
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛИСИЧАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по ЛДГІК  

від 28.08.2020р. № 51-О 

Директор ЛДГІК  

____________ С.І.Лотов 

 

 

                              

 

КАТАЛОГ АНОТАЦІЙ  ДИСЦИПЛІН  

ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ 

   
 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

(ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА) 

 

«БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН» 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 184 ГІРНИЦТВО 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Лисичанськ, 2020 



 

 

2 

РОЗРОБЛЕНО робочою групою Лисичанського державного гірничо-

індустріального коледжу 

СКЛАД робочої групи (наказ від 10.03.2020р. №12-О  «Про розробку і 

коригування документів, що регулюють внутрішню діяльність коледжу»): 

 

голова робочої групи – Кадацька Л.В. – заступник директора з навчальної 

роботи; 

члени робочої групи –  

Королишина Л.А. – завідувачка електромеханічного відділення; 

Мітрохіна  О.В. – голова циклової комісії, викладач геологорозвідувальних 

дисциплін; 

Болотських Д.А. – викладач спеціальних дисциплін 

 

Розглянуто, обговорено на засіданні циклової комісії геологорозвідувальних 

дисциплін (протокол № 10 від 25.06.2020 року) 

голова ЦК_____________________________ О.В.МІТРОХІНА 

 

Розглянуто, обговорено та рекомендовано до розгляду педагогічною радою 

ЛДГІК на засіданні методичної ради (протокол № 1 від 27.08.2020 року) 

голова методичної ради___________________Л.В.КАДАЦЬКА 

 

Розглянуто, обговорено та затверджено педагогічною радою ЛДГІК 

(протокол № 1  від 27.08.2020 року) 

голова педагогічної ради__________________С.І.ЛОТОВ 

 

Освітня програма вводиться в дію з 1 вересня 2020 року 
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ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фахову педредвищу освіту» 

освітньо-професійна програма - єдиний комплекс освітніх компонентів 

(обовязкових освітніх компонент та освітніх компонент для вільного вибору 

здобувачами освіти), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання,  що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації. 

Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на: участь у формуванні 

індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, 

передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним 

планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають 

право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів 

фахової передвищої освіти, за погодженням з директором Коледжу, відповідно 

до порядку, який встановлено у Коледжі. 

 Дисципліни вільного вибору планується викладати для однієї академної 

групи у  складі до 25 осіб. 

 Викладання здійснюють викладачі, які мають фахову освіту. 

 Мова викладання –державна. 

Вивчення навчальних дисциплін для вільного вибору здобувачами 

фхової передвищої освіти передбачає формування необхідних програмних 

загальних компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність самостійно розв’язувати типові спеціалізовані 

виробничі задачі в професійній діяльності щодо проведення 

робіт в нафтогазовидобувній промисловості та при 

виконанні геологорозвідувальних робіт. Нести 

відповідальність за результати своєї діяльності та 

контролювати діяльності інших осіб в певних ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК-01. Аналіз та синтез. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

ЗК-02. Гнучкість мислення. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. Набуття гнучкого мислення, 

відкритість до застосування фізичних знань та 

компетентностей в широкому діапазоні можливих місць 

роботи та повсякденному житті.  

ЗК-03. Групова робота. Здатність працювати у команді. 

Здатність виконувати лабораторні дослідження у групі під 
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керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють 

здатність до врахування строгих вимог дисципліни, 

планування та управління часом.  

ЗК-04. Комунікаційні навички. Здатність до ефективного 

комунікування та до представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі усно та письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідні технічні терміни. Здатність спілкуватися рідною 

мовою як усно, так і письмово.  

ЗК-05. Популярізаційні навички. Здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. Здатність бути критичним і 

самокритичним. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. Вміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички 

викладання. 

ЗК-06. Креативність. Здатність генерувати нові ідеї. 

ЗК-07. Етичні установки. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивація). Дотримання етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу досягнень з професійних наук на 

соціальну сферу. 

ЗК-08. Базові загальні знання.  Уміння виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-09. Навички самостійної роботи. Здатність працювати 

автономно. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

ЗК-10. Дослідницькі навички. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-11. Навички безпечної організації праці. Здійснення 

безпечної діяльності. 

ЗК-12. Навички основ проєктної діяльності. Здатність 

розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК-13. Турбота про якість. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-14. Соціальні навички. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. Усвідомлення рівних 

можливостей та гендерних проблем. 

ЗК-15. Збереження навколишнього середовища. 
Прагнення до збереження навколинього середовища 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-01. Здатність здійснювати пошук, зберігання, обробку 

та аналіз інформації з різних джерел і баз даних, 

представляти її в необхідному форматі з використанням 

інформаційних, комп'ютерних та мережевих технологій. 

ВФК-02. Здатність розуміти сутність і значення інформації 

в розвитку сучасного інформаційного суспільства, 

усвідомлювати небезпеку і загрози, що виникають в цьому 
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процесі, дотримуватися основні вимоги інформаційної 

безпеки. 

ВФК-03. Здатність володіти основними методами, 

способами і засобами отримання, зберігання, переробки 

інформації, працювати з комп'ютером як засобом управління 

інформацією. 

ВФК-04. Здатність вирішувати стандартні завдання 

професійної діяльності із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій та з урахуванням основних 

вимог інформаційної безпеки. 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в 

практичній діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-06. Здатністю здійснювати і коригувати технологічні 

процеси при будівництві, ремонті та експлуатації 

свердловин різного призначення і профілю стовбура та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-07. Здатністю експлуатувати і обслуговувати 

технологічне обладнання, яке використовується при 

будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення 

нафтових і газових свердловин, видобутку газу, збір та 

підготовці свердловини продукції, транспорті та зберіганні 

вуглеводневої сировини. 

ВФК-08. Здатністю оцінювати ризики і визначати заходи 

щодо забезпечення безпеки технологічних процесів в 

нафтогазовому виробництві. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів 

та захисту навколишнього середовища. 

ВФК-10. Здатністю обслуговувати і ремонтувати 

технологічне обладнання, яке використовується при 

будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення 

нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і газу, збір 

та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-11. Здатністю здійснити оперативний контроль за 

технічним станом технологічного обладнання, що 

використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та 

відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку 

нафти і газу, збір та підготовці свердловини продукції, 

транспорті та зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-12. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового 

обладнання. 

ВФК-13. Готовністю брати участь у випробуванні нового 

обладнання, дослідних зразків, відпрацювання нових 

технологічних режимів при будівництві, ремонті, 
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реконструкції та відновлення нафтових і газових 

свердловин, видобутку нафти і газу, збір та підготовці 

свердловини продукції, транспорті та зберіганні 

вуглеводневої сировини. 

ВФК-14. Готовністю вирішувати технічні завдання щодо 

запобігання і ліквідації ускладнень і аварійних ситуацій при 

будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення 

нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і газу, збір 

та підготовку вуглеводневої сировини. 

ВФК-15. Здатністю проводити діагностику, поточний і 

капітальний ремонт технологічного обладнання, що 

використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та 

відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку 

нафти і газу, збір та підготовці свердловини продукції, 

транспорті та зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-16. Здатність організувати роботу первинних 

виробничих підрозділів, що здійснюють буріння 

свердловин, видобуток нафти і газу, промисловий контроль і 

регулювання вилучення вуглеводнів, трубопровідний 

транспорт нафти і газу, підземне зберігання газу, зберігання 

і збут нафти, нафтопродуктів і зріджених газів для 

досягнення поставленої мети. 

ВФК-17. Здатність використовувати принципи виробничого 

менеджменту та управління персоналом. 

ВФК-18. Здатність аналізувати використання принципів 

системи менеджменту якості. 

ВФК-19. Здатність використовувати організаційно-правові 

засади управлінської і підприємницької діяльності 

Вибіркові програмні результати навчання(ВПРН) 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

ВПРН  
 

ВПРН-01. Знання основних напрямків розвитку України; 

сутності і причин  конфліктів в Україні; з релігієзнавства 

розширює соціальну й духовну культуру здобувача освіти, 

формує науковий світогляд, підвищує професійну 

компетентність. 

ВПРН-02. Знання способів і засобів контролю 

технологічних процесів буріння; технології проводки 

свердловин в різних гірничо-геологічних умовах; технології 

промивки свердловин; техніки безпеки проведення бурових 

робіт і заходів екологічної захисту навколишнього 

середовища; методів попередження і ліквідації ускладнень і 

аварій.  

Уміння складати геолого-технічний наряд на буріння 

свердловин; визначати технологію проводки свердловин в 

різних гірничо-геологічних умовах; вибирати способи і 

засоби контролю технологічних процесів буріння; визначати 

властивості бурових і тампонажних розчинів; усувати 
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ускладнення та аварійні ситуації на свердловині; оформляти 

необхідну технічну і технологічну документацію відповідно 

до діючих нормативних документів. 

Здатність проводити свердловину в різних гірничо-

геологічні умовах; контролювати параметри бурових і 

тампонажних розчинів; контролювати технологічні процеси 

буріння; запобігання і ліквідацію ускладнень і аварійних 

ситуацій. 

ВПРН-03. Знання всіх видів ускладнень і аварій бурового 

обладнання та заходів їх запобігання; систем управління 

буровими установками; обладнання для приготування та 

очищення бурових розчинів, для цементування свердловин, 

противикидне; методів і засобів виконання технічних 

розрахунків; показників надійності бурового обладнання. 

Уміння вибирати інструмент і механізми для проведення 

спуско-підйомних операцій; проводити техніко-економічне 

порівняння варіантів технологічного процесу; здійснювати 

підбір і обслуговування обладнання та інструменту, 

використовуваних при будівництві свердловин, 

забезпечувати надійність його роботи; проводити 

профілактичний огляд устаткування; створювати умови для 

охорони надр і навколишнього середовища при монтажі та 

експлуатації бурового обладнання. 

Здатність вибирати бурове обладнання відповідно до 

геолого-технічних умов проводки свердловин; перевірити 

роботу контрольно-вимірювальних приладів, автоматів, 

запобіжних пристроїв, противикидного обладнання; 

оформлювати технологічну та технічну документацію з 

обслуговування й експлуатації бурового обладнання; 

контролювати раціональну експлуатацію обладнання; 

підготувати бурове обладнання до транспортування; 

контролювати технічний стану наземного і підземного 

бурового обладнання. 

ВПРН-04. Знання основ геології нафти і газу;  

ВПРН-05. Знання базових системних програмних продуктів 

і пакетів прикладних програм (текстові редактори, 

електронні таблиці, системи управління базами даних, 

графічні редактори, інформаційно-пошукові системи); 

методів і засобів збору, обробки, зберігання, передачі та 

накопичення інформації; загального складу і структури 

персональних електронно-обчислювальних машин та 

обчислювальних систем; основних методів і прийомів 

забезпечення інформаційної безпеки; основних положень і 

принципів автоматизованої обробки і передачі інформації; 

основних принципів, методів і властивостей інформаційних 

і телекомунікаційних технологій 
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Уміння виконувати розрахунки з використанням 

прикладних комп'ютерних програм; використовувати 

інформаційну телекомунікаційну мережу «Інтернет» і  її 

можливості для організації оперативного обміну 

інформацією; використовувати технології збору, 

розміщення, зберігання, накопичення, перетворення і 

передачі даних в професійно орієнтованих інформаційних 

системах; обробляти і аналізувати інформацію з 

застосуванням програмних засобів та обчислювальної 

техніки; отримувати інформацію в локальних і глобальних 

комп'ютерних мережах; застосовувати графічні редактори 

для створення і редагування зображень; застосовувати 

комп'ютерні програми для пошуку інформації, складання та 

оформлення документів і презентацій. 

ВПРН-06. Знання основ маркетингової діяльності, 

менеджменту і принципу ділового спілкування; основ 

організації роботи колективу виконавців; основ планування, 

фінансування і кредитування організації; особливостей 

менеджменту в області професійної діяльності; загальної 

виробничої і організаційної структури організації; 

ВПРН-07. Знання основ організації роботи колективу 

виконавців, принципів ділового спілкування в колективі, 

особливостей менеджменту в професійній діяльності; прав і 

обов'язків працівників у сфері професійної діяльності. 

Уміння організовувати роботу колективу; встановлювати 

виробничі завдання виконавцям відповідно до затверджених 

виробничими планами і графіками; оформляти первинні 

документи з обліку робочого часу; організовувати роботу з 

підвищення кваліфікації і професійної майстерності 

робітників підрозділу; планувати дії колективу виконавців 

при виникненні надзвичайних (нестандартних) ситуацій на 

виробництві; користуватися найпростішими прийомами 

саморегуляції поведінки в процесі міжособистісного 

спілкування. 

    Здатність організовувати роботу бригади з буріння 

свердловини відповідно до технологічних регламентів; 

аналізувати процеси і результати діяльності колективу 

виконавців; оцінувати ефективність виробничої діяльності 

ВПРН-08. Уміння проводити роботи в свердловинах з 

ускладненими геологічними умовами та при бурінні 

свердловин; проводити ліквідацію аварій з глибинним 

обладнанням; проводити глушіння свердловини перед 

підземним ремонтом свердловин відповідної рідиною 

глушіння, розбирати і збирати гирлове обладнання 
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1. Перелік освітніх компонент освітньої програми вільного вибору 

здобувачів фахової передвищої освіти 

з обсягом програми 180 кредитів ЄКТС 

 

К
о
д
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в
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и
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и
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Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни,  

курсові проєкти, практики) С
ем

е
ст

р
  Загальна

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЕСТS 

Ф
о
р

м
а
 

п
ід

су
м

к
о
в

о
го

  

к
о
н

т
р

о
л

ю
 

1 2 3 4 5 

ОСВІТНЯ КОМПОНЕННТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Конфліктологія або  

Релігієзнавство    
5 60/2 залік 

ВЗК.2 

Основи менеджменту та маркетингу або  

Управління персоналом структурного 

підрозділу 

7 75/2,5 залік 

 Разом з циклу  135/4,5  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ВПК.1 
Геологія нафти і газу або 

Основи нафтогазової геології                            
5 60/2 залік 

ВПК.2 

Буріння свердловин на тверді корисні 

копалини або  

Буріння свердловин на воду                              

5 120/4 залік 

ВПК.3 
Кріплення і цементування свердловин або 

Закінчування свердловин                                   
6 90/3 залік 

ВПК.4 
Противикидне обладнання  або 

Фонтанна безпека                                                
6 60/2 залік 

ВПК.5 
Попередження і ліквідація аварій і ускладнень 

або Аварії і ускладнення в бурінні                     
6 90/3 залік 

ВПК.6 
Обслуговування і ремонт бурових установок 

або Експлуатація бурового обладнання             
7 60/2 залік 

ВПК.7 

Інформаційні технології або 

Електронні комунікації в професійній 

діяльності                                                              

7 60/2 залік 

 Разом з циклу 540/18  

Разом за вибірковою компонентою 675/22,5  
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Перелік освітніх компонент освітньої програми вільного вибору 

здобувачів фахової передвищої освіти  

з обсягом програми 150 кредитів ЄКТС 

 

К
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Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни,  

курсові проєкти, практики) С
ем

е
ст

р
  Загальна

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЕСТS 

Ф
о
р

м
а
 

п
ід

су
м

к
о
в

о
го

  

к
о
н

т
р

о
л

ю
 

1 2 3 4 5 

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Конфліктологія або  

Релігієзнавство    
2 60/2 залік 

ВЗК.2 

Основи менеджменту та маркетингу або  

Управління персоналом структурного 

підрозділу 

2 60/2 залік 

 Разом з циклу  120/4  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ВПК.1 
Геологія нафти і газу або 

Основи нафтогазової геології                            
3 60/2 залік 

ВПК.2 

Буріння свердловин на тверді корисні 

копалини або  

Буріння свердловин на воду                              

3 90/3 залік 

ВПК.3 
Кріплення і цементування свердловин або 

Закінчування свердловин                                   
4 60/2 залік 

ВПК.4 
Противикидне обладнання  або 

Фонтанна безпека                                                
4 60/2 залік 

ВПК.5 
Попередження і ліквідація аварій і ускладнень 

або Аварії і ускладнення в бурінні                     
4 90/3 залік 

ВПК.6 
Обслуговування і ремонт бурових установок 

або Експлуатація бурового обладнання             
3 60/2 залік 

ВПК.7 

Інформаційні технології або 

Електронні комунікації в професійній 

діяльності                                                              

3 60/2 залік 

 Разом з циклу 480/16  

Разом за вибірковою компонентою 600/20  
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2. ОПИС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
Вибіркова дисципліна  №1 

 Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Конфліктологія» 

Метою вивчення дисципліни «Конфліктологія» — опанувати базові знання 

з актуальних питань конфліктології та побудови продуктивних людських 

взаємовідносин, сформувати вміння та навички вирішення конфліктів у діловій та 

професійній сферах, міжнародних відносинах, приватному житті. 

 Для досягнення миру у світі насамперед потрібно навчитися вирішувати 

конфлікти у приватному житті та колективі. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Теорія і практика вирішення конфліктів — необхідна складова соціальної 

культури в бізнесі, суспільному житті та особистісних відносинах. 

 Знання та практичні навички «виходу з конфлікту», продуктивного вирішення 

конфліктів та подолання конфліктних ситуацій, вміння  контролювати конфліктну 

ситуацію, позитивно сприймати конфлікт,  регулювати його,  вправно   виходити з 

конфлікту допоможуть здобувачам освіти в подальшому житті. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Конфліктологія» передбачає 

формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-01. Знання основних напрямків розвитку України; 

сутності і причин  конфліктів в Україні 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує  

загальні компетентності 

Загальна кількість годин - 60 

  

Рік підготовки:  третій/перший 

Семестр: V-й/ІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    V сем. – 2/ 

                                 ІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Сутність конфлікту.  

2. Класифікація конфліктів. 

3. Структурні елементи конфлікту. 

4. Динаміка конфлікту. 

5. Конфлікти і особистість. 

6. Міжособистісні конфлікти Психологічні механізми виникнення конфліктів. 

7. Розвиток міжособистісних відносин у конфлікті Управління конфліктами. 

8.Технології управління конфліктами. 

 

Вибіркова дисципліна  №1 

Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Релігієзнавство» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є духовне і 

моральне виховання сучасного здобувача освіти – майбутнього геологорозвідника. 
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Вивчаю чи дисципліну «Релігієзнавство», він одержує необхідні знання, що 

розширює його подання про соціальну й духовну культуру суспільства, формує 

науковий світогляд, підвищує професійну компетентність. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Сучасній людині необхідні  загальні знання з історії релігій, їх 

розповсюдженню по світу, щоб мати можливість розуміти релігійно - етичні 

особливості різних народів і поважати   їх релігійну історію і спадщину.   

Сьогодні в Україні  зростає інтерес до релігії.  у нас діють різні релігії 

християнство, іслам, буддизм, іудаїзм.  

Релігієзнавство відкриває перед здобувачами освіти природу релігії, механізм її 

соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними системами 

суспільства, особливості їх впливу на віруючих. 

 Релігієзнавство дає можливість навчитись розпізнавати світові та локальні 

релігії, розуміти їх природу, символи, цінності, вплив на оточення, позитивні та 

негативні наслідки різного роду вірувань. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Релігієзнавство» передбачає 

формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-01. Знання з релігієзнавства розширює соціальну й 

духовну культуру здобувача освіти, формує науковий світогляд, 

підвищує професійну компетентність 

 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує  

загальні компетентності 

Загальна кількість годин - 60 

  

Рік підготовки:  третій/перший 

Семестр: V-й/ІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    V сем. – 2/ 

                                 ІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1.Релігія як предмет наукового аналізу.  

2.Первісні (родоплемінні) форми вірувань. 

3.Народно-державні релігії. 

4.Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. 

5.Історія і сучасний стан релігій в Україні. 

 

Вибіркова дисципліна № 2 

Опис навчальної дисципліни ВЗК.2 «Основи менеджменту та маркетингу» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи менеджменту та 

маркетингу» є ознайомлення з особливостями менеджменту в професійній 

діяльності. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Розвиток особистностних якостей і знань в області менеджменту, отримання 

навичок формування системи, побудованої на інноваційному управлінні, для 
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підвищення ефективності досягнення поставлених задач, а також формування 

загальнокультурних і професійних компетенцій. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи менеджменту та 

маркетингу» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних 

компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-08. Здатністю оцінювати ризики і визначати заходи щодо 

забезпечення безпеки технологічних процесів в нафтогазовому 

виробництві. 

ВФК-15. Здатність організувати роботу первинних виробничих 

підрозділів, що здійснюють буріння свердловин, видобуток 

нафти і газу, промисловий контроль і регулювання вилучення 

вуглеводнів, трубопровідний транспорт нафти і газу, підземне 

зберігання газу, зберігання і збут нафти, нафтопродуктів і 

зріджених газів для досягнення поставленої мети. 

ВФК-16. Здатність використовувати принципи виробничого 

менеджменту та управління персоналом. 

ВФК-17. Здатність аналізувати використання принципів системи 

менеджменту якості. 

ВФК-18. Здатність використовувати організаційно-правові 

засади управлінської і підприємницької діяльності 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-06. Знання основ маркетингової діяльності, 

менеджменту і принципу ділового спілкування; основ організації 

роботи колективу виконавців; основ планування, фінансування і 

кредитування організації; особливостей менеджменту в області 

професійної діяльності; загальної виробничої і організаційної 

структури організації. 

ВПРН-07. Знання основ організації роботи колективу 

виконавців, принципів ділового спілкування в колективі, 

особливостей менеджменту в професійній діяльності; прав і 

обов'язків працівників у сфері професійної діяльності. 

Уміння організовувати роботу колективу; встановлювати 

виробничі завдання виконавцям відповідно до затверджених 

виробничими планами і графіками; оформляти первинні 

документи з обліку робочого часу; організовувати роботу з 

підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників 

підрозділу; планувати дії колективу виконавців при виникненні 

надзвичайних (нестандартних) ситуацій на виробництві; 

користуватися найпростішими прийомами саморегуляції 

поведінки в процесі міжособистісного спілкування. 

    Здатність організовувати роботу бригади з буріння 

свердловини відповідно до технологічних регламентів; 

аналізувати процеси і результати діяльності колективу 

виконавців; оцінувати ефективність виробничої діяльності 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2,5/2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує  

загальні компетентності 
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Загальна кількість годин - 75/60 

  

Рік підготовки:  четвертий/перший 

Семестр: VІІ-й/ІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    V сем. – 2/ 

                                 ІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Виробничі  системи і сучасні тенденції їх розвитку.  

2. Умови функціонування механізму основ організації виробництва.  

3. Форми власності: господарча, економічна,  соціальна діяльність підприємства. 

4.   Державні и муніципальні підприємства.  

5. Сучасні підприємства. Акціонерні товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю,  приватні акціонерні товариства. Оренда майна. 

6. Управління підприємством. Планування діяльності підприємства.  

7. Стратегія маркетингу.  

8.  Заробітна плата і соціальний розвиток колективу підприємства.   

9. Собівартість продукції, прибуток і заходи з охорони навколишнього 

природного середовища і раціональному природокористуванню. 

10.  Фінансовий план, облік і аналіз на підприємстві. 

 

Вибіркова дисципліна № 2 

Опис навчальної дисципліни ВЗК.2 «Управління персоналом структурного 

підрозділу» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління персоналом 

структурного підрозділу» передбачає формування основних уявлень професійної 

діяльності, розвиток професійних та особистих якостей, здатність успішно набувати 

нові знання, уміння та навички, розширювати кругозір. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Розвиток особистностних якостей і знань в області реалізації комплексного 

підходу при формуванні загальнокультурних компетенцій, розвиток соціально-

психологічних компетенцій в області управління структурним підрозділом. 

Діяльність, формування особистості. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Управління персоналом 

структурного підрозділу» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних 

компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-08. Здатністю оцінювати ризики і визначати заходи щодо 

забезпечення безпеки технологічних процесів в нафтогазовому 

виробництві. 

ВФК-15. Здатність організувати роботу первинних виробничих 

підрозділів, що здійснюють буріння свердловин, видобуток 

нафти і газу, промисловий контроль і регулювання вилучення 

вуглеводнів, трубопровідний транспорт нафти і газу, підземне 

зберігання газу, зберігання і збут нафти, нафтопродуктів і 

зріджених газів для досягнення поставленої мети. 

ВФК-16. Здатність використовувати принципи виробничого 

менеджменту та управління персоналом. 

ВФК-17. Здатність аналізувати використання принципів системи 

менеджменту якості. 

ВФК-18. Здатність використовувати організаційно-правові 
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засади управлінської і підприємницької діяльності 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-06. Знання основ маркетингової діяльності, 

менеджменту і принципу ділового спілкування; основ організації 

роботи колективу виконавців; основ планування, фінансування і 

кредитування організації; особливостей менеджменту в області 

професійної діяльності; загальної виробничої і організаційної 

структури організації; 

ВПРН-07. Знання основ організації роботи колективу 

виконавців, принципів ділового спілкування в колективі, 

особливостей менеджменту в професійній діяльності; прав і 

обов'язків працівників у сфері професійної діяльності. 

Уміння організовувати роботу колективу; встановлювати 

виробничі завдання виконавцям відповідно до затверджених 

виробничими планами і графіками; оформляти первинні 

документи з обліку робочого часу; організовувати роботу з 

підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників 

підрозділу; планувати дії колективу виконавців при виникненні 

надзвичайних (нестандартних) ситуацій на виробництві; 

користуватися найпростішими прийомами саморегуляції 

поведінки в процесі міжособистісного спілкування. 

    Здатність організовувати роботу бригади з буріння 

свердловини відповідно до технологічних регламентів; 

аналізувати процеси і результати діяльності колективу 

виконавців; оцінувати ефективність виробничої діяльності 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2,5/2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує  

загальні компетентності 

Загальна кількість годин - 75/60 

  

Рік підготовки:  четвертий/перший 

Семестр: VІІ-й/ІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІІ сем. – 2/ 

                                 ІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Система менеджменту. Теорія прийняття управлінських рішень. 

2.  Функції управлення. Організаційні структури підприємств. 

3. Управління організацією, стиль и ефективність. 

4.  Фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу.  

5. Виробничий менеджмент, стратегія планування обсягів виробництва, 

методи  управління   проектами. 

6.  Управління   потенціалом підприємства. Економічний потенціал. 

 Конкурентоспроможність підприємства. 

 

Вибіркова дисципліна № 3 

Опис навчальної дисципліни ВПК.1 «Геологія нафти і газу» 
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Метою вивчення навчальної дисципліни «Геологія нафти і газу» 

є вивчення речовинного складу вуглеводнів і вміщуючих їх порід, супутніх їм вод, 

форм залягання в надрах Землі, умов формування та руйнування, закономірностей 

просторово-часового розташування покладів та родовищ нафти і газу, їхнього 

генезису. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Геологія нафтогазових родовищ розглядає процеси утворення і накопичення 

вуглеводнів, закономірності розповсюдження та особливості залягання покладів у 

геологічних структурах, генезис (походження) вуглеводнів та методику 

прогнозування, пошуку, розвідки та розробки нафтогазових родовищ. На геологічній 

основі розроблено принципи підрахунку ресурсів і запасів вуглеводневої сировини в 

надрах. Всі ці знання необхідні майбутнім фахівцям. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Геологія нафти і газу» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-04. Знання основ геології нафти і газу 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин - 60 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: V-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    V сем. – 2/ 

ІІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Предмет, методи і основні етапи розвитку нафтової геології.  

2. Основи геології нафти і газу.  

3. Походження вуглеводнів.  

4. Міграція вуглеводнів в земній корі 

5. Природні резервуари нафти і газу.  

6. Основні типи родовищ вуглеводнів. 

7. Нафтогазоносні території світу.  

 

Вибіркова дисципліна № 3 

Опис навчальної дисципліни ВПК.1 «Основи нафтогазової геології» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи нафтогазової геології» є 

вивчення складу, властивостей, умов утворення, залягання і поширення нафти і газу 

в надрах Землі, пошуку та розвідку їх промислових скупчень. Дисципліна вивчає 

процеси формування і руйнування покладів, прогнозування і кількісну оцінку 

ресурсів і запасів нафти і газу, методи і методику пошуків та розвідки родовищ, 

підготовку родовищ до промислового освоєння.  

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83
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 Отримання знань о крупних родовищах України. Уміння визначати 

промисловий тип родовища на основі даних геологічної будови, якості і кількості 

запасів корисної копалини. Нафтогазова геологія  у розвитку нафтогазової 

промисловості грає виключну роль.  

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи нафтогазової геології» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-04. Знання основ геології нафти і газу 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин - 60 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: V-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    V сем. – 2/ 

ІІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Нафта, газ  і конденсат.  

2. Природне середовище для нафти і газу 

3. Основи нафтогазової гідрогеології.  

4. Перспективи та актуальні проблеми нафтогазоносності надр України 

 

Вибіркова дисципліна № 4 

 Опис навчальної дисципліни ВПК.2 «Буріння свердловин на тверді корисні 

копалини» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Буріння свердловин на тверді 

корисні копалини» є ознайомлення здобувачів освіти з теоретичними основами 

буріння свердловин, видами буріння, буровим обладнанням;  набуття знань в області 

техніки і технології буріння пошукових, розвідувальних, експлуатаційних 

свердловин, методів їх промивки та кріплення. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Вивчення основ техніки і технології буріння свердловин на тверді корисні 

копалини різними способами, а також оволодіння методами технологічних процесів 

в бурінні свердловин. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Буріння свердловин на тверді 

корисні копалини» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних 

компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в практичній 

діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів та 

захисту навколишнього середовища. 
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ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового обладнання 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-02. Знання способів і засобів контролю технологічних 

процесів буріння; технології проводки свердловин в різних 

гірничо-геологічних умовах; технології промивки свердловин; 

техніки безпеки проведення бурових робіт і заходів екологічної 

захисту навколишнього середовища. 

   Уміння складати геолого-технічний наряд на буріння 

свердловин; визначати технологію проводки свердловин в різних 

гірничо-геологічних умовах; вибирати способи і засоби 

контролю технологічних процесів буріння; оформляти необхідну 

технічну і технологічну документацію відповідно до діючих 

нормативних документів. 

Здатність проводити свердловину в різних гірничогеологічні 

умовах; контролювати параметри бурових і тампонажних 

розчинів; контролювати технологічні процеси буріння; 

ВПРН-03. Уміння вибирати інструмент і механізми для 

проведення спуско-підйомних операцій 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 4/3 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин – 120/90 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: V-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    V сем. – 4/ 

ІІІ сем. - 4 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Загальні відомості про буріння свердловин. 

2. Колонкове буріння  

3. Ударно-механічне буріння   

4. Промивка свердловин. 

5. Кріплення свердловин. 

6. Тампонування свердловин. 

 

Вибіркова дисципліна № 4 

Опис навчальної дисципліни ВПК.2 «Буріння свердловин на воду» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Буріння свердловин на воду» є 

поглиблене вивчення способів, технології, методики, устаткування, приладів, які 

використовують при спорудженні, освоєні і експлуатації свердловин на воду. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Вивчення основ техніки і технології буріння свердловин на воду різними 

способами, а також оволодіння методами технологічних процесів в бурінні 

свердловин. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Буріння свердловин на воду» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 
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Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в практичній 

діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів та 

захисту навколишнього середовища. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового обладнання 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

   ВПРН-02. Знання способів і засобів контролю технологічних 

процесів буріння; технології проводки свердловин в різних 

гірничо-геологічних умовах; технології промивки свердловин; 

техніки безпеки проведення бурових робіт і заходів екологічної 

захисту навколишнього середовища; 

    Уміння складати геолого-технічний наряд на буріння 

свердловин; визначати технологію проводки свердловин в різних 

гірничо-геологічних умовах; вибирати способи і засоби 

контролю технологічних процесів буріння; оформляти необхідну 

технічну і технологічну документацію відповідно до діючих 

нормативних документів. 

   Здатність проводити свердловину в різних гірничо-геологічні 

умовах; контролювати параметри бурових і тампонажних 

розчинів; контролювати технологічні процеси буріння. 

   ВПРН-03. Уміння вибирати інструмент і механізми для 

проведення спуско-підйомних операцій 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 4/3 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин – 120/90 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: V-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    V сем. – 4/ 

ІІІ сем. - 4 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Загальні відомості про підземні води. 

2. Способи буріння гідрогеологічних свердловин. 

3. Фільтри водозабірних свердловин. 

4. Обладнання свердловин фільтрами. 

5. Кріплення і цементування свердловин на воду. 

6. Розкриття і освоєння водоносних горизонтів. 

7. Обладнання свердловин водопідйомниками. 

8. Порядок передачі свердловин замовнику. 

9. Ремонт  ліквідація свердловин. 

10. Проєктування спорудження свердловин на воду. 

 

Вибіркова дисципліна № 5 

Опис навчальної дисципліни ВПК.3 «Кріплення і цементування свердловин» 
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Метою вивчення навчальної дисципліни «Кріплення і цементування 

свердловин» є отримання знань по проведенню технологічних операцій при  

кріпленні свердловин, виконання підготовчих та заключних роботах при кріпленні. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Формування у фахового молодшого бакалавра професійного рівня, здатного 

ставити та вирішувати завдання, кваліфіковано і компетентно оцінювати 

правильність рішень по вибору технологій та технічних засобів кріплення 

свердловин в різних гірничо-геологічних умовах. Виконання основних 

технологічних процесів кріплення свердловин. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Кріплення і цементування 

свердловин» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних 

компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в практичній 

діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів та 

захисту навколишнього середовища. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового 

обладнання. 

- здатність приймати участь у технологічному процесі по 

кріпленню і цементування свердловин; 

- здатність оформлювати технічну та технологічну документацію 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-02. Уміння визначати властивості бурових і тампонажних 

розчинів 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3/2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин – 90/60 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: VІ-й/ ІV-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІ сем. – 3 

VІ сем. – 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Основні поняття та визначення. 

2. Призначення кріплення свердловин. 

3. Обсадні труби для кріплення. 

4. Тампонажні матеріали. 

5. Типи та види кріплення. 

6. Заходи щодо підвищення якості кріплення. 

 

 



 

 

22 

Вибіркова дисципліна № 5 

Опис навчальної дисципліни ВПК.3 «Закінчування свердловин» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Закінчування свердловин» є 

отримання здобувачами освіти знань з елементів фізики нафтового пласта, первинне, 

вторинне розкриття продуктивного пласта, випробування пластів у процесі буріння і 

освоєння, кріплення і роз'єднання пластів, питання навколишнього середовища і 

техніки безпеки. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Формування у фахового молодшого бакалавра професійного рівня, здатного 

ставити та вирішувати завдання, кваліфіковано і компетентно оцінювати 

правильність рішень по вибору технологій та технічних засобів закінчування 

свердловин в різних гірничо-геологічних умовах. Виконання основних 

технологічних процесів закінчування свердловин. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Закінчування свердловин» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в практичній 

діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів та 

захисту навколишнього середовища. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового 

обладнання. 

- здатність аналізувати переваги і недоліки методів розкриття, 

закінчення свердловин; 

- здатність вибирати оптимальний варіант конструкції 

свердловин; 

- здатність проводити розрахунок обсадних колон, цементування 

свердловин обраної конструкції 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-02. Уміння визначати властивості бурових і тампонажних 

розчинів; базові знання про методи розтину продуктивного 

пласта, технологію входження в пласт, кріплення і роз'єднання 

пластів, випробування і освоєння свердловин; 

- базові знання про основні напрямки технології розкриття 

продуктивних пластів;  

- базові знання про науково-технічні проблеми в області 

закінчування свердловин 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3/2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує загальні 

компетентності 

Загальна кількість годин – 90/60 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: VІ-й/ ІV-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІ сем. – 3 

VІ сем. – 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 
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Тематичний план дисципліни 

1. Елементи фізики нафтогазового пласта. 

2. Розкриття продуктивних пластів при бурінні. 

3. Випробування перспективних горизонтів в процесі буріння. 

4. Кріплення та роз'єднання пластів. 

5. Вторинне розкриття продуктивних пластів. 

6. Охорона навколишнього середовища. 

 

Вибіркова дисципліна № 6 

 Опис навчальної дисципліни ВПК.4 «Противикидне обладнання» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Противикидне обладнання» є 

підготовка здобувачів освіти до експлуатації і обслуговування обладнання для 

обв’язки устя нафтових та газових свердловин в процесі буріння, освоєння та 

експлуатації. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Оволодіння необхідними знаннями та уміннями по вибору сучасного проти 

викидного обладнання, забезпечення якісного та безаварійного буріння свердловин 

для розвідки вуглеводородної сировини. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Противикидне обладнання» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в практичній 

діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів та 

захисту навколишнього середовища. 

ВФК-10. Здатністю здійснити оперативний контроль за 

технічним станом технологічного обладнання, що 

використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та 

відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і 

газу, збір та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового 

обладнання. 

ВФК-12. Готовністю брати участь у випробуванні нового 

обладнання, дослідних зразків, відпрацювання нових 

технологічних режимів при будівництві, ремонті, реконструкції 

та відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і 

газу, збір та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-03. Знання всіх видів ускладнень і аварій бурового 

обладнання та заходів їх запобігання; 

Здатність вибирати бурове обладнання відповідно до геолого-

технічних умов проводки свердловин; 

ВПРН-08. Уміння проводити роботи в свердловинах з 

ускладненими геологічними умовами та при бурінні свердловин; 

проводити ліквідацію аварій з глибинним обладнанням; 

проводити глушіння свердловини перед підземним ремонтом 

свердловин відповідної рідиною глушіння, розбирати і збирати 
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гирлове обладнання 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин – 60 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: VІ-й/ ІV-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІ сем. – 2/ 

ІV сем. – 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Колонні головки. 

2. Превенторі установки. 

3. Фонтанне обладнання. 

4. Обладнання для проведення тампонажних робіт. 

 

Вибіркова дисципліна № 6 

Опис навчальної дисципліни ВПК.4 «Фонтанна безпека» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фонтанна безпека» є підготовка 

здобувачів освіти до експлуатації і обслуговування сучасного високотехнологічного 

обладнання з високою ефективністю, виконанням вимог захисту навколишнього 

середовища і правил безпеки виробництва та усвідомлення відповідальності за 

прийняття своїх професійних рішень. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Вивчення та отримання теоретичних знань основних видів робіт з фонтанної 

безпеки при буріння свердловин на нафту і газ. Проведення заходів з охорони 

навколишнього природного середовища. Основні виробничі процеси, які 

забезпечують довгострокове та безпечне функціонування нафтогазових свердловин. 

Технологія виконання робіт з фонтанної безпеки.  

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Фонтанна безпека» передбачає 

формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в 

практичній діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів та 

захисту навколишнього середовища. 

ВФК-10. Здатністю здійснити оперативний контроль за 

технічним станом технологічного обладнання, що 

використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та 

відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і 

газу, збір та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового 

обладнання. 

ВФК-12. Готовністю брати участь у випробуванні нового 
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обладнання, дослідних зразків, відпрацювання нових 

технологічних режимів при будівництві, ремонті, реконструкції 

та відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і 

газу, збір та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

- здатність користуватися противикидним обладнанням (ПВО) 

для попередження та ліквідації ГНВП при виконанні різних 

видів технологічних операцій. 

- здатність використовувати за призначенням засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ), правильно застосовувати 

газоаналітичні прилади. 

- здатність виконувати свої обов'язки при виникненні ГНВП 

відповідно до технологічних регламентів, планами ліквідації 

аварій 

- здатність володіті навичками виявлення первинних ознак 

прояви ГНВП; 

- здатність володіті методами запобігання ГНВП 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-03. Знання всіх видів ускладнень і аварій бурового 

обладнання та заходів їх запобігання;  

- вміння експлуатувати і обслуговувати технологічне 

обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, 

реконструкції та відновлення нафтових і газових свердловин, 

видобутку нафти і газу, збір та підготовці свердловини 

продукції, транспорті та зберіганні вуглеводневої сировини; 

- готовність вирішувати технічні завдання щодо запобігання і 

ліквідації ускладнень і аварійних ситуацій при будівництві, 

ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і газових 

свердловин, видобутку нафти і газу, збір та підготовці 

свердловини продукції, транспорті та зберіганні вуглеводневої 

сировини. 

 Здатність вибирати бурове обладнання відповідно до геолого-

технічних умов проводки свердловин; 

ВПРН-08. Уміння проводити роботи в свердловинах з 

ускладненими геологічними умовами та при бурінні свердловин; 

проводити ліквідацію аварій з глибинним обладнанням; 

проводити глушіння свердловини перед підземним ремонтом 

свердловин відповідної рідиною глушіння, розбирати і збирати 

гирлове обладнання 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин – 90 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: VІ-й/ ІV-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІ сем. – 3/ 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 
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ІV сем. – 3 

Тематичний план дисципліни 

1. Контроль тиску в свердловині. Види пластових тисків. 

2. Причини Виникнення ГНВП. 

3. Категорії свердловин за ступенем небезпеки виникнення ГНВП. 

4. Основні ознаки виявлення ГНВП. Методи і способи ліквідації ГНВП. 

5. Дії членів бригади по ліквідації ГНВП при різних видах робіт. 

6. Види обладнання герметизації гирла свердловини, види опресування.  

7. Прилади контролю параметрів бурового розчину і промивної рідини 

 

Вибіркова дисципліна № 7 

Опис навчальної дисципліни ВПК.5 «Попередження і ліквідація аварій і 

ускладнень» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Попередження і ліквідація 

аварій і ускладнень» є розуміння основних видів аварій та ускладнень, причини, 

попередження и ліквідація аварій и ускладнень, формування прийняття рішень по 

ліквідації конкретної аварії або ускладнення. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Поглиблення знань з основних ускладнень, які зустрічаються при бурінні, 

поглинання промивної рідини, газонафтоводопрояви, порушення стінок свердловин, 

прихвати і затяжки колони бурильних труб, жолобоутворення, умов і процесів, 

визначаючих буріння свердловин в ускладнених і аварійних умовах.  

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Попередження і ліквідація 

аварій і ускладнень» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних 

компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в практичній 

діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів та 

захисту навколишнього середовища. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового 

обладнання. 

ВФК-13. Готовністю вирішувати технічні завдання щодо 

запобігання і ліквідації ускладнень і аварійних ситуацій при 

будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і 

газових свердловин, видобутку нафти і газу, збір та підготовку 

вуглеводневої сировини. 

- готовність вирішувати технічні задачі по попередження и 

ліквідації ускладнень и аварійних ситуацій при будівництві, 

ремонті, реконструкції свердловин, добичі нафти і газу, зборі и 

підготовки вуглеводородної сировини 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

 ВПРН-02. Знання методів попередження і ліквідації ускладнень 

і аварій; вміння оцінювати ризики та визначати заходи по 

забезпеченню безпеки технологічних процесів в бурінні; 

- вміння виконувати технологічні роботи згідно  технологічного 

регламенту 

    Уміння усувати ускладнення та аварійні ситуації на 

свердловині; 



 

 

27 

    Здатність запобігання і ліквідацію ускладнень і аварійних 

ситуацій 

Тематичний план дисципліни 

1. Класифікація ускладнень и аварій в бурінні. 

2. Причини Виникнення. 

3. Методи ліквідації. 

4. Заходи по попередження. 

5. Безпека робіт при ліквідації аварій и ускладнень. 

 

Вибіркова дисципліна № 7 

Опис навчальної дисципліни ВПК.5 «Аварії і ускладнення в бурінні» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Аварії і ускладнення в бурінні» 

є розуміння основних видів аварій та ускладнень, причини, попередження и 

ліквідація аварій и ускладнень, формування прийняття рішень по ліквідації 

конкретної аварії або ускладнення. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Поглиблення знань з основних ускладнень, які зустрічаються при бурінні, 

умов і процесів, визначаючих буріння свердловин в ускладнених і аварійних умовах. 

Поглинання промивної рідини, газонафтоводопрояви, порушення стінок свердловин, 

прихвати і затяжки колони бурильних труб, жолобоутворення.  

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Аварії і ускладнення в бурінні» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-05. Здатністю застосовувати процесний підхід в практичній 

діяльності, поєднувати теорію і практику. 

ВФК-09. Здатністю застосовувати в практичній діяльності 

принципи раціонального використання природних ресурсів та 

захисту навколишнього середовища. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового 

обладнання. 

ВФК-13. Готовністю вирішувати технічні завдання щодо 

запобігання і ліквідації ускладнень і аварійних ситуацій при 

будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і 

газових свердловин, видобутку нафти і газу, збір та підготовку 

вуглеводневої сировини. 

- готовність вирішувати технічні задачі по попередження и 

ліквідації ускладнень и аварійних ситуацій при будівництві, 

ремонті, реконструкції свердловин, добичі нафти і газу, зборі и 

підготовки вуглеводородної сировини 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-02. Знання методів попередження і ліквідації ускладнень і 

аварій; вміння оцінювати ризики та визначати заходи по 

забезпеченню безпеки технологічних процесів в бурінні; 

- вміння виконувати технологічні роботи згідно  технологічного 

регламенту. 

   Уміння усувати ускладнення та аварійні ситуації на 

свердловині; 

    Здатність запобігання і ліквідацію ускладнень і аварійних 

ситуацій 
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Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин – 90 

  

Рік підготовки:  третій/другий 

Семестр: VІ-й/ ІV-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІ сем. – 3/ 

ІV сем. – 3 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Класифікація ускладнень и аварій в бурінні. 

2. Причини виникнення. 

3. Методи ліквідації. 

4. Заходи по попередження. 

5. Безпека робіт при ліквідації аварій и ускладнень. 

 

Вибіркова дисципліна № 8 

Опис навчальної дисципліни ВПК.6 «Обслуговування і ремонт бурових 

установок» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Обслуговування і ремонт 

бурових установок» є розуміння основних методів обслуговування, експлуатації і 

ремонту технологічного бурового обладнання, використовуємо для буріння 

конкретної свердловини. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Отримання необхідних знань та практичних навиків в області обслуговування 

і ремонту бурового обладнання, оцінки його експлуатаційної надійності. 

Отримання знань основних напрямків сучасного машинобудування, порядку 

проектування та впровадження нової техніки в практику буріння свердловин, 

методів розрахунку бурового обладнання і інструменту.  

Знання з основ проєктування дозволить фаховим молодшим бакалаврам 

вирішувати завдання використання бурових машин з комплексною механізацією, 

автоматизацією. Виконувати необхідні технічні розрахунки при виборі бурового 

обладнання, інструменту, контрольно-вимірювальним приладам, впровадженню 

заходів по підвищенню коефіцієнта використання обладнання та досягнення високої 

продуктивності праці. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Обслуговування і ремонт 

бурових установок» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних 

компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-06. Здатністю здійснювати і коригувати технологічні 

процеси при будівництві, ремонті та експлуатації свердловин 

різного призначення і профілю стовбура та зберіганні 

вуглеводневої сировини. 

ВФК-07. Здатністю експлуатувати і обслуговувати технологічне 

обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, 

реконструкції та відновлення нафтових і газових свердловин, 

видобутку газу, збір та підготовці свердловини продукції, 

транспорті та зберіганні вуглеводневої сировини. 
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ВФК-10. Здатністю здійснити оперативний контроль за технічним 

станом технологічного обладнання, що використовується при 

будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і 

газових свердловин, видобутку нафти і газу, збір та підготовці 

свердловини продукції, транспорті та зберіганні вуглеводневої 

сировини. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового обладнання. 

ВФК-12. Готовністю брати участь у випробуванні нового 

обладнання, дослідних зразків, відпрацювання нових 

технологічних режимів при будівництві, ремонті, реконструкції та 

відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і 

газу, збір та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-14. Здатністю проводити діагностику, поточний і 

капітальний ремонт технологічного обладнання, що 

використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та 

відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і 

газу, збір та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

- здатність експлуатувати та обслуговувати технологічне 

обладнання для будівництва, капітального і підземного ремонту 

свердловин, зборі та підготовки продукції, зберіганні та 

транспортування вуглеводів. 

- здатність обслуговувати та ремонтувати обладнання; 

- здатність проводити діагностику, капітальний та текучий ремонт 

технологічного обладнання 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-03. Знання систем управління буровими установками; 

обладнання для приготування та очищення бурових розчинів, для 

цементування свердловин, противикидне; методів і засобів 

виконання технічних розрахунків; показників надійності бурового 

обладнання. 

   Уміння проводити техніко-економічне порівняння варіантів 

технологічного процесу; здійснювати підбір і обслуговування 

обладнання та інструменту, використовуваних при будівництві 

свердловин, забезпечувати надійність його роботи; проводити 

профілактичний огляд устаткування; створювати умови для 

охорони надр і навколишнього середовища при монтажі та 

експлуатації бурового обладнання. 

   Здатність вибирати бурове обладнання відповідно до геолого-

технічних умов проводки свердловин; перевірити роботу 

контрольно-вимірювальних приладів, автоматів, запобіжних 

пристроїв, противикидного обладнання; оформлювати 

технологічну та технічну документацію з обслуговування й 

експлуатації бурового обладнання; контролювати раціональну 

експлуатацію обладнання; підготувати бурове обладнання до 

транспортування; контролювати технічний стану наземного і 

підземного бурового обладнання. 

ВПРН-08.Здатність виконувати роботи з випробування нового 
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обладнання, відпрацьовувати нової технології буріння; вибирати 

бурове обладнання, інструмент 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин - 60 

  

Рік підготовки:  четвертий/другий  

Семестр: VІІ-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІІ сем. – 2/ 

ІІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Бурові установки. 

2. Талева система. 

3. Бурові лебідки. 

4. Буровий ротор. 

5. Бурові ключі. 

6. Привід бурової установки. 

7. Буровий насос. Циркуляційна система бурової установки. 

8. Система пневматичного управління. 

9. Противикидне обладнання. 

 

Вибіркова дисципліна № 8 

Опис навчальної дисципліни ВПК.6 «Експлуатація бурового обладнання» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Експлуатація бурового 

обладнання» є розуміння основних методів обслуговування і експлуатації бурового 

обладнання для буріння конкретної свердловини. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 Придбання основних знань з експлуатації бурового обладнання при бурінні та 

капітальним ремонті свердловин. 

В процесі освоєння дисципліни здобувачі освіти отримують знання з основ 

проектування дозволить фаховим молодшим бакалаврам вирішувати завдання 

використання бурових машин з комплексною механізацією, автоматизацією. 

Виконувати необхідні технічні розрахунки при виборі бурового обладнання, 

інструменту, контрольно-вимірювальним приладам, впровадженню заходів по 

підвищенню коефіцієнта використання обладнання та досягнення високої 

продуктивності праці. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Експлуатація бурового 

обладнання» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних 

компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-06. Здатністю здійснювати і коригувати технологічні 

процеси при будівництві, ремонті та експлуатації свердловин 

різного призначення і профілю стовбура та зберіганні 

вуглеводневої сировини. 

ВФК-07. Здатністю експлуатувати і обслуговувати технологічне 

обладнання, яке використовується при будівництві, ремонті, 
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реконструкції та відновлення нафтових і газових свердловин, 

видобутку газу, збір та підготовці свердловини продукції, 

транспорті та зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-10. Здатністю здійснити оперативний контроль за технічним 

станом технологічного обладнання, що використовується при 

будівництві, ремонті, реконструкції та відновлення нафтових і 

газових свердловин, видобутку нафти і газу, збір та підготовці 

свердловини продукції, транспорті та зберіганні вуглеводневої 

сировини. 

ВФК-11. Здатністю оформляти технологічну і технічну 

документацію з експлуатації нафтогазопромислового обладнання. 

ВФК-12. Готовністю брати участь у випробуванні нового 

обладнання, дослідних зразків, відпрацювання нових 

технологічних режимів при будівництві, ремонті, реконструкції та 

відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і 

газу, збір та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

ВФК-14. Здатністю проводити діагностику, поточний і 

капітальний ремонт технологічного обладнання, що 

використовується при будівництві, ремонті, реконструкції та 

відновлення нафтових і газових свердловин, видобутку нафти і 

газу, збір та підготовці свердловини продукції, транспорті та 

зберіганні вуглеводневої сировини. 

- здатність експлуатувати та обслуговувати технологічне 

обладнання для будівництва, капітального і підземного ремонту 

свердловин, зборі та підготовки продукції, зберіганні та 

транспортування вуглеводів. 

- здатність обслуговувати та ремонтувати обладнання; 

- здатність проводити діагностику, капітальний та текучий ремонт 

технологічного обладнання 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН-03. Знання систем управління буровими установками; 

обладнання для приготування та очищення бурових розчинів, для 

цементування свердловин, противикидне; методів і засобів 

виконання технічних розрахунків; показників надійності бурового 

обладнання. 

Уміння проводити техніко-економічне порівняння варіантів 

технологічного процесу; здійснювати підбір і обслуговування 

обладнання та інструменту, використовуваних при будівництві 

свердловин, забезпечувати надійність його роботи; проводити 

профілактичний огляд устаткування; створювати умови для 

охорони надр і навколишнього середовища при монтажі та 

експлуатації бурового обладнання. 

    Здатність вибирати бурове обладнання відповідно до геолого-

технічних умов проводки свердловин; перевірити роботу 

контрольно-вимірювальних приладів, автоматів, запобіжних 

пристроїв, противикидного обладнання; оформлювати 

технологічну та технічну документацію з обслуговування й 

експлуатації бурового обладнання; контролювати раціональну 

експлуатацію обладнання; підготувати бурове обладнання до 
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транспортування; контролювати технічний стану наземного і 

підземного бурового обладнання. 

ВПРН-08.Здатність виконувати роботи з випробування нового 

обладнання, відпрацьовувати нової технології буріння; вибирати 

бурове обладнання, інструмент 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин - 60 

  

Рік підготовки:  четвертий/другий  

Семестр: VІІ-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІІ сем. – 2/ 

ІІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Бурові установки. 

2. Талева система. 

3. Бурові лебідки. 

4. Буровий ротор. 

5. Бурові ключі. 

6. Привід бурової установки. 

7. Буровий насос. Циркуляційна система бурової установки. 

8. Система пневматичного управління. 

9. Противикидне обладнання. 

 

Вибіркова дисципліна № 9 

 Опис навчальної дисципліни ВПК.7 «Інформаційні технології» 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології» є 

освоєння роль інформаційних процесів, отримання досвіду використання 

інформаційних технологій в індивідуальній та колективної пізнавальній та проектній 

діяльності. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 В процесі освоєння дисципліни здобувачі освіти отримують можливість 

розуміти основні положення і принципи автоматизованій обробки і переробки 

інформації,  методи інформаційних та телекомунікаційних  технологій. 

Оволодіння системою знань з інформаційних процесів і технічних системах. 

Уміння використовувати, аналізувати, перетворювати інформаційні моделі реальних 

об’єктів і процесів, використовує інформаційні технології, в тому числі при вивченні 

різних дисциплін. Розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих 

здібностей при освоєнні і використанні методів інформатики і засобів 

інформаційних технологій при вивченні дисциплін.  

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні технології» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

ВФК-01. Здатність здійснювати пошук, зберігання, обробку та 

аналіз інформації з різних джерел і баз даних, представляти її в 

необхідному форматі з використанням інформаційних, 
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(ВФК) комп'ютерних та мережевих технологій. 

ВФК-02. Здатність розуміти сутність і значення інформації в 

розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлювати 

небезпеку і загрози, що виникають в цьому процесі, 

дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки. 

ВФК-03. Здатність володіти основними методами, способами і 

засобами отримання, зберігання, переробки інформації, 

працювати з комп'ютером як засобом управління інформацією. 

ВФК-04. Здатність вирішувати стандартні завдання професійної 

діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної 

безпеки. 

- здатність виконувати розрахунки з використанням прикладних 

комп’ютерних програм; 

- здатність використовувати інформаційно-телекомунікаційну 

мережу «Інтернет» та її можливості для організації оперативного 

обміну інформацією; 

- здатність використовувати технології збору, розміщення, 

зберігання, накопичення, перетворення і передачі даних в 

професійно орієнтованих інформаційних мережах 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

  ВПРН-05. Знання базових  системних програмних продуктів і 

пакетів прикладних програм (текстові редактори, електронні 

таблиці, системи управління бази даних, графічні редактори, 

інформаційно-пошукові системи); 

- знання методів і засобів сбору, обробки, зберігання. Передачі і 

накопиченню інформації; 

- знання загального составу, структури персональних електронно-

обчислювальних машин і обчислювальних систем 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин - 60 

  

Рік підготовки:  четвертий/другий 

Семестр: VІІ-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІІ сем. – 2/ 

ІІІ-й - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Інформаційні системи та технології. 

2. Прикладні програмні засоби в професійній діяльності. 

3. Автоматизовані системи. Системи проєктування. 

4. Електронні комунікації в професійній діяльності. 

 

Вибіркова дисципліна № 9 

Опис навчальної дисципліни ВПК.7 «Електронні комунікації в професійній 

діяльності» 
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Метою вивчення навчальної дисципліни «Електронні комунікації в 

професійній діяльності» є отримання теоретичних знань в області 

автоматизованого збору, розміщення, зберігання, накопичення, переробки і передачі 

інформації в професійних орієнтованих інформаційних системах, придбання умінь 

використовувати отриманні знання в професійній діяльності,  також формування 

професійних компететностій в області інформаційних технологій. 

 Обґрунтування необхідності вивчення дисципліни 

 В процесі освоєння дисципліни здобувачі освіти отримують можливість 

розуміти, аналізувати інформаційні моделі, використовуючи інформаційні 

технології. Виховання відповідального ставлення по дотриманню етичних норм 

електронних комунікацій в професійній діяльності. Придбання досвіду 

використання електронних комунікацій в індивідуальній та колективній роботі, в 

тому числі проєктній професійній діяльності. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Електронні комунікації в 

професійній діяльності» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних 

компетентностей: 

Вибіркові 

фахові 

компетентності 

(ВФК) 

ВФК-01. Здатність здійснювати пошук, зберігання, обробку та 

аналіз інформації з різних джерел і баз даних, представляти її в 

необхідному форматі з використанням інформаційних, 

комп'ютерних та мережевих технологій. 

ВФК-02. Здатність розуміти сутність і значення інформації в 

розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлювати 

небезпеку і загрози, що виникають в цьому процесі, 

дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки. 

ВФК-03. Здатність володіти основними методами, способами і 

засобами отримання, зберігання, переробки інформації, 

працювати з комп'ютером як засобом управління інформацією. 

ВФК-04. Здатність вирішувати стандартні завдання професійної 

діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної 

безпеки. 

- здатність сприймати інформацію та значення інформації в 

розвитку сучасного інформаційного суспільства, сприймати 

безпеку та загрози які виникають; 

- здатність володіти основними методами а засобами отримання, 

зберігання, переробки інформації; 

- здатність працювати та використовувати комп’ютер як засіб 

управління інформацією. 

- здатність обробляти і аналізувати інформацію з використанням 

програмних засобів і обчислювальної техніки; 

- здатність отримувати інформацію в локальних комп’ютерних і 

глобальних мережах 

Вибіркові 

програмні 

результати 

навчання 

(ВПРН) 

  ВПРН-05. Вміння здійснювати пошук, зберігання, обробку та 

аналізувати інформацію з різних джерел та баз даних; 

- вміння представляти інформацію в необхідному форматі з 

використанням інформаційних, комп’ютерних та технологій 

мереж. 

- знання основних методів і прийомів забезпечення інформаційної 
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безпеки; 

- знання основних положень і принципів автоматизованої обробки 

і передачі інформаціях; 

- знання основних принципів, методів і властивостей 

інформаційних телекомунікаційних технологій в професійній 

діяльності 

 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує професійні 

компетентності 

Загальна кількість годин - 60 

  

Рік підготовки:  четвертий/другий 

Семестр: VІІ-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:    VІІ сем. – 2/ 

ІІІ-й - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Тематичний план дисципліни 

1. Інформація та інформаційні процеси. 

2. Комп’ютер. 

3. Технології обробки інформації. 

4. Моделювання. 

5. Локальні та глобальні мережі. 

6. Інформаційна безпека. 

7. Інформаційні технології в бурінні 
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