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ГСЕ 1.01 Історія України 

Українська СРР в умовах нової політичної політики 

(1921-1928). Закріплення  радянської влади в Україні 

(1929-1939). Західнукраїнські землі у міжвоєний 

період (1921-1939). Україна в роки Другої світової 

війни (1939-1945). Україна в перші повоєнні роки 

(1945-поч.50-х рр.). Україна в умовах політичної та 

економічної лібералізації суспільства (1953-1964). 

Україна в період загострення кризи радянської 

системи (сер.60-х – на поч.80-х рр.). Відновлення 

незалежності України та розпад Радянського Союзу 

(1985-1991). Україна в перід незалежності. 

Етнсоціальна та культурні процеси в Україні 

наприкінці ХХ- на поч.ХХІ ст. Україна в сучасномі 

світі. Наш край у другій половині ХХ – на поч.ХХІ 

ст. 

ГСЕ 1.02 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Культура професійного мовлення. Лексичні форми 

сучасної української мови в професійному 

спілкуванні. Морфологічні норми сучасної 

української мови в професійному спілкуванні. 

Синтаксичні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. Складання професійних 

документів. 

ГСЕ 1.03 
Основи 

філософських знань 

Гуманітарний зміст історії винекнення і розвитку 

філософії: втуп; філософія, її гуманістичний зміст і 

призначення; філософія стародавнього світу 

філософія середніх віків та епохи Відродження; 

філософія Нового часу; Філосфія ХІХ-ХХ ст.; 

філософська думка в Україні. Онтологія і 

гнесеологія: проблеми буття у філософії; духовний 

вимір людського буття; основи філософського вчення 

про розвиток; основний зміст пізнавальної 

діяльності. Соціально філософія: філософський 

аналіз суспільства; філософська концепція людини; 

цінності в житті людини і суспільства. 

ГСЕ 1.04 Соціологія 

Теоретико-методологічні та історичні засади 

соціології: вступ до соціології; соціологія – наука про 

суспільство; розвиток соціологічної думки; 

соцілогічні дослідження – джерело соціальної 

інформації. Людина і суспільство: суспільству: 

сутність та суперечливість розвитку; етносоціологія; 

соціологія особистості та освіти; соціологія сім`ї та 

молоді; соціальні зміни та суспільні рухи. Види 

соціальних інститутів: соціологія праці та  
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  управління; соціологія релігії. 

ГСЕ 1.05 Іноземна мова 

Моя майбутня професія. Майбутня спеціальність. 

Кваліфікаційна характеристика своєї спеціальності. 

Науково-технічні відкриття світових вчених. 

Об’єднання газової та нафтової промисловості. 

Основи нафтової та газової справи. 

ФПН 2.01 Технічна механіка 

Вступ. Теоретична механіка: Статика; Кінематика і 

динаміка. Опір матеріалів: Головні поняття, 

припущення, методи опору матеріалів, деформації; 

Геометричні характеристики площинних перерізів, 

деформації; гіпотези міцності, стійкість стиснутих 

стержнів. Деталі машин: Головні положення, 

припущення, з’єднання деталей; Передачі 

обертального руху. Зубчасті і червячні; Фрикцйні, 

пасові, ланцюгові передачі, передача гвинт-гайка; 

Редуктори, вали та осі, підшипники, муфти. 

ФПН 2.02 
Гідравліка, насоси 

та компресори 

Гідростатика: Рідина та її фізичні властивості; 

Гідростатика та її основні закони. Кінематика рідини: 

Основні закони кінематики рідини; Режими руху 

рідини. Гідравлічні машини: Динамічні насоси; 

Об’ємні насоси. Гідравліка газів: Стан та властивості 

газів; Газопроводи; Компресорні машини. 

ФПН 2.03 Основи телотехніки 

Основи термодинаміки: Закони ідеальних і реальних 

газів. Перший початок термодинаміки; Другий 

початок термодинаміки. Цикли паросилових та 

холодильних установок. Теорія теплообміну: Форми 

передачі теплоти; Теплообмінна апаратура (ТА). 

Котельні установки: Сподживачі тепла на 

підприємствах. Теплові двигуни: Двигуни 

внутрішнього згорання; Газотурбіння установки. 

ФПН 2.04 
Безпека 

життєдіяльності 

Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксоманія небезпек. Ризик як 

кількісна оцінка небезпек. Природні загрози та 

характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їх 

наслідки. Соціально-політичні небезпеки, їх види та 

характеристики. Соціальні та психологічні фактори 

ризику. Безпека життєдіяльності в умовах 

екстремальних і надзвичайних ситуацій. Правова 

основа організації безпеки життєдіяльності. 

Управління безпекою життєдіяльності 

ПП 3.01 

Експлуатація 

об’єктів зберігання 

та розподілу газу і 

нафтопродуктів 

Вступ. Зберігання зріджених нафтових газів (ЗНГ) і 

стиснутих природних газів (СПГ): 

Газонаповнювальні стагнції (ГНС); Підземні 

сховища газу (ПСГ). Розподіл зріджених нафтових і 

стиснутих природних газів (ЗНГ, СПГ): Автомобільні 

газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС, 

АГНС); Газорозподільні станції (ГРС).  Зберігання 

нафтопродуктів: Характеристика складів нафти і 

нафтопродуктів (СНН); Технологічні процеси  
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прийому, зберігання нафтопродуктів; Технологічне 

обладнання СНН; Очисні споруди СНН. 

ПП 3.02 

Експлуатація 

компресорних 

станцій 

Вступ. Загальнотехнічні зведення про компресорні 

станції (КС). Технологічні процеси компресорних 

станцій: Очистка газу від механічних 

домішок;Осушка газу; Охолодження газу; 

Компримування газу. Привід компресорів: Типи, 

показники і марки газоперекачувальних агрегатів 

(ГПА); Газомотокопресори (ГМК); Робота 

газотрубної установки (ГТУ); Конструкція 

газотурбінної установки (ГТУ). Відцентрові 

газоперекачувальні агрегати (ГПА): Промислові 

газоперекачувальні агрегати ; Транспортні 

газоперекачувальні агрегати; Імпортні 

газоперекачувальні агрегати; Електропровідні 

відцентрові ГПА (ЕГПА); Системи ГПА. 

Експлуатація та обслуговування ГПА: Експлуатація 

ГПА; Технічне обслуговування ГПА; Діагностика 

ГПА. Ремонтно-технічне обслуговування (РТО) ГПА: 

Організаційні заходи і нормативи РТО ГПА; Ремонт 

ГПА; Дефектоскопія ГПА. Загальностанційні 

системи компресорної станції (КС): Системи газу 

КС; Система маслопостачання (МП) КС; Інші 

системи КС. 

ПП 3.03 
Нафтоперекачуваль-

ні станції 

Призначення, характеристика нафтоперекачувальних 

станцій (НПС) і магістральних нафтопродуктів (МН): 

Резервуарні парки НПС; Нафтоперекачувальні 

агрегатні НПС; Експлуатація нафтоперекачувальних 

агрегатів; Технологічні трубопроводи; Технологічні 

схеми НПС. Експлуатація обладнання 

нафтоперекачувальних станцій (НПС) і 

магістральних нафтопроводів (МН): Підготовка 

нафти до транспортування; Перекачування нафти і 

нафтпродуктів; Облік нафти в трубопровідному 

траспорті. 

ПП 3.04 

Експлуатація 

лінійної частини 

магістральних 

трубопроводів 

Технічні характеристики лінійної частини 

магістральних трубопроводів (ЛЧМТ): Обладанання і 

спорудження ЛЧМТ; Переходи через перешкоди МТ. 

Есплуатацція і обслуговування ЛЧМТ: Труби для 

МТ; Аварії на МГ; Очищення внутрішньої 

порожнини МГ; Ремонтно-відновлювальні роботи 

ЛЧМТ; Ліквідація гідроутворень в МГ; Очищення 

внутрішніх порожнин МН; Підготовка до осінньо-

зимової експлуатації; Скорочення страт газу і нафти 

при трубопровідному транспортуванні; Аварії на 

магістральних нафтопроводах; Технологія врізки 

відводів у діючих МТ; Утримання траси МТ; 

Обслуговування переходів і наземних споруд; 

Лінійно-експлуатаційна служба (ЛЕС); Основи 

управління МТ. Капітальний ремонт МТ:  
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Обгрунтування необхідності виконання ремонтних 

робіт; Система планово-попереджувального ремонту 

(ППР) МТ; Капітальний ремонт МТ; Підготовка та 

земляні роботи на МТ; Підйомно-очисні роботи Мт; 

Зварювально-відновлювальні роботи на МТ; 

Ізоляційно-укладальні роботи на МТ; Очищення 

внутрішньої порожнини МТ після ремонту; 

Випробування МТ після ремонту. 

ПП 3.05 

Електрообладнання 

об’єктів газової і 

нафтової 

промисловості 

Основні вимоги до електрообладнання об’єктів 

газової та нафтової промисловості (ЕОГіНП): 

Технічна характеристика обладнання, яке 

застомовується на ОгіНП; Вибір електрообладнання 

за умовами навколишнього середовища; 

Електропривод і апарати електродвигунів. 

Електропривод технологічних механізмів. 

Освітлення і мережі об’єктів газової і нафтової 

промисловості: Системи і види електричного 

освітлення. Електричні мережі. Електропостачання 

та захисні заходи. Експлуатація і ремонт 

електрообладнання ОГіНП: Джерела 

електропостачання, розрахунок електричних 

навантажень; Захисні пристрої. Ремонт 

електрообладнання і електромереж. 

ПП 3.06 
Охорона праці в 

галузі 

Вступ. Законодавча та нормативна база з питань 

охорони праці на підприємствах газонафтового 

комплексі (ГНК): Нормативно-правові акти з 

охорони праці (НПАОП); Організація роботи з 

охорони праці на підприємствах ГНК. Розслідування 

та облік нещасних віпадків, профзахворювань і аварії 

на виробництві: Класифікація нещасних випадків, 

порядок розслідування та їх облік на виробництві; 

Аналіз, прогнозування і профілактика травматизму та 

профзахворюваності на виробництві. Основні вимоги 

безпеки виробничого устаткуваняя та виробничих 

процесів ГНК: Безпечність виробничого 

устаткування та процесів; Вимоги безепки при 

експлуатації та обслуговуванні обладнання 

зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ); Вимоги 

безпеки при есплуатації та техобслуговуванні 

обладнання компресорних станцій (КС), 

автомобільних газонапонюючих компресорних 

станцій (АГНКС) та газорозподільних станцій (ГРС); 

Вимоги безпеки при експлуатації та 

техобслуговуванні обладнання прийому, 

транспортування та зберігання нафти і 

нафтопродуктів. Охорона праці при виконанні 

спеціальних робіт: Основні положення про план 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

(ПЛАС). 
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ПП 3.07 

Основи 

автоматизації 

об’єктів газової і 

нафтової 

промисловості 

Вступ. Контроль параметрів підприємств 

газонафтового комплексу: Класифікація та 

метрологічні характеристики приладів і датчиків; 

Засоби контролю тиску, витрати та рівня;  Засоби 

контролю итемператури, загазованості приміщень та 

параметрів спеціального призначення. Основи 

автоматизації газонафтови підприємств: Загальні 

віжомості та види елементів схем автоматизації; 

Побулова схем структуриних з керування та 

функціонувальних з автоматизації; Автоматизація 

газоперекачувальних та нафтоперекачувальних 

агрегатів; Автоматизація загальностанційних та 

допоміжних об’єктів компресорних і 

нафтоперекачувальних станцій; Збір інформації на 

компресорних і нафтоперекачувальних станціях. 

Монтаж засобів вимірювання і автоматизації: 

Монтаж датчиків і приладів на обладнанні та 

трубопроводах; Електричні виконавчі пристрої; 

Пневматичні та комбіновані виконавчі пристрої. 

ПП 3.08 Практика  

Організаційна структура підприємства. Призначення 

та загальна хараткеристика підприємства. 

Призначення та характеристика споруд. Технологічні 

операції. Склад споруджень, характеристика 

обладнання, що використовується, принцип дії та 

експлуатаційні параметри. Енергозбереження на 

підприємстві. Розробка технологічної схеми. 

Охорона праці на підприємстві. Техніка безпеки при 

експлуатації та технічному обслуговуванні 

обладнання. Протипожежні заходи при експлуатації 

та технічному обслуговуванню споруджень тьа 

обладнання. Захист обладнання від блискавки, 

статичної електрики, корозії.  

ПП 3.09 
Дипломне 

проетування 

Вступ. Загальна частина. Розрахункова частина. 

Технологічна частина. Охорона праці. Економічна 

частина. Висновки. Графічна частина.  

ФПНЗ 2.05 
Основи вищої 

математики 

Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 

Диференціальне і інтегральне числення. 

Диференціальні рівняння. 

ПП 3.10 

Проектування 

об’єктів газової і 

нафтової 

промисловості 

Вступ. Порядок проектування магістральних 

трубопроводів: Склад проектно-технічної 

документації об’єктів газонафтового комплексу 

(ГНК); Порядок проетування та пошукові роботи 

магістральних трубопроводів (МТ). Вимоги 

технологічного проектування до лінійних 

споруджень та головних МТ: Вимоги норм 

проектування до лінійних споруджень; Вимоги норм 

проектування компресорних станцій (КС) і 

нафтоперекачувальної станцій (НПС); Вимоги норм 

проектування газорозподільної станції (ГРС) та 

пунктів виміру газу (ПВГ). Вимоги норм  
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технологічного проетування до об’єктів міського 

газопостачання: Норми проетування до газопроводів 

міського газопостачаня; Норми проетування до 

об’єктів зрідженноговуглеводного газу (ЗВГ); 

Вимоги норм проетування до автомобільної 

газозаправної станції (АГЗС). Вимоги технологічного 

проектування до складів нафти і нафтопродуктів 

(СНН): Призначення СНН та їх класифікація; Вимоги 

норм проектування до технологічних трубопроводів 

нафтопродуктів СНН. 

ПП 3.11 

Корозія і 

нейрувнівний 

контроль 

обладнання 

Загальні відомості про корозію металічних споруд: 

Основні види корозії; Критерії небезпеки корозії. 

Способи захисту від корозії: захист іззолюючим 

покриттям; Електрохімічний захист від підземної 

корозії. Вимірювання та контрольно-вимірювальні 

прилади: Види вимірювань; Прибори для корозійних 

вимірювань. Експлуатація споруд ЕХЗ: Експлуатація 

катодних, проеторних та дренажних установок; 

Контроль ЕХЗ газопроводів і захист довкілля. 

Неруйнівний контроль (НК) та дефекти обладнання: 

Види НК та їх ефективність; Вплив дефектів на 

працездатність конструкції. Радіаційна дефектоскопія 

(РД): Технологія радіаційного контролю; Прибори 

контролю радіаційної дефектоскопії. Ультрозвукова 

(УЗ) дефектоскопія: Технологія УЗ контролю; 

Прибори контролю ультразвукової дефектоскопії. 

Магнітна та віхрострумна дефектоскопія: Технологія 

магнітної і віхрострумової дефектоскопії; Прибори 

контролю магнітної та віхрострумовї дефектоскопії. 

ПП 3.12 

Експлуатація 

газових мереж 

середнього та 

низького тиску 

Вступ. Фізичні і термодинамічні властивості 

природного газу: Склад і властивості природного 

газу; Горіння газу і газопальникові пристрої. Схеми 

газопостачання населених пунктів і промислових 

підприємств: Основні елементи сучасної системи 

газопостачання; Структура систем газопостачання 

населених пунктів і промислових підприємств. 

Розрахунок споживання газу населеними пунктами і 

промисловими підприємствами: Визначенння витарт 

газу згідно річних норм на господарсько-побутові і 

виробничі потреби; Визначення витрати газу на 

опалення і вентиляцію, тепле водопостачання 

житлових і господарських будівель; Визначення 

кількості ГРП. Розрахунки газових мереж: 

Теоретичні основи розрахунку газових мереж 

середнього тиску; Теоретичні основи розрахунку 

газових мереж низького тиску; Розрахунок 

внутрішніх газопроводів. Труби і арматура газових 

мереж: Умови прокладання газопроводів низького і 

середнього тиску; Класифікація трубопровідної 

арматури і її маркування; Прокладочні, ущільнюючі і  
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зміщувальні матеріали; Міри безпеки при 

обслуговуванні газопроводів і арматури. 

Газорегуляторні пункти і газорегуляторні установки: 

Призначення, будова, класифікація ГРП (ГРУ), ШРП; 

Очистка газу ГРП (ГРУ), ШРП; Запобіжно-запірні 

пристрої (ПЗ), запобіжно-скидні пристрої (ЗСП); 

Контроль тиску газу на вході ГРП (ГРУ), ШРП; 

Облік витрат газу на ГРП (ГРУ), ШРП; Ввід ГРП 

(ГРУ), ШРП в експлуатацію; Технічне 

обслуговування і ремонт обладнання ГРП (ГРУ), 

ШРП; Міри безпеки при експлуатації і ремонті 

обладнання ГРП (ГРУ), ШРП. Експлуатація газових 

мереж: Експлуатація підземних і наземних 

газопроводів; бстеження технічного стану підземних 

газопроводів; Технічне обслуговування і плановий 

ремонт газопроводів; Розрахунок втрат газу при 

експлуатації і ремонтних роботах; Технічні і 

профілактичні заходи по ліквідації пропусків газу; 

Газонебезпечні роботи і аврійно-диспетчерська 

служба; Міри безпеки при експлуатації газопроводів. 

ПП 3.13 

Трубопровідна 

арматура 

магістральних 

газонафтопрводів 

Технічні відомості про трубопровідну арматуру: 

Класифікація трубопроводної арматури; Основні 

параметри трубопровідної арматури; Матеріали для 

трубопровідної арматури. Запірна арматура: Технічні 

відомості про запірну арматуру (ЗА); Вентелі; 

Засувки; Крани. Захисна, регулююча і запобіжна 

арматура: Загальні відомості про захисну, регулюючу 

і запобіжну арматуру; Зворотні клапани; Регулююча 

арматура; Запобіжна арматура; Експлуатація і 

техобслуговування трубопровідної арматури. 

ПП 3.14 

Основи газової і 

нафтової 

промисловості 

Вступ. Геологія, видобуток та підготовка нафти, газу 

та газового конденсату. Геологічні умови їх 

формування; Видобуток нафти, газу, газового 

конденсату та їх розрахунок; Збір і підготовка нафти, 

газу та газового кондесату до траспортування. 

Технологічні процеси переробки нафти, газу та 

газового конденсату: Первинна переробка нафти; 

Термічні та термокаталітичні процеси переробки 

вторинної сировини; Переробка газу та газового 

конденсату. Нафтове товарознавство: 

Характеристика палив та вимоги Держстандартів до 

них; Характеристика змащувальних пластичних 

мастил і вимоги Держстандарту до них; 

Характеристика газового конденсату, газу та вимоги 

Держстандарту до них; Контроль якості 

нафтопродуктів при транспортування та зберіганні. 

Транспорт, зберігання та розподіл нафти та газу: 

Характеристика видів транспорту газів, нафти та 

нафтопродуктів; Нерівномірності газоспоживання 

природного газу. Розподіл нафти і нафтопродуктів;  
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Газонаповнювальні станції; Підземні сховища 

природного газу; Автомобільні газонаповнювальні 

компресорні станції; Газорозподільні станції; 

Характеристика складів нафти і нафтопродуктів. 

ПП 3.15 

Енергозбереження у 

нафтогазовому 

комплексі 

Нормативи та об’єкти енергозбереження: 

Законодавча база енергозбереження; 

Енергозбереження на підприємствах 

газотранспортної галузі; Енергозберігаюче 

обладнання; Альтернативна енергетика; 

Енергетичний менеджмент. Практична реалізація 

енергозбереження: Розрахунки енергозбереження; 

Енергозберігаючі технології та заходи на об’єктах 

галузі. 

Примітка: 

* в графі «Опис дисципліни» як правило зазначається перелік тем по даній дисципліні. 
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