
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ 

 
Викладач-лектор: проф. Огар В.В. (електронна пошта: victor_ogar@knu.ua). 
 
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 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 
теоретичні питання і практичну роботу в рамках двох тем. Для підтвердження виконання 
завдання студенти мають додатково надіслати відповіді лектору Огарю В.В. на електронну 
пошту victor_ogar@knu.ua, 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 3 теоретичних питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної 
на самостійну роботу, та одне практичне завдання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
• повнота розкриття питання     1 бал; 
• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 
2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 
Теми для самостійного навчання: 

1. Концепції генезису вуглеводнів (2 год). 
2. Базові терміни та поняття геології нафти і газу (3 год). 

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

Тема 1.  Концепції генезису вуглеводнів  
1.  12.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2.  12.02.2018 – 15.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3.  15.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 1 
4.  15.02.2018, 14:00 - 

17.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 1 

5.  19.02.2018, 12:00 - 
20.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема  2. Базові терміни та поняття геології нафти і газу  



6.  21.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 
7.  21.02.2018 – 26.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
8.  23.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 2 
9.  21.02.2018, 14:00 - 

27.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

10.  27.02.2018, 12:00 – 
28.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 

Тема 1. Концепції генезису вуглеводнів. 

Походження вуглеводів - основна проблема геології нафти і газу. Основні положення біогенної 
концепції. Органічна речовина і її генетичні типи. Початок генерації вуглеводнів. «Нафтове» і 
«газове» вікна. Генерація, міграція, акумуляція вуглеводнів. Вертикальна та латеральна 
міграція. Абіогенні концепції. Глибинні вуглеводні. Ізотопний склад вуглецю. Абіогенний 
синтез нафти. Синтетичні біогенно-абіогенні концепції.  

Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. Вивчити типи органічної речовини і умови їх формування. 
2. Засвоїти поняття кероген і його типи. 
3. Ознайомитись з доказами існування абіогенних вуглеводнів. 
4. Вивчити типи вуглеводнів  за фазовим складом.  
5. Засвоїти параметри «нафтового» і «газового» вікон. 
6. З’ясувати шляхи і напрямки міграції вуглеводнів. 
7. Ознайомитись з абіогенним синтезом нафти і можливими каталізаторами. 
8. Ознайомитись з синтетичними концепціями. 
9. Навести докази біогенного і абіогенного походження вуглеводнів. 

 
Джерела для засвоєння теми 1: 

1. Исаев Г.Д. О концепциях нефтеобразования // Вест. Томск. гос. ун-та. - 2009. -№ 323. - С. 
374-378. 

2. Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти [Пер с англ.]. М.: Мир, 1981. -501 
с.  

3. Хант Дж. Гехимия и геология нефти [Пер. с англ.] – М.: Мир, 1982. – 704 с. 
4. Glasby G.P. Abiogenic Origin of Hydrocarbons: An Historical Overview // Resource Geology. – 

2006. - Vol. 56. - No. 1. – P. 85–98.  
 

 

Тема 2. Базові терміни та поняття геології нафти і газу. 

Геологія нафти і газу (Petroleum geology) оперує власними термінами і поняттями, що 
склалися за тривалий період нафтогазової сфери. Успішна діяльність у нафтогазовій сфері 
неможлива без розуміння не тільки українських та російських, а й англомовних термінів 
нафтової геології.  

Так само необхідно знати основні умовні знаки, що застосовуються при складанні графічних 
матеріалів в геології нафти і газу (структурних планів і карт, карт ізопахіт, геологічних та 
геолого-геофізичних розрізів та ін.). Це вкрай необхідно не тільки для успішного сприйняття, а 
й побудови картографічних матеріалів.  

 

Завдання для засвоєння за темою 2: 

1. Вивчити типи вуглеводнів за фазовим станом. 



2. Засвоїти властивості колекторів. 
3. Ознайомитися із покришками. 
4. Вивчити класифікації колекторів і покришок. 
5. Ознайомитися із природними резервуарами і пастками вуглеводнів. 
6. Вивчити типи пасток. 
7. Засвоїти поняття покладу і родовища. 
8. Вивчити параметри покладу. 
9. Ознайомитися із основними типами покладів. 
10. Класифікації родовищ вуглеводнів.  
11. Умовні знаки для літологічних типів порід та типів свердловин. 

 
Джерела для засвоєння теми 2: 

1. Краткий словарь по геологии нефти и газа, нефтегазопромысловому делу / В.О. Соловьев, 
И.М. Фык, С.В. Кривуля и др. –Х.: НТУ «ХПИ», 2013. -_172 с. 

2. Серикбай И. Английский в нефтегазовой промышленности : Пособие для самообразования. 
– Алматы, 2004.- 142 с.  

3. Тимофеев В.А. Каталог условных знаков для составления картографической 
документации при поисках, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. – 
М. : ФО «Квант», 1996. - 194 с. 



 
Для студентів 

 
галузь знань   Природничі науки 
напрям підготовки  6.040103  «Геологія»  
освітній рівень   Бакалавр 
освітня програма   Геологія 
спеціалізація   Геологія нафти і газу 
курс     Вибіркова 
семестр    8 
вид дисципліни   Вибіркова 
 
№ 
п/п 

Прiзвище, iм'я, по-батьковi 

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 

 


