сергійович 

5 Єгорова Олена Петрівна 

6 Запека Денис Сергійович  

7 Копоть Владислав Вікторович 

8 Кречун Марія Анатоліївна 

9 Леоненко Анна Ігорівна 

10 Мішаков Лев Сергійович 

11 Полейко Руслана Русланівна 

12 Проявко Олександр Олександрович 

13 Самойленко Станіслав Анатолійович 

14 Сморкалова Олена Ігорівна 

15 Ткаченко Юлія Олегівна 

16 Черепашенко Наталія Володимирівна 

17 Юхімець Діана Артурівна 

 


