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1. Анотація до курсу 
 

Серед багатьох визначень нашої цивілізації є й таке - «вуглеводнева». Нафта, газ 

і вугілля утворюють той базис, на якому будується економіка, побутовий уклад, 

спосіб життя сучасної людини. Вивчення багатої традиціями історії вітчизняної 

нафтової та газової промисловості в наші дні особливо актуально і корисно. Досвід 

минулого допомагає більш чітко осмислювати сьогодення і обгрунтовано 

прогнозувати майбутнє. Вивчення історії становлення та розвитку нафтогазового 

справи України - це і пізнання історичних доль людей, цілеспрямованих і талановитих 

особистостей, які зробили неоціненний внесок у розвиток вітчизняної та світової 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2674
https://trrkk.nmu.org.ua/ua/peda_job/185/ongs/index.php
http://elprivod.nmu.org.ua/ru/
http://elprivod.nmu.org.ua/ru/


нафтової і газової науки і техніки і є прекрасним прикладом морального і беззавітного 

служіння своїй справі і своїй Вітчизні. 

Дисципліна «Основи нафтогазового справи» є базовою для тих, хто вже пов'язав 

або збирається пов'язати свою професійну діяльність з нафтогазовою галуззю. У 

рамках дисципліни розглядається питання застосування нафти і газу, їх властивості. 

Студенти знайомляться з історією та перспективами розвитку нафтогазової галузі 

України та світу, основами  буріння нафтових і газових свердловин, технологвєю 

видобування, способи транспортування та засоби зберігання вуглеводних 

енергоносіїв. 

 

2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок щодо 

основ видобування, транспортування та зберігання вуглеводневих енергоносіїв. 

Завданням дисципліни є надання кожному студенту таких компетенцій:  

- визначати загальні властивості нафти і газу; 

- аналізувати гірничо-геологічні умови розробки нафтогазових родовищ; 

- визначати основні параметри при бурінні нафтогазових свердловин 

- визначати параметри та характеризувати елементи арматури для нафтогазових 

свердловин; 

- забезпечувати вимоги технології ремонту свердловин; 

- розраховувати технологічні параметри технології розробки вуглеводнів; 

- визначати способи транспортування вуглеводневих енергоносіїв. 

 

3. Результати навчання 

 

 знати історію та перспективи розвитку нафтогазової галузі України та світу; 

 характеризувати основні елементи системи нафто-газопосточання; 

 знати основи створення елементів технологічних схем та технічних пристроїв 

систем видобування, транспортування та зберігання нафти і газу; 

 мати уявлення про буріння нафтових і газових свердловин; 

 мати уявлення про технологію видобування, способи транспортування та 

засоби зберігання вуглеводних енергоносіїв; 

 знати основи нормативного та технічного забезпечення процесів створення, 

експлуатації та відновлення систем і технологій видобування вуглеводних 

енергоносіїв; 

 знати основи екології нафто-газовидодування. 

 

4. Структура курсу 
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 Лекції  

1,2 1 Роль нафти і газу у житті людини 4 34 100 

3 2 Історія розвитку нафтогазової галузі України та 

світу 

2 

4 3 Основи геології нафти й газу 2 

5 4 Основні елементи системи нафтогазопосточання 2 

6,7 5 Буріння нафтових і газових свердловин 4 

8 6 Видобування нафти і газу 2 

10 7 Збирання і підготовка нафти і газу до транспорту 2 

11 8 Способи транспортування нафти і газу 2 

12 9 Зберігання нафти і нафтопродуктів 2 

13 10 Основи переробки нафти і газу 2 

14 11 Основи переробки нафти і газу 2 

15 12 Правові основи розвитку вітчизняної нафтової 

галузі 

2 

16 13 Екологія нафтогазовидодування 2 

9,17 Контрольні заходи 4 
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Практичні роботи 

1 1 Історія технології видобування вуглеводневих 

енергоносіїв 

2 33 50 

3 2 Визначення властивостей нафти і газу 2 

5 3 Загальна гірничо-геологічна характеристика 

нафтогазових родовищ 

2 

7 4 Буріння нафтових і газових свердловин 2 

9 5 Розрахунки технологічних параметрів технології 

розробки вуглеводнів 

2 

11 6 Параметри та елементи арматури для нафтогазових 

свердловин 

2 

13 7 Загальні відомості щодо обладнання для ремонту 

свердловин 

2 

15 8 Основні відомості про способи транспортування 

вуглеводневих енергоносіїв 

2 

17 Захист практичних робіт 2 

Контроль 

підсумковий 

- іспит 

Разом 51 99 150 

Лекції 34 66 100 

Практичні роботи 17 33 50 

 



5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365, 

використання дистанційної платформи (https://do.nmu.org.ua/). 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання:  

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Індивідуальне 

завдання 
Бонус Разом 

При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

46 40 20 10 4 100 

 

Виконання кожної практичної роботи оцінюється в 5 балів. 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 92 запитань – прості тести.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи 

92 тестових завдань, 1 правильна відповідь оцінюється у 0,5 бали (разом 46 

балів). Опитування за тестом проводиться з використанням технології Microsoft Forms 

Office 365 або паперовому вигляді. 

Тести можуть відсилатися на електронну пошту викладача впродовж часу, 

відведеного на здачу теоретичної частини. Несвоєчасно вислана відповідь 

враховується такою, що не здана.  

 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи  

З кожної практичної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 балів. 

Правильно виконана практична робота оцінюється в 5 балів, причому: 

 5 балів – відповідність еталону; 

 4 бали – відповідність еталону з незначними помилками в роботі; 



 3 бали – присутні помилки у роботі; 

 2 бали – присутні суттєві помилки у роботі; 

 1 бал – робота повністю не відповідає еталону;  

 0 балів – робота не виконана. 

 

6.5. Критерії оцінювання індивідуального завдання (0–10 балів):  

Підсумкова оцінка залежить від відповідності обсягу та оформлення роботи 

встановленим вимогам. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

7.6. Бонуси  
Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше двох 

пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій отримують 

додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є 

важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Буріння свердловин». За участь у анкетуванні здобувач 

вищої освіти отримує 2 бали. 
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