
Дисципліни  вільного вибору студента профільної підготовки /  

Optional Profile training discipline 

Першого освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 185 «Нафтогазова 

інженерія та технології / the second (master's) level by specialty185 Oil and 

gas engineering and technology 

Дисципліни / Discipline Кількіс

ть 

кредиті

в / 

Number 

of 

credits 

Форма 

підсумков

ого 

контролю 

/ Form of 

final 

control 

Нетрадиційні методи розробки нафтогазових 

родовищ / Unconventional methods in reservoir 

engineering and petroleum fields operation 

4,0 

 Екзамен / 

Exam (1) 

Фонтанна та газова безпека в нафтогазовій галузі 

/ Fountain fitting and gas safety in petroleum 

industry 

4,0 

Екзамен / 

Test (1) 

Автоматизація процесів у нафтогазовій / галузі 

Automation of processes in petroleum industry 
4,0 

Екзамен / 

Test (1) 

Основи професійної психології / Fundamentals of 

professional psychology 
4,0 

Екзамен / 

Test (1) 

Практичне використання програмних продуктів 

при проектуванні та супроводженні розробки 

нафтогазових родовищ / Practical use of software 

in reservoir engineering and petroleum fields 

operation 

6,0 

Екзамен / 

Test (1) 

Інтерпретація геофізичних досліджень нафтових і 

газових свердловин при проектуванні розробки 

нафтогазових родовищ / Interpretation of 

geophysical researches of oil and gas wells in 

reservoir engineering and petroleum fields operation 

4,0 

Екзамен / 

Exam (1) 



Інноваційні методи інтенсифікації нафтогазових 

свердловин / Innovative methods of intensification 

of oil and gas wells 

6,0 

Екзамен  / 

Exam (1) 

Нафтогазопромислова геологія та інтерпретація 

геофізичних досліджень / Petroleum field geology 

and interpretation of geophysical researches 

4,0 

Екзамен / 

Exam (1) 

Сучасні технології видобування нафти і газу на 

шельфах морів / Modern technologies of offshore 

oil and gas produc-tion 

4,0 

Екзамен / 

Exam (2) 

Прогресивні технології транспортування та 

зберігання  нафти і газу / Advanced technologies 

for hydrocarbon transportation and storage 

4,0 

Екзамен / 

Exam (2) 

Матеріали, хімічні реагенти та технологічні 

рідини в нафтогазовидобуванні / Materials, 

chemical reagents and process fluids in oil and gas 

production 

4,0 

Екзамен / 

Exam (2) 

Психологія лідерства / Psychology of leadership 
4,0 

Екзамен / 

Exam (2) 

Прогресивні технології буріння нафтогазових 

свердловин / Advanced technologies of oil and gas 

wells drilling engineering 

4,0 

Екзамен / 

Exam (2) 

Прогресивні системи збору та підготовки нафти і 

газу / Advanced technologies for oil and gas 

collection and preparation 

4,0 

Екзамен/ 

Exam (2) 

Сучасні методи ремонту нафтових та газових 

свердловин / Modern methods of oil and gas wells 

repairing 

4,0 

Екзамен / 

Exam (1) 

Завершення будівництва та експлуатація 

нафтогазових свердловин / Well completion and 

well operation 

4,0 

Екзамен / 

Exam (2) 

 


