
Додаток 1 до робочої програми навчальної дисципліни 

«Літологія резервуарів нафти і газу» 

 

Викладач-лектор: проф. Нестеровський В.А.(e-mail: 

v.nesterovski@univ.net.ua, v.nesterovski@ukr.net) 

 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 

критерії оцінювання 

 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами у січні-лютому 

здійснюється за допомогою електронної пошти.  

 

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

роботи. Під час роботи студенти мають засвоїти запропоновані теми на базовому рівні. У 

визначений лектором час, згідно графіку студенти мають можливість проконсультуватися 

з викладачем за допомогою електронної пошти та вайберу (097-801-05-95). На кожну з тем 

студенти забов`язані написати реферати та вислати на вказану електронну адресу не 

пізніше визначеного графіком терміну. 

Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зарах», «не зарах». Щоб 

отримати оцінку зараховано треба в рефераті повністю розкрити зміст теми. Якщо студент 

отримає оцінку не зараховано, у нього є час до 28 лютого переробити завдання та 

надіслати викладачу повторно. Кожна робота оцінюється максимум у 10 балів. 

 

Теми для самостійного навчання: 

1. Природні резервуари нафти і газу. Класифікація природних резервуарів нафти і 

газу. Основні елементи природних резервуарів нафти і газу (2 год). 

2. Утворення нафтогазових резервуарів та просторово-часові закономірності їх 

розміщення в осадових басейнах (4 год). 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК РОБОТИ 

№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1: Природні резервуари нафти і газу. Класифікація природних резервуарів 

нафти і газу. Основні елементи природних резервуарів нафти і газу 

1 25.01.2018, 12.00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 

2 25.01.2018-31.01.2018 Опрацювання студентами матеріалів за темою 1 

3 01.02.2018, 12.00-13.30 Консультація лектором студентів за темою 1 

4 01.02.2018-08.02.2018 Написання рефератів за темою 1 

5 09.02.2018, 12.00 - Перевірка рефератів за темою 1 

 12.02.2018, 12.00 Ознайомлення студентів із результатами перевірки 

Тема 2: Утворення нафтогазових резервуарів та просторово-часові закономірності їх 

розміщення в осадових басейнах 

6 13.02.2018, 12.00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 

7 13.02.2018-18.02.2018 Опрацювання студентами матеріалів за темою 2 

8 18.02.2018, 12.00-13.30 Консультація лектором студентів за темою 2 

9 20.02.2018-25.02.2018 Написання рефератів за темою 2 

10 26.02.2018, 12.00- Перевірка рефератів за темою 2 

11 27.02.2018, 12.00 Ознайомлення студентів з результатами перевірки 
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Тема 1: Природні резервуари нафти і газу. Класифікація природних 

резервуарів нафти і газу. Основні елементи природних резервуарів нафти і газу. 

Природним резервуаром нафти і газу називається природне тіло певної форми, у 

всьому об`ємі якого відбувається циркуляція флюїдів та їх диференціація з виділенням 

скупчень нафти і (або) газу в певних місцях – пастках. Виділяється 3 крупних групи 

природних резервуарів – пластові, масивні і літологічно обмежені з усіх боків. Природні 

резервуари, існування яких обумовлено співвідношенням колектору з непроникними 

породами, характеризується:  

 типом колектора; 

 ємністю; 

 гідродинамічними особливостями; 

 пластовою енергією; 

 морфологією; 

 умовами залягання. 

В природних резервуарах нафти і газу виділяється 6 основних елементів: 

 дзеркало пластової води; 

 висота природного резервуару нафти і газу; 

 непромислова пастка; 

 промислова пастка; 

 перехідна зона між промисловим покладом і пластовою водою; 

 точка просочування нафти і газу. 

 

Завдання для засвоєння теми 1: 

1. Знати принципову будову природних резервуарів нафти і газу. 

2. Засвоїти особливості будови пластових, масивних та літологічно обмежених 

з усіх боків природних резервуарів. 

3. Вміти визначати для конкретних типів природних резервуарів їх основні 

елементи. 

4. Вміти схематично зображати певні типи природних резервуарів нафти і газу. 

 

Джерела для засвоєння теми 1: 

 

1. Горючі корисні копалини України. Підручник. Михайлов В.А., Курило М.В., 

Омельченко В.Г. та ін. – К.: КНТ, 2010. – С. 14-82. 

2. Геология и геохимия нефти и газа. Учебник. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., 

Соколов Б.А., Хаин В.Е.- М.- 2012.- С. 241-255. 

 

 

Тема 2: Утворення нафтогазових резервуарів та просторово-часові 

закономірності їх розміщення в осадових басейнах. 

 

Розкриваються природні чинники та процеси, що впливають на утворення 

природних резервуарів нафти і газу: 

 структурно-тектонічні; 

 літологічні; 

 геологічні. 

Поняття про нафтоматеринські світи та концепції нафто-газоутворення. Основні 

закономірності розміщення нафтогазових резервуарів в осадових формаціях світу. 

 

 



Завдання для засвоєння теми 2: 

1. Знати основні чинники та процеси, що впливають на формування природних 

резервуарів нафти і газу. 

2. Засвоїти роль структурно-тектонічних чинників формування природних 

резервуарів нафти і газу. 

3. Знати літологічні критерії формування нафтогазових резервуарів. 

4. Засвоїти геологічні чинники, що впливають на просторово-часові 

закономірності розміщення нафтогазових резервуарів в осадових басейнах 

світу. 

 

Джерела для засвоєння теми 2: 

 

1. Горючі корисні копалини України. Підручник. Михайлов В.А., Курило М.В., 

Омельченко В.Г. та ін. – К.: КНТ, 2010. – С. 60-88. 

2. Геология и геохимия нефти и газа. Учебник. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., 

Соколов Б.А., Хаин В.Е.- М.- 2012.- С. 172-188. 

3. Дж. Хант. Геохимия и геология нефти и газа. – М.- «Мир».- 1982.- С. 94-413. 

4. Старосельський Є.М., Рудько Г.І. Закономірності формування та розподіл 

родовищ вуглеводнів (на прикладі вуглеводневого потенціалу палеозойських басейнів 

світу).- Київ-Чернівці.-  «Букрек».- 2012.- 326с. 

Для студентів 

галузь знань             Природничі науки 

спеціальність     Науки про Землю  

освітній рівень       Магістр 

освітня програма             Геологія нафти і газу 

спеціалізація                     Геологія, пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів   

    (вид  дисципліни              Обов`язкова 

     семестр                             2 

 

1. Буднік І.В. 

2. Демченко М.А. 

3. Лопушанська І.М. 

4. Мельник М.С. 

5. Пешков М.П. 

6. Рудник Б.О. 

7. Самойленко Ю.П. 

8. Соляник А.Д. 

9. Трутень Д.В 

Іноземні студенти 

1. Білхасан Х.С.Е.                    4. Ібрагімов К.Г.О. 

2. Гусейнов А.Р.О.                    5. Халіфа Д. 

3. Еййубов С.М.О. 


