
Додаток 1 до робочої програми навчальної дисципліни 

«Нафтогазові родовища та підземні сховища 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 «зараховано», «не зараховано». 

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. Основні завдання дисципліни, терміни і поняття  (2 год). 

2. Утворення покладів і родовищ нафти і газу (4 год). 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК РОБОТИ 

№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1: Основні завдання дисципліни, терміни і поняття 

1 25.01.2018, 13.00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 

2 25.01.2018-28.01.2018 Опрацювання студентами матеріалів за темою 1 

3 29.01.2018, 12.00-13.30 Консультація лектором студентів за темою 1 

4 30.01.2018-02.02.2018 Написання рефератів за темою 1 

5 05.02.2018, 12.00 - Перевірка рефератів за темою 1 

 06.02.2018, 12.00 Ознайомлення студентів із результатами перевірки 

Тема 2: Утворення покладів і родовищ нафти і газу 

6 07.02.2018, 12.00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 

7 07.02.2018-13.02.2018 Опрацювання студентами матеріалів за темою 2 

8 14.02.2018, 12.00-13.30 Консультація лектором студентів за темою 2 

9 15.02.2018-21.02.2018 Написання рефератів за темою 2 

10 22.02.2018, 12.00- Перевірка рефератів за темою 2 

11 26.02.2018, 12.00 Ознайомлення студентів з результатами перевірки 

 

 

Тема 1: Основні завдання дисципліни, терміни і поняття 

Визначення понять: поклад нафти і газу, родовище нафти і газу, нафтогазоносна 

світа, пастка, колектор, породи покришки та флюїдоупори, природний резервуар нафти і 

газу, пористість, проникність, загальна та ефективна пористість, підземне сховище газу. 
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Завдання для засвоєння теми 1: 

1. Знати основні терміни і поняття нафтогазової геології 

2. Засвоїти особливості будови порід-колеторів, флюїдоупорів та покришок. 

3. Вміти схематично зображати певні типи пасток 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. 36-59. 

2. Світлицький В.М., Стельмах О.Р., Світлицька І.В. Геологічні основи та 

теорія пошуків і розвідки родовищ нафти і газу: Начальний посібник. – 

Київ: “Інтерпрес” ЛТД. – 2010. – С. 240-254.  

 

 

Тема 2: Утворення покладів і родовищ нафти і газу 

Розкриваються питання міграції вуглеводнів з материнських порід до порід-

колекторів та локалізації їх в пастках. Приділяється увага основним формам міграції 

вуглеводнів, розглядається послідовність заповнення пасток вуглеводнями залежно від 

первинного фазового складу вуглеводнів у системі. 

 

Завдання для засвоєння теми 2: 

1. Знати основні форми первинної та вторинної міграції вуглеводнів.  

2. Засвоїти особливості накопичення покладів вуглеводнів в різних типах 

пасток. 

3. Вміти схематично зображати одно- та багатопокладні родовища нафти і газу 

з різними типами пасток. 

 

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. 36-82. 

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

родовищ вуглеводнів (на прикладі вуглеводневого потенціалу палеозойських 

басейнів світу).- Київ-Чернівці.-  «Букрек».- 2012.- С. 23-39. 

3. Світлицький В.М., Стельмах О.Р., Світлицька І.В. Геологічні основи та теорія 

пошуків і родовищ нафти і газу.- К.- «Інтерпрес ЛТД».- 2010.- С. 215-256. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

2. Гусейнов А.Р.О. 

3. Еййубов С.М.О. 

4. Ібрагімов К.Г.О. 

5. Халіфа Д. 

 


