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1.1. ВСТУП 
 
Інтелектуальна власність є нормативною дисципліною для студентів всіх форм 


навчання і напрямів підготовки. 
Основні завдання підготовки полягають в тому, щоб закласти основи правових 


і економічних аспектів інтелектуальної власності. 
Дисципліна «Інтелектуальна власність» складається з двох основних розділів: 


«Авторське право і суміжні права», а також «Право промислової власності». 
Перший розділ, який у спеціальній літературі часто називають «літературна і 


художня власність», поділяється на два основних інститути – авторське право і сумі-
жні права. Авторське право об’єднує всі літературні й художні об’єкти творчої діяль-
ності. Суміжне – складається з таких об’єктів: виконання літературних, драматичних, 
музичних та інших творів; фонограми, відеограми; передачі (програми) організацій 
мовлення. Суміжні права є похідними і залежними від авторських. Тому вони тісно 
переплетені, охороняються одним законом і становлять один з елементів права інте-
лектуальної власності. 


Другий розділ також складається з двох елементів: «Патентне право» і «Засоби 
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг». До об’єктів патент-
ного права належать винаходи, корисні моделі й промислові зразки. До засобів інди-
відуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг за чинним законодавством 
України належать: торговельні марки, товарні знаки, фірмові найменування, геогра-
фічні зазначення тощо. 


У результаті вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» студенти повинні 
вміти: 
– визначити об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності; 
– підготувати первинні документи для оформлення прав на об’єкти інтелектуа-


льної власності; 
– провести патентні дослідження; 
– вибрати підходи до комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 
– вибрати підходи й методи для оцінки вартості прав інтелектуальної власності; 
– оцінювати характер порушення прав інтелектуальної власності, якщо такі є; 
знати: 
– визначення об’єктів інтелектуальної власності, характеристику об’єктів і 


суб’єктів права інтелектуальної власності; 
– історію права інтелектуальної власності; 
– способи і процедури правової охорони прав інтелектуальної власності; 
– основи економіки інтелектуальної власності; 
– основні способи захисту прав інтелектуальної власності; 
– систему міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності. 
Відомо, що вивчення дисципліни тільки за конспектами лекцій недостатньо. 


Засвоєння матеріалу може бути досягнуто на основі систематичної роботи з навчаль-
ною та нормативно-правовою літературою. Конспект полегшує розуміння і засвоєння 
матеріалу підручника. Він указує, що в підручнику є найважливішим і дає додаткову 
інформацію.  


Тому перед кожною лекцією рекомендується проглянути конспект попередньої 
лекції, а після того, як лектор закінчить викладання розділу дисципліни, варто проро-
бити його за конспектом та за підручником. У цьому випадку навчальна дисципліна 
засвоюється настільки глибоко, що перед контрольними заходами залишається лише 
закріпити знання. 
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1.2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання нормати-


вної дисципліни «Інтелектуальна власність».  
Стандарт встановлює: 


– компетенції, що має опанувати спеціаліст і магістр, які навчаються на базі 
ОПП бакалавра; 


– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні ком-
петенції; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 


форми навчання; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
 
 


1.3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
1.3.1. Закон України «Про вищу освіту». 
1.3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів. 
1.3.3. СВО НГУ ІМЗ-09. Організація видання інформаційно-методичного 


забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий 
університет, 2009. – 60 с. 


1.3.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчаль-
ного процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  
138 с. 


 
1.4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 


 «Правознавство»   
 «Філософія»   
 «Економічна теорія»   
    
    


 
1.5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 


Загальний обсяг – 1,125 кредити ECTS (54 академічні години). 
Аудиторні заняття – 22 академічних годин. 
Самостійна робота – 32 академічних годин. 
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1.6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ,  
ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 


 
М


од
ул


і Компетенції 
(з використанням матеріалу мо-


дуля студент повинен уміти)  
Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
р-


ни
й 


са
м


ос
ті


й-
на


 р
об


от
а 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 
№ 1 Визначити об’єкти і суб’єкти права 


інтелектуальної власності. 
Класифікувати об’єкти права інтелек-
туальної власності. 
Підготувати первинні документи для 
оформлення прав на об’єкти інтелек-
туальної власності. 
Провести патентні дослідження. 
Вибрати підходи до комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності. 
Вибрати підходи й методи для оцінки 
вартості прав інтелектуальної власно-
сті. 
Оцінювати характер порушення прав 
інтелектуальної власності, якщо такі є. 
 
 


Лекції - 10 семестр, ІІІ чверть (1…10 тиждень) 
Аудиторні – 2 години на тиждень 


1. Загальні положення про інте-
лектуальну власність  1 2 3 
2. Система інтелектуальної вла-
сності та її складові 2 2 4 
3. Правова охорона інтелектуа-
льної власності 1 2 3 
4. Економіка інтелектуальної 
власності 1,5 3 4,5 
5. Договори у сфері інтелектуа-
льної власності 0,5 2 2,5 
6. Захист прав інтелектуальної 
власності 2 2 4 
7. Міжнародна правова охорона 
інтелектуальної власності 2 2 4 
8. Авторське право і суміжні 
права 2 3 5 
9. Пошук інформації про вина-
ходи 2 2 4 
10. Виявлення винаходу й офо-
рмлення заявки на винахід (ко-
рисну модель) 2 3 5 
11. Порядок одержання патенту 2 3 5 
12. Права і обов’язки суб’єктів 
патентного права 0,5 2 2,5 
13. Правові засоби індивідуалі-
зації учасників цивільного обо-
роту, товарів і послуг 1 2 3 
14. Нетрадиційні об’єкти інте-
лектуальної власності 0,5 2 2,5 
Модульний контроль – лекційна 
контрольна робота: 11 тиждень 


2   


  Разом по дисципліні 22 32 54 
  Частка  навантаження 0,41 0,593  
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1.7. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ 


ВЛАСНІСТЬ 
1.1. Поняття інтелектуальної власності 
Результат інтелектуальної праці як об’єкт власності. Особливості права 


інтелектуальної власності. 
1.2. Еволюція правової охорони інтелектуальної власності 
Еволюція правової охорони інтелектуальної власності у світі. Чотири 


етапи в еволюції правової охорони інтелектуальної власності. Еволюція право-
вої охорони інтелектуальної власності в Україні. 


1.3. Спільне й відмінне в авторському й патентному праві  
 
ТЕМА 2. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇЇ 


СКЛАДОВІ 
2.1. Законодавство України та міжнародні договори у сфері інтелек-


туальної власності 
Конституція України, Цивільний кодекс, спеціальні закони, підзаконні 


акти. 
2.2. Об’єкти права інтелектуальної власності 
Об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти промислової власно-


сті, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти промислової влас-
ності поділяються на об’єкти патентного права і засоби індивідуалізації учас-
ників цивільного обороту, товарів і послуг. Їх визначення і характеристика. 


2.3. Суб’єкти права інтелектуальної власності 
Поділ суб’єктів права інтелектуальної власності за різними критеріями, їх 


характеристика. Співавторство. 
2.4. Управління майновими правами суб’єктів інтелектуальної влас-


ності 
Суб’єкти інтелектуальної власності можуть управляти своїми правами: 


особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління. 
2.5. Державна система правової охорони та управління інтелектуа-


льною власністю 
Державний департамент інтелектуальної власності, Український інститут 


промислової власності (Укрпатент), Український центр інноватики та патентно-
інформаційних послуг, Фонд патентної документації громадського користуван-
ня, Українське агентство з авторських і суміжних прав (УААСП), Інститут ін-
телектуальної власності і права (ІІВП), Державне підприємство «Інтелзахист», 
суспільні організації. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності. 


 
ТЕМА 3. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
3.1. Поняття правової охорони інтелектуальної власності, мета і 


принципи її здійснення 
Мета, завдання і принципи правової охорони інтелектуальної власності. 


Склад державної системи правової охорони.  
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3.2. Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав 
Реєстрація авторських і суміжних прав. Критерії охороноздатності. Фор-


ми і способи правової охорони об’єктів авторських і суміжних прав. 
3.3. Охорона прав на об’єкти промислової власності 
Документи, що засвідчують право власності на об’єкти промислової вла-


сності. Об’єкти правової охорони винаходу об’єктів промислової власності. Пі-
дстави для дострокового припинення дії охоронних документів на об’єкти про-
мислової власності. 


3.4. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 
Охоронні документи на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. 


Критерії охороноздатності нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності 
сортів рослин. Дострокове припинення дії охоронних документів. 


3.5. Об’єкти, що не можуть одержати правову охорону 
 
ТЕМА 4. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
4.1. Економічне значення інтелектуальної власності 
4.2. Інтелектуальна власність як товар 
Основні властивості ринкових товарів. Поділ прав інтелектуальної влас-


ності за принципом «відокремлюваності». Строк служби об’єктів інтелектуаль-
ної власності. 


4.3. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив 
4.4. Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності 
Нормативно-правові акти, яким має відповідати оцінка вартості майнових 


прав інтелектуальної власності. Випадки, в яких необхідно визначити вартість 
майнових прав інтелектуальної власності. Етапи проведення оцінки вартості 
майнових прав інтелектуальної власності. Підходи до оцінки вартості майнових 
прав інтелектуальної власності. Умови використання різних підходів, їх перева-
ги та недоліки. 


 
ТЕМА 5. ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
5.1. Передача (відчуження) майнових прав суб’єктів права інтелекту-


альної власності 
5.2. Поняття договору. Види договорів у сфері інтелектуальної влас-


ності  
Цивільно-правові вимоги до договорів у сфері інтелектуальної власності. 


Види договорів за різними критеріями класифікації у сфері інтелектуальної 
власності.  


5.3. Авторські договори 
Обов’язкові положення, особливості, види і характеристика авторських 


договорів. 
5.4. Договори на використання об’єктів промислової власності 
Мета продажу ліцензій. Вигоди від укладання ліцензійних договорів для 


ліцензіарів і ліцензіатів. Обов’язкові умови та реквізити ліцензійного договору. 
Види ліцензійних договорів: повна ліцензія, виключна ліцензія, одинична ліце-
нзія, субліцензійний договір, невиключна ліцензія. «Відкрита» ліцензія. 
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5.5. Примусове відчуження прав власника патенту 
Адміністративний і судовий порядок надання примусової ліцензії. Пра-


вила видачі примусової ліцензії в адміністративному порядку. Умови видачі 
примусової ліцензії в судовому порядку. Залежні винаходи. 


 
ТЕМА 6. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
6.1. Поняття захисту прав інтелектуальної власності 
Предметом захисту прав інтелектуальної власності. Суб’єктами права на 


захист. Порушники права інтелектуальної власності. Спори, які стосуються по-
рушення прав інтелектуальної власності. 


6.2. Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності 
6.3. Форми захисту прав інтелектуальної власності 
Неюрисдикційна і юрисдикційна форми захисту права інтелектуальної 


власності. Загальний (судовий) і спеціальний (адміністративний) порядок за-
хист права інтелектуальної власності. Нормативно-правові акти, що стосуються 
захисту прав інтелектуальної власності. 


6.4. Система захисту прав інтелектуальної власності, її елементи 
Державна система захисту прав інтелектуальної власності: Верховний 


Суд України, вищі спеціалізовані, апеляційні, місцеві та третейські суди. Орга-
ни державної влади, які здійснюють спеціальний (адміністративний) захист 
прав інтелектуальної власності: Державний департамент інтелектуальної влас-
ності України, Антимонопольний комітет України, Державний комітет України 
з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державна податкова 
адміністрація України, Державна митна служба України, Міністерство внутрі-
шніх справ України, Служба безпеки України. Типове положення про структу-
рний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інте-
лектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої 
влади, Національної та галузевих академій наук. 


6.5. Способи правового захисту прав інтелектуальної власності, їх ви-
ди 


Цивільно-правовий, адміністративно-правовий і кримінально-правовий 
захист права інтелектуальної власності. 


 
ТЕМА 7. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
7.1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) 
Завдання ВОІВ. Напрями діяльності ВОІВ: реєстраційна робота, забезпе-


чення міжурядової співпраці з адміністративних питань інтелектуальної влас-
ності і програмна діяльність. Керівні органи ВОІВ: Генеральна асамблея, Коор-
динаційний комітет, Міжнародне бюро ВОІВ. 


7.2. Міжнародні угоди з авторського права 
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Бернсь-


ка конвенція). Всесвітня конвенція про авторське право (Всесвітня конвенція). 
Договір ВОІВ по авторському праву (ДАП). Договір про міжнародну реєстра-
цію аудіовізуальних творів (RFT). 
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7.3. Міжнародні угоди з суміжних прав 
Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фоно-


грам і організацій ефірного мовлення (Римська конвенція). Конвенція про охо-
рону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 
(Конвенція про фонограми). Договір ВОІВ про виконання і фонограми (ДВФ). 
Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми, 
які передаються через супутники (Конвенція про супутники). 


7.4. Міжнародні угоди з охорони промислової власності 
Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька конве-


нція). Договір про патенту кооперацію (РСТ). Договір про патентне право 
(PLT). Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків. 


7.5. Міжнародні угоди з охорони засобів індивідуалізації учасників ци-
вільного обороту, товарів і послуг 


Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода). 
Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Договір 
про закони щодо товарних знаків (Договір TLT). Найробський договір про охо-
рону олімпійського символу. 


7.6. Міжнародні угоди про охорону нетрадиційних об’єктів інтелек-
туальної власності 


Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень. Будапештсь-
кий договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою па-
тентної процедури. 


7.7. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди про тор-
говельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) 


 
ТЕМА 8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА 
8.1. Авторське право 
Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства. Права 


автора. Авторське право на комп’ютерні програми. Авторське право в Інтерне-
ті. Строк дії авторського права. Перехід його в спадщину і в суспільне надбан-
ня. Оформлення заявки на державну реєстрацію прав автора  


8.2. Суміжні права 
Виникнення і здійснення суміжних прав. Права суб’єктів суміжних прав. 


Строк дії суміжних прав 
 
ТЕМА 9. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНАХОДИ 
9.1. Види пошуку інформації про винаходи 
Етапи процедури пошуку. Тематичний (предметний), іменний (фірмо-


вий), нумераційний, пошук з використанням бібліографічних посилань, пошук 
патентів-аналогів. 


9.2. Зміст і порядок патентних досліджень 
Методика виконання патентних досліджень. Патентні дослідження на рі-


зних стадіях НДДКР. Види робіт, які виконують під час проведення патентних 
досліджень. Звіт про патентний пошук. 
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9.3. Джерела інформації про об’єкти промислової власності 
Специфічні інформаційні продукти, які створила ВОІВ на CD-ROM дис-


ках: IPLEX CD-ROM, IPC: CLASS, WIPO Handbook on industrial Property Infor-
mation and Documentation, JOPAL CD-ROM, WIPO Industrial Statistics. Описи 
об’єктів промислової власності, офіційні патентні бюлетені, офіційні патентні 
покажчики, реферативні журнали. Їх характеристики.  


9.4. Класифікації винаходів 
Універсальна десяткова класифікація (УДК). Національні системи патен-


тних класифікацій: німецька, американська, англійська, японська. Міжнародна 
патентна класифікація (МПК). 


9.5. Класифікації інших об’єктів промислової власності 
Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ), Міжнародна 


класифікація товарів і послуг (МКТП), Міжнародна класифікація зображуваль-
них елементів знаків (МКЗЕЗ). 


 
ТЕМА 10. ВИЯВЛЕННЯ ВИНАХОДУ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ 


НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ) 
10.1. Роль промислової власності в економічному розвитку 
10.2. Умови надання правової охорони об’єктам промислової власності 
Перевірка об’єктів промислової власності на новизну: рівень техніки, 


пріоритет, загальнодоступні відомості, аналог, прототип, суттєві ознаки. Пере-
вірка об’єктів промислової власності на винахідницький рівень. Перевірка 
об’єктів промислової власності на промислову придатність. 


10.3. Основні етапи процесу виявлення винаходу 
10.4. Структура опису винаходу (корисної моделі) 
10.5. Складання формули винаходу 
Основні вимоги, які висувають до формули винаходу (корисної моделі). 


Загальна структура формули винаходу (корисної моделі). Вимоги до складових 
частин формули винаходу (корисної моделі). Особливості формули винаходу на 
пристрій. Особливості формули винаходу на спосіб. Особливості формули ви-
находу на «застосування…». 


 
ТЕМА 11. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ 
11.1. Загальні положення про оформлення прав на об’єкти промисло-


вої власності 
Нормативно-правові акти згідно з якими оформляється заява на одержан-


ня патенту на об’єкти промислової власності. Особи, які мають право на подачу 
заявки на одержання патенту. Службові обов’язки, службовий винахід. 


11.2. Порядок оформлення та подання заявки на винахід або корисну 
модель 


Склад заявки на отримання патенту на винахід або корисну модель: заяву 
про видачу патенту, опис винаходу, формулу винаходу, креслення, реферат, 
інші документи. Вимоги до оформлення цих документів. 
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11.3. Експертиза заявки 
Попередній розгляд, дата подання заявки, формальна експертиза (експер-


тиза за формальними ознаками), кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті). 
Право пріоритету. 


11.4. Реєстрація патенту. Публікації про видачу патенту. Видача 
патенту. Строки дії правоохоронних документів 


11.5. Оскарження рішення стосовно заявки 
11.6. Порядок перетворення деклараційного патенту 
11.7. Порядок одержання патенту на промисловий зразок 
11.8. Патентні мита на об’єкти промислової власності 
11.9. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних дер-


жавах 
Випадки доцільності і негативні наслідки закордонного патентування. 


Процедури експертизи заявок на відповідність критеріям патентоздатності у рі-
зних країнах: явочна, перевірна і відстрочена системи експертизи. Шляхи оде-
ржання патенту в іноземних країнах: традиційна (національна) процедура; оде-
ржання патенту відповідно до регіональної угоди (Конвенції про видачу євро-
пейських патентів або Євразійської патентної конвенції); Договір про патентну 
кооперацію.  


 
ТЕМА 12. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО 


ПРАВА 
12.1. Особисті немайнові права на об’єкти патентного права 
Право першого заявника, право на пріоритет, право авторства, право на 


авторське ім’я. 
12.2. Майнові права на об’єкти патентного права 
Право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 


виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промисло-
вого зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному 
використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Використання 
запатентованого об’єкта. Випадки, коли використання не визнається порушен-
ням прав патентовласника: право попереднього користування; використання 
запатентованого об’єкта в конструкції чи при експлуатації транспортного засо-
бу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває в України; ви-
користання запатентованого об’єкта без комерційної мети; використання запа-
тентованого об’єкта з науковою метою або в порядку експерименту; викорис-
тання запатентованого об’єкта за надзвичайних обставин; уведення в господар-
ський оборот виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу право-
мірно придбаного продукту; використання добросовісно придбаного продукту, 
неправомірно виготовленого чи введеного в цивільний оборот із застосуванням 
запатентованого об’єкта. 


12.3. Обов’язки суб’єктів патентного права 
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ТЕМА 13. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ 
ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 


13.1. Право на знаки для товарів і послуг 
Види і функції знаків для товарів і послуг. Позначення, що не можуть бу-


ти визнані як знаки для товарів і послуг. Подання заявки на одержання свідоцт-
ва на знак для товарів і послуг. Експертиза заявки: встановлення дати подання 
заявки, формальна та кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті). Права, які 
надає свідоцтво на знак для товарів і послуг. Попереджувальне маркування. Дії, 
які визнаються використанням знака. Франчайзинг (комерційна концесія). 


13.2. Право на комерційне (фірмове) найменування 
Нормативно-правові акти, згідно яких здійснюється правова охорона ко-


мерційного найменування. Майнові й немайнові права інтелектуальної власно-
сті на комерційне найменування. 


13.3. Право на географічне зазначення (зазначення походження това-
ру) 


Спільні і відмінні риси географічних зазначень і торговельних марок. 
Специфічні ознаки географічних зазначень. Умови надання правової охорони 
географічним зазначенням. Права інтелектуальної власності на географічне за-
значення. 


 
ТЕМА 14. НЕТРАДИЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 


ВЛАСНОСТІ 
14.1. Право на комерційну таємницю 
Вимоги, яким повинна відповідати комерційна таємниця. Майнові права 


інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Організація охорони коме-
рційної таємниці на підприємстві. Законодавчі положення про охорону комер-
ційної таємниці при укладанні договірних відносин. 


14.2. Право на компонування інтегральних мікросхем (ІМС) 
Майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС. Викори-


станням компонування ІMC. Склад заявки на одержання свідоцтва про реєстра-
цію компонування ІМС. Експертиза заявки на реєстрацію компонування ІМС. 
Захист прав на компонування ІМС. 


14.3. Право на наукове відкриття 
Права автора наукового відкриття. Системи реєстрації наукових відкрит-


тів і охорони прав їхніх авторів в СРСР. Міжнародна асоціація авторів наукових 
відкриттів. 


14.4. Право на раціоналізаторську пропозицію 
Критерії визнання пропозиції раціоналізаторською. Пропозиції, які не 


можуть бути визнані раціоналізаторськими. Документи, на підставі яких приз-
начається винагорода авторам раціоналізаторських пропозицій. 


14.5. Право на сорт рослин, породу тварин 
Нормативно-правові акти згідно з якими здійснюється правова охорона 


селекційних досягнень. Критерії охороноздатності сортів рослин. Права інтеле-
ктуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 
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1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Мета виконання індивідуального завдання полягає у глибокому самостій-


ному вивченню права інтелектуальної власності, чинного законодавства в сфері 
творчої діяльності, практики його застосування, питань економіки права інте-
лектуальної власності, захисту прав, міжнародної співпраці в сфері інтелектуа-
льної власності. 


Виконання індивідуального завдання необхідно починати з вивчення від-
повідних розділів підручників, навчальних посібників, нормативних актів тощо, 
що наведена у переліку рекомендованої літератури, а також додаткової літера-
тури, практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати самос-
тійно. В цих методичних вказівках до кожної теми завдання наведено коротку 
характеристику її змісту, який студент повинен навести на початку своєї роботи 
(реферату), після назви теми. 


Робота повинна бути написана студентом самостійно, своїми словами. 
Забороняється переписувати підручники, нормативні акти тощо. Цитування ро-
біт окремих авторів необхідно наводити з посиланням на джерела їх опубліку-
вання, який наводиться в кінці роботи у списку використаної літератури. 


При написанні роботи студент повинен поряд з теоретичним висвітлен-
ням аспектів теми, дати її аналіз на прикладі практичних матеріалів щодо охо-
рони, захисту і використання прав на об’єкти інтелектуальної власності. 


Обсяг роботи повинен становити 8-15 сторінок печатного тексту. 
У тих випадках, коли індивідуальне завдання повертається студенту для 


виправлення помилок, нова робота повинна представлятись для перевірки ра-
зом з поверненою. 


Номера тем індивідуального завдання видаються студенту викладачем 
дисципліни. 


 
Тема 1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і її пра-


вового регулювання. 
Дати поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Перераху-


вати і дати характеристику об’єктам інтелектуальної власності, авторського і 
патентного права, зазначити загальні і відмітні риси авторського і патентного 
права. Визначити основні відмінності об’єктів права інтелектуальної власності 
від об’єктів речового права власності. Показати роль інтелектуальної власності 
в створенні сучасної ринкової економіки, а також у забезпеченні добробуту кра-
їни. Дати стислу характеристику джерел права інтелектуальної власності. 


Тема 2. Основні поняття авторського права. 
Дати визначення авторського права. Предмет авторського права. Джерела 


авторського права. Об’єкти авторського права. Незахищені об’єкти. Виникнен-
ня і здійснення авторського права, суб’єкти авторського права. Автори і співав-
тори. Особисті немайнові права автора. 


Майнові права автора. Вільне використання об’єктів авторського права. 
Тема 3. Суміжні права. 
Дати поняття суміжних прав. Суб’єкти й об’єкти суміжних прав. Виник-


нення і здійснення суміжних прав. Критерії для надання охорони суміжних 
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прав. Права виконавців. Права виробників фонограм. Права організацій віщан-
ня. Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і організацій віщання. 
Термін охорони суміжних прав. 


Тема 4. Авторські договори. 
Дати характеристику договірних відношень в авторському праві. Поняття 


і типи авторських договорів. Поняття і види авторських договорів про передачу 
твору для використання: видавничий договір, постановочний договір, сценар-
ний договір і ін. Висновок авторського договору, його істотні умови. Утриман-
ня авторського договору, його істотні умови. Утримання авторського договору, 
обов’язки сторін договору. Відповідальність сторін за порушення авторського 
договору. 


Тема 5. Захист авторського права і суміжних прав. 
Дати характеристику порушень авторського права і суміжних прав. По-


няття контрафактних примірників творів і фонограм. Характеристика інтелек-
туального піратства. Порядок захисту особистих і майнових прав володарів ав-
торського права і суміжних прав. Засоби цивільно-правового захисту авторсь-
кого права і суміжних прав. Стягнення прибутків порушника. Виплата компен-
сації. Стягнення штрафу. 


Тема 6. Сутність радикальної реформи законодавства про промислову 
власність і патентне право України. 


Дати поняття промислової власності і її ролі в створенні ринку промисло-
вої власності і сучасної ринкової економіки. Основний зміст законів про про-
мислову власність. Характеристика основних положень радикальної реформи 
законодавства про промислову власність. Поняття патентного права, його пре-
дмет і система. Об’єкти і суб’єкти патентного права. 


Тема 7. Характеристика винаходу і корисної моделі. 
Дати поняття винаходу і його об’єктів. Умови надання правової охорони 


винаходу. Умови патентоспроможності винаходу і їхньої характеристики. Ха-
рактеристика патенту І патентовласників. Права та обов’язки патентовласників. 
Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійс-
ним. Поняття корисної моделі, її об’єкт, умови патентоспроможності. 


Тема 8. Характеристика промислового зразка. 
Дати поняття промислового зразка і його об’єктів. Умови надання право-


вої охорони промислового зразка. Умови патентоспроможності промислового 
зразка і їхньої характеристики. Характеристика патенту і патентовласників. 
Права та обов’язки власника патенту. Порядок одержання патенту. Припинення 
дії патенту і визнання його недійсним. Порушення прав власника патенту і їх-
нього захисту. 


Тема 9. Характеристика знаків для товарів і послуг. 
Дати поняття знаків для товарів і послуг і його об’єктів. Умови надання 


правової охорони знаків. Види позначень, що не можуть бути визнані знаками 
для товарів і послуг. Характеристика свідчення. Права й обов’язки власника 
свідчення. Порядок одержання свідчення. Припинення дії свідчення і визнання 
його недійсним. Порушення прав власника свідчення і їхнього захисту. 


Тема 10. Автори об’єктів науково-технічної творчості і їхній права. 
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Дати визначення автора і співавтора. Загальна характеристика прав авто-
ра. Особисті немайнові і майнові права автора. Право авторства і його ознаки. 
Винятковий і абсолютний характер права авторства. Право на подачу заявки. 
Право на авторське Ім’я. Право на винагороду. 


Тема 11. Патентовласники, їх права та обов’язки. 
Дати поняття патенту як охоронного документа. Охарактеризуйте патен-


товласника і їх види. Права патентовласника і їх ознаки. Характеристика ви-
ключного права на використання об’єкта науково-технічної творчості. Форми 
використання винаходів. Права по розпорядженню патентом. Обмеження пате-
нтних прав. Обов’язки патентовласника. Порядок одержання патенту. Припи-
нення дії патенту і визнання його недійсним. 


Тема 12. Ліцензійні договори. 
Дати поняття ліцензійних договорів, показати їхню роль у створенні рин-


ку промислової власності і сучасної ринкової економіки. Види ліцензійних до-
говорів. Характеристика предмета договору. Права й обов’язки сторін. Ліцен-
зійні платежі. Відповідальність сторін за дотримання зобов’язань за договором. 


Тема 13. Захист прав авторів об’єктів науково-технічної творчості. 
Перерахувати права авторів і їхні ознаки. Дати поняття порушення прав 


авторів і їхніх видів. Цивільно-правовий засіб захисту прав авторів. Суперечки, 
що дозволяються в судовому порядку. Кримінально-правовий засіб захисту 
прав авторів. 


Тема 14. Захист прав власників патенту. 
Перерахувати права власників патенту, дати поняття їхній порушення. 


Дати характеристику основних видів порушень виключного права патентовлас-
ника на використання об’єкта науково-технічної творчості. Поняття контрафак-
тної продукції. Цивільно-правовий засіб захисту прав патентовласників. Супе-
речки, що дозволяються в судовому порядку. Міри цивільно-правового захисту 
і міри цивільно-правової відповідальності. 


Тема 15. Захист від недобросовісної конкуренції. 
Дати поняття недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання 


ділової репутації підприємця і його види. Дискредитація суб’єкта, що господа-
рює. Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці. 
Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Порядок розгляду справ про 
недобросовісну конкуренцію. Рішення антимонопольного комітету України і 
його територіальних відділень по справах про недобросовісну конкуренцію. 


Тема 16. Еволюція інтелектуальної власності. 
Досліджувати еволюцію промислової власності, у тому числі окремих 


об’єктів промислової власності. Пояснити причини, що продиктували необхід-
ність охорони об’єктів промислової власності. Досліджувати еволюцію автор-
ського права і суміжних прав. Зазначити, що з’явилося причиною до формуван-
ня системи захисту авторських прав і суміжних прав. Охарактеризувати розви-
ток інтелектуальної власності в Україні до і після проголошення нею суверені-
тету. 


Тема 17. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і со-
ціальному розвитку. 
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Описати соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються. Дос-
ліджувати зв’язок між промисловою власністю і розвитком, вплив промислової 
власності на науково-технічний і економічний розвиток держави. Виявити роль 
авторського права і суміжних прав у розвитку культури товариства. Звернути 
увагу на зростаючу роль об’єктів інтелектуальної власності в міжнародній тор-
гівлі, у забезпеченні конкурентноздатності товарів. 


Тема 18. Економіка інтелектуальної власності. 
Три теореми економіки права. Інтелектуальна власність як товар. Власти-


вості ринкового товару. Оборотоздатність об’єктів інтелектуальної власності. 
Термін служби об’єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як 
нематеріальний актив, Випадки, у котрих необхідно визначати вартість. Три пі-
дходи до визначення прав інтелектуальної власності: дохідний, витратний, по-
рівняльний. 


Тема 19. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
Суть торгівлі ліцензіями. Види ліцензій. Ліцензійні договори і їхня кла-


сифікація. Особливості ліцензійних договорів. Класифікація ліцензійних дого-
ворів. Термін дії ліцензійних договорів. Порядок висновку ліцензійних догово-
рів. 


Тема 20. Захист прав інтелектуальної власності. 
Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення. Катего-


рії споровши. Адміністративний порядок захисту прав. Судовий порядок захис-
ту прав на об’єкти інтелектуальної власності: цивільно-правові засоби захисту 
прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав. 


Тема 21. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної влас-
ності. 


Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власнос-
ті. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Участь України в її 
роботі. Співробітництво в рамках міжнародних регіональних організацій Із пи-
тань охорони інтелектуальної власності: Європейська патентна організація 
(ЕПО), Євразійська патентна організація (ЕАПО), Африканські організації ін-
телектуальної власності. Євразійська патентна конвенція, Євразійська патентна 
організація. Участь України в міжнародному співробітництві в сфері інтелекту-
альної власності. 


Тема 22. Міжнародні угоди з авторського права і суміжних прав 
Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фоно-


грам і організацій ефірного мовлення (Римська конвенція). Конвенція про охо-
рону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 
(Конвенція про фонограми). Договір ВОІВ про виконання і фонограми (ДВФ). 
Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми, 
які передаються через супутники (Конвенція про супутники). 


Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Бернсь-
ка конвенція). Всесвітня конвенція про авторське право (Всесвітня конвенція). 
Договір ВОІВ по авторському праву (ДАП). Договір про міжнародну реєстра-
цію аудіовізуальних творів (RFT). 


Тема 23. Міжнародні угоди з охорони промислової власності 
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Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька конве-
нція). Договір про патенту кооперацію (РСТ). Договір про патентне право 
(PLT). Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків. 


Тема 24. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних 
державах 


Випадки доцільності і негативні наслідки закордонного патентування. 
Процедури експертизи заявок на відповідність критеріям патентоздатності у рі-
зних країнах: явочна, перевірна і відстрочена системи експертизи. Шляхи оде-
ржання патенту в іноземних країнах: традиційна (національна) процедура; оде-
ржання патенту відповідно до регіональної угоди (Конвенції про видачу євро-
пейських патентів або Євразійської патентної конвенції); Договір про патентну 
кооперацію.  


Тема 25. Право на наукове відкриття 
Права автора наукового відкриття. Проблеми і перспективи охорони нау-


кових відкриттів. Системи реєстрації наукових відкриттів і охорони прав їхніх 
авторів в СРСР. Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. 


 
1.9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 


Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни "Інтелектуа-
льна власність" проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремому 
завершеному етапі освітньо-кваліфікаційних рівнів – спеціаліст і магістр. 


Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, ви-
значеного навчальною програмою у наступних формах і в такі терміни: 


 
Курс Семестр Форма контролю 


V X Залік 
 
Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, 


наведених у навчальному посібнику або в методичних рекомендаціях до самос-
тійного вивчення дисципліни або за допомогою спеціальної комп’ютерної про-
грами, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету. 


Нижче наведені приклади питань тестового контролю. 
1. Щоб твір відповідав вимогам авторського права достатньо, якщо він є... 
2. Хто відноситься до суб'єктів права інтелектуальної власності? 
3. Як суб'єкти авторського і суміжного прав можуть управляти своїми правами? 
4. З якого моменту починає діяти авторське право на твір? 
5. Який з елементів не відноситься до знаку охорони авторського права? 
6. Що не відноситься до особистого немайнового права автора? 
7. Що відноситься до особистого немайнового права автора? 
8. Що може бути об’єктом винаходу? 
9. Що може бути раціоналізаторською пропозицією? 
10. Що може бути промисловим зразком? 
11. Що відноситься до нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності? 
12. На що не має права особа, що правомірно володіє екземпляром комп'ютерної програми? 
13. Який строк дії майнових авторських прав? 
14. Який строк дії немайнових авторських прав? 
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15. Який строк дії майнових прав, особи що опублікувала раніше не опублікований твір після 
закінчення терміну дії авторських прав? 


16. Яким з особистих немайнових прав володіє спадкоємець автора твору? 
17. Що відбувається з твором після закінчення терміну дії авторського права? 
18. З якого моменту починає діяти авторське право на твір? 
19. Які особисті немайнові права належать виконавцеві твору? 
20. Які майнові права належать автору твору? 
21. Які майнові права належать виконавцеві твору? 
22. Який строк дії майнових прав виконавця твору? 
23. Який строк дії майнових прав виробника фонограми? 
24. Які авторські права переходять по спадку? 
25. Що засвідчується патентом? 
26. Яка експертиза перевіряє, чи належить об’єкт, що заявляється, до об’єктів винаходу? 
27. Який строк дії декларативного патенту на корисну модель? 
28. Який строк дії патенту на промисловий зразок? 
29. Який строк дії патенту України на винахід? 
30. З якого моменту починає діяти патент після ухвалення рішення про його видачу? 
31. Яке основне призначення формули винаходу? 
32. Хто має право подати заявку на видачу патенту 
33. Як розподіляються авторські права на службові твори між автором і роботодавцем? 
34. Що повинен зробити роботодавець після отримання ним письмового повідомлення від ви-


нахідника про створений винахід? 
35. Як розподіляється економічна вигода від службового винаходу? 
36. Яким строком служби для патенту на винахід є строк служби 10 років? 
37. Яким строком служби для патенту на винахід є строк служби 20 років?  
38. Які майнові права залишаються за автором після передачі невиключного авторського права? 
39. Яка з ліцензій дає ліцензіату найбільший обсяг прав? 
40. За яким ліцензійним договором ліцензіат передає іншій особі права на використання винаходу? 
41. Що може служити причиною для примусового відчуження права власності на винахід? 
42. Протягом якого строку від дати коли позивач дізнався або повинен був дізнатися можуть 


бути подані позови, пов'язані з порушенням майнових прав? 
43. До якої форми захисту прав інтелектуальної власності відноситься захист, здійснюваний судом? 
44. До якої форми захисту прав інтелектуальної власності відноситься захист, здійснюваний 


адміністративними органами? 
45. До якої форми захисту прав інтелектуальної власності відноситься захист, здійснюваний 


самостійно? 
46. Які існують способи захисту права інтелектуальної власності? 
47. У якій формі може здійснюватися виплата авторської винагороди? 
48. Для встановлення дати подачі заявки на винахід достатньо прислати... 
49. Для членства в якій організації є обов’язковим виконання договору TRIPS? 
50. Який з об'єктів промислової власності не має встановленого терміну служби? 


 
1.10. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-


ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. – 138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових питань.  







 


22 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
1.11. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 


Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 
мають бути подані у вигляді тестових завдань. 


Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через ко-
ефіцієнт засвоєння: 


КЗ = N/P, 
де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 


P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахову-


вати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-


ціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-


тати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 


1.12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
1.12.1. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна влас-


ність: Навч. посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Д.: Національний гірничий 
університет, 2008. – 280 с. 


1.12.2. Кірін Р.С., Хоменко В.Л. Методичні рекомендації до самостійного 
вивчення нормативної дисципліни "Інтелектуальна власність". – 
Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 10 с. 


 
1.13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА  


ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного за-


безпечення несе завідувач кафедри. 
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2.1. ВСТУП 
 
Для самостійного вивчення дисципліни необхідно вивчити матеріал від-


повідно до навчальної програми дисципліни. Для цього можна скористатись 
конспектом лекцій або навчальним посібником з дисципліни, що видані редак-
ційно-видавничим комплексом Національного гірничого університету або ін-
шими літературними джерелами. Путівник джерелами інформації за якими мо-
жна докладно вивчити матеріал дисципліни наведений нижче.  


При цьому слід пам’ятати, що найбільш точну, об’єктивну і неупередже-
ну інформацію можна отримати при вивченні первинної інформації, а саме но-
рмативно-правових актів з даної проблематики.  


Правовідносини у сфері інтелектуальної власності на території нашої 
держави регулюються окремими положеннями Конституції України (ст. 41, 54), 
нормами Цивільного кодексу України (книга четверта «Право інтелектуальної 
власності»), Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.  


Крім того, діють 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власнос-
ті. Це Закони України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про 
охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на зазначен-
ня походження товарів», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікро-
схем», «Про авторське право і суміжні права», «Про захист від недобросовісної 
конкуренції», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фо-
нограм», «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів гос-
подарювання, пов’язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для ла-
зерних систем зчитування». 


Крім законів, джерелами законодавства інституту інтелектуальної влас-
ності є підзаконні акти загального характеру, що видані Кабінетом Міністрів 
України і центральними органами державної виконавчої влади, а також відомчі 
нормативні акти і локальні нормативні акти. Державним патентним відомством 
України було розроблено і прийнято близько ста підзаконних актів, що регу-
люють відносини у сфері набуття прав на об’єкти промислової власності.  


Найважливішим джерелом законодавства інституту інтелектуальної влас-
ності є міжнародні договори й угоди. Статтею 5 Закону України «Про авторське 
і суміжні права» закріплено перевагу міжнародних договорів перед внутрішнім 
законодавством.  


Після самостійного вивчення дисципліни або окремих її розділів переві-
рити якість засвоєння матеріалу можна давши відповіді на контрольні питання, 
наведені нижче. 
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2.2. ПУТІВНИК ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ 
 


Номер мо-
дуля за 


програмою 
Назва змістовного модуля 


Посилання на рекомендоване дже-
рело інформації або бібліографіч-


ний опис додаткового джерела 
1 


Загальні положення про інтеле-
ктуальну власність 


Осн. [1], с. 11…23 
Дод. [6], с. 4…61 
Дод. [28], с. 24…138 
Дод. [29], с. 14…54 


Система інтелектуальної влас-
ності та її складові 


Осн. [1], с. 24…41 
Дод. [1], с. 51…89 
Дод. [6], с. 145…177; с. 245…252; 
с. 268…293 
Дод. [17], с. 14…45 
Дод. [28], с. 139…218; 465…486 
Дод. [29], с. 55…109 


Правова охорона інтелектуаль-
ної власності 


Осн. [1], с. 42…52 
Дод. [5], с. 10…83 
Дод. [22], с. 85…152 
Дод. [28], с. 345…363 


Економіка інтелектуальної вла-
сності 


Осн. [1], с. 53…76 
Дод. [1], с. 188…229 
Дод. [2], с. 212…270 
Дод. [9], с. 376…393 
Дод. [17], с. 380…415 
Дод. [28], с. 514…555 
Дод. [29], с. 612…662 


Договори у сфері інтелектуаль-
ної власності 


Осн. [1], с. 77…87 
Дод. [5], с. 84…149 
Дод. [17], с. 365…379 
Дод. [22], с. 153…179 
Дод. [28], с. 364…443 
Дод. [29], с. 566…611 
Дод. [33], с. 138…160 


Захист прав інтелектуальної 
власності 


Осн. [1], с. 88…118  
Дод. [1], с. 147…179 
Дод. [2], с. 271…305 
Дод. [6], с. 253…267; с. 334…340 
Дод. [17], с. 206…226 
Дод. [22], с. 210…230 
Дод. [28], с. 487…513 
Дод. [29], с. 297…317; с. 386…398 
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Міжнародна правова охорона 
інтелектуальної власності 


Осн. [1], с. 119…140 
Дод. [1], с. 90…146 
Дод. [2], с. 306…356 
Дод. [5], с. 150…223 
Дод. [6], с. 62…144 
Дод. [17], с. 46…66 
Дод. [28], с. 556…607 


Авторське право і суміжні права 


Осн. [1], с. 141…162 
Дод. [6], с. 145…244 
Дод. [17], с. 338…364 
Дод. [29], с. 110…296 
Дод. [33], с. 43…70 


Пошук інформації про винаходи 


Осн. [1], с. 163…179 
Дод. [9], с. 261…286 
Дод. [11], с. 25…48 
Дод. [17], с. 154…205 


Виявлення винаходу й оформлен
ня заявки на винахід (корисну мо
дель) 


Осн. [1], с. 180…202 
Дод. [6], с. 294…300 
Дод. [9], с. 102…180 
Дод. [11], с. 49…77 
Дод. [15], с. 52…171 
Дод. [17], с. 227…290 
Дод. [28], с. 219…240 
Дод. [33], с. 87…102 


Порядок одержання патенту 


Осн. [1], с. 203…238 
Дод. [6], с. 300…313 
Дод. [9], с. 227…244 
Дод. [15], с. 172…294 
Дод. [28], с. 444…486 
Дод. [33], с. 103…128 


Права і обов’язки суб’єктів па-
тентного права 


Осн. [1], с. 239…246 
Дод. [6], с. 314…333 
Дод. [28], с. 241…344 
Дод. [33], с. 129…137 


Правові засоби індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг 


Осн. [1], с. 247…260 
Дод. [6], с. 341…415 
Дод. [9], с. 181…226 
Дод. [17], с. 291…306 
Дод. [29], с. 399…450 
Дод. [33], с. 161…209 


Нетрадиційні об’єкти інтелек-
туальної власності 


Осн. [1], с. 261…272 
Дод. [6], с. 416…484 
Дод. [17], с. 307…337 
Дод. [29], с. 451…565 
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2.3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ  
ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ" 


 
1. Дайте визначення терміну «інтелектуальна власність». 
2. Які етапи виділяють в еволюції правової охорони інтелектуальної власності? 
3. Які основні особливості права інтелектуальної власності? 
4. Охарактеризуйте еволюцію правової охорони інтелектуальної власності у світі. 
5. Охарактеризуйте еволюцію правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 
6. У чому полягають спільні фактори цивільно-правового регулювання відносин в автор-


ському і патентному праві? 
7. Які особливості правової охорони об’єктів авторського і патентного права? 
8. Перерахуйте об’єкти права промислової власності. 
9. Перерахуйте нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. 
10. Яка ієрархія законодавчих актів з інтелектуальної власності? 
11. Які органи здійснюють держане управління інтелектуальною власністю в Україні? 
12. Які основні завдання стоять перед державними інспекторами з питань інтелектуаль-


ної власності? 
13. Які цілі ставлять перед собою країни, створюючи системи охорони інтелектуальної 


власності? 
14. Перерахуйте основні об’єкти авторського права.  
15. На які об’єкти інтелектуальної власності не поширюються авторські права? 
16. Охарактеризуйте основні суб’єкти права інтелектуальної власності. 
17. Які функції виконують організації колективного управління? 
18. У чому полягають основні принципи правової охорони? 
19. Які заклади входять у державну систему правової охорони інтелектуальної власності? 
20. Які критерії охороноздатності об’єктів авторського права? 
21. Що є об’єктами правової охорони об’єктів промислової власності? 
22. Які існують підстави для дострокового припинення дії охоронних документів на 


об’єкти промислової власності? 
23. Які критерії охороноздатності і які існують підстави для припинення дії охоронних до-


кументів на сорти рослин? 
24. Які об’єкти не можуть одержати правову охорону засобами авторського права? 
25. Які об’єкти не можуть одержати правову охорону як винаходи? 
26. Які основні властивості ринкового товару? 
27. Як поділяються права інтелектуальної власності за принципом «відокремлюваності»? 
28. Як поділяються ОІВ за строком служби? 
29. За якими ознаками відрізняють матеріальні активи від нематеріальних? 
30. У яких випадках виникає необхідність оцінювати вартість прав на ОІВ? 
31. З яких етапів складається процедура оцінювання ОІВ? 
32. Які елементи повинні включати звіт про оцінку і висновок про вартість майна? 
33. Які існують основні підходи до визначення вартості прав на ОІВ? 
34. У чому полягає дохідний підхід до визначення вартості прав на ОІВ, які його переваги і 


недоліки? 
35. У чому полягає метод роялті для розрахунку вартості прав на ОІВ?  
36. У чому полягає витратний підхід до визначення вартості прав на ОІВ, які його перева-


ги і недоліки? 
37. У чому полягає порівняльний (ринковий) підхід до визначення вартості прав на ОІВ, які 


його переваги і недоліки? 
38. Як виглядає загальний алгоритм порівняльного підходу? 
39. Що таке договір і який порядок його укладання? 
40. Які є види договорів у сфері інтелектуальної власності? 
41. Які переваги отримують ліцензіар і ліцензіат при продажу ліцензій? 
42. Які відомості подаються у договорі про відчуження майнових прав суб’єктів інтелек-


туальної власності? 
43. Які види авторських договорів Ви знаєте? 
44. Що таке ліцензійний договір і які існують його види? 
45. Який порядок надання примусової ліцензії? 
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46. Які умови повинні виконуватись при адміністративному порядку видачі примусової лі-
цензії? 


47. Що таке захист прав інтелектуальної власності, предмет захисту?  
48. Які дії є порушенням прав інтелектуальної власності? 
49. Які є категорії спорів з питань захисту прав інтелектуальної власності? 
50. У чому полягає суть юрисдикційної форми захисту права інтелектуальної власності? 
51. У чому полягає суть неюрисдикційної форми захисту права інтелектуальної власності? 
52. Що собою являє система захисту прав інтелектуальної власності та з яких елементів 


вона складається?  
53. Які існують способи захисту права інтелектуальної власності? 
54. Що визнається порушенням авторського і суміжних прав? 
55. Які ухвали може прийняти суд при правовому захисті права інтелектуальної власності? 
56. Яким чином здійснюється адміністративний захист прав інтелектуальної власності? 
57. Які основні завдання і напрями діяльності ВОІВ? 
58. На яких принципах ґрунтується Бернська конвенція?  
59. Якими угодами забезпечується міжнародна правова охорона авторських прав? 
60. Які права, згідно з Римською конвенцією, мають суб’єкти суміжних прав?  
61. Якими угодами забезпечується міжнародна правова охорона суміжних прав? 
62. У чому полягають основні засади Паризької конвенції?  
63. Якими угодами забезпечується міжнародна правова охорона промислової власності? 
64. У чому полягає суть Мадридської угоди і Протоколу до неї?  
65. Якими угодами забезпечується міжнародна правова охорона товарних знаків? 
66. Якими угодами забезпечується міжнародна правова охорона нетрадиційних об’єктів 


інтелектуальної власності? 
67. У чому полягають основні принципи Угоди TRIPS? 
68. Що розуміють під терміном «авторське право»? 
69. Яким чином виникає авторське і суміжне право? 
70. З яких елементів складається знак охорони авторського права? 
71. Які права має автор твору? 
72. У чому полягає право слідування? 
73. У яких випадках допускається вільне використання твору? 
74. Що розуміють під терміном «комп’ютерна програма»? 
75. На що має право особа, яка правомірно володіє примірником комп’ютерної програми? 
76. Які основні засоби захисту авторських прав на твори, розміщені в Інтернеті? 
77. Який строк дії авторського права? 
78. Коли відбувається і що означає перехід творів у суспільне надбання? 
79. Які авторські права не переходять у спадщину? 
80. Хто, які й куди подає документи для державної реєстрації авторського права? 
81. Що розуміють під терміном «суміжне право»? 
82. За яких умов суміжні права можуть одержати правову охорону? 
83. З яких елементів складається знак охорони суміжних прав? 
84. Які права належать суб’єктам суміжних прав? 
85. Коли і за яких умов допускається вільне використання об’єктів суміжних прав? 
86. Який строк дії суміжних прав? 
87. З яких етапів складається процедура пошуку інформації про винаходи? 
88. Які існують види пошуку інформації про винаходи? 
89. Який порядок проведення патентних досліджень? 
90. Які види робіт виконують під час проведення патентних досліджень? 
91. Яким чином оформляються патентні дослідження? 
92. Що може слугувати джерелом інформації про винаходи? 
93. З яких частин складається опис об’єктів промислової власності? 
94. Які існують національні класифікації винаходів? 
95. Що зумовило появу Міжнародної патентної класифікації? Наведіть відомості з істо-


рії її створення. 
96. Яким чином проводиться індексування патентної документації в МПК? 
97. Які існують класифікації об’єктів промислової власності? 
98. Що розуміють під терміном «промислова власність»? 
99. Які умови надання правової охорони об’єктам промислової власності? 
100. Які умови патентоздатності об’єктів промислової власності? 
101. Що таке аналог винаходу? 
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102. Що таке прототип винаходу? 
103. Які основні етапи процесу виявлення винаходу? 
104. Яка структура опису винаходу (корисної моделі)? 
105. Що розуміють під технічним результатом при складанні опису винаходу (корисної мо-


делі)? 
106. Яке призначення має формула винаходу? 
107. Які основні вимоги висувають до формули винаходу? 
108. У чому полягає сутність вимоги єдиності винаходу? 
109. З яких складових частин складається формула винаходу? 
110. У чому полягають особливості формули винаходу на пристрій? 
111. У чому полягають особливості формули винаходу на спосіб? 
112. У чому полягають особливості формули винаходу на «застосування…»? 
113. Хто має право на отримання патенту? 
114. Які документи повинна включати заявка на патент? 
115. Яку дату вважають датою подання заявки? 
116. Що перевіряється під час проведення формальної експертизи заявки на винахід (корис-


ну модель)? 
117. Який порядок проведення експертизи заявки на винахід? 
118. Яким чином проводиться перетворення деклараційного патенту на винахід? 
119. Які документи повинна включати заявка на промисловий зразок? 
120. Які існують різновиди охоронних документів і який строк їх дії? 
121. Які існують види експертиз і що встановлюється в ході їх проведення? 
122. У яких випадках вважається доцільним закордонне патентування? 
123. Які основні положення існуючих систем експертизи заявок на винаходи? 
124. Яка процедура патентування винаходів згідно з Договором РСТ? 
125. Яка процедура отримання європейського патенту? 
126. Які особисті немайнові права має автор об’єкта промислової власності? 
127. У чому полягає право першого заявника? 
128. У чому полягає право на авторське ім’я? 
129. Які майнові права має автор об’єкта промислової власності? 
130. Які дії визнаються використанням запатентованого об’єкта? 
131. Які існують обмеження виключних прав власника патенту? 
132. У яких випадках використання не визнається порушенням прав патентовласника? 
133. В чому полягає право попереднього користування? 
134. Які обов’язки мають суб’єкти патентного права? 
135. Які існують види знаків для товарів і послуг? 
136. Які функції виконують товарні знаки? 
137. Які позначення не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг? 
138. Що таке франчайзинг (комерційна концесія)? 
139. Які дії визнаються використанням знака? 
140. Які умови необхідні для надання правової охорони комерційному найменуванню? 
141. Що відносять до майнових прав на комерційне найменування? 
142. Які спільні й відмінні риси між торговельними марками і географічними зазначеннями? 
143. Які умови повинні виконуватися для надання правової охорони географічному зазначенню? 
144. Які специфічні ознаки мають географічні зазначення? 
145. Яким вимогам повинна відповідати комерційна таємниця? 
146. Які чинники включає в себе організація охорони комерційної таємниці на підприємстві? 
147. Розкрийте суть умов охороноздатності компонувань ІМС? 
148. Який порядок реєстрації компонування ІМС? 
149. Чому зазвичай у правових системах не передбачено спеціальної правової охорони науко-


вих відкриттів? 
150. Які основні недоліки було виявлено за роки функціонування системи правової охорони 


наукових відкриттів в СРСР? 
151. Яким критеріям повинна відповідати пропозиція, щоб вона була визнана раціоналіза-


торською? 
152. Який порядок реєстрації раціоналізаторської пропозиції? 
153. Які існують права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин і чим вони 


засвідчуються? 
154. Який строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рос-


лин, породу тварин? 
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ник для студ. неюрид. вузів / За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 
К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 236 с. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НГУ. 
Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 
Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають під-


сумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових 
модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з ви-
значеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змісто-
вий модуль – сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відпові-
дності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП. 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора за-
кріплена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів і магістрів напряму 
7(8).050301 Гірництво і затверджується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання ви-


біркової дисципліни «Закінчування свердловин» спеціалістам і магістрам з 
гірництва.  


Стандарт встановлює: 
− компетенції, які має опанувати студент; 
− перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), 


яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики спеціаліста ; 


− розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
− норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
− позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в на-


вчальному матеріалі; 
− форму підсумкового контролю; 
− відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників 


вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки спеціалістів 


і магістрів за напрямом 7(8).050301 Гірництво. 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24.05.1997. «Пере-


лік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рів-
нями».  







3. Базові дисципліни 
 
 Механіка гірських порід  Буріння свердловин на воду 
 Геологія  Буріння свердловин при інженер-


но-геологічних вишукуваннях 
 Промивання свердловин  Направлене буріння 
 Руйнування гірських порід при 


бурінні 
 Буріння технічних свердловин 


 Буріння свердловин на тверді 
корисні копалини 


 Буріння свердловин на нафту і газ 


    
 
4. Дисципліни, що забезпечуються  


 
5. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти)  


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
р-


ни
й 


са
м


ос
ті


й-
на


 р
об


от
а 


за
га


ль
-


ни
й 


 


1 2 3 4 5 6 
№ 1 Визначати властивості нафто-газового пла-


ста, які впливають на величину притоку ко-
рисної копалини. 
Проектувати конструкцію свердловини на 
нафту і газ. 
Підбирати параметри і властивості проми-
вальної рідин для вскриття продуктивного 
пласта. 
Вибирати конструкцію привибійної зони 
свердловини. 
Вибирати апарати для опробування сверд-
ловини в залежності від мети опробування. 
Вибирати тип обсадних труб та їх з’єднань 
для кріплення свердловини. 
Розробляти заходи для підготовки спуску 
обсадних колон у свердловину. 
 


Лекції − 9 семестр, І чверть (1…8 тижні) 
Аудиторні – 2 години на тиждень 


1. Елементи фізики наф-
то-газового пласта 4 


34 54 


2. Конструкція свердло-
вин на нафту і газ 4 
3. Розкриття продуктив-
них пластів 2 
4. Опробування нафто- і 
газоносних пластів 4 
5. Обсадні труби та їх 
з`єднання 2 
Модульний контроль 
лекційного матеріалу: 
9 − 10 тижні 


4 


Разом 20 
№ 2 Вибирати апарати для опробування сверд-


ловини в залежності від мети опробування. 
Вибирати конструкцію обсадної колони з 
урахуванням різних видів навантажень, що 
діють на неї. 
Розраховувати натяг обсадної колони. 
Вибирати оснастку обсадної колони. 
 


Практичні заняття − 9 семестр, І чверть 
(1...8 тижні) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Конструкції апаратів 
для опробування сверд-
ловин 4 


34 54 


2. Розрахунок обсадної 
колони 6 
3. Розрахунок натягу об-
садної колони 2 







1 2 3 4 5 6 
4. Оснастка обсадної ко-
лони 4 
Модульний контроль − 
захист практичного мо-
дуля за розкладом за-
нять: 9 − 10 тижні 


4 


Разом 20   
№ 3 Вибирати спосіб цементування обсадних 


колон. 
Вибирати технологію цементування обсад-
них колон. 
Вибирати техніку і технологію перфорації 
обсадних колон. 
Вибрати спосіб виклику припливу з пласта. 
Вибирати технологію консервації свердло-
вини.  
Визначати комплекс робіт для проведення 
ліквідації свердловини. 
Вибрати техніку і технологію ремонтно-
ізоляційних робіт в залежності від виду 
аварії в свердловині. 
Розробляти заходи з техніки безпеки і охо-
рони навколишнього середовища від забру-
днення при закінчуванні свердловин. 


Лекції − 9 семестр, ІІ чверть (1…8 тижні) 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Цементування сверд-
ловин 4 


34 54 


2. Заключні роботи в 
свердловині 4 
3. Ремонтно-ізоляційні 
роботи в свердловині 4 
4. Техніка безпеки і охо-
рона навколишнього се-
редовища від забруд-
нення при закінчуванні 
свердловин 4 
Модульний контроль − 
захист практичного мо-
дуля за розкладом за-
нять: 9 − 10 тижні 


4 


  Разом 20   
№ 4 Вибирати обладнання для цементування 


обсадних колон. 
Проводити розрахунок цементування обса-
дних колон. 
Розраховувати параметри гідророзриву пла-
ста. 
Розраховувати параметри встановлення це-
ментного моста в свердловині. 


Практичні заняття − 9 семестр, ІІ чверть 
(1...8 тижні) 


Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Обладнання для це-
ментування 4 


34 54 


2. Розрахунок цементу-
вання обсадних колон 4 
3. Розрахунок гідророз-
риву пласта 4 
4. Технологія встанов-
лення цементного моста 
в свердловині 4 
Модульний контроль − 
захист практичного мо-
дуля за розкладом за-
нять: 9 − 10 тижні 


4 


  Разом 20   
  Разом з дисципліни 80 136 216 
  Частка  навантаження  0, 63  
 


 







6. Позначення фізичних величин 
 
V- швидкість; 
Q – продуктивність; 
C – осьове навантаження; 
P – тиск; 
n – частота обертання; 


 
η – коефіцієнт корисної дії 
m – маса; 
N – потужність; 
ρ – щільність;  
q- питома вага 


 
7. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий конт-


роль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння на-
вчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів.  


Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 
передбачені програмою. 


Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваже-
ного балу за результатами всіх модульних контролів. 


 
8. Відповідальність за якість викладання 
Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри. 
 
9. Рекомендована література 
 


1. Коцкуліч Я.С, Тищенко О.В. Закінчування свердловин: Підручник. – 
К.: Інтерпрес ЛТД, 2004. – 366 с. 


2. Соловьев Е.М. Заканчивание скважин: Учеб. для вузов. – М.: Недра, 
1974. – 303 с. 


3. Соловьев Е.М. Сборник задач по заканчиванию скважин. -М.: 
Недра,1989,-251 с.: ил. 


4. Теория и практика заканчивания скважин: В 5 т / А.И. Булатов, П.П. 
Макаренко, В.Ф. Будников и др.; Под ред. А.И. Булатова – М.: Недра, 1997-
1998. Т. 1-5. 


5. Иванов С.И. Анализ научных и практических решений заканчивания 
скважин / С.И. Иванов, А.И. Блатов, В.А. Любимов, Р.С. Яремийчук. –М.: 
ООО «Недра – Бизнесцентр», 2004. –Книга 1. – 334 с. 


 







Путівник джерелами інформації  
 


№ мо-
дуля 


  Назва   змістовного модуля   Рекомендовано джерело ін-
формації                    


1                            2                 3 
1 1. Елементи фізики нафто-газового пласта /1/, с.5-32; /4/, с.68-91 


2. Конструкція свердловин на нафту і газ /1/, с.91-113; /3/, с.52-164 
3. Розкриття продуктивних пластів /1/, с.33-73; /3/, с.165-293 
4. Опробування нафто- і газоносних пластів /1/, с.74-89 
5. Обсадні труби та їх з`єднання /1/, с.114-205 


2 1. Конструкції апаратів для опробування свердловин /1/, с.77-81 
2. Розрахунок обсадної колони /1/, с.125-168 
3. Розрахунок натягу обсадної колони /1/, с.169-171 
4. Оснастка обсадної колони /1/, с.190-201, /4/, с.159-170 


3 1. Цементування свердловин /1/, с.249-331; /4/, с.68-91 
2. Заключні роботи в свердловині /1/, с.332-348; /3/, с.152-164 
3. Ремонтно-ізоляційні роботи в свердловині /1/, с.327-331; /2/, с.276-288 
4. Техніка безпеки і охорона навколишнього середо-
вища від забруднення при закінчуванні свердловин 


/1/, с.349-357 


4 1. Обладнання для цементування /1/, с.286-291 
2. Розрахунок цементування обсадних колон /1/, с.295-308 
3. Розрахунок гідророзриву пласта /5/, с.189-202 
4. Технологія встановлення цементного моста в сверд-
ловині 


/1/, с.316-321, /4/, с.159-170 
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ПЕРЕДМОВА 


 
1 .  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
кафедрою  аерології та охорони праці Державного ВНЗ «НГУ» 
 
 
 
2 .  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Державного ВНЗ «НГУ» 
від     .     . 2011  №         
 
рішенням засідання кафедри АОП (протокол №13/5 від 01.07.11 р.) 
 
3 .  УВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4 .  РОЗРОБНИКИ  


Голінько Василь Іванович, завідувач кафедри аерології та охорони пра-
ці, д.т.н., професор; 


   С.Б. Мікрюков, доцент кафедри аерології та охорони праці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без до-


зволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального 


закладу. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який склада-


ється вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми  
Навчальна дисципліна визначає сукупність модулів, що підлягає підсумко-


вому контролю. Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що 
реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність на-
вчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчально-
му об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців 
(ОПП). 


Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріп-
лена для викладання дисципліни. 


Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх напрямів і затвер-
джується наказом ректора. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання нормативної 
дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалістам (магістрам) за спеціальністю 
7(8).090306 «Буріння» 
Стандарт встановлює: 


– компетенції, що має опанувати студент; 
– перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997 р. 


«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахів-
ців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями».  
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3. Базові дисципліни 
 «Безпека життєдіяльності»  «Основи охорони праці» 
    


 
4. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни 


 


М
од


ул
і 


 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля сту-
дент повинен уміти) 


 
 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


1 2 3 4 5 6 
№1 - орієнтуватися в чинній нормативно-


правовій базі, що регулює охорону праці в 
галузі; 


- знайомити підлеглих з їх правами, 
обов’язками та відповідальністю за порушен-
ня законодавства з охорони праці; 


- оцінювати правильність дій працівників 
при виникненні загрози для їх життя та здо-
ров’я, а також при нещасних випадках на 
виробництві; 


- виявляти шкідливі фактори виробничого 
середовища та оцінювати їх вплив на працю-
ючих; 


- визначати за нормативно-правовими акта-
ми гранично допустимі концентрації, величи-
ни чи рівні шкідливих чинників; 


- оцінювати умови праці за факторами ви-
робничого середовища; 


- вибирати профілактичні заходи, спрямо-
вані на зниження негативного впливу шкідли-
вих виробничих чинників на працюючих та 
попередження професійних захворювань; 


- розробляти заходи з поліпшення умов 
праці на робочих місцях; 


- виявляти небезпечні виробничі чинники 
та оцінювати можливі наслідки їх впливу на 
працюючих; 


- визначати за нормативно-правовими акта-
ми відповідність стану виробничих примі-
щень, обладнання та параметрів технологіч-
них процесів вимогам безпеки за окремими 
чинниками; 


Лекції - 1 семестр (1…14 тиждень) 
Аудиторні – 1 година на тиждень 


1. ВСТУП. Поняття і 
предмет охорони пра-
ці в галузі. Законода-
вча та нормативно-
правова база в ОПГ.  


4 75 
 


108 
 


2. Державне управ-
ління та організація 
охорони праці на ви-
робництві. 


4 


3 Організація ОП на 
підприємствах в гео-
логорозвідки.  


4 


4. Безпека праці на 
транспорті та на ван-
тажно-розвантажних 
роботах 


3 


5. Правила безпеки 
при роботі зі шкідли-
вими речовинами 


2 


6. Техніка безпеки 
при проведенні буді-
вельно-монтажних 
роботах. 


2 
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1 2 3 4 5 6 
 - розробляти заходи, спрямовані на ство-


рення безпечних умов праці на робочих міс-
цях; 


- вибирати та користуватися засобами ко-
лективного й індивідуального захисту пра-
цюючих; 


- вибирати та користуватися засобами 
пожежогасіння; 


- надавати долікарську допомогу потер-
пілому при нещасних випадках. 


7. Захист від дії елек-
тричного струму  та 
блискавок. 


2   
 


8. Основи фізіології, 
гігієни праці та виро-
бничої санітарії в 
умовах підвищеної 
складності.  


2   


9. Пожежна безпека 
на геологорозвідува-
льних роботах. 


4   


10. Заключне заняття. 
Модульний контроль. 


4   


  Разом: 33 75 108 
  Частка  навантаження 0,31 0,69  


 
 


6. Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни.  
Форма підсумкового контролю. 


 
Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 


включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання під-
сумкового екзамену. 


Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, 
що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено 
проведення модульної контрольної роботи. 


Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня сформованос-
ті компетенцій, що визначені у даному стандарті. 


Підсумковий контроль здійснюється шляхом складання екзамену в пись-
мовій формі за екзаменаційними білетами чи в формі тестів. 


Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з охорони праці ви-
могам, викладеним в цій навчальній програмі створюються фонди засобів педа-
гогічної діагностики, які включають типові завдання, модульні контрольні ро-
боти, екзаменаційні білети, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну 
оцінку знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з охорони праці 


 
 7. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 


 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни 


в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинне відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. – 138 с.» 
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Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 
 


 
8. Вимоги до засобів діагностики 


 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 


мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N – правильно виконані істотні операції рішення, 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок:  


“відмінно” - КЗ>0,9; 
“добре” - КЗ=0,8…0,9; 
“задовільно” - КЗ=0,7…0,8; 
“незадовільно” - КЗ<0,7. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахо-
вувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-


ціях; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-


тати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням ви-


мог чинних стандартів. 
 
9. Рекомендована література 


 
1. Голінько В.І. Основи охорони праці. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 


265с. 
2. Основи охорони праці: Підручник./ К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та 


ін. — К.; Основа, 2003 — 472 с. 
3. Харев А.А., Несмотряев В.И. Охрана труда на геологоразведочных  работах.–М. Не-


дра, 1987.–280с. 
4. Правила безопасности при геологоразведочных работах –М.: Недра, 1979–249с. 
5. Вирвіньский П.П., Кузін Ю.Л., Хоменко В.Л. Геологоразвідувальна справа і техніка 


безпеки. Дніпропетроськ НГУ 2010-368с. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП). 
Навчальна дисципліна – це сукупність модулів, що підлягає підсумковому 


контролю. Модуль – задокументована сукупність змістовних модулів, що 
реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, 
лабораторні роботи, практичні заняття, семінари, тощо). Змістовний модуль – 
сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 
певному навчальному об'єктові та подана в освітньо-професфній програмі 
підготовки фахівців (ОПП).  


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню бакалаврам, які навчаються за скороченим терміном 
навчання на базі освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання 
нормативної дисципліни «Ремонтно-відновлювальні роботи в свердловинах».  


Стандарт встановлює: 
– перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо- 
кваліфікаційної характеристики спеціаліста; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 


форми навчання; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для опанування умінь 


кваліфікації спеціаліста з гірництва за вимогами освітньо- кваліфікаційної 
характеристики ; 


– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Постанова Кабінету міністрів України № 507 від 24.05.1997. "Перелік 
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напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у віщих 
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".  


 
3. Базові дисципліни 


 «Хімія»   
 «Гідравліка та гідропривід»   
 «Матеріалознавство»   
 «Буріння свердровин»   
 «Буріння свердловин на нафту та газ»   
 «Бурова механіка»   


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст: 
«Вибійні бурові машини»; 
«Буріння в складних умовах»; 
«Аварії в бурінні»; 
«Підготовка магістерської роботи». 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 135 академічних годин. 
Лекції – 40 академічних годин. 
Практичні заняття – 20 академічних годин. 
Самостійна робота – 75 академічних годин. 
 


6. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 
ау


ди
то


рн
ий


 
са


м
ос


ті
йн


а 
ро


бо
та


 


за
га


ль
ни
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№1 


Планування роботи з обстежання 
свердловин та їх відновлення. 
Планувати та проводити дослідні 
роботи в свердловинах різними 
методами. 
Виконувати роботи з інтенсифікації 
припливу води, нафти чи газу в 
свердловинах. 
Керувати виконанням поточного та 
капітального ремонту свердловин за 
технологічними процесами. 
Виконувати вимоги нормативних актів 
про охорону праці і навколишнього 


Лекції – 1 семестр, І чверть  (1…10 тижні). 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Вступна лекція. Організація 
планово-попереджувального 
ремонту свердловин. 


2 
  


2. Методи контролю 
водозабірних свердловин 2 


3. Причини зниження дебіту 
свердловин на воду і загальна 
характеристика методів їх 
відновлення. 


4 


4. Ремонт свердловин які 
піскують. 4 


5. Ремонт свердловин. 4 
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М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни
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середовища, правила безпечного 
користування устаткуванням, 
машинами та механізмами. 
Зробити оцінку роботи водопідйомного 
устаткування. 
Зробити промір глибини свердловини. 
Визначати динамічний і статичний 
рівні. 
Визначати дебіт і питомий дебіт у 
працюючій свердловині. 
Виміряти глибину свердловини. 
Визначати на скільки замулений 
фільтр. 
Визначати беззупинне чи короткочасне 
піскує свердловина. 
Одержати підсумкову витратограму по 
свердловині. 
Одержати диференціальну 
витратограму по свердловині. 
Розрізняти механічну, хімічну і 
біологічну кальмотацію фільтрів та 
прифільтрових зон. 
Розрізняти реагентні, імпульсні та 
імпульно-реагентні методи 
відновлення дебіту свердловин. 
Вибрати метод видалення пісчаної 
пробки. 
Обгрунтувати засіб ліквідації 
піскування свердловин.  
Застосовувать різні пристрої для 
очищення фільтрів и труб. 
Переустатковувати свердловини з 
фільтрами в безфільтрові. 
Виконувати перфораційні роботи в 
свердловинахю 
Виконувати зміну обсадних колон. 
Розрізняти планово-попереджувальні і 
відбудовний поточні ремонти. 
Вміти розрізняти ремонт свердловин з 
штанговими насосами та заглибними 
відцентровими насосами.  


6. Технологія поточного 
ремонту свердловин на нафту 
та газ. 


2 


7. Технологія капітального 
ремонту свердловин на нафту 
та газ.  


2 


Модульний контроль 
лекційного матеріалу: 8 
тиждень 


2 


Разом: 20 
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М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 
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а 
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№2 


Визначити несправності в насосному 
агрегаті.  
 
 


Практичні заняття – 1 семестр, І чверть 
(1...8 тижні). Аудиторні – 1 години на тиждень 
1. Ремонт заглибних 
електронасосів і систем 
автоматичного керування. 


2 29 45 


2. Конструкція однокамерної 
автоматичної желонки. 


2 


3. Вибір типу реагенту для 
відновлення дебіту свердловин 
та розрахунок необхідної його 
кількості. 


4 


Модульний контроль – захист 
лабораторного модуля за 
розкладом занять: 8 тиждень. 


2 


Разом: 10 


№
3 


Вибирати реагент для руйнування 
кольматуючих відкладень, та визначати 
кількість реагенту. 
Визначати час закінчення реагентної 
обробки свердловин і час її 
прокачування після обробки. 
Зробити першу медичну допомогу 
потерпілому від опіку кіслотним 
розчином. 
Розрахувати радіус зони руйнування 
скельних порід фугасними торпедами. 
Вибрати джерело енергії для 
руйнування кольматуючих утворень 
імпульсними методами. 
Раціональні терміни міжремонного 
періоду свердловин при імпульсних 
обробках. 
Способи підвищення гідродинамічного 
тиску при вибрації робочого органу. 


Лекції – 1 семестр, ІІ чверть  (1…10 тижні). 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
8. Відновлення дебіту 
свердловин реагентними 
методами. 


2 
  


9. Відновлення дебіту 
свердловин імпульсними 
методами. 


2 
  


10. Відновлення дебіту 
свердловин вібраційним і 
ультрозвуковим методами.  


2 
  


11. Відновлення свердловин 
імпульсно-реагентною дією. 


2   


12. Ремонт геотехнологічних 
свердловин 


2   


Модульний контроль 
лекційного матеріалу: 8 
тиждень 


4 
  


Разом:    


№
4 


Розрахувати зворотнє промивання 
пісчаної пробки. 
Розрахувати пряме промивання 
пісчаної пробки. 
Розрахувати очищення свердловин від 
пісчаної пробки желонками. 


Практичні заняття – 1 семестр, ІІ чверть 
(1...10 тижні). Аудиторні – 1 години на 
тиждень 
4. Гідравлічний розрахунок 
зворотнього та прямого 
промівання піщаної пробки 
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і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 
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Розрахувати обробку вибою соляною 
кислотою 


5. Розрахунок очищення 
свердловин від пісчаної пробки 
желонками. 


 
  


6. Розрахунок обробки вибою 
соляною кислотою. 


   


Модульний контроль – захист 
лабораторного модуля за 
розкладом занять: 8 тиждень 


 
  


 Разом:    
Разом з дисципліни 42 102 144 


Частка навантаження  0,70  
 


7 Позначення фізичних величин 
 
m−  маса; 
L – довжина, глибина;  
t – час;  
S – площа;  
N – потужність; 
V – швидкість;  
 


P – тиск; 
P0– міцність; 
F – сила; 
ρ – щільність;  
V – об'єм; 
G – вага. 


 
 
8. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала результатів усіх модульних контролів. 


 
9. Відповідальність за якість викладання  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
 
10. Вимоги до засобів діагностики 
 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
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P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 
11. Рекомендована література 
11.1. Вирвінський П.П., Хоменко В.Л. Ремонт свердловин: Навчальний 


посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. – 219 
с. 


11.2. Сулейманов А.Б., Караметов К.А., Яшин А.С. Техника и технология 
капитального ремонта скважин. – М.: Недра, 1987. – 316 с. 


11.3. Романенко В.А., Вольницкая Є.М. Востановление 
производительности водозаборніх скавжин. – Л.: Недра, 1986. – 112 с. 
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Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП). 
Навчальна дисципліна – це сукупність модулів, що підлягає підсумковому 


контролю. Модуль – задокументована сукупність змістовних модулів, що 
реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями. 
Змістовний модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою 
відповідності певному навчальному об'єктові та подана в освітньо-професійній 
програмі підготовки фахівців (ОПП).  


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню спеціалістами та магістрами, які навчаються за повним 
терміном навчання на базі освітньо-професійної програми бакалавра.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання 
нормативної дисципліни «Професійні функції і задачі спеціаліста та магістра».  


Стандарт встановлює: 
– перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо- 
кваліфікаційної характеристики спеціаліста та магістра; 


– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для очної та 


заочної форми навчання; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для опанування умінь 


кваліфікації спеціаліста та магістра з гірництва за вимогами освітньо- 
кваліфікаційної характеристики ; 


– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій. 
2.3. ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Постанова Кабінету міністрів України № 507 від 24.05.1997. "Перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у віщих 
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навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".  
 
3. Базові дисципліни 
  «Математика» 
  «Фізика» 


 «Хімія» 
«Геологія» 
«Механіка гірських порід» 
«Руйнування гірських порід» 
«Основи гірничого виробництва» 


  


 «Бурові машини та механізми»   
 «Очисні агенти та тампонажні суміші»   
 «Буріння свердловин»   
 «Буріння свердловин на нафту та газ»   
 «Бурова механіка з основами 


проектування» 
«Охорона праці в галузі» 
 


  


4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст та магістр: 
«Вибійні бурові машини»; 
«Буріння в складних умовах»; 
«Аварії в бурінні»; 
«Підготовка магістерської роботи». 
«Педагогіка вищої школи» 
«Методологія наукових досліджень» 
«Математичне моделювання систем» 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 66 академічних годин. 
Лекції – 60 академічних годин. 
 


6. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять 


М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


№1 Вміти планувати роботи на посаді Лекції – 3 семестр, І чверть  (1…10 тижні). 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
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М
од


ул
і Компетенції 


(з використанням 
матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


Розподіл часу 


ау
ди


то
рн


ий
 


са
м


ос
ті


йн
а 


ро
бо


та
 


за
га


ль
ни


й 


інженера- технолога з бурових робіт 
та проводити дослідницькі роботи  
різними методами. 
Знати визначення функцій, які виконує 
інженер-технолог з бурових робіт. 
Виконувати вимоги нормативних актів 
про охорону праці і навколишнього 
середовища, правила безпечного 
користування устаткуванням, 
машинами та механізмами. 
Вміти виконувати типізацію гірничо-
геологічних умов буріння свердловин. 
Зробити оцінку способів буріння 
свердловин та здійснювати вибір для 
конкретних умов проведення робіт. 
Вміти проектувати конструкції 
свердловин різного призначення. 
Зробити експертний аналіз бурового 
обладнання та технологічного бурового 
інструменту та вміти використовувати 
цей аналіз для вибору обладнання та 
інструменту для буріння свердловин. 
Визначати технологічні параметри 
режимів буріння свердловин різними 
способами. Вміти розробляти та 
застосовувати рекомендації по 
удосконаленню технологічних процесів 
при бурінні свердловин. 
Знати як здійснювати оптимізацію 
процесів при бурінні свердловин 
різного призначення. Вміти проводити 
оцінку якості та результативності 
розроблених та впроваджених у 
виробництво технологічних процесів. 


1. Вступна лекція. Освітньо-
кваліфікаційна характеристика 
та програма спеціаліста та 
магістра. Проектні, 
технологічні, організаційні та 
інші функції спеціалістів та 
магістрів. 


2+2 


  


2. Типізація гірничо-геологічних 
умов буріння свердловин на 
об’єкті робіт. 


6+6 


3. Вибір способу буріння 
свердловин. 4+4 


4. Проектування конструкції 
свердловин різного призначення. 4+4 


5. Вибір бурового обладнання та 
бурового технологічного 
бурового інструменту. 


4+4 


6. Розробка технологічних 
параметрів режимів буріння 
свердловин. 


4+4 


7. Удосконалення технологічних 
процесів, що запроектовані. 
Оптимізація процесів буріння 
свердловин. 


2+2 


8. Оцінка якості та 
результативності розробленої 
технології буріння свердло вин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модульний контроль 
лекційного матеріалу: 10 
тиждень 


4+4 


Разом: 60 
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7 Позначення фізичних величин 
 
m−  маса; 
L – довжина, глибина;  
t – час;  
S – площа;  
N – потужність; 
V – швидкість;  
 


P – тиск; 
P0– міцність; 
F – сила; 
ρ – щільність;  
V – об'єм; 
G – вага. 


 
 
8. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 


контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 
визначені у даному стандарті. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала результатів усіх модульних контролів. 


 
9. Відповідальність за якість викладання  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
 
10. Вимоги до засобів діагностики 
 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
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- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 
чинних стандартів. 


 
11. Рекомендована література 
11.1. Освітньо кваліфікаційна характеристика магістра Варіативна частина. 


Спеціальність 8.090306 Буріння. – Дніпропетровськ: Національний гірничий 
університет, 2009. 


11.2. Освітньо кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Варіативна 
частина. Спеціальність 7.090306 Буріння. – Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 3009. 


11.3. Сердюк Н.И., Куликов В.В., Тунгусов А.А. и др. Бурение скважин 
различного назначения. – М.: РГГУ, 2007. – 624 с. 
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ПЕРЕДМОВА 
 


1  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Дудля Микола Андрійович, проф.  кафедри техніки розвідки РКК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 







 
Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
магістрів (спеціалістів) по спеціальності 8.090306 – Буріння свердловин. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню магістрами (спеціалістами).  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання  
дисципліни "Автоматизація процесу буріння свердловин" магістрам 
(спеціалістам) по спеціальності 8.090306 – Буріння свердловин.  


Стандарт встановлює: 
компетенції, що має опанувати магістр (спеціаліст) по спеціальності 
8.090306 – Буріння свердловин; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції за вимогами ОКХ; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації магістр (спеціаліст) по спеціальності 8.090306 - 
Буріння свердловин за вимогами ОКХ 


– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– форму підсумкового контролю; 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


та молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.4. ДК 009 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки магістрів 
(спеціалістів) по спеціальності 8.090306 - Буріння за вимогами ОКХ 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997 "перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними 
рівнями". 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. –  138 с. 







 
3. Базові дисципліни 


 
 «Теоретична механіка» 
«Опір матеріалів» 
«Деталі машин» 
«Бурові машини і механізми» 
«Експлуатація бурового обладнання» 
 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


магістр  (спеціаліст)  спеціальності 8.090306  - Буріння свердловин: 
 «Аварії при бурінні свердловин»; 
«Основні функції та завдання спеціаліста (магістра)». 
 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 4,0 кредити ECTS (144 академічних годин). 
Лекції – 26 академічних години. 
Практичні роботи – 26 академічних годин. 
Самостійна робота – 92 академічні години. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Враховувати на рівні вимог сучасної науки і техніки 
тенденцію розвитку власне процесу буріння і бурового 
устаткування. 


1. Сучасний стан 
розвитку вітчизняної та 
зарубіжної бурової 
техніки. 


2  Охарактеризувати найголовніші напрямки сучасного 
бурового машинобудування. 


2. Експлуатаційно-
технологічні вимоги до 
бурового устаткування. 


3 Аналізувати основні напрямки скорочення 
переривчастості технологічного процесу буріння. 


3. Оцінка технічних 
можливостей і 
технічного рівня бурових 
установок 


4 Розрізняти ступені в розвитку процесів механізації й 
автоматизації виробництва 


4. Ступені розробки 
конструкторської 
документації 


5 Використовувати і враховувати положення і 
рекомендації теорії надійності для вирішення питань 
проектування виробництва і експлуатації машин і 
механізмів. 


5. Види 
конструкторських робіт 


6 При виборі та застосуванні бурового обладнання 
враховувати основні питання стандартизації, 


6. Основні системи 
автоматизації 







№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


спеціалізації та уніфікації, а також агрегатності і маси 
обладнання, технічної естетики і техніки безпеки 


проектування бурових 
машин 


7.  Давати оцінку експлуатаційних можливостей і 
технічного рівня бурових установок 


7. Типи талевих систем і 
розрахунок навантажень  
на вітки канату 


8. Аналізувати і використовувати для певних умов основні 
стадії розробки нових виробів геологорозвідувальної 
техніки. 


8. Вибір і розрахунок 
талевих канатів та умови 
їх експлуатації 


9. Враховувати за змістом і розв'язувальними задачами 
основні види конструкторських робіт. 


9. Основні параметри 
бурових вишок та щогл 


10. Вирішувати проблеми прискорення темпів проектування 
обладнання за допомогою систем автоматизованого 
проектування бурових машин (САПР БМ). 


10. Розрахунок 
навантажень на вишки і 
щогли. 


11. Виділяти низхідну і висхідну форми організації 
направленості проектування БММ та основні функції 
САПР 


11. Основні параметри 
бурових лебідок та їх 
розрахунок. 


12.  Класифікувати угруповання САПР за типом і складністю 
об'єкта проектування , рівнем і комплектністю 
автоматизації, характером і кількістю випущених 
проектних документів, кількістю рівнів у структурі 
технічного забезпечення. 


12. Класифікація та 
розрахунок  лебідок 


13. Враховувати при побудові САПР БМ такі системи: 
ЄСКД, ЄСТВ і АСКВ 


13. Допоміжні гальма 
уповільнення бурових 
лебідок 


14. Вибрати систему талевої оснастки та визначити 
навантаження кожної гілки каната. 


14. Визначення критерія 
оцінки впливу типу 
обертача на потужність 
буріння. 


15. Класифікувати та вибрати канати, а також визначити 
дійсний запас міцності каната. 


15. Класифікація 
механізмів подачі та 
розрахунок їхніх 
основних параметрів. 


16.  Визначити максимальні зусилля на талевому блоці та 
кронблоці 


16. Методика розрахунку 
промивання свердловин 
розчинами та піною. 


17. Аналізувати основні параметри бурових вишок і щогл, а 
також визначити ефективну їх висоту. 


17. Основні 
навантаження та 
особливості розрахунку 
їхніх основних 
параметрів  


18.  Розраховувати вертикальні та горизонтальні 
навантаження на вишки і щогли. 


18. Класифікація та 
методика розрахунку 
техніко – 
експлуатаційних 
показників гвинтових 
двигунів. 


19. Побудувати діаграму Кремони та розрахувати зусилля у 
розтяжках при підйомі бурової вежі, а також 
навантаження на опори фундамента. 


19. Конструктивні 
різновиди та розрахунок 
оновних показників 
роботи ежекторних 







№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


снарядів 


21. Визначати основні параметри базових лебідок та 
розраховувати їх гальмові пристрої. 


20. Визначення та 
розрахунок 
конструктивних 
параметрів 
водоструменевих 
насосів.  


22. Класифікувати і визначати основні параметри обертачів 
та механізмів подачі. 


 


23. Визначати загальний споживний тиск бурового насоса, 
кількість промивальної рідини, яка подається в 
свердловину при бурінні, а також проводити 
гідравлічний розрахунок промивання свердловини 
буровими розчинами та піною.  


 


24. Розрахувати зусилля, які діють на бурильну і обсадну 
колону труб. 


 


25. Класифікувати пневматичні ударні механізми, 
турбобури, гвинтові двигуни, ежекторні снаряди та 
визначати їх основні параметри. 


 


 
7. Позначення фізичних величин 
 


Q Продуктивність m Кількість струн 
N Потужність t Час 
A Енергія S Площа 
f Частота M Крутний момент 
p Тиск I Електрична напруга 
T Ттемпература P Натяг 
σ Напруження a Прискорення руху 
ρ Густина промивальної рідини L Довжина 
v Швидкість V Об'єм 


 
8. Форма атестаційного контролю  
Форма атестаційного контролю – іспит.  
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики 
у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 







інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  
 
10. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 
 
11. Рекомендована література 
11.1. Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы: Учебник. – 


Киев;Донецк: Вища школа. Головное издательство, 1985. – 176 с. 
11.2. Дудля М.А. Проектування бурових машин і механізмів: Підручник. 


– Київ: Вища школа, 1994. – 335 с. 
11.3. Дудля Н.А. Проектирование буровых машин и механизмов: 


Учебник. – Киев: Вища школа, 1990. – 272 с. 
11.4. Дудля М.А., Мещеряков Л.І. Діагностика та проектування бурових 


машин і механізмів: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2004. – 268 с. 


11.5. Дудля М.А., Садовенко І.О. Техніка та технологія буріння 
гідрогеологічних свердловин: Підручник. – Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2007. – 399 с. 


11.6. Эпштейн Е.Ф. и др. Расчёт геологоразведочных бурильных труб. – 
М.: Недра, 1979. – 161 с. 







 
12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-


методичного забезпечення  
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 


забезпечення несе завідувач кафедри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 
Робоча програма дисципліни “Проектування бурових машин і 


механізмів” 
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1 2 3 4 5 


№1 


Лекції – 26 годин 
1. Передмова, зміст курсу. Сучасний стан розвитку 
геологорозвідувальної техніки 2   


2. Експлуатаційно-технологічні вимоги до бурового 
обладнання та устаткування 2   


3. Основні етапи проектування нової бурової техніки 2   
4. Талева система; крон блоки, талеві блоки, канати. 
Розрахунок навантажень та умови експлуатації 2   


5. Визначення навантажень на бурові вишки і щогли: 
розрахунок ніг вишок, діаграма Кремони, розрахунок 
фундаментів 


2 
  


6. Основні параметри бурових лебідок, їх розрахунок. 
Гальмові пристрої, допоміжні гальма уповільнення 
бурових лебідок. 


2 
  


7. Обертаючі і механізми подачі, їх класифікація та 
розрахунок основних параметрів 2   


8. Розрахунок основних параметрів бурових насосів: напір, 
подача (продуктивність, кількість рідини), тиск і приводна 
потужність. Гідравлічний розрахунок промивання 
свердловин рідинами і піною. 


2 


  


9. Основні зусилля, що діють на колону бурильних труб, їх 
розрахунок 2   


10. Розрахунок обсадних труб: осьові навантаження, 
глибина спускання, коефіцієнт запасу міцності. 2   


11. Експлуатаційно-технологічні характеристики 
пневмоударників, турбобурів, ежекторних снарядів та їх 
розрахунок.  


2 
  


 КМР за розкладом 4   
Разом: 26 50 76 


№2 


Практичні заняття  
1. Розрахунок елементів бурової вежі 16   


2. Розрахунок бурильних і обсадних труб 6   
Модульний контроль, захист лабораторного модуля за 
розкладом занять 19-20 тиждень 4   


Разом: 26 42 68 
Всього по дисципліні 52 92 144 
Частка навантаження  0,5  
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
спеціалістів напряму   7.50301   Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню спеціалістам.  


Компетенції, що визначені в інтегрованій програмі, є об’єктом діагностики 
під час контрольних заходів. 


 
1. Галузь використання 


Стандарт встановлює: 
–  компетенції, що має опанувати спеціаліст, перелік змістових модулів, що 


опосередковує освітні та професійні компетенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 
2. Нормативні посилання 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки спеціалістів за 


напрямом 7.050301 Гірництво. 
2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про 


організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. 
2.4. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 
3. Базові дисципліни 


 
 Вища математика  Матеріалознавство 
 Фізика  Механіка гірських порід 
 Основи охорони праці  Геологія 
 Економіка  Промивання свердловин 
 Основи менеджменту  Руйнування гірських порід при 


бурінні 
    
    


 
 







 
5. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


спеціаліст спец. 9.090306: 
     Ремонтно-відновлювальні роботи в свердловинах 
     Методика проведення геологорозвідувальних робіт 
    Аварії в бурінні. 
    Закінчування свердловин 


     
6. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 2,5 кредита ECTS (90 академічних годин). 
Лекції – 26 академічних годин. 
Практичні заняття – 13 академічних годин. 
Самостійна робота – 48 академічних годин. 
 
7. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


№ 
 


З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти 


Змістові модулі 


1 Здатність до набуття навичок 
стратегічного мислення та практичного 
застосування методологічного апарату 
дисципліни. 
Здатність застосовувати теоретичні 
знання щодо проведення економічної 
діагностики  на підприємстві. 
Здатність отримувати та аналізувати 
інформацію з різних джерел. 
Здатність до розуміння  наукових засад 
державної економічної політики щодо 
розвитку суб’єктів господарювання в 
умовах їх трансформації та 
реструктуризації. 
Формування комплексного, 
просторового сприйняття економіки з 
позиції активізації людського фактора, 
необхідності врахування досягнень 
науково-технічного прогресу у 
вирішенні економічних, соціальних, 
екологічних та ін. проблем. 
Вивчення проблем організаційно – 
технічного розвитку в контексті 
стратегічного розвитку підприємства в 
Україні та способів досягнення його 
стратегічних цілей. 
Здатність застосовувати навички 
самостійного творчого мислення, уміння 
приймати рішення в умовах мінливого 
економічного стану в країні. 


Лекції 
1. Предмет, метод та завдання курсу 
економіка природокористування 
2. Природно-ресурсний потенціал та 
ресурсне забезпечення виробництва. 
3. Раціональне використання та охорона 
земельних ресурсів. 
4. Раціональне використання та охорона 
водних ресурсів. 
5. Лісові ресурси, їх використання та 
охорона. 
6. Еколого- економічні проблеми охорони 
атмосферного повітря. 
7. Економіко-екологічна оцінка корисних 
копалин 
8. Оцінка еколого-економічних наслідків 
витрат корисних копалин при добуванні.  
9. Напрями та шляхи стабілізації 
екологічної ситуації. 
10. Раціоналізація природокористування і 
охорона навколишнього середовища в 
умовах ринкової економіки 
11. Ресурсозбереження й ефективність 
використання вторинних ресурсів 
12. Природні ресурси та їх оцінка в системі 
раціонального природокористування 
13.  Механізм управління раціональним 
природокористуванням 







№ 
 


З використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти 


Змістові модулі 


2. Розвиток уміння самостійного 
поповнення і оновлення своїх знань з 
актуальних питань економіки 
природокористування та їх творчого 
використання у практичній діяльності. 
Здатність демонструвати набуті знання і 
придбані навички під час навчання. 
Здатність отримувати та аналізувати 
інформацію з економіки 
природокористування з різних джерел. 
Здатність систематизувати набуті знання  
для вирішення економічних та 
соціальних проблем у процесі  
діагностики економіки 
природокористування. 


Практичні заняття 
1. Завдання і наукові основи раціонального 
природокористування. 
2. Економічна ефективність 
природокористування. 
3. Економічна ефективність 
природоохоронних заходів. 
4. Розрахунок розмірів відшкодування 
збитків у результаті наднормативних 
викидів речовин, які забруднюють 
атмосферне повітря. 
5. Розрахунок розмірів відшкодування 
збитків природному середовищу в наслідок 
забруднення водних ресурсів 
6. Розрахунок розмірів вартості земельних 
ресурсів і відшкодування збитків від їх 
забруднення 


 
8. Індивідуальне завдання 
До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальне завдання 


«Економіка природокористування». Виконання індивідуального завдання 
здійснюється відповідно до методичних рекомендацій . 


Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 


♦ правильність рішень; 
♦ повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, 


рішення, оцінка рішення); 
♦ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
♦ оформлення відповідно до чинних стандартів; 
♦ наявність посилань на джерела інформації; 
♦ самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
 
 
9 Позначення фізичних величин 
 


R — величина годовой ренты; 
Ве — эколого-экономический эффект 
проекта/программы; 
Се — эколого-экономический ущерб 
(дополнительные затраты) 
проекта/программы; 


C — текущие годовые затраты; 
K — капитальные вложения; 
r — коэффициент дисконтирования. 
Ui  — экономический ущерб, 
вызванный натуральными 
изменениями i-го фактора 


10. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий 


контроль здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що 







визначені у даному стандарті. 
Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 


методичними рекомендаціями. 
Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 13.1 – 13.9. 


 
11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
12. Вимоги до засобів діагностики 
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль 


здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх 
модульних контролів. 


Підсумковий контроль реалізується через визначення результатів усіх 
модульних контролів. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 


 
13. Рекомендована література. 


1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования Учебник. – 
Москва, 2003. – 567 с.  


2. Васильева Е. Э. Экономика природопользования Краткое изложение лекций, 
тесты. - Минск: БГУ, 2009. – 120 с. 


3. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування .- Суми: Університетська 
книга, 2007.-421 с.  







Додаткова література 
4. Гирусов З.В. и др.. Экология и экономика природопользования: Учебник для 


вузов /Под ред. Проф.. З.В.Гирусова.- М.: Закон и право, ЮНИТИ,1998.-
407с. 


5. Игнатов В. Г., Колин А. В. Экологический менеджмент: Учебное пособие.-
Ростов-на-дону, 1997.- 304 с. 


6. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рьінок.- М: 
Закон и право издательского обьединения «Юнити».- 1997.- 412 с. 


7. Пономаренко П.И., Моссур П.М., Гринцова Е.А. Экономическая 
эффективность и экономическое стимулирование рационального 
водопользования.- Днепропетровск: Наука и образование, 1998.- 54 с. 


8. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Данилишин Б. 
М., Дорогунцов С.І., Міщенко В. С., Коваль Я. В., Новоторов О. С., 
Паламарчук М. М. / За ред. Б. М. Данилишина.-К.: РВПС України.- 1999.- 
716 с. 


9. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.В. Глухов, Лисочкин 
Т.В., Некрасова Т.П., Васильєва Е.Ю.: СП (б) ГТУ, 1994.- 132 с. 


 
Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних контрольних 


робіт 
Назва   змістовного модуля Рекомендовано джерело 


інформації 
1. Предмет, метод та завдання курсу 
економіка природокористування 


/1/ 239 с; 
/2/, 205-207 с.  
/3/ 210-217 с. 


2. Природно-ресурсний потенціал та 
ресурсне забезпечення виробництва. 


/2/, 202-213 с. 
/3/, 158-178 с. 


3. Раціональне використання та охорона 
земельних ресурсів. 


/1/,52-83 с. 
/2/, 213-223 с. 
/7/,  25-68 


4. Раціональне використання та охорона 
водних ресурсів. 


/2/, 249-258 с. 
/3/ 210-217 с. 


5. Лісові ресурси, їх використання та 
охорона. 


/1/, 199-202, 258-266 с. 
/3/ 188 - 210 


6. Еколого- економічні проблеми охорони 
атмосферного повітря.  


/2/, 46-59 с. 
/3/  50-66 


7. Економіко-екологічна оцінка корисних 
копалин 


/1/,52-83 с. 
/3/, 66-76 с. 


8. Оцінка еколого-економічних наслідків 
витрат корисних копалин при добуванні.  


/2/, 29-58 с. 
/3/76-83 с. 


9. Напрями та шляхи стабілізації 
екологічної ситуації. 


/2/, 325-358 с. 
/3/,223-227 


10. Раціоналізація природокористування і 
охорона навколишнього середовища в 


/1/, 360-405 с. 
/3/, 227-268 







умовах ринкової економіки 
11. Ресурсозбереження й ефективність 
використання вторинних ресурсів 


/1/, 405-410 с. 
/3/, 283-295 с. 


12. Природні ресурси та їх оцінка в 
системі раціонального 
природокористування 


/2/, 325-358 с. 
/3/,223-227 


13. Механізм управління раціональним 
природокористуванням 


/1/, 325-358 с. 
/2/,223-227 
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ВСТУП 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Державного ВНЗ «На-


ціональний гірничий університет». 
Програма навчальної дисципліни – нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) спеціалістів 
спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід». 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підляга-
ють засвоєнню спеціалістами.  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час кон-
трольних заходів. 


 
1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання дисцип-
ліни «Основи менеджменту» спеціалістам з гірництва, що навчаються за ден-
ною та заочною формою. 


Стандарт встановлює: 
- компетенції, що має опанувати спеціаліст; 
- перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), що 


опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики спеціаліста; 


- розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
- норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 


форми навчання; 
- вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки спеціаліс-


тів; 
- форму підсумкового контролю; 
- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
- інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
- вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
 
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки спеціалістів 


спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід». 
2.3. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 138 с. 
 
3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
Основи гірничого виробництва 
Основи економічної теорії 
 
4. ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 
Забезпечуються дисципліни ОПП підготовки спеціалістів та магістрів за 
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спеціальністю  «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід»: 
Професійні функції спеціаліста 
 
5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
Загальний обсяг – 2 кредити ECTS (108 академічних годин). 
Лекції – 33 академічні години. 
Самостійна робота – 48 академічних годин. 
Консультації – академічних 19 годин. 
Модульний контроль – академічних 8. 
  
6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ, ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 


Компетенції 
(з використанням матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Номер, вид, назва та 
склад змістового  


модуля 
Характеризувати менеджмент як вид діяльності та 


обґрунтовувати необхідність його застосування; 
- визначати сутність, мету та пояснювати роль ме-


неджменту в діяльності людини; 
- формулювати та пояснювати закони менеджмен-


ту; 
- визначати внесок різних управлінських шкіл та 


підходів у концепцію сучасного менеджменту; 
- визначати склад та обґрунтовувати сутність зага-


льних принципів менеджменту; 
- формулювати та пояснювати функції менеджмен-


ту, що складають управлінський цикл; 
- знати особливості управлінської праці та ї відмін-


ності від інших видів праці; 
- обґрунтовувати та пояснювати основні риси су-


часного менеджера; 
- обирати методи менеджменту відповідно до умов 


їх застосування та цілей організації. 


1. Менеджмент і  
менеджер 


Сутність менеджменту. 
Еволюція управлінської 
думки та формування 
сучасної концепції мене-
джменту. Особливості 
управлінської праці. За-
гальні принципи мене-
джменту.   Функції ме-
неджменту. Методи ме-
неджменту. Основні ри-
си сучасного менеджера. 


Пояснювати вплив горизонтального та вертикаль-
ного поділу праці на створення та функціонування ор-
ганізації; 


- здійснювати систематизацію організацій; 
- визначати та характеризувати системні складові 


організації; 
- визначати взаємозв’язок внутрішнього та зовніш-


нього середовища організації; 
- обґрунтовувати та систематизувати фактори 


впливу на формування організації; 
- обґрунтовувати місію та формулювати загально 


організаційні цілі та функціональні цілі організації;  


2. Організації як об’єкт 
управління 


Поняття «організація», 
її ознаки та складові. За-
гальні параметри органі-
зації. Горизонтальний та 
вертикальний поділ праці 
при створенні та функ-
ціонуванні організації . 
Організація як відкрита 
складна динамічна сис-
тема.  
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Компетенції 
(з використанням матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Номер, вид, назва та 
склад змістового  


модуля 
- визначати об’єкти та суб’єкти управління в орга-


нізації; 
- використовувати поняття про організацію як відк-


риту складну динамічну соціо-технічну систему; 
- визначати основні підсистеми організації; 
- визначати компоненти організації та аналізувати 


їх вплив на її діяльність. 
Характеризувати сутність та зміст функції плану-


вання; 
- використовувати основні принципи планування 


діяльності організації; 
- обґрунтовувати цілі планування та здійснювати їх 


аналіз; 
- визначати та характеризувати задачі планування; 
- обґрунтовувати організацію та механізм реалізації 


процесу планування; 
- обґрунтовувати сутність, мету та пояснювати ме-


ханізм реалізації стратегічного планування; 
- визначати сутність, мету та пояснювати механізм 


реалізації тактичного планування;  
- складати бізнес-план діяльності організації. 


3. Функція планування 
в менеджменті 


Сутність та зміст фун-
кції планування. Мета 
та принципи планування. 
Види планування. 
 


Характеризувати сутність організаційної діяльності 
та її роль в системі управління; 


- пояснювати структуру організаційної діяльності; 
- аналізувати та застосовувати основні принципи 


організації управління; 
- обґрунтовувати рішення щодо формування та рео-


рганізації структур управління; 
- формулювати вимоги до формування раціональної 


структури управління та позначати фактори що впли-
вають на таку структуру; 


- визначати та розкривати сутність етапів форму-
вання організаційної структури управління;  


- формулювати повноваження та відповідальність 
елементів організаційної структури; 


- визначати основні типи організаційних структур 
управління; 


- пояснювати переваги та недоліки основних типів 
організаційних структур управління та умови їхнього 
застосування. 


5. Функція організації в 
менеджменті. Організа-
ційні структури управ-


ління 
Сутність, мета, прин-
ципи функції організації.  
Вимоги до організаційних 
структур управління, 
етапи формування стру-
ктур. Централізовані та 
децентралізовані органі-
зації. Лінійні, функціона-
льні та лінійно-штабні 
типи структур: сут-
ність, переваги, недоліки. 
Департаменталізовані 
та дивізіональні струк-
тури. Адаптивні (мат-
ричні) структури управ-
ління.  


Позначати та описувати процес контролю; 6. Функція контролю в 
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Компетенції 
(з використанням матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Номер, вид, назва та 
склад змістового  


модуля 
- визначати види контролю; 
- визначати характерні риси ефективного контро-


лю; 
- обґрунтовувати організацію, здійснення, управ-


ління функцією контролю. 


менеджменті 
Сутність, призначення, 
принципи, функції конт-
ролю, види контролю. 


Систематизувати мотиваційні способи впливу на 
діяльність людину; 


- пояснювати підходи до мотивації з погляду пот-
реб; 


- описувати процесуальні потреби до мотивації; 
- пояснювати підходи до мотивації з погляду нас-


лідків поведінки; 
- визначати мотиваційні стратегії; 
- характеризувати процес використання систем ви-


нагород для мотивації праці; 
- обґрунтовувати неекономічні способи мотивації. 


7. Функція мотивації в 
менеджменті 


Сутність, мета та 
принципи функції стиму-
лювання. Теорії мотива-
ції діяльності людини. 


Аналізувати фактори, що впливають на процес 
прийняття рішень в управлінні; 


- характеризувати сутність невизначеності в про-
цесі прийняття рішення; 


- визначити та характеризувати етапи прийняття 
рішень; 


- визначати алгоритм стандартної процедури фор-
мування та реалізації рішення в управлінні; 


- визначати різновиди рішень в управлінні; 
- обґрунтовувати схему прийняття раціонального 


рішення в управлінні; 
- формувати склад обмежень, що впливають на 


процес прийняття рішень. 


8. Прийняття рішень в 
менеджменті. 


Види, типи рішень в 
управлінні. Принципи 
процесу прийняття рі-
шення. Методи та спо-
соби прийняття рішень. 
Етапи процесу прийн-
яття рішення. 


Пояснювати процес керівництва в управлінні; 
- визначати та систематизувати методи управління 


персоналом; 
- здійснювати типологію стилів керівництва; 
- обирати ефективний стиль керівництва; 
- характеризувати ситуаційні підходи до ефектив-


ного керівництва;  
- аналізувати роль керівника в організації; 
- визначати природу лідерства; 
- діагностувати різні стилі лідерства; 
- характеризувати ситуаційні підходи до лідерства; 
- описувати споріднені концепції лідерства; 
- обґрунтовувати ефективність лідерства. 


9. Методи та стилі 
управління персоналом 
Методи управління пер-
соналом. Стилі керівни-
цтва (авторитарний, лі-
беральний, демократич-
ний). Керівництво та лі-
дерство в системі 
управління. Концепції лі-
дерства. 
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Компетенції 
(з використанням матеріалу модуля 


студент повинен уміти) 


Номер, вид, назва та 
склад змістового  


модуля 
Визначати природу (причини) та функції організа-


ційного конфлікту; 
- обґрунтовувати конфлікт як процес та структуру-


вати його; 
- визначати та пояснювати види організаційних 


конфліктів; 
- обґрунтовувати та обирати методи вирішення 


конфліктів та механізм управління конфліктом. 


10. Управління конфлі-
ктами. 


Поняття організаційно-
го конфлікту, його стру-
ктура. Види організацій-
них конфліктів. Функції 
конфліктів та форми їх 
вирішення. 


 
7. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль 


здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у 
даному стандарті. 


До іспиту допускаються всі студенти без додаткових вимог. 
Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індиві-


дуального завдання: 
- системність розвитку точки зору на певне питання, демонстрація компе-


тентного критичного мислення з використанням необхідних прикладів та інших 
доказів на підтримку авторської думки; 


- грамотність, лаконічність і логічна послідовність викладу; 
- оформлення відповідно до чинних стандартів; 
- наявність посилань на джерела інформації; 
- самостійність виконання (діагностується під час захисту). 
 
8. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-


ЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела [10.1 – 10.12]. 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-


ціонального гірничого університету “СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу . Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет. – 2000. – 138 с.”. 


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 


 
9. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення залі-


ку мають бути подані у вигляді контрольних запитань. 
При оцінці результатів навчання необхідно враховувати здатність студен-


та: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
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- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаці-
ях; 


- аналізувати і оцінювати ситуації з управління та прогнозувати очікувані 
результати від прийнятих рішень; 


- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 
чинних стандартів. 


 
10-. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
10.1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с 


англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с. 
10.2. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 


2003. – 496 с. 
10.3. Основы менеджмента: Учебное пособие / О.А. Зайцева, А.А. Радугин, 


К.А. Радугин, Н.И. Рогачева. – М.: Центр, 2000. – 432 с. 
10.4. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Львів: Бак, 


2001. – 624 с. 
10.5. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 


2003. – 556 с. 
10.6. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кад-


ровой работе. – М.: Юристъ, 1998. – 496 с. 
10.7. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: КОО, 1998. 


– 512 с. 
10.8. Вершигора Е.Е Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 1999. 


– 256 с. 
10.9. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардари-


ки, 2000. – 528 с. 
10.10. Ансофф И.  Новая корпоративная стратегия.-СПб:Питер,1999.-416 с. 
10.11. Менеджмент: ситуаційні вправи / Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Ре-


дько. – К., 2004. 
10.12. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: кон-


куренция и ситуации: Уч. для вузов. - М.: Инфра-М, 2000.-412с. 
 
 
 


11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА ІНФОР-
МАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного за-
безпечення несе завідувач кафедри. 
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		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
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ПЕРЕДМОВА 
 


1  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Безсонов Юрій Данилович, проф.  кафедри техніки розвідки РКК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
магістрів (спеціалістів) по спеціальності 8.090306 - Буріння. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню магістрами (спеціалістами).  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання  
дисципліни «Вибійні бурові машини» магістрам (спеціалістам) по спеціальності 
8.090306 - Буріння.  


Стандарт встановлює: 
компетенції, що має опанувати магістр (спеціаліст) по спеціальності 
8.090306 - Буріння; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції за вимогами ОКХ; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації магістр (спеціаліст) по спеціальності 8.090306 - Буріння 
за вимогами ОКХ 


– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– форму підсумкового контролю; 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів та 


молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.4. ДК 009 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
– 2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки магістрів 


(спеціалістів) по спеціальності 8.090306 - Буріння за вимогами ОКХ 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997 "перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними рівнями". 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 


 







 


 4 


3. Базові дисципліни 
 
 «Фізика» 
«Теоретична механіка» 
«Нарисна геометрiя та iнженерна графіка» 
«Теорiя машин i механізмів» 
«Електротехнiка та основи електроніки» 
«Електропостачання та електропривод» 
«Гідромеханіка» 
«Основи гірничого виробництва» 
«Бурові машини та механізми» 
 «Експлуатація бурового обладнання» 
«Автоматизація процесів буріння» 
«Проектування бурових машин та механізмів»  
«Основи охорони праці» 
 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня магістр  


(спеціаліст)  спеціальності 8.090306  - Буріння: 
 «Аварії при бурінні свердловин»; 
«Основні функції та завдання спеціаліста (магістра). 
 
5. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 4 кредити ECTS (216 академічних годин). 
Лекції – 40 академічних години. 
Практичні заняття – 32 академічні години. 
Самостійна робота – 144 академічні години. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Класифікувати гидроударніки і пневмоударніки. 
Будувати конструктивно-функціональну схему 
гидроударників і пневмоударників. 
 Формулювати призначення, принцип дії та експлуатаційно-
технологичні вимоги (ЕТТ) до гидроударників і 
пневмоударників.  
Разраховувати енергетичні параметри гидроударників і 
пневмоударників.  
Визначати режими роботи гидроударників в залежності от 
настрою конструктивних параметрів та расходу промивної 
рідини. 
Оцінювати придатність гидроударників і пневмоударників в 
різних геолого-технічних умовах буріння.  


Лекції 
1. Призначення, 


експлуатаційно-
технологічні 
вимоги, принцип 
дії і устройство 
ГПД 


2.  Питання теорії 
роботі 
гидроударника 
прямої дії 


3. Керування 
параметрами 
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№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


Керувати енергетичними параметрами гидроударників і 
пневмоударників. 
Визначати параметри технологичного режиму вібраційно-
обертового та ударно-обертового буріння. 
 
  
 


енергетичної 
характеристики 
ГПД 


4. Призначення, 
експлуатаційно-
технологічні 
вимоги, принцип 
дії і устройство 
клапанних и 
безклапанних 
пневмоударников  


5.  Питання теорії 
роботі і керування 
параметрами 
енергетичної 
характеристики 
пневмоударника  


 6. Технична 
характеристика 
промислових ГПД і 
розвідувальних 
пневмоударників. 
Особливості 
технології ударно-
обертального буриння 
свердловин. 


2  Оцінювати совершенство компоновки ударної системи. 
Разраховувати ККД ударної системи. 
Формулювати призначення,принцип дії та основні ЕТТ 
вибійних бурових машин. 
Класифікувати типи вибійних бурових машин. 
Викорістовивать требованія безпеки при іх експлуатації. 
Визначати  придатність вибійних бурових машин для 
конкретних умов буріння. 
 Викорістовувати техничні характеристики сучасних 
вибійних двігунів для іх вибору с учётом конкретних умов 
експлуатації. 
Керувати енергетичними параметрами вибійних бурових 
машин. 


7. Компанування і 
ККД ударних 
систем. Методика 
расчёта ударних 
систем. 


8. Призначення, 
експлуатаційно-
технологічні 
вимоги, принцип 
дії і устрій 
турбобуров і 
гвінтових 
двигунів. 


9.  Питання теорії 
роботи турбобуров 
і гвінтових 
двигунів. 


10. Керування 
параметрами 
енергетичної 
характеристики 
турбобуров і 
гвінтових 
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№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


двигунів  . 
11. Призначення, 


принцип дії  та 
устрій 
електробура, 
кавітаційного 
генератора, 
вибійного 
механізму подачі, 
гидродинамичного 
посілювача 
осьового 
навантаження  


3 Разібрти, настраіввати та собирати вибійні бурові машини 
Разраховувати параметри характеристики вибійних бурових 
машин. 


Практичні заняття 
1. Дослідження 


реальних режимів 
роботи ГПД на 
стенде. 


2. Устройство ГПД і 
безклапанного 
пненвмоударника. 


3. Розрахунки 
ударних систем 
гидро- і 
пневмоударників 
(рішення задач) 


4. Конструкції 
турбобурів і 
гвінтоих двигунів . 
 


 
7. Позначення фізичних величин 
 
m - маса; 
l – довжина; 
t – час; 
S - площина 
ÿ - прискорення; 
ρ -  щільність;  
N– потужність; 


       V, ý - швидкість руху; 
        Q – расход. 


 
8. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль 


здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у 
даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями . 
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Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. 
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в 


повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


 
 
 
 
Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
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11. Рекомендована література 
11.1. Ясов В.Г. Погружные гидравлические буровые машины. Уч. пособие. 


Днепропетровск, 1974. 
11.2. Гусман М.Т., Балденко Д.Ф. Винтовые забойные двигатели. 


ВНИИОЭНГ. М.: Недра, 1967. 
11.3. Эпштейн Е.Ф., Ясов В.Г. Бурение скважин гидроударниками и 


пневмоударниками. М.: недра, 1967. 
11.4. Эпштейн Е.Ф., Бессонов ЮД. Влияние размеров колонковых труб и 


резьбовых соединений на КПД передачи энергии удара. Инф. Сообщения 
ОНИИ-ВИЭМС, №56, М., 1969. 
 


12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення  


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 





		ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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		3. Базові дисципліни

		«Фізика»

		«Теоретична механіка»

		«Нарисна геометрiя та iнженерна графіка»

		«Теорiя машин i механізмів»

		«Електротехнiка та основи електроніки»

		«Електропостачання та електропривод»

		«Гідромеханіка»

		«Основи гірничого виробництва»

		«Бурові машини та механізми»

		«Експлуатація бурового обладнання»

		«Автоматизація процесів буріння»

		«Проектування бурових машин та механізмів»

		«Основи охорони праці»

		4. Дисципліни, що забезпечуються

		8. Форма підсумкового контролю



		9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни

		Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в повному обсязі.

		Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.

		10. Вимоги до засобів діагностики

		11. Рекомендована література

		12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення

		Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.
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ПЕРЕДМОВА 


 
І  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Кузін Юрій Леонідович, доцент кафедри техніки розвідки родовищ ко-
рисних копалин; 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без до-


зволу Національного гірничого університету. 
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Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який склада-


ється на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) спеціалістів 
напряму 7.0503 Гірництво. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підляга-
ють засвоєнню спеціалістами.  


 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання нормати-
вної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів з гірництва,  
які навчаються за очною та заочною формою.  


Стандарт встановлює: 
– компетенції, що має опанувати спеціаліст; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні ком-


петенції; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для очної та 


заочної форми навчання; 
– позначення одиниць фізичних величин; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-


ків вищих навчальних закладів. 
2. Нормативні посилання 


2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки спеціалістів  за 


напрямом 7.0503 Гірництво . 
2.3. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 


процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с. 
 
4. Базові дисципліни 


Вища математика 
Фізика 
Руйнування гірських порід при бурінні 
Буріння свердловин на тверді корисні копалини 
Метрологія та стандартизації 


5. Дисципліни, що забезпечуються  
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня спеціа-


ліст 
6. Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 3 кредити ECTS (108 академічних годин). 







 


 


4 


4 


Лекції – 2 академічні години. 
Практичні заняття академічна година. 
Самостійна робота – 48 академічні години. 
 
7. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу мо-
дуля студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Розробляти план експерименту. Ви-
конувати основні етапи планування 
експерименту. Розробляти модель 
процесу, виконувати її перевірку. 
 


Лекції 
1.Загальні відомості про проведення 
експериментальних досліджень (Ос-
нови методології експериментальних 
досліджень. Основні етапи наукового 
дослідження. З’ясування цілі дослі-
дження. Вибір засобу досліджень. Ро-
зробка плану. Будівництво моделі. 
Рішення моделі. Перевірка моделі  


2 На основі теорії прийняття рішення 
та існуючої проблеми визначати ви-
хідну ситуацію та шлях прийняття 
рішення. 


2. Основи теорії прийняття рішення. 
Проблеми прийняття рішення Вихідна 
ситуація можливості прийняття рі-
шення Результати рішення. Прогнозу-
вання  


3 Відбраковувати непоказні члени 
статистичних вибірок, визначати 
необхідну чисельність вибірок при 
проведенні порівняльних випробу-
вань, визначати статистичні харак-
теристики виборок. Визначати точ-
ність заміру величин, які спостері-
гаються. 
 
 
 
 
 
 
 


3.Обробка статистичного матеріалу, 
який одержаний при експерименті 
(Характеристика завдань при розробці 
технології буріння. Послідовність об-
робки експеримен-тальних даних. Пе-
рвинна обробка матеріалів дослі-
джень. Відбраковка непоказних да-
них. Визначення необхідної чисельно-
сті вибірки при порівнювальних ви-
пробуваннях. Точність заміру вели-
чин, які спостерігаються).  
4.Планування екстремальних експе-
риментів (Загальні відомості про фак-
торний експеримент. Методологія од-
но-факторного експерименту. Метод 
найменших квадратів)  
5.Планування експерименту в багато-
факторному процесі (Загальні поло-
ження. Постановка завдання). Метод 
крутого сходження до околооптима-
льної області. Регресивний аналіз. Ро-
татабельне планування. Симплекс-
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№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу мо-
дуля студент повинен уміти) 


Змістові модулі 


метод 
3 Визначати  статистичні характерис-


тики вибірок, які отримання в ре-
зультаті вимірювань. Вибирати спо-
сіб відбраківки непоказних членів 
вибірки. Визначати необхідний 
об’єм вибірки для встановлення до-
стовірної різниці. Визначати істот-
ність різниці між двома вибірками.  
Знаходити значимі фактори, визна-
чати ступінь зв’зку між ними та ви-
значати оптимальні параметри. 
 


Практичні заняття 
 1.Визначення статистичних характе-
ристик вибірки (Середнє арифметич-
не, дисперсія, стандартне відхилення, 
коефіцієнт варіації, стандартна поми-
лка середньої, відносна помилка сере-
днього арифметичного) 
2.Відбраковка отриманих результатів 
3.Визначення необхідного об’єму ви-
бірки  
4.Визначення істотності різниці між 
двома вибірками 
5.Планування експерименту при бага-
тофакторному процесі 


8 Позначення фізичних величин 
m - маса                              N - потужність 
G - вага                               C - подача 
t - час                                  P - тиск 
ρ - щільність                      Po - міцність 
S - площа                           V - швидкість 
l - довжина                         F - сила  


 
9. Форма підсумкового контролю  
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль 


здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у 
даному стандарті. 


Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за 
методичними рекомендаціями 13.3. 


Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 13.1-  13.4. 
 
11. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в 


повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-


ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2005. –  138 с.». 


Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 
вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-
формаційно-методичного забезпечення дисципліни.  
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12. Вимоги до засобів діагностики 
 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення ек-


замену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через ко-


ефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


 
Критерії визначення оцінок: 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахову-
вати здатність студента: 


- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-


ціях; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-


тати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 


чинних стандартів. 
 
13. Рекомендована література 


1. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование экспе-
римента при поиске оптимальных условий.-М.: Наука, 1976.- 279 с. 


2. Башкатов Д.Н. Планирование эксперимента в разведочном бурении. 
– М.: Недра, 1985.- 181 с. 


3. Игнатов В.И. Организация и проведение эксперимента в бурении 
М.: Недра, 1980. 


4. Козловский Е.А. Оптмизация процесса разведочного бурения –
М.:Недра,1975. 


5. Ганджумян Р.К. Практические расчеты в бурении 
 


14. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення  


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного за-
безпечення несе завідувач кафедри. 
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ПЕРЕДМОВА 
 


1  РОЗРОБЛЕНО І  ВНЕСЕНО  
Кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин 
 
 
 
2  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  
 
наказом ректора Національного гірничого університету 
від 30 серпня 2009 р. № 55 
 
 
 
3  ВВЕДЕНО  
вперше  
 
 
4  РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ  


Дудля Микола Андрійович, проф.  кафедри техніки розвідки РКК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без 


дозволу Національного гірничого університету. 







 
Вступ 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного 


гірничого універстету. 
Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який 


складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) 
магістрів (спеціалістів) по спеціальності 8.090306 – Буріння свердловин. 


Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що 
підлягають засвоєнню магістрами (спеціалістами).  


Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів. 


 
 
1. Галузь використання 


Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання  
дисципліни "Автоматизація процесу буріння свердловин" магістрам 
(спеціалістам) по спеціальності 8.090306 – Буріння свердловин.  


Стандарт встановлює: 
компетенції, що має опанувати магістр (спеціаліст) по спеціальності 
8.090306 - Буріння; 
– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні 


компетенції за вимогами ОКХ; 
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– рівень засвоєння знань, що необхідний та достатній для оволодіння 


уміннями кваліфікації магістр (спеціаліст) по спеціальності 8.090306 - 
Буріння за вимогами ОКХ 


– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– форму підсумкового контролю; 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 


випускників вищих навчальних закладів. 
 


2. Нормативні посилання 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів 


та молодших спеціалістів за напрямом 6.050301 Гірництво. 
2.3. ДК 003-95 Державний класифікатор професій. 
2.4. ДК 009 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки магістрів 
(спеціалістів) по спеціальності 8.090306 - Буріння за вимогами ОКХ 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24.05.1997 "перелік 


напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними 
рівнями". 


2.7. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 
2005. –  138 с. 







 
3. Базові дисципліни 


 
 «Фізика» 
«Хімія» 
«Геологія» 
«Руйнування гірських порід» 
«Базові машини і механізми» 
 


 
4. Дисципліни, що забезпечуються  


 
Забезпечуються дисципліни ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня 


магістр  (спеціаліст)  спеціальності 8.090306  - Буріння свердловин: 
 «Основи наукових досліджень». 
 
5. Обсяг дисципліни 
 
Загальний обсяг – 6,5 кредити ECTS (234 академічних годин). 
Лекції – 46 академічних годин. 
Лабораторні роботи – 10 академічних годин. 
Самостійна робота – 178 академічних годин. 
 
6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 


 


№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


1 Класифікувати аварії по групам, типам, місцем 
виникнення,  кількості та формі руйнувань. 


1. Класифікація основних 
ускладнень і аварій при 
бурінні свердловин 


2  Аналізувати причини виникнення ускладнень і аварій в 
різних геолого технічних умовах 


2. Особливості 
прихоплень бурового 
снаряда 
шламом,гірськими 
породами, керном, зажим 
бурового снаряда при 
спуско-підіймальних 
операціях. 


3 Визначати та оцінювати вплив гідродинамічних процесів 
на стійкість стінок свердловини при спуско-підйомних 
операціях. 


3. Фізико-хімічні 
особливості прихоплення 
породоруйнівного 
інструменту, обвалів 
стінок свердловини та  
бурового снаряда під 
дією перепаду тиску. 


4 Класифікувати ознаки виникнення прихоплень бурового 
снаряда 


4. Класифікація причин 
виникнення аварій та 
розгляд типових аварій з 







№ 
Компетенції 


(з використанням матеріалу модуля студент 
повинен уміти) 


Змістові модулі 


бурильними, обсадними 
трубами та 
породоруйнівним 
інструментом.  


5 Розслідувати та робити облік аварій на бурових роботах. 5. Класифікація та аналіз 
застосування сучасних 
методів попередження 
аварій при бурінні 
свердловин 


6 Класифікувати та аналізувати причини виникнення 
ускладнень і аварій у різноманітних геолого технічних 
умовах 


6. Класифікація сучасних 
технічних засобів 
ліквідації аварій 
(інструменти, прилади, 
пристрої для різання, 
фрезерування, 
відкручування, 
торпедування, підйому 
бурового снаряда. 


7.  Аналізувати методи та застосовувати заходи 
попередження аварій з різними компоновками бурових 
снарядів. 


7. Сучасні методи та 
технології ліквідації 
аварій. 


8. Класифікувати та застосовувати в конкретних геолого 
технічних умовах технічні засоби для ліквідації аварій 
(коло кола, фрезери та ін.) 


 


9. Виконувати технологічний розрахунок установки 
рідинних ванн (на основі вуглеводнів та ін) 


 


 
7. Позначення фізичних величин ? 
 


L Глибина свердловини vp Рейсова швидкість буріння 
S Площа vM Механічна швидкість буріння 
q Масса PЛ Зусилля на лебідці 
p Тиск N Потужність 
D Діаметр QГ Навантаження на гак 
v Швидкість обертання барабана 


лебідки 
Q Подача насоса (витрата 


рідини) 
P Вантажопідйомність   


 
8. Форма атестаційного контролю  
Форма атестаційного контролю – іспит.  
 
9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі 


дисципліни в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 


Національного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-
методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 







Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики 
у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  


Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 
інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  


 
10. Вимоги до засобів діагностики 
 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення 


екзамену мають бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 


коефіцієнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 


де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 


Критерії визначення оцінок: 
 


“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 


 
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 


враховувати здатність студента: 
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 


ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 


результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням 


вимог чинних стандартів. 
 


11. Рекомендована література 
11.1. Дудля Н.А., Павлунишин П.А., Третьяк А.Я. Аварии при бурении 


скважин и методы их ликвидации. Учебник. – Ростов н/Дону, 2003.-296 с.  
11.2. Дудля М.А., Садовенко І.О. Техніка та технологія буріння 


геологорозвідувальних свердловин. – Дніпропетровськ, Національний 
гірничий університет, 2007.-399 с. 


11.3. Дудля Н.А., Янь Тайнин, Третьяк А.Я. Аварии при бурении 
скважин. Учебник. – Днепропетровск, национальный горный университет, 
2005.-288 с. 


11.4. Хаиров Г.Б., Дудля Н.А., Кабдулов С.З. Аварии при бурении 
скважин. Учебник. – Алматы, Казахстанско-Британский технический 
университет, 2006. – 279 с. 







12. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-
методичного забезпечення  


Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Робоча програма дисципліни “Ускладнення та аварії при бурінні 


свердловин” 
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1 2 3 4 5 


№1 


Лекції – 46 годин 
1. Основні аварії при бурінні свердловин 2   
2. Фізико-хімічні особливості виникнення ускладнень і 
аварій (обвали стінок свердловини, прихоплення бурового 
снаряду та ін) 


8 
  


3. Причини виникнення ускладнень і аварій з бурильними, 
обсадними трубами та породоруйнівним інструментом. 8   


4. Аналіз застосування та класифікація сучасних методів 
попередження аварій при бурінні свердловин. 8   


5. Сучасні технічні засоби ліквідації аварій 8   
6. Методи та технології ліквідації ускладнень та аварій 8   
 КМР за розкладом 4   


Разом: 46 130 176 


№2 


Лабораторні роботи 
1. Оцінка якості промивального розчину при розбавленні 
водою 2 


  


2. Дослідження параметрів промивальних розчинів при 
забрудненні їх шламом 2   


3. Дослідження пластичної кріпості тампонажного розчину 
та визначення оптимального часу тампонування. 3   


4. Розробка плану ізоляції поглинаючого горизонту 3   
Разом: 10 48 58 


Всього по дисципліні 56 178 234 
Частка навантаження  0,5  
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