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Кафеда була заснована в 2010 році. Має акредітацію

для підготовки студентів к отриманню ступеня Бакалавра в

кількості 95 чоловік, та має ліцензію на випуск Магістрів в

кількості 80 чоловік. Заняття проводяться українською,

російською та англійською мовами. З моменту заснування

кафедра випустила студентів з Анголи, Судана, Сирії, Ірака,

Лівана, Конго, Егіпта, Гвінеї, Туніса, Кот-д‘івуара, Эмії,

Танзанії, Кітая, Іорданії, Камеруна, Нігерії, Россії,

Туркменістана, Азербайджана, Узбекістана та інщі. З дня

заснування кафедра випустила 195 спеціалістів, 322

бакалаврів.

Про кафедру  

«Видобування нафти, газу та 

конденсату»



Кафедра розташована в навчальному корпусі У-4, на

третьому поверсі. Загальна площа кафедри становить майже

500 м2. Кафедра лекційні класи, комп'ютерний клас

обладнаний персональними комп'ютерами з доступом в

Інтернет, три спеціалізовані лабораторії для фізичних і

хімічних випробувань, які використовуються в якості основи

для наукових і дипломних робіт, а також стендовий клас.

Більшість лекцій проводяться у вигляді мультимедійних

презентацій.



Кафедра проводить дослідження за грантами. До цих
досліджень належить інформаційно-аналітичне забезпечення
моніторингу, аналізу та прогнозу розвитку досліджень і
наукового потенціалу в галузі розвідки, видобутку,
транспортування і зберігання вуглеводневої сировини.
Основними напрямками роботи є:

- Розробка нових техніко-технологічних і науково-методичних
рішень з проектування експлуатації нафтових і газових
родовищ.

- Дослідження проблем при бурінні нафтових і газових
свердловин.

- Проведення експертизи робочих проектів нафтових і газових
свердловин і родовищ.

Основні напрямки наукової 

діяльності



Крім наукової тематики, що виконується на основі

договорів з підприємствами газової галузі співробітники

кафедри (доц. М.І. Фик, доц. Д.Ф. Донський, доц. М.І.Братах, ст.

викл. Д.Є. Добрунов) готують докторські дисертації.

Наш підхід полягає в тому, що провідні професори і

співробітники Інституту керують і беруть участь в

дослідницьких і консультаційних проектах, спрямованих на

рішення великих завдань, що стоять перед нафтогазовими

компаніями. Результатом даної діяльності є серйозні публікації,

монографії, галузеві і корпоративні нормативні документи. Для

забезпечення навчального процесу в різних центральних

видавництвах опубліковано понад 40 підручників і навчальних

посібників. За підсумками науково-дослідних робіт

співробітниками і аспірантами кафедри опубліковано понад 300

статей, отримано понад 80 авторських свідоцтв і патентів.



Кафедра має угоди про співробітництво і партнерство з
науково-дослідними інститутами, іншими університетами
Харкова і України, виробничими, переробними і сервісними
компаніями.

Студенти мають можливість брати участь в міжнародних
студентських конференціях і конкурсах.

Кращі студенти старших курсів мають можливість
продовжити навчання в Магдебурзькому університеті з
отриманням стипендії.

Навчальний процес



Студенти старших курсів мають можливість пройти

практичну підготовку в навчальному центрі

«Шебелинкагазвидобування», який знаходиться в Харківській

області. Навчання складається з двох частин: теоретичної та

практичної. Практична частина має місце безпосередньо на

газодобувних родовищах. Після закінчення навчального курсу

студенти отримують сертифікат обраною спеціальністю

«Помічник з буріння», «Оператор нафтогазовидобутку» та інші.

Практичні заняття



Фахові навчальні дисципліни 

- Геологія нафти і газу 

- Фізика і хімія горючих копалин 

- Технологія буріння нафтових і газових свердловин 

- Теоретичні основи технології підготовки нафти ш газу

- Математичне моделювання гірничих процесів та застосування ЕОМ

- Машини та обладнання для буріння нафтових і газових    свердловин, 

обладнання для видобутку нафти і газу

- Технологія видобування нафти і газу 

- Технологія розробки і експлуатації нафтових, газових і 

газоконденсатних родовищ 

- Технологія збору і підготовки газопромислової продукції 

- Сучасні методи переробки нафти і газу 

- Системи автоматичного проектування нафтової галузі



Життя студентів



Харків, Україна

вул. Пушкінська 85, 3 поверх.

Телефон (057) 707-65-15

Електрона пошта: dngik@ukr.net

Завідувач кафедрою

Доктор технічних наук, Професор, академік

Української нафтогазової академії, лауреат

Державної премії України в галузі науки і

техніки

Фик Ілля Михайлович.


