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1. Профiль освiтньо-rrрофесiйноi програми зi спецiальностi
185 <Нафтогазова iнженерiя i технологiiЬ

1 -, Загальна iнформацiя
Повна Еа:}ва
закладу вшrщоi
освiти та
СТРУКТУРЕОГО
пiдроздiлч

Нацiональний 1иiверситет <<Полтавська гtо:riтехнiка iл.letti Юрiя
Кондратюк а>, кафедра нафтогазовоТ -i HxceHepiT та,гех pl о: to гi ti.

Ступiпь вищоi
оевiти та назва
квшIiфiкацii мовою
оригiналч

CTуTIiH ь вишоl освiти,- бака-liавр
Освiтня квапiфiкацiя бакалавр з нафтогазовоТ irrяteHepiT та
технологiй

Офiцiйна назва
ocBiTHbo-
професiйноi
шрограми

Нафтогазова iнженерiя та технологiТ

Тпп диплому та
обсяг oeBiTнbo-
rrрофесiйноi
програми

!иплом бакалавра, одиничний, 24О кредитiв €КТС, TepMiH
навчання З роки 10 мiсяцiв; 120 крелитiв €КТС, l piK 10 мiсяцiв на
базi ОКР (Ф{ололший спецiалiст>> (<<молодrший бакалавр>> )

наявнiсть
акредитацii

Акредитусться вперше

ftикл/рiвень FQ-EHEA лерший цикл
QFLLL-6piBeHb
Нацiональна рамка ква-тiфiкачiТ - б piBeHb

Шередумови f;-тля здобугтя освiтнього рiвня <бакачавр>} },{0х{уть вступати особи,
пlо здобули повну загальнy середню освi,гу або освi,l,ллiГл cTlTliTTb
((моJlодший бака-чавр>> чи <<фаховий пtолодший бакачавр>>.

Обсяг ocBiTHboT програми бакалавра:
- на базi ступеня <(молодший бакалавр,> (освiтньо-квалiфiкацiйного
рiвня <<молодшлtй спецiа_l-тiст>>) заклад виrцоТ освiтлt I\{a€] право
в}lзнатi. та перезарахувати не бiльп_lе. нiж 120 кредитiв €]КТС,
отриN{аних у межах попереJIrьоТ ocBiTHboi програми пiдготовки за
сгtецiальностi ] 85 Нафтогазова iнженерiя та технологii, i не бiльше
60 крелltтiв СКТС. отриманих в межах пiдготовки з iнших
спецiальностей.
- на oc}loBi ступеня <<фаховий молодшrтй бакалавр> заклад вlтtцоТ
освiтr-r N{ac право визнати та перезарахувати кредити СКТС,
отриманi за попередньою освiпlьою програмою фаховоi
передвищоi освiти. обсягом не бiльrrrе нiж 60 кредитiв €КТС,
Прийом на ocHoBi стуrеня молодшого бакаrавра, фахового
молодшого бакалавра або освiтньо-ква;riфiкаrriiiного рiвня
моподшого спецiалiста здi лiсню сться за резуJlьтатами зовrlirrrн ього
незztJIеяtного оцiнювання та вступЕих iспитiв у закладi вищоТ
освiти з предметiв (;rисчиплiн), з яких н9 проводиться зовнiшне
Еезалежне оцiнюванн я, або творI{их KoHKlupciB.

Мова(и)
викладання

УкраТнська ]\{ова

TepMiH дii ocBiTнboi
програми

5 poKiB

Iнтернет-адреса https://nupp.edu.ual



шостiйЕсго
РОЗмiщення оппсу
ocBiTHbo-
професiЙноi
flрограми

2 - Мета
Надати ocBiTy в областi нафтогазовоТ iнженерiТ та технологiй, opicHToBaнy на розвитOк
професiйних та творчих здiбностей студештiв до розв'язання пробпем }i нафтогазовiй галlзi,
технОлогiТ бурiння i видобуъання наtРти i газу, експлуатацiТ та peMoHTi бурового i
нафтогазопромIlслового устатк).ванt{я, та здiйснрtти lтiдготовку студентiв на piBHi, що
забезгте.rить iM право продовжити навчання з метOю отримання вищих квалiфiкацiйних
piBHiB i наукових ступенiв

3* qýвiтньо,професiйноi програми
Предметна область Виrца ocBiTa в г:гiузi знань 18 ВиробнI{цтво та техно;rог^ii зi

спецiалъностi 185 Нафтогазова iнх<енерiя та технологii
Орiснтацiя ocBiTHboi
програми

Освiтньо-професiйна процрама для бакалавра

0сновний фокус
оевiтпьо-
rтрофесiйноi
програми

Здобlття вищот освiти в галузi зЕань 18 Виробн!Iцтво та техно:rогii
iз спецiатьностi 185 На(iтогазова iнженерiя та техно-цогiТ.
Акцент став[{ться Еа формуваннi та розвитку rTрофесiйних
компетентностей у галузi нафтогазовоi iHжeHepii i технологiй, а
саме: вирiшення технологiчн!ш завдань видобування нафти i газу;
моделювання родовищ в}.глеводнiв i процесiв нафтогазовидобутку;
вивченнi теоретичних та методичних пOложеýь органiзачiТ
проектування, виг0l,овлення та реl!тонту леталеii та вузлiв бурового
i нафтогазопромислового обладнання; методи улравлiння

особливостi
програми

- врахрання зауважеrrь i пропозицiй вттугрiшнiх та зовнiшнiх
стейкхолдерiв, роботодавцiв та випускникiв оп, якi знаходяться в
епiuентрi змiн та розвитку галузi й знаI,iомi з головнtiми
проб;rемами та особли востями спец i а-тън ocTi ;

за_пr{ення iнозепtних та Bi гчизняних фахiвшiв га,rрi до освiтнього
процесу, можливiсть rтроводити лабораторнi дослiдження,
наIтисання наукових та квалiфiкачiйних робiт, проходження
пракIItк на виробн иuтвi:

наявнiсть спецiалiзованих лабораторiй i програмного
забезпечення моделювання проuесiв нафтогазовилобугку} що дае
можливiсть пiдвищитI-I свою конк)Фентоспромох{нiсть на ринку
прачi;
,- знаходжен}тя в Схiдному нафтогазовому регiонi УкраТни,

- пrожливiсть вибору сryдентом iндивiдуальноТ ocBiTHboi TpaeKTopiT

4 - IIркдатЕiсть виrrуекникiв
до працевлащц{вання та подаJIьшого навчання

IIридатпiсть до
IIрацевлаштуваIIЕя

Пiдг,отовлений бакалавр згiдно кrасифiкатора професiй здатний
виконувати зазначену професiйну роботу:

2145 .2 iнженери-механi ки;
2з|0 викладачi закладiв виш{оi освiти;

освiтньо-професiйноi програми



31 17 TexHiK з

З 1 15 TexHiK з експлуатацiТ та peNtoнTy устаткування;
З 1 l5 l,rexaHiK бурлrльноТ установки;
3 1 15 MexaHiK з ремонт}i устаткування;
3l 15 MexaHiK шеху;
З ] 15 техrriк-конструктор (MexaHiKa);
31 17 TexHiK з видобуr"ку нафти i тазу;
З l 17 технiк-технолог гiрничиl.'l;
31 ] 7 TexHiK з пiдготовкI4 та транспортрання нафти i газу;

Подальше навчаЕня Навчання tsпродовж ж}lття дJ{я вдоскOлlаленi{я професiйrrоi, "га

iгlших вltлiв _]iя.tьtlостi . Можлltвiсть про:rоl}жсння пi_{t оз,овки на
}1астчпноN,{у piBHi вищоТ ocBiTlt (магiстр), у тому числi згiдно
систел.ti перехресного вступу на спетliальнос.гях будь-яклtх галузей,
якщо це не заборонено законодавством. за }ъ{ови усtriшноl.о
Jýgзданцд jццgl tдцих в стутIних вlтпро буъ ан ь.

5 - Вик.шадflнIIя та оцiнrовання
Вшкладання та
навчання

Використовус,гься студеFIтоцентроваIIс та проблемноорiентованс
навчання, навчання через на}ково-дослiдну практику та
самонавчання. Система методiв навчання базуеться на принципах
rtiлеспряшrованостi, бiнарностi активноi безпосередньот участi
викладача i здобувача,
основнирrи пiдходами до викладаяня та навчання с гумаtrtстtачrлiсть,
студентоцентризм. системнiсть. техно-rогiчнiсть. OcHoBHi види
занять: лекцiТ, семiнари. практи.t Hi заняття в мiItих групах.
:rабораторна практика, саплостiйна робота, консульташiт з

викJIадачами i зовпiшнiми керiвниками практ}{к. розробка фахових
проект,iв i квалiфкацiйrтоТ роботи. ]\q/льтиN{елiйнi та iHTepaKTtaBHi

заняття, комп'ютерне моделювання, дистанцiйне навчанI{я у
середовиlJ_Ii Moodle.
Методи навчанIля: словесний метод (лекцiя, дискусiя- спiвбесiда
тощо); rrракти.rний &{етод (.зrабораторнi та лракгичнi заняття,

розрахунковi, графiчнi роботи тощо), наочний метод (метод
iлюстрачiй i метод демонсlрачiй); робота з Еавча,,Iьно-методичною
лiтератуэою (конспекц/ъан няl тезування. анот}ъан ня, реценз}tsаI{ня.
скJIаданЕя реферату. звiту); вiдеометод у по€лнаннi з нсlвiтrтiми
iНфОРМаЦiйними технологiями та кол,lп'ютернl1},,и зассlбамiт t{авчанЕя
(листанuiйнi. мультимедiйнi, веб-орiентованi тощо); самостiйна
робота (розв'язання програ]ч!}1и к завдань). метод конкретноТ ситуаuiТ,
евристичних питань (метод ({сцючових плtтань>>), зан}рення;
eKcKypcir на виробнlлчi пiдтlрис,r,тства, фотофiксаtliя реаqьнOго
обладнання; наlково-дослiдна робота (метол iHBepciT i ьtозкового
шт}?h,lу. написання статей .га тез доrrовiдей, викоЕання
ква,тiфiкаlriйноi роботи) ; воркшопи. тренiлrги, коворкiнг

оцiнювання оцiнювання навчальних досягнень здiйснюсться за 100-бальною
(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), нацiолlа.чъrrою ,1-х бальною
шкалою для екзамену i диференцiйованого залiку (квiдлтiвно>,
<<добре >>, <<задовiльно)>, ({незадовiльно > ).

Видl.т контроJrю: поточний, модульний, пiдсумковий, самоконтроль.
Форми контролю: ycHi та плrсьмовi екзамеЕи, тестов1 завдання,



презентацii iз публi чним вистутIом, звiти з практик iз публiчним
захистOм. пуб:l i чниЙ захист курсових i ква-тriфiкацiЙноТ магiстерськоТ
робiт, рецензчвання. перевiрка на академi чну доброчеснiсть HaykoBoi

,pqбoTlr

1нтегральна
компетентнiеть

Загальпi
компетенткостi

Сrrецiальнi (фаховi)
компетентностi

б_ кOмпетентноегi
Здатнiс,ть розв' яз}ъати складнi спецiалiзованi задачi у професiйнiй
дiяльностi. пов'язанiй з галуззю
ЗК1. Здатнiсть до абстрактного еlислення, аналiзу та синтезу.
ЗК2" Здатнiсть спiлкуъатися державною мовою як ycFIo, так i
письмOво.
ЗКЗ, Здатнiсть спiлкуватIIся iнозе:tlною п,{овOю.
ЗК4. Здатнiсть використовратIr iнформацiйнi та комунiкацiйнi
технологii.
ЗК5, Здатнiсть вчт.lтttся i оволодiвати сучасними знанняý{и.
зкб Здатнiс,гь до пошуку. оброблення та аналiзу iнформаrliт з рiзних
джерел,
ЗК7. Здатнiсть прачювати в командi.
ЗК8. Здатнiсть злiйснювати безпечну дiяльнiсть.
ЗК9. Здатнiсть реа-пiзувати своТ права i обов'язки як члена
сусtriльсlва: усвiдомлення цiнностi громадянського (вiльгlого
демократичного) суспiльства та необх iдност i pio го cTa,r ого рOзвитку,
верхOвенства права, прав i свобод.]тюдини i громадянина в YKpaTHi.
ЗК10. Здатнiсть зберiгати та примножувати мора.пьнi, культlрнi,
HaykoBi цiнностi i досягнення суспiльства на ocHoBi розумiння
icTopii та закоЕOмiрностей розвитку предметноi областi, ii мiсця у
загалънiй системi знань про природу i суспiJIьство .га у рOзвитку
cycrri:rbcTBa. ,гехнiки i технологil"l, вlлкористOвувати рiзнi види та
форми ploroBoT aKTиBHOcTi длrя активного вiдпочинку та ведення

життя.
СК1. Здатнiсть анаJrlзувати державну полiтику, iсторичнi етапи i
перспективи розвитку нафтогазовоТ га-lrузi.
СК2. Здатнiсть характеризувати геологiчнi проr{еси, закономiрност.i
та в-lастивостi гiрських порi_1. у To\ly чис_ri нафтогазових lloK:,IaдiB.
ск3. Здатнiсть до використання теорiй, принципiв, методiв i понять
фундамент;uIьних i загальноiнженерних наук для професiйноi
дiяльностi,
СК4. Здатнiсть ана,,tiзрати процеси рру нафти i газу в пластi,
свердлOвиI-Iах та трубопроводах.
ск5. Здатнiсть застосовувати матемаг}Iчнi метоли, модепi та
clnlacHi чифровi технологiт для розв'язання склалних задач
нафтогазовоТ iнженерiТ.
СКб. Здатнiсть здiйснювати експлуатацiйнi розрахунки
технологiчних лараметрiв в нафтогазовiлi iHжeHepii .

Ск7. Здатнiсть оцiнювати параj\{етри працездатностi матерiа,чiв,
конструкцiй i маrrrин в експлуатацiйних умовах.
ск8. Здатнiсть до шроектування та експлуатацiт складових систем i
технологiй п iдприе п,lств н афтогазовоТ га_пузi.
ск9. Здатнiсть розв'яз}ъати виробничi та технологiчнi задачi з
бlрiння свердловl{rт, видобування, траиспортування та зберiгання
нафти i газу.
ск10, Здатнiсть аlrатiзувати режими експлуатацii нафтогазового
об' оптима_пьний технологlчного



обладнання, виконувати оптиплiзацiю реж}{му
певниý{и критерlяI{и, у ToN{y числl за умов невизначенос.гl.
СК1 l. Здатнiсть здiliтснювати технологiчне i технiко-економiчне
оцiнюваiтня ефектrlвностi [10вих шафтогазовl.tх технологiй i
тсхнiч bl ttx прrrстроi в:

CKl2. Розучriння загаJlьних прi,тrrципiв вибору засобiв контролю та
авто1\{атизацiТ технологiчних процесiв у нафтогазовiй галузi,
CKl3. Здатнiсть план}ъати та органiзовувати роботу структурного
дцр9эдцудфтогазового пiдприс мства.

заексплуагацiТ

7 * Нормативний змiст пiдготовки здобувача впщоi ocвiTи,
сформульоваЕий у TepMiнax результатiв навч*ння

РН1. Знати i розlмiти поняття. законоь.riрностi та особливостi розвитку громадfi{ського
СУСПiЛЬСТва, пРав i свобол людини i громадянина в УкраrЪи. а такOж етичнi та правовi
засади професiйrrоТ дiя:rьнос,гi.

РН2. Знати TeopiТ, прtлнцигriв. методiв i понять нафтогазовоТ iнженерii, розумiти суrасний
СТан Та ролъ наф'гогазовоТ галузi в забезгrеченнi енергетичноТ безпеки Украiни.

РНЗ, Аналiзувати та розробляти елементи технологiчних схеп,{ та техгliчних пристроiв
cI]cTeM бУрiння свердловин, видобуваЕ}{я, 1ра}lспортування та зберiганлля нафти i газу,

РН4. ВiлЬно спiлкуВulисЯ державноЮ та iноземНою моваN{и з професiйнlтХ питань усно i
письNIово, мати навички роботи з iноземними технiчними виданняN,{Ll.

РН5. ЗнахоДиТи необхiдну iнформацi}о в науковiй та довiдковiй ;riTepaTypi. базах данихl
Iн:гернет та iншрtх джерепах, оцiнювати, iнтерпретувати та застосов)лвати цю iнформацiю.

РН6. Атталiзувати геологiчнi процеси, базовi закономiрностi формування та властивостi
гiрських порiд, у тому числi нафтогазових покладiв.

РН7. Застосовувати cy.lacHi uифровi ,технологiТ та спецiалiзоване програмне забезгrечелтня

для розв'язання iнженернлтх та управлiнськтlх задач, пов'язанltх з реалiзашiсто базовl.лх
нафтогазових технологiй бурiння свердловин, видобування, транспортування та зберiгання
нафти i газу.

РН8" Приймати ефектrтвнi рiшення з лрофесiйнрtх питаЕь у важкопрOгнозоваяих
небезпечних умовах з урахуваннял.л цiлей, cTpoKiB. ресурсн!{х та закOнодавчих обмежень,
екологiчних та етичних аспектiв.

РН9, Застосовувати базовi пOняття та методи фундаментiulьних i прикладних наук для
розв'язання спецiалiзованих задач в нафтогазовiй iнженерiТ.

PHl0. ГТрогнозУвати та анштiзувати фiзико-хiмiчнi BJlacTиBocTi нафти i газу в процесах ix
видобуванЕя, транспортування та зберiгання.

РН1 l. РОЗраховУвати параN,rетри лiдрогаводинап,tiчних процесiв, якi супроводжують р1х
Нафти i газУ та тех}tологiчнrrх рiдлrн в пластi/свердловинах/промисловрrх i магiстрыrьнlах
трубопроводах iз застосуванням законiв термод1.1намiки, гiдравлiюr i газовоТ диrl;rмiки та
сччасних методик вiдповiдних розрахункiв.



РН12. Здiйснювати розрахунки техноJrогiчних гlарамеrрiв нафтогазових свердловин, систем
пiдт,отовки нафти i газil, промислових та ьтагiстратьнлrх газонафт,оrтроводiв,
газонаф гос\овиlц iз застосуванняl\l вiдповiднrrх \lатематIlчl]их та iнлlеlлерllих bleTo:iB.

РНl З, Ана-,тiзрати умоRи ексшлуатаl,tiТ складових e;tebTeHTiB гiаф"гогазових гехнiчrtих
компrrексiв, здiйснювати оптимальний вибiр техно;rогiчrrого обладнання та оптимiзацiю

режиму ексllлуатаtliТ за певними критерЙмrr. у ToMv чис-лt за умов неви,значеностi.

РН14. Ана":тiзувати та оцiлтювати технiчнпй стан елемен,тiв r*ехнолOгi.тного облалrтання
нафтогазових об'сктiв засобамr-r технiчного дiагностуван}Iя в промислових i лабораторних

умовах.

РН15. Обирати ефективнi засоби контроjlю та автоN{ат}Iзацii технологiчних процесiв у
наф,гогазовiй галузi з урахуванням цiлей та наявн}lх обмежень.

РН16" IIланlъати та органi:зовувати роботу стр}ктурноло rriдроздiтrу нафтогазового
ltiдприсlrства вiдповiдно ,ro вимог безпеки життсjliя.rьностi. охорони rtpaui та охорони
довкiлля,

РН17. fiоносltти до фахiвчiв i нефахiвцiв iнформацiю, iлеi. проблlеми. рiшеt-lня, власнr-rйl

досвiд та арг}ментацiю з питаFtь нафтогазовоТ iнжеrтерiТ i :отllчнl.тх проблем,
РН18, Органiзовlrвати та кер}ъати професiйним розвитком осiб та груп у сферi
нафтогазовоi iнженерiТ.

8 - Ресурсне забезпечення реалiзацii програми
Кадрове
забезпечення

Кадрове забезпечення вiдповiлас кадровиi\{ в[тмогаl\l lцодо
забезше.tення llровадження ocBiTHboi дiялtьностi д,тя др}тсго
(магiстерського) рiвня вищоТ освiти вiдповiдно до Лiцензiйних

умов провадження ocBiTHboi дiяльностi (п. 30). Yci науково-
педагогiчнi праuiвники. що забезпечlтоть освiтньо-професiйну
програл,lу за квалiфiкачiею вiдповiдаютъ профiлю i напряму
дисциплiт,l, що викпадаються, ]\{ають необхiдниI"{ стаж п едагогi"lнtlТ

роботи та/або досвiд практичноТ роботи. Кожнi 5 poKlB Bci
викладачi пiдвишують свою квалiфiкачiю шrrяхом стажуваЕня у
спецiа_пiзованих органiзацiях, в т.ч. за кордоном.
При пiдготовцi бакалаврiв за ОП до освiтнього процесу
залуLIаIOться професiона"ли з досвiдоп.t
дослiдницькоi/lтlравлiноькоiliнновацiйноi роботи т al або роботи за

фахом у сферi бlрiння свердловин, геологiТ нафти i газу та
нафтогiвовоi iнжеrтерii i технологiй. представники роботодавцiв
(Укргазвидобування, ДТЕК <Нафтогаз>>. IIo;lTaBcbкa газо}лафтова

кошrпанiя, Смарт-Енердтсi, WeatherfoTd, SсhlumЬеrgеr, НТП
<<Буроватех HiKa>>, Укр наукагеоцентр тоrцо ),

Матерiально-
технiчне
забезпеченrrя

Матерiа,rьно-технiчне забезпечення дозволяе повнiстю
забезпечити осt+iтнiй процес протягом усього цlIклу пiдготовки за
ocBiTHboro програN{сю. CTal* шриr.лituень засвiдчено caHiTapHo-
техгli.lними пасllорга;\tи. що вiдповiдаюlь iснуючим нOрмативним
актам.
Лабораmорiя 3D вiзуалiзацil' нафmоzазовuх пlехнолоziй (все в



Еаявностi! ремонту не потребу€): [роекrtiйний екран 4х25,
акус,тичниri ко}.{плект (активниЙ самбуфер. пасивнир:i лiнiЙrнрrЙ
масив Yamalra ýTAGEPAS lK, (1, 2018 р.), акустиt{на cиcTelvta
AUDAC WS524ДY (1, 2018 р.), мiкшернлlй пульт SоuпdсrаГt ЕFХ8
(1, 2018 р.), сервер SuperMicro: Tor,ver 920W/intel-XEON Е-5 tl,
2018 р.), комплект шасивних окчлярiв EPSON (50, 2018 р.),
l!l}":-Iь,геN{еfliЙнlтЙ проектор Epson EB-G7400U {2, 20l8 р.).
ЛабrэрапlОрiя сtrл,NЛяllii' процес16 S.урiлпtя (тренiнг-цеrттр Wellsite
Digital, все в наявгlостi, }]емонту не потребус:): тренажер-си]\{улятор
DrillSiM:50 (1. 2020 р.) дJuI iмiтацii бурiнr-iя, уuрав:riння
свердJlовиною, внlтрiшньо-свердловиннi роботи в режимi
реального часч, по€днус в собi iHTepaKTlrBHi засоблt управлiння
бурiллням i графiчнi екрани (55-дюймовий сенсорниil, двп 65-
дюiiмовt,tх з покращенrтм rрафirлниý.{ зображенвям, 19-дюймовlrй
лля iHcTplKTopa, який дас можливiсть розробля.ги операцii та
керрати ними).
Лаборапlорнuti ttолizон (все в наявностi, останнiй реh.{0нт 2020 р.):
лабораторна свсрдлOвина -hlъ 1 - комilлекс обладнавня для
моделювання фонтаrлного i газлiфтного методiв вилобутку (l, 200з
р., 2а20 р.); лабораторна свердловина Ng 2 об;таднана
свердловинною штанговою насосною установкOю з приводом -
бачансирним верстатом кача.lкою ( 1. 2003 р., 2020 р.);
лабораторна свердловина мз об-чirднана уставовкаI\lи
е.itектровiдцентрових занурениХ HacociB ( 1 , 2003 р., 2020 р.);
лабораторна свердловина Ns 4 комплекс облалнання для
},I0дедювання прочесiв капiтального ремонту свердповиil та
iнтенсифiкацii видобуванЕя нафти i газу (], 200З р., 2020 р.)
Лаборапlорiя lzролаuвальltltх piduH (все в наявностi" peмorlTy EIe

потребус): iнтерактивýа дошка IP Board T84-I3 (|72 х 128) (1, 2016
р.); проектор Асеr Xll3P (мR.JмЗ11.0ll) (1, 2016 р.); ареометр
АБР-lМ (2, 2016 р.), ваI,и електроннi лабораторнi (l, 2016 р.),
вiскозипtетр oFiTE-800 метапевий (1, 2017 р.)., вiскозл.tплетр ВРБ-2
Q^ 2а16 р,), вiдстiйrrик Oi\{-2 (1. 201б р"), КТК - rrриJIад для
вt{значення коефiцiстлry тертя ( i , 2016 р.), маrriфольд азотллий

двохсекцiйний 1350-750 PSI мета-rrевий з манометрами {1 , 20lб р.),
прилад ВМ-6 для визначення показника фiльтрацii (2, 201б р.),
прилад СнС-2 (1,2017 р.), реторта 10 мл. оFIТЕ з термOстат0I\4 та
мiрнилr чилiндром ( l л 20l 7 р.), фiльтр-r]рес ( l, 201 б р.), центрифута
facTaH ОПн З.02 (1, 2016 р.)" шафа витяжна лабораторна (1, 2017
р.), гiгрометр психометр1,1чний BIT-2 (1, 20l б р.), набiр ретортний з
r{ифровипл регупятороп,{ те\,rператури (1, 2016 р.), дистилятор (1,
201б р.).
JТаборапlорiя iэ1,1эовоzо lч,lcl нафmоl,tро,l.tltсjtовоZо об.цаOнання з
навчально-демонстрацiйними стендами зразкiв б5рового
обладнання: муловiддiлювач IГ-45 М (1, 2008 р.), буровий насос



НБ-З2 (1,2008 р.), компресор К5-М (1,2008 р.). буровi ключi УМК
tI, 2008 р")" автогтатичний ключ бlровлlка АКБ-3М2 (1, 2008 р.),
гiдравлiчний irтдt,ткатор вагLl Г{В-6-М2-1 (l. 2008 р.), вер,тлtкальнlrй

ш"чамовиfi }{асос BlýH-150 (t, 2008 р.}. горизOнтальниi]r ш:rамовий
насос бШ8 ( l , 2008 р.). турбокOý{пресор д{{зеJlьного двиt*_,уна Wola
Н-12 (1,2008 р.), плашковий превентор ППГ 2З0х35 {.1,2008 р.),
бl,ровий вертjrюг УВ-З20 (l. 2008 р.), зразкLr багаторядних
ланцк,lгiв TpaBcMiciT буровоТ ycTaнoBкrl БУ-5000ДГУ" зразюl
поро;rrруii Hi вного i HcTilyMeHTy.

Лаборапtорiя 3D л,lоdе:жлвання i пsэоелrпtчваlutя нафmоеазовLtх
rпexHo;tozitl (все в наявностi. peмo}lTy не потребус): комп'ютер (I2,
2018 р.) у ск:iадi: лроц. INTEL CORE IЗ + Nvidia quadro р2000;
моrлiтори I'НILIРS 23.8" 248E9QHSRI00 {2,4, 2018 р.); rIрограмне
забезitе.rення компанiТ Schlurrrberger Petromod, Рstrе1, Eclipse,
Techlog ( 12, 2t}19 р.).
Облаdнання лаборапtорil' фiзuкu нафmовоzо, zазовоzо l}la

еазоконdеltсаtчlt!оzо ппасllла (все в наявностi, ремонту не потребус):
виil,тiрювач кис:тотностi рН метр 150 МИ (2, 20i0 р.), вiскозиметр
ВСFП-З (5" 20I7 р.). ваги лабораторнi (5,2t'}i7 р.). колбоtтагрiвач {2,
2017 р.), сушI.тJIьна шафа 2В-15l |.2, 201'7 р.), мiкроскоп
<MICROmed> (2, Za|1 р,). мiшалки магнiтнi без пiдiгрiву |2,2017
р.), муфельна пiч МП-2УМ (l, 1997 р,), лабораторний посуд,
ви:гратнi пtатерiали та реагеlлти для лабораторних заI]ять,

Облаdнаrпtя лабораlllорii' tlлaclttoBttx pidttH tlla zсsзiв (все в наявностi,

ремонту не потребус): хроматограф <<KpllcTa,T 20CIOh4D +

пробовiдбiрник * балон з гелiем (1. 2010 р.), ваги лабораторrri
ТВЕ 0,3-0.005 (1, 20l7 р.). _лабораторний посуд, витратнi матерiали
та реагенти дJтя лаборатсtрних занять,

Jlабораtllорiя (l,;ровоzо tпа rtафmопроf,lLtс;lово?о об-l.аdнаttllя (все в

наявностi. pelvloнTy не потребуе): навча-тьно-деNIонстрацiйнi стенди
зразкiв обладнання <Гллтбиннi ttlтанговi насоси}) (l, 2008 р.)
<<Насосно-ко}rпресорнi труби та з'€дн},вальнi елеlчIенти до Hlax>, (1,

2008 р.), <<I]acocHl IIIтанги та з'сднувальнi елеNtенти до tтих> (1,

2008 р.), кТрубi-ri та штанговi ключi дjlя гtроведення СПО> {1. 2008

р.).
Бiдьш детаJ{ьна iнформаltiя по лабораторt{ол,{у забезпеченню на
офiчiйношту сай,гi кафедри за пс}сl4лан}{ям

Iяформацiйне та
навчально_
методичне
забезпечення

TlpolpaMa повнiстю забезпе.rена НТ$К з ycix навча"Еьних
компонентiв (навча,чьних дисциплiн. практик), наявнiсть яких
представлена в ]чrодульному середовиrцi освiтнт,ого процесу

унiверсите,гlr,
Злобувачi програNlи MaIoTb дост},Iт ;to унiверситетськоТ бiблiо"геки,
коворкiнг просторiв. меlэежi Тнтернет через WiFi, с{lсlргивного



обладнання. арт-центрY, системи харчування, студе}lтського
мiстечка тощо. АудиторiТ обладнанi м,чльтиl\,fедiйною TexHiKoro.
наукова бiб;liо,гека Унiверситеry укомплектована науковою,
навчi-tльною. :овi.lковою. ме,годичноIо. перiодичною га illшою
:liтеlэат_чроЮ багitтъма MoBill\{I4 cBiTy. За для онлайн ре;r.rriзацiТ
програми для викладачiв та студентiв передбачено безкоштовний
доступ ло cepBiciB Microsoft Office 365 та платформи Moodle.
Можливiсть вiддаленого дOступу до бази HayKoBI,tx цит\ъань
Scopub .]ля наукових :ос_liлжень.
Безкоштовний дост}т до он-пайн kypciB техцо:rогiчtrоi комшанii
Соursёrа i rlож-rивiсть використанвя Bcix переваг нефорпrальноТ
освiти

9* мобiльнiсть
Нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

нацiона-тlьна кредитна мобiльнiсть ilJIrI ЗВО забезтrе.rустьс:я
сrllвпрацею з провiднилrи Зво ykpaiHrr задJlя органiзацii взаеп,tного
обмiну студентат\{и, викладачами та алмiнiстративним персонfuтом

вlдповlдностl до
Мiжвародна
кредитнfl
мобiльнiсть

Мiжнародна ýрсдитна мобiльнiсть для Зво забезпечусться
спlвпрацею з европейськими утliверсlлтетами Задля органiзаrrii
взасмного обмiну студентаI\lи. викла_]ачам,{ та адмiнiс,граl-иItни1\l
персона-гtом за проектами з м.Ццнародноi кредитноТ мобiльностi.

IIавчання
iцоземних
здобувачiв вшщоi
освiти

навчаrrня iноземвих здобуъачiв вищоi освi,ги проводиться на
загiлJьЕих )e,roвax з додажовою мовIIою гriдготовкою.



2. Перелiк комIIоЕент освiтпьо-професiйпоi проrрамrr
та ix логiчва послiдовнiсть

2.1. компонент ,Ur }rа

Код нlд Компонен,л,лt ocBiTHboT програми
кiдъкiсть
кредитiв

Форма
гtiдсуплково

го
контролю

1 z аJ 4
обов'язковi компоненти оп
1. Щикл заrальноi тliдготовки

ок1 ]с,торiя Украiни та украТнськоТ культlри J екзаме}т

ок2
YKpaTr*cbKa мова за професiйнипт
ст]рямуванням J екзамен

окз Фiлософiя аJ el(ЗaMeH
ок4 Iноземна мова 8 екзамен
ок5 Iнозешrна мова за професiйним сrrрям}tsанням 8 екзамен
()кб математика 10 екзамен

ок7
Основи математики дпя нафтогазовоТ
iнженерiТ J екзамен

ок8 Фiзика |2 екзамен
ок9 Хiмiя 7 екзамен

ок10
Нарисна геол,lетрiя, iнженерна та кол,tл'ютерttа
графiка 8 екзамен

ок1 l Безпека людини )
_] екзамеЕ

ок12 Фiзичне BI,IxoBaETul з€IJliк
Всього б8

?. Цикд шрофеgjйноi пiдготовкЕ
ок1 з EKoHoMiKa та органiзацiя виробншlтва 1J заJIlк
ок14 Електротехнiка з основами електронiки 1J ехзамен
ок15 ПрикладrIа механiка,га опiр матерiалi в 10 екзамен

ок15
Вступ цо спецiальностi (пафтсlгазова
iнженерiя та технологiТ) 4 екзамен

ок1 7
Iнформацiйнi технологiТ у нафтогазовiй
iHжeHepi'L 6 екзамsн

ок18 Гiдравлiка J екзамен

ок19
h,{а герiа,чознавствсl для нафтогазсlвоТ

з заJlк
ок20 Фiзика пласта 5 залlк
ок2 1 MexaHiKa гiрських порiд 5 екзамен
ок22 основи геологiт 4 екзамен
оюз Основи терi,{одинамiки та теплотехнi ки 4 за-тliк
ок24 Геодезiя J екзамен
ок25 ЦЦзеrчr н а гiлрогазолтехаll i ка 4 екзамен
окzб основи геофiзики 4 екзамен
ок27 основи геостатистик}l )J залlк

ою8
Збiрл пiдготовка та транспортування

6 екзамен
ок29 Jqцдlдu для бурiння та освOсння свердJ]овLu{ 3 екзамен

окз0
OcHoBll каротажних дослiджень та кернового
аналiзу 1J екзамен



окз 1 основи техно-цогiт aJ екзамен
()кз2 Охорона прачi в нафтот,азовiй промис_цовостi а

J екзамен
окзз TpacKTopiT стовбура свердповини з за-rJlк

ок34 Осllови дослiдженЕя пласта J екзамен
ок35 IjIав.тально-ознаI"{омча практика t

J за"]11к

окзб 1 технологiчна практика 1J заjllк
окз7 2 технологiчна практ1.1ка 3 залlк
ок38 Фахова практика a

_, заJIlк

0к39 виконання rсвалiфiкачit"тноi роботи |2
Захист
роботи

Всього lt2
загальний обсяг обов'язкових компонент 180

Вибiрковi компоненти ОП
Idикл загальноi пiдготовки

увм1 Rибiркова дисциплiна 1 4 залlк
}tsм2 Вибiркова дисциплiна 2 + :зtLцlк

}tsмз Ви бiркова дасцlтплiна 3 4 заjllк
увм4 Вттбiркова дисциплi на 4 n

+ :]алlк
Всього 16

,,
шрофесiйноi пiдготовки

IBMl Вибilrrtова дисциrr:riна 5 4 за:riк
IBM2 Вибiркова дисuиплiна 6 4 зацiк
Всього 8

Блок 1

1м1 Основи розробки nllacTil 6 екзамен

t}|I2
Гiдродиналаi,lне модеjllоваtтня рOдовиш нафтiл
i газч 5 екзамсн

1мз
РVТ характеристика пдастових флюiдiв i
rrоверхневi явища 5 екзамен

1м4 Сховиrrlа газу та двоокису вуглеLdю 6 екза|\{ен
1м5 ДослiдженЕIя свердловI{}i 1 еКЗfri\{€tI
1мб rqлцiцu дlrя видобутку нафти i газу а екзаý{ен

lM7
Основи методiв пiлвишення нафтовил}л{ення
та iнтенсифiкацiТ J екзаI\,fен

1м8
Основи спецiального ан;гtiзу даних керну та
капiлярног0 тиску _) за]tlк

Веього 36
Блок 2

2Ml
Ексл-туаташiя компресорн!lх i насосних
станцiй 6 екзамен

2м,2
Машинтт та обладнання дjlя бурiння
свердловин екзап,lе}t

2мз MexaHiKa маш1,1 н; гiдроплашлlнrт i копtгlресоlj}{ екзаL{е}1

2м4
Машини та обладнання для вlадобутку нафтiл
i газч б екзамен

2м5
fliаr,ностика роботlл свердловин i
наrРтогазового обладна}lня в свердловинi 4 екзамен

2мб
ocHoBrt автоматизацiт об'сктiв газовот i
н афr,овоТ пром ис_,tо вост i п

+ екзамен

2м,7
Монтаж бурового,га нафтогазопромислового
обладнання 1J екзамеý

5

5



Основи технiчноТ ексilлуатацii машин
2м8 J залlк
Всього зб

Загальпий обсяг вибiркових компOнент 60
ЗАГАЛЪНИЙ ОБСЯГ OCBITHЬOI ПРОГРАМИ 24а



3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Атестацiя здоб}ъачiв ocBiTHboT програмII <Нафтогазова iнженерiя та технологl-i>
ctleЦia.llbHocTi ] 85 <Нафтогазова iттженерiя та технологil>> здiйснюеться у формi публiчного
:]ахисту (,аемонстрацiТ ) ква-цiфiкатtiйноi роботи "

Квалiфiкашiйна робота }rас передбачати розв'язaння складrrоr спецiалiзованоi задачi в
нафтогазовiй гатузi. що характеризусться коjчIгIjlекснiстю та невиз}{аченiстю умов. iз
застосyван н я м TeopiTi та методiв нафтогазовоТ i H;KeHepiT.

У ква"лiс}iкацiйртiй роботi не ]\{оже бутlr акадептiчного плагiату, фальсифiкацiТ та
фабрикацii.

Квапiфiкацiйна робота r,lac бутrt опрt,lхюднена на офiuiйному сайтi :]акладу влtrцоТ
освiти чи йот,о структурЕого tliдроздiлу. або у репозитарiТ закладу вищоТ освiти.

ошрилюднення квачiфiкаuil,iних робi.г, що мiстять iнформацiю з обмежениьт
_1осг\,поl\l. здiйснювати у вiдповi:ностi _lо ви|\{ог чIlнного ,Jаконодавства.
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6. Структ,урно-логiчна схема
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6. Сrру*турно-логiчна схема
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