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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Мета: підготовка фахівців, які мають уявлення про стан нафтогазової галузі, про 

технологічні задачі галузі і методи їх вирішення, про перспективи розвитку 

транспорту газу і нафти, та які спроможні застосовувати свої знання та вміння при 

вирішенні виробничих завдань.   

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент має 

Знати:  

– основні показники, які характеризують світові запаси нафти та газу; 

– загальні відомості про нафту і газ; 

– основні властивості нафти та газу; 

– основні проблеми, які виникають у процесі пошуку нафти і газу; 

– форми залягання осадових гірських порід; 

– методи пошуку і розвідки нафтових і газових родовищ; 

– конструкцію свердловини; 

– конструкцію бурової установки; 

– бурове устаткування і інструмент; 

– принципи будівництва нафтових і газових свердловин; 

– способи експлуатації свердловин; 

– основні складові елементи системи підготовки нафти і газу до транспортування; 

– види транспорту нафти, переваги та недоліки кожного з них; 

– основні технологічні процеси переробки нафти; 

– основні характеристики нафтопродуктів; 

– основні правила технічної експлуатації нафтогазопроводів; 

– методи забезпечення екологічних вимог до трубопровідного транспорту нафти і 

газу; 

– перспективи розвитку нафтогазової галузі; 

Вміти: 

- визначати вид бурової установки; 

- відрізняти бурове устаткування і інструмент; 

- обґрунтовувати вибір способів експлуатації свердловин; 

- відрізняти обладнання, яке використовують для підготовки нафти і газу до 

транспортування; 

- обґрунтовувати вибір виду транспорту вуглеводнів; 

Володіти: чіткою системою знань основ професіональної діяльності в галузі здобичі, 

підготовки, транспортування, збереження та розподілу нафти та газу. 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1  Загальні відомості про нафту і газ.  

Модуль 2  Добича, підготовка, транспортування нафти та газу  
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