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1. Профiль освiтньо-професiйноi програми зi сгrецiалькостi 185 <<Еафтагазова

iнженерiя та технологii>>

1.1 - Загальна iпформацiя
IIовна назва
закладу вrлщоi
освiти та
структуtrlного
тliдроздi.lry

Нал{iоrтальниit утлiверсtсте-г кI{олтавська попiтехt{iка jп{etli iОрiя
Кондратюка}), навч.t; tьво*}{ауковий irlститут лтафтлr i газу. кафедра
нафтогазовоi iнженерii та технолоl,iй

Сryпiнь вшщоi
освiти та иазва
квалiфiкацii MoBorc
оригiналу

Ступiнь Briщcli освiти шtагiстlэ

0свiтня квалiфiкачiя магiстр з нафтогазовоТ iн;жеяеlэii ,ra

технологiй

Офiцiйна назвд
ocBiTпbo-
професiйпоi
програмш

Нафтогазова iнженерiя та техно:tогiТ

Тип диплоlwу та
обсяг oeBiTнbo-
професiйrrоi
прOграми

!иплом магiстра, одиничний, 90 кредитiв €КТС, TepMirT навчання
1.5 роки.

ýаявнiеть
акредитацii

Акредит,овава N{OH УкраТни у 2018 р.

tr{иклlрiвень
НРК (PiBerTb нацiонапьноТ рамки кв;Lлiфiкацiй) - 7 piBeHb; FQ*
ЕНЕА - другlлй цикл, EQF-LLL , 7 piBeHb

Передумови Наявнiсть ступеня бакалавра

Мова викладацня УкраТнська fololja

TepMiH дii ocBiTнboi
програми

5 poKiB

Iнтернет-адреса
постiйпого
розмiщення 0пису
ocBiTHbo-
профееiйноi
шрограмп

https:/i n rlpp.ed п. uа/

1.2 - Мета освiтньо-профееiйноi проrрами

rТризгtачеlта для розвитку професiйн}lх та творчих здiбностеi.l студеттr,iв л0 розв'язаtlня
проблем у нафтогазовiй галузi. технологii бlрiння i видобlъання нафти i газу,
експлуатацii та peMoHTi бурового i нафтогазошромисловог0 устатк}.вання. Студенти
бу.rуть набуватtt компетентностi Ttt розвивати вмiння га навички, якi пiлгот}тоть Тх до
виконання iнженерних завдань з моделювання, проектування та розрахунку бурового i
нафтоr,азопро]\.1исjIOвого обладнання, ,гехнологijа вттдобуванття нафти i газу, експлуатацiТ
свердловt{в. траýсilорT вання rтродукцii свердловин, та здifiснrл:га triдготовку студен,гiв на
piBHi, що забезпечить iм право iIродOвжити навчання з метою отримання вищих
квалiфiкаuiйних piBHiB i наукових cTylreHiB
1.3 - Хар актеристика оевiтньо-шрофесiйноТ rrрогр ами

IIредметпд область
(галузь знань,
стrецiальнiсть,
спецiалiзацiя (за
наявностi)

Виrца ocBiTa в галузi зна}{ь 18 ВиробI:II,Iцтво та TexнOлor-ii зi
сlrецiаrrьностi l 85 Наф,гtrгазова iнженерiя la техно;логiТ



Орiентацiя ocBiTHbo-
професiйноi програмr.r

OcBiTHbo- професiйна програм а для магiсlра

Основншй фокус
освiтньо-професiйиоi
шрограми та
еrrцiалiзацii

Здобуття вллrцоТ ocBiTlr в галузi знашь 18 Виробництво та
техlrоэlогiТ iз cгtetliaitt HocTi l 85 Нафтогазова iнжеtтерiя та
,l"exlTnlol-iT"

Акцент сIавиться на формlъаннi та розtsитку rlрофесiйних
кOмпетентностей у галузi нафтогазовоi iнженерii i технологiй, а
саме: вирiше}tня технологiчних зав,цань видобрання нафтrr i
газ}: i\lо:lеJювзння родоRtlщ вуг:lево.,ittiв i проuесiв
Наф'ГОГазовилобутк,v: BиBaietiHi,георе1лt.lних та forе1одичн}{х

пOложень орг:lнiзацiТ titrroeKTyBaнHя, tsл{готовлення та ремонту
детачеti та вузrtiв бlрового i нафтогазопромислового
обладнавня; методи управлiння нафтогазов}ш{и проектами,

Особливоетi програми - врахуванI]я зауважень i пропозицiй внугрiшнiх та зовнiшнiх
стейкхолдерiв, робо,годавцiв та вlтгlускнl,tкiв OTI, якi
знаходяться в еrriцентрi змiн та розвитку галчзi Гr знайомi :*

го-Iовними ttроб;епtами га особ.iIивостями спецiазtьностi:
зацучення iноземних та вiтчизrrяник фахiвцiв гtulузi до

освiгllього процесу. можливiсть проводити "rабораторlli
дослiдження" напLIсання наукових та квалiфiкацirlних робiт,
прохOдження практик на виробн ицтвi ;

наявнiст,ь сгtецiыtiзоtsанi{х лабора,горili i програмнот,о
забезпечення моделювання процесiв нафтогазовидобlтку, що
дас можливiс,гь пiдвищити свою конкурентоспроможнiсть на

ринку rтрацi;

-- зн ахол}(ен}{ я в Схiднсl му нафтогазовом5l регiон i У KpatHrr ;

- мсlж;tивiс,гт, вlлбору студентоN.{ iTlitиBiдya:rbllot ocBiTHboT
TpaeKTopiT

1.4 - Придатнiсть випускникiв до шрацевлаштування та подальшого навчакня

Придатнiсть до
ýрацевлаштування

Пiдготовлений магiстр згiдно ДК 003-2010 здатний викончвати
зазначеЕу професiйну роботу:

i 21 0, 1 Корiвникlt пiдприсмств, устаfiов,rа орт,анi_заriiй

1222.1Головнi фахiвцi - керiвнлтки та TexHi.iHi керiвпики
виробlt ичих пi-rрозлiл i в у проrr,r исловостi
142 Менеджери {чправителi) у добувнiй лромисловостi

2l45 Професiонiut в гtutузi iнжетлерноi Mexal,tiKи
2 l 15.2 lнжеl lep-btcxalti к

Z1 45,2 Iнженер з вишкобудування
2l47 Професiонал в галузi r-iрництва та металургiТ
2147 .2lH;KeHep з видобутку нафти й газу
2147.2 Тнженер з виltрсlбування сверд-гr0l]ин
2147 .Z Iнженер з глillго,говки та тlrанспOртуIзання HatPTlT

Z | 4'7 .2 Iнженер з пiдтримув ан If я пластовог0 1lтску
2|4'7 .2Iнженер з технiчноТ дiагностики

IIодальше навчання Навчання вIIродов}t життя для вдосконаленпя професiйноТ та
iнших втлдiв дiяльностi. Можливiсть прOдовжити навча}Iня у
acrripaHTypi за r,peTiM (освiтньо*науковипл) рiвнепl.
Набуття сrдт-i жнl,tх KBa_lriфi Kauiрi за iнши ми спеl1i a.:t ьн остями.

1.5 - Викладання та оцiяюваЕня

Викладання та
Едвчання

СтудентоuеI{троваgе та проблемвоорiентоване навчання,
навчання через науково-дос.;riдну практику та iп:tlвiдуальне
навчанIIя (самонавчання), кредитнс,-трансфертtа систеп4а



органiзацiТ навLIання. tsикористання принципiв <Liberal Arts>.
Система метолiв Еавчання базусться на принципах
lliлесrrрял,тованtlстi, бiнарностi активноТ безлосередньоТ участi
викладача i злобрача BllrrloТ ocBiTlr,
OcHoBtr1.1Mtr пij{холал,li.l l{o викладан};я ,га l{itв.IаFIня €

гуманiс,rичнiсть, студе}Iтоцеt{тризм, сист eMHicTb,
технологiчнiсть. OcHoBHi види занять: лекцiТ, семiнари,
практlлчнi заняття в ь{rtпих групах, лабораторна практика.
caruocTiiiHa робота. консу_rьтацii з BиK_,]alatlaýll,| i ;овltiшlнiьtи
керiвника;rrи пракlик, розробка фаховrrх просктiв i
ква;ri фкаrлiйноi робо,г{,{, fu{у-{ь,гиtl,tедiiл lчi,га i llTepaKTllBtli за[{яття,
комп'ютерне моделювання, дистанцiйне навчання у середовлтrцi
Moodle"
Методлt навчаI]ня: словеснrлй метод (лекшiя, дискусiя. спiвбесiда
T,ortto); практI-{ч}{ий пtетод (лабораторгri та tтракттlчlli заняття,
розрахунковi, lpacPi,liri робо,ги тoщCI), на0.1ътттй fuIетол {rtетод
i:rюстрачiйт i пtетол демоrrстрацiiт); робоr:а з {,lавча-rIьн0-
методичноFо пlтературою (конспектування, тез}ъання,
анотування" рецензування, складання реферату. звiтlr);
вiдеометод у поеднаннi з новiтнiмlл _iнформацiйними
]]ехпоrtогlяlчlи та кOмп'ютерgиN{и засобами навчання
(дистанuiйттi, мультлtмледiйrтi. веб-орiснтованi толцо); салtос,riйна
робо:гlt (розв'язання ]лрограN{}л}lх завлань); ý{етол колtкретrтоТ
слrтуацii. евристичних питань (метол <(ключових питань>>),
зацурення; eKcKl.pciT на виробничi пiдприемства, фотофiксаuiя
реальнOго обладпання; науково-дослiдна робота (метод iHBepciТ i
мозковог0 штJФму, FIаписання статей та ,гез доповiдей,
напрIсання t-lalKoBoТ роботи, tsиконаЕня кваттiфiкацiл.iноТ робсlти);
воркшоп и- rpet l iнги, KoBopKitl l"

оцiнювання Оцiнювання rlавчzulьних досяr-нень здi йснюеться за 1 00-бал ьною
(рейтинговою) шIкаJIою €КТС (ECTS), нацiона..Iьною 4-х
бальною шкаIOю для екза]\rену i диференцiйованого залiку
(<вiдплiнно>>, <<добре>>, <задовiльно,), ((незадовiльно>).

Bu;llr контро"ryю: гготочний" моду:тьпl,rй, rтiдсул.tковпй.
са]\{оконтрOль"
Форпли кOнтрOлю: ycHi та письмовi екзамени, TecToBi завдання,
гtрезентаuiТ iз Ilчблiчl{и11 вистчгIом. звiти з практик iз публiчним
за.{истоN{, публiчний захист курсових i квачiфiкацiйноТ
пtагiс герськоТ робiт. рецензування. перевiрка Hil акадсrtiчну
доброчеснiсть наl,ковоi робо,ги.

1.6 - Програмнi компетентностi

Iнтегральна
KoMпeTeHTHicTb

Здатнiсть розв'я:зувати задачi дослiдницького таJабо
iнновацiйного характеру у професiйнiй дiяльностi, IIов'язанiй з
нафтогазовою. галуззю.,якi характериJуtоться комплекснiстю
та невизI{аченlстю чмоts i вимог.

Загальпi
кOмшетентяостi

зк1 таЗдатнiс:л,ъ д0 абстрактt+ого h,tисJlення. ана;liзу
син],езу.

зк2 Вмiння виявляти, ставити, вирiшувати пробпеми "

зкз Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi та в
глобальному iнформацi йному середовищi.

зк4 Здатнiсть ге}rерувати HoBi iдеТ (креативнiсть)
зк5 Здttттлi с,гь розроблятt4 про*кт!l та yправjтятI,l н pt ýtи,
зкб Розlмiння .нsобхiдностi дотримання 

"орyавторсъкого 1 патентного права 1нтепекryально1
власностi; сшрийняlтя державноi та мiжнародноi
cI4cTeM правовоТ охорони iнте:тектуzuтьноТ власностi.



Сцецiа;rьнi (фаховi)
компетентностi

CKl Розумiння загальноТ структури та взасмозв'язку
0кремих елементiв с}Iстеми забезпечення Украiни
вчг_гlеtsодневимI1 енергоносiями. та шляхiв ttiJвиlцення
Тх снергоефекти Bt locTi 

"

ск2 Ушлiнтlя в1,1являтI{ лроблемl,л. форitlу;rюваrlr заj{ачi l,а
гiрlлйматrt. обt'рутti,эванi рiiшегтня в rrрофесiйнiri
дlяльност1.

скз Здатнiсть до в}Iконання TeopeTIтчHиx i

експериментаJIьних,lослiджень парамегрiв та ре;кимiв
ф}нкrtiон}ъання систеrl i технологiй в нафтогазовiй
гаjIу:з1.

ск4 Здатлliсть ло розробша та вЕроваджеli}tя iнновалtiй rцодо
вдосконаJlе}lня технологiй та пiдвищення,гехЕiчного
рiвня систем в нафтогазовiй галузi.

ск5 Здатнi сть застOсовувати суч acнi пtетоди матем ати ч н ого
мOделювання розробки нафтогазових рOдовипl,
прOгресивних техчологiл*r бурiлтня сRердловиIл,
видобувitння' трансt[Oр"гування та зберiт,ання нафтll i

газу.
скб Здатнiсть до .oрганiзацii виробничих процесiв i

технiчного керiвництва системами та технологiяпли в
нафтогазовому сектоlэi гlромисловостi.

ск7 Здатrt t сть проводlrтlr,гех н o,rtогi,tне i,гехн i ко-ек0 н опц i,l lle
оцiнrовання ефектт,lвнос,гi використанIJя riроIресивних
нафтогазоtsих технOлогiй i HoBiTHix Text*i.tниx засобiв.

ск8 Здатнiсть формулювати HoBi гiпотези та HayKoBi залачi
в нафтогазовiй га-ltyзi.

ск9 Вмiння прOект}tsати, план)/ва,ти i проводити HayKoBi
досдiд;келlня, здiй сttювати впровадже}ri]я Тх результатiв
у виробниLl,гво, Ilисати ltayKoBi роботи.

1.7 - IIормативний змiст пiдготовки здобувача вищоi освiти,
сформульовапий y Tepмiнax резyльтатiв навчання

шдс)rмков1 та резуJьтати навчанн4 що визначають нOрм aTlяв,HMia
змiст пiдготовки i корелюrоться з визначеним виIце перелiком загаJIьних i спецiальних

нижче,
навчання:

рн1 ,Щемонстррати г.lrибоке розумiння ролi нафтогазовоi галузi у забезшеченнi
енергетичноi безпеки Украiни.

рн2 Аналiзуъатiл геологiчнi fiрOцеси та складнi закономiрtlостi формрання
нафтогазовLтх поклалiв. дос,говiрно прогнOзувати перспекll.tвtl видобрку
в}тлеводнtв.

рнз Вмiти абстрактно ,r.tLIc,,I}iTI]i? врIкOн11]ати сl{сте}{ний анаriз та сиятез ilpl.{

розробленнi техноrrогiчних та розрахункOвих схем технiчних систеru бlrрiння
свердловин, видобуванIjIя, траFIспOртJвання та зберiгання нафти i газу,

рн4 Вмiти спiлкlъатися з фахiвця]\{и та eкcпepTaмlr рiзного рiвня iншлтх га_пузей
знань, у тому чис_rI1 в ]\{lжнародноlчtу KoHT9KcTl та в глоЬальноh,{у
iнформацiйномy сеlэедо Bl.t щi.

рн5 Розроблят,l.т та реалiзуватtл iнновацjйrлi продуктLt й захоли щодо
вдосконаJIе}t}lя та пiдвишдення технiчного рiвня сис,Igjчl i т:ехнологiл"l в
нафтогазовiй галузi для забезпечення Тх конкlрентоспроможностi.

рнб Антtiзувати. оцiнювати i застt_lсовувати сl,часнi програмнi та апаратнi
ллатформl.t для розв'язання складних задач нафтогазовоi iнженерii.

рн7 Розробляти проектну документацiю на нафтогазовi сис,геми та техно-тогiТ

рн8 BmriTlt застосовувати методи охорон!1 об'сктiв iнт,елек,гуа;lьноТ власностi,
створsних у холi професiйноТ (науково-технiчноТ) дiяльностi.

рн9 .Щемонстрlъати 1мirrня проводити технологiчне i технiко-економiчне
оцiнювання ефектrвтrос,гi використання прогресивних нафтогазовлrх
технологiй i HoBiTHixтехгti.tних засобiв.



рн10 ОрганiзовуватLr виробrrичi прOцеси .i технiчне керiвництво системаý{и та
технологiяпли в нафтогазOвому ceKTopi промисловостi.

рн11 f,iяти в новiй ситуацiТ, пов'язанiй з роботою за фахом та вмiтrня генерувати
HoBi iдеТ в нафтот,азовiй сферi.

рн12 Планувтги i виконl,ъатlт Ha,yKoBi дослiд;кеlтня в нафтогазовili сферi, обирати
]\,{етOдt{ r:a iнстlэушtеtlт1.1, аtlалiзуъат]l резу"цьтати, обrрунтOвувати BticHOBKI{.

1.8 - Ресурсце забезпечеIIнfl реалiзацii програми

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення вiдгlовiдас кадровим вимогам щодо
забезпечення проваджеtlня ocBiTHboi дiяльнос,гi дjlя др"чгог0
(магiстtэlэського) рrвirя вищоТ освiти вiдlлоsiдно дс)

Лiцеrrзiйнтлх умоts провадження ocBiTrlboT дiя:rьвостi {п. 3i}).

Yci на}коRо-педагогiчнi працiвникtт, Lц0 забезгlечутоть
освiтньо-професiйну програму за квалiфiкацiсю вiдповiдають
профiлю i напряму дксциплiн, що викладаlоться, мають
необхiдлrий стаж педагогiчноТ роботи та/або досвiд
практI{ч}rOТ 1эоботи, Кожнi 5 poKiB Bci викlада.ri пiдвищують
свою квалiфiкашiю пIляхоь.1 стахiуваI-1ня у спеlliа:tiзованих
органiзаuiях, в т.ч. за кордоноNt.
При пiдготовцi rvraгicTpiBpiB за ОП до освiтнього проrlесу
залучаються професiонали з дсlсвiдоtчl
досlriдрtl,tцъкоТ/уrrравлiнськоТ/irlновац,iйноТ poбo1-1t таlабо
роботtа за фахоtчt у сферi бlрitlня свердлOвин" геодогii нафтl,r i
газу та нафтогазовоi iнженерiТ i технс;rогir1, представники
роботодавrriв (Укргазвидобlвання, ДТЕК <<Нафтогаз>,
ГIолтавська газонафтова комтlанiя, Смарт-Енерджi,
Wеаthеrfоrd. Schlumberger, НТП <<Бурова TexHiKa>>,
УкрнаукагеOцеI]тр тоiцо).

Матерiальпо-техпiчне
забезпеченпя

Матерiалыlо-т,ехнiчrrе забезпечення дlозволяЁ повнiстю
забезпе.rитlл ocBiTHir,i процес rrротягом усьOг0 цикJrу
пiдготовки за освiтньою програмOю. Стан примirцень
засвiдчено санiтарно-технiчнип,lи ilаспортами, що
вiдпо вiдають i сн}лочи п.{ н ормативн иl\{ актаъ,{,

Лаборапl,зрiя 3 D вiзуа-tiзаz1ii' нафmоzсtзOвuх lllexпrl;toziil (все tr

наявностi, ремонту не потребус): проекцiйний екран 4х25,
акуст}Iчний комплект (активний самбуфер. пасивний лiнiйний
l\{асив Yamaha STAGEPAS ]К. (1.2018 р,), акустLiчна cplcTe]ua

AUDAC WS524M (1, 20i8 р.), пriкшерний пуllь,r Soundcra{t
ЕFХ8 {1, 2018 р,), сервер SuperMicr"o; Тоr+,еr 920Wi[ntel-XEON
Е-5 (1, 2018 р.), кOмпJтект пасивнlIх окулярiв EPSON (50.
2018 р.), мультемедiйний прOектор Epson EB-G7400U (2,

2018 р.).
Лаборапlорiя сtlл,tч:tяt,lii' tlроцесiв (lурiння (тренiнг-центр
Wellsite Digital" все в наявностi, ремонту не гrотребус):
тренажер-симулятор Dr"illS]M:50 (}, 202а р.) д,jIя iмiтацii
бурiння, чlrрав;tiння свердловиною. Rllуtрiшньо-свер-t:ловиннi

роботи в режимi реаJrь}rого часу, поедr{ус в собi iнтерактивнi
засоби управлiння бурiнням i графiчнi eкpaнlr (55-дюймовr,rй
сеIIсорниr"{l двi} б5-дtоtiмових з пOкращениN{ цlафiчнипr
зобраrкеrrr,tял,t, l9-дюлiмовий для iHcTpyKTopa, якltiл да€
л,tож-ll ивiс,гь розробляти опеtrrацiТ та керува г pt ни п.t и ).

JТабrэрапlорнuй полizоll (все в наявностi, останнiй ремонт 2020

р.): лаборатOрна свердловива JЪ 1 - коjчIплекс обладнання дI:lя

молелювання фонтапного i газлiфтного методiв видобlтку (1,



200З р., 202а р.); лаборагорна свердлOвина Nс 2 - обладнана
свердлов}rI]ною штанговою насосною установкою з приводом
--балансltрl]им верстатом качаjlкоrо {i. 2003 р., 2020 р.);
;'lабораторна свердJlоtsи}]а JliЪ3 - об",lа,цнана ус"гаFlовкаillи
електровiдцентрOвих заттуреr:rих HacociB t1, 200З р.. 2020 р,);
:rабораторна свердловина Ns 4 комплекс обладнання для
моделюванIш процесiв кагriтальЕого реL{онту свердловин та
iн,rенсифiкацiТ видобування нафти i газ_ч (l, 200З р,. 2020 р.)
Лабораrrlорiя пргэ-lпtвпQlэнl!х pidt,tH (всс в гlаявностi. pel\IоFrTy }]е

riотребус}: iн,герактивЕа дошка iP l}oard Т84-В (172 х 128) (1"

20] б р,); проекlор Асет Хl 1ЗР (МR,JМЗ l 1,0l ] ) (1, 2016 p.)l
ареометр АБР-lМ (2,2016 р.), ваги електроннi лабораторrri (l,
201б р,). вiскозиlltетр OFiTE-800 металевий (1, 2017 р,),,
вiскозrrп,rетр ВРБ-2 (2, 2{J1,6 р.), вiдстiйник ОМ-2 (1, 2016 р.),
КТК - припад д-ця tsl.tзначення коефiцiенту тертя (1 , 2016 р.),
манiфольд азотний двоксекцiлiний 1З50-750 PSI металевllir :з

маноNIе,граl{i{ (1 , 20lб р.), прилад ВМ-6 для визначення
показника фiльтрачiТ (2, 2016 р,), прилад СНС-2 (l, 20l7 р.),
реторта 10 мл. OFITE з термостатом та мiрним цилiндром (1,
2аП р.'). фiльтр-прес (1, 201б р"), пеiттрифчга ýастаrт ОПн З,02
(1, 2016 р,), шафа вllтяхtна лабораr,орпа (1" 20l7 р.). гiгроме,тр
псl{хоп.lет,iэrлчнттti Вi"Г-2 (1, 2$16 р"), набiр ре,тортнlтй з

цифровим регу"цятором TeмпepaTyplr (l. 2016 р.), дистиля,гор
(1,20lбр.1,
Лабор апlорiя бур о в о zo пl а нафlпопр охluс.цо в ozo о i1.1 аdнання з
навчально-демонс,tрацiйнирrлr стеýдами зразкiв бурового
обладнанrlя: музlовiддi,"lтювач ТГ-45 М t], 2008 р.}, буровllй
насос НБ-З2 (1,2008 р.), комшресор К5-М (1.2008 р.), буровi
ключi УМК (1, 2008 р.), автоматичяий кпюч буровика АКБ-
ЗМ2 (]. 2008 р.), г,iлравзliчний iнллlкатор ваги ГIВ-б-М2-1 (l,
2008 р"). вертика]IьниЁ,r шламовtлй насос BIIIH-l50 (l. 2008 р.),
гOррrзонтаjrьнилi плtамовlrii насос бШ8 ( l, 2t}08 р,),
тзрбокомпресор дI.rзелъног0 двигунt} Wola Н-12 {1, 2008 р.).
rтлашковиri превентор 11ПГ 2З0х35 (1, 2008 р,), буровий
вертпIог УВ-320 i 1, 20t}8 р.), зразки багаторядних "танцюгiв
TpaHcпliciТ буровоТ устанOвки БУ-5000ДГУ, зразки
породоруйн iвного i н струм ен"гу,

Лаборапttэрiя 3D }4ode"illoBttltlm i пslcsel;п,tvB(ltlltr! нафlrslоzазовttх
lltexltoлoti{l {все в наявrлOстi, pel!{oнl]y не потребус}: кtlittгt'tо,гер

t|2,2a18 р,) у складi: tlроц. INTEL CORE I3 + Nvidia quadro

р2000; лtонiтори PHILIPS 2З.8" 248E9QHSBI00 {24,20ll8 р.);
проrраN{не :забезпечення коь.tпан-iТ SсhlumЬеrgеr Petromod,
Реtrеl, Eciipse, Techlog (l2,2019 р,),
t}6ла,йtttttttя _лабораплорii' фiзчtt:lt нафпювtэаtэ, JазOво?-0 п,lа,

zазокоttdен(,апlнU?U п7а(,mа (все в наявнос гi. ремонту не
потребус): вимiрювач кислотносr,i рН метр l50 МИ (2, 2010

р.), вiскозиý{етр ВСН-3 (5. 2017 р,), ваги лабораторнi (5. 2017
р.), кtэлбtrirагрiвач t2,2аП р.), сушильна шафа 2B-l5 | {2, 2а11

р.)" triкроскоп <MICROrned>l {Z,201] р.), ыriurа-пклt маг*лiтнi без
пiдirрiву ('2, 20117 р,), муфельна лiч МП-?УМ {], 1997 р.),
"rабораторний посуд. витратнi матерiа--lи та реагенти для
:табораr,орн1.1х занятъ.
Об.цайtшпtя лабораmорi|' п_тtасlповuх piOurt mа еазiв (все в



ýаяtsностi. ремонту не потребус): хроматограф кКриста_тt

2000М)) + пробовiдбiряик * балон з гелiем (1. 20l0 р.). ваl,и
лабirра,горттi ТВЕ-0"З-0"005 (1, 2al7 р.), лабораторний посуд,
витратнi матерiали .га 

реагеяти для лаборатtэрт{их за}trя-rь,

Лаборапlорlrt $1lpoBozo l:ta нафmопро.l,tltt:,|l0в0;:0 об;tаlнанttя
tBce в наявносгi. ремон ty не поrребус): навчаJlьно-
демонстрацiIirri стендl, зразкiв обладнання <<Глибиннi
штанговi насоси} (i. 2008 р.) к}{асосно-компресорнi труби та
з'сднувапьнi елетr,rент}{ ло нихi) {1, 2008 р.), <FIасоснi шr,ганги
та з'сднуъальнi елеý{енти до }Ilпt}} (1, 2008 trэ.), кТрубнi ,rа

шrт,анговi клтO.ri для проведенi;я f]По> (1. 2008 р,),
Бiльrrr дета-цьна iнфор,rтацiя по лабораторнOму забезпечеrтню
на офirriйному сайтi кафедри за посиланням
hшщ Jlццрр.афдllаlэа&9да_yjhglцq:LаЬщдqrццЬа_zз*аfеd:t-
nafto qazoyoi -iпz,hq!ýIц:tеlgkhц.0]9яц.hШ!

Iнформацiйне та
Еавчально-методичке
забезпечення

Програма повнiстю :*аб*зiтечеrrа Нý.{К з ycix навчаjlьнl{х
KoмпoнetrriB (нав,лал ь Il t{x дl.iоцtttт lti н, практик)" наявнiс,гь якпх
представлена в N4одуJIьному середовищi освiтнього процесу
унlверс].{тету.
Злобувачi rrрограт\{и мають досту] до yHiBepcTtTeTcbKoT
бiблiотеки, коворкiнг просторrв, шtережi IHTeplleT, через WiFi,
спOртивнOг0 обзrаднання. арт-цеIilру, системI,I харчуваtлня,
студентського п,liстечка тOщ0. Аули,горiТ об.,lаilнанi
мультиN{едiйною технiкою, Наукова бiблiотека Унiверситету
укомплектована на}ковою, навча{ьною, дOвlдковою,
методичноIо, перiодичною та iншою лiтературою багатьма
мовами .cBiTy. За дJIя он;rайн реалiзацiТ fiрограл,{!r для
вl,ткладачiв та студентiв передбачено безкоштовниL"{ лOст}ш д<r
cepBiciB ]\,{icrosoft Оffiсе 365 та платr}орп,rи Moodle"
Можливiсть вiддzuтенOго доступу до бази наукових цитуваЕь
Scopus для на}кових дослiджень.
Безкоштовний доступ до он-;lайtт Kl.pciB технологi.тноi
компанiТ Соursёrа i пложливiс,гь використання Bcix lтереваг
l tсфорпrазrьноj ocBiTlt.

1.9 - Академiчна мобiльнiеть

Нацiональна
кредитна мобiдьнiсть

Нацiонitлъна крелитrlа мобiэiьнiсть для ЗВО забезшечуеться
спiвпрацеtс з пlэовiдниьти ЗВО Украiriи задля оtrэганiзацii
взаеN{}lого обмiну студенталIи. вIскладачам}1 та
адмiнiстративниI\,{ пL-рсонilцом у вilqповiд1-1ос,гi дtl угодt{ про
спiвробiтництв0.

Мiжпародна
кредитна мобiльнiсть

Мiжнародна кредI{тна мобi;lьнiсть для ЗВО забезпечусться
спiвпрацею з свропейськими унiверситетами задля органiзачii
взасмýого обмiну студента]чfи, викJlадачами ,га

адмiнiстративниl\,l персоilапо},t за проекта]\[и з r,liжнародноТ
кре_-lитноТ rloбi.r bt loc l i

нав.lапня iкоземпих
здобувачiв вищоi
освiтш

навчаrrня iнозеtчtних здобувачiв Bиllloi сlсвi,ти проводtIться на
загальнI{х р{овах з додатковою мовною пlдготовкою.



2. Перелiк KoмtloHeн,r, освi,гrrьо-шрофесiйноi шроt-рами
та i\ лгrгiчна послiдовнiеть

2"l * Перелiк корrrrопентiв ocBiTкboi програе{Е{

Код нlд KoMпoнerrTlt оснiT т+ьоТ прогtrэ*ми
Ki:lbKicTb
к}rедлттiв

Форма
пiлсi,ъrко

BoI-{]

Itо}iтро,цю

l 2 J 4

обов'язковi компоненти оГI

1. Itикл загальноi' пiдготовки
ок1 fii;loBa iноземна MoB:r 4 екзаý{ен

ок2 Уl lравл i tlTTя гlафтогазсl в}{}.{и прсlектаеtи J за-ql rt

окз Метолологiя шаlково-лос;riдних робiт о
J екзаN{ен

Всього 10
2. ЦИКЛ ПРОФЕСIИНОI ПIДГОТОВКИ

ок4 Гео:lогiчtlе },Iс,делювання 4 заj{lк

ок5
ТехнологiТ розробкr,r та ексilлуаr:ацiТ родовllщ
нафтл.t i газу 5 екзаýIе!1

окб Комплекснi TpaeKTopii свердловин 5 екзамен

ок7
пiдземне зберiгання лрироднOго газу та,

1,тилiзацiя СО2 _1 заJтlк

ок8 Виконання квалiфiкаriiйттоТ роботlт 21

:tахист
ptlбor-tt

ок9 Практика ЕереддиIl,llоil{Еа 9 заJIlк
Всъого 47

загальний обсяr, обов'язкових компонент 57
Впбiрковi компOненти ОШ

l. Ilикл загальноi пiдготовки

IBM1 Вибiркова дисциплiна 1
4 заJтlк

всього 4
2. Щикл гrрофесiйноi пiдготовки

Блок 1

1м1
IТроектування розроб t{,.1 I,a:JOB r-lx ],;}

газOконден са,гн их родов иlц 5 екзамен

tM2
Моделювання родовиш нафти i газу
(пtэг.чиблене) 5

екзамен

1мз Проекryвання розробки наф"гових рt}довиlц 4 екза]ltе}I

1l\{4 fiос:тiдженнrl сtзерлjlовин {пол-либлене ; J зашк

1м5
Н oBiTHi л.{етоди iнтенсифiкачiТ видобутку
нафти i газу 4

екзаN.{еtt

1мб
Моделювання та оптимiзацiя систем збору i
п iдгоговкtt вlт.rевод i в 5

екзамеЕ

IM7 Колекr,ори важковtlдобувнлtх вуглевод гliв 1J залiк
Rсьогсl 29

Блок 2

2м1
Проектуваянr{ та ко}lструювання буровOго та
нафтогазопромислового обладнання 5 екзамен



Моделювання li оптl.тлriзацiя процесiв та екзаL,{еЕ

2м2 5

2мз
Якiсть бурового i наr{iтогlроlчIислOвOго
обладнанtrя 4

екзаLtен

2м4 IЗлтпробу B;rtr н я н adlT,o{,aзo l]I4x ]!{аш] tl I] J зLrlIк

2м5
/]инамiка та мiцнiсть нафтогазоtsого
обладнання 4

екзамен

2мб
TexHi.rHi осноtsи створення нафтогазових
Milt]t}Iý i споруд 5

екзамен

}ъr7 Наземtча н;rф,гогазова ii+фраст!)укт}/ра аJ :зi]_illк

Всъого ,о
Загальний обсяг вибiркових компонеIIт 33
ЗАГАЛЬНИИ ОБСЯГ OCBITHЬOI ПРОГРАМИ 90



2.2 - Струкцrрно-логiчна схема
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3. Форма атестацiТ здобувачiв вшщоi оевiти

Атестацiя злобувачiв освiтнъtэТ програми <<Нафтогаз{fва iнжt*неlзiя та
технOлOгiIв спеrliальностi tr85 кtiафтOгаз$Rа iнхtенерiя та техIJOлоriТв здiйтснкlстъся

у фшрп,ri пубпiчллог0 захисту (демсlт,lстраriii) ква:riфiкацiйtrоТ робсlти.
Квалiфiкацiйна робота мас бри заверrшеним досдiдженI{ям) яке передбачас

1эозв'язанFIя складлтоi спецiалiзованоl задачi або актуальноТ практичноТ проблеми у
сферi нафтогазовоТ iHжeнepiT та технологiй на ocнoBi с}rчасt{}lх eKoHoMiKo-
текiтоJlQtr,iчrлрtх пiдх одiв.

У квirlriфiкацiйнili ptlбcтTi }Iе fu{tэже буги акадеь,tiчнOго п:iaгiaTy, фа;rьсифiкацiТ
та списува}Iня.

Квалiфiкацiйна робота мас бри оприлюднена на офiцiйноNIу сайтi зак:rадч
влtщоi освi,ги чи rtого структурнOгtr lлiдрозлiлу, або у репозитарiю зак.ладу виrцоi
освi,ги.

ОприлкrдтIеFIня ква-пiфiкачiйних робiт, що мiстятъ iнформацiло з обмеженим
доступом, здiйснювати у вiдгrовiдностi до вимог чи}{ного законодавства.



4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентноетей
комilанентам освiтпьо-профееiйноi програми

rч ta ý
Е

rп
ч|,

г* ф

зк1 +
зк2 + +
зкз +
зк4 +
зк5 +
зкб +
ск1 *
ск2 + +
скз + +
ск4 + + +
ск5 + +

+ +
ск7 + + J_

I

ск8 + + + +
ск9 + + + +

скб



5. Матриця забезпечепня програмших результатiв навчання
вЦшовiднимп компояеЕтами освiтньо-крофесiйноi прOграмЕ

;,
t(

t-i
н

Е)
Е

* la,)
<J

\э t*
ý(

аа

рн1 + + + + +
рн2 + + + + +
рнз + l-г + + + + +
рн4 + + + + + +
рн5 tт + + + + + +
рнб + I]- + +
рн7 + + + + + + +
рн8 + + + + + +
рн9 J-l + + +
рн 10 + + + + + +
рн 11 + + + + + +
рн 12 + + + + + +


