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ВСТУП 
 

Дисципліна «Горючі корисні копалини України» є варіативною дисципліною за вибором 
навчального закладу, що викладається на І курсі магістратури у другому семестрі в обсязі 
126 годин, з них лекцій – 60 год., самостійна робота – 66 год. Форма підсумкового 
контролю – іспит. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 3.5 
кредитів ECTS. 

Метою курсу «Горючі корисні копалини України» є здобуття студентами знань про: 
- забезпеченість ресурсами енергетичної сировини; 
- нафту, газ, вугілля як геологічні утворення – їх хімічний склад, фізичні властивості, 

умови утворення та накопичення, породи-колектори і породи-покришки, типи 
резервуарів і пасток (для вуглеводнів) – специфіку пошуків, розвідки та експлуатації 
родовищ вуглеводнів; 

- геологічну будову головних нафтогазоносних провінцій України та провідних 
родовищ нафти і газу; 

- геологічну будову кам’яновугільних Донецького і Львівсько-Волинського, 
буровугільного Дніпровського басейнів. 

Завданням курсу «Горючі корисні копалини України» є характеристика нафти, 
природного газу, вугілля, торфу, горючих сланців як геологічних утворень; ознайомлення 
зі специфікою пошуково-розвідувальних робіт на рідкі і газові корисні копалини та 
особливостями експлуатації їх родовищ; опанування студентами геологічної будови 
нафтогазоносних провінцій і вугільних басейнів України. 

Предметом вивчення є нафта, газ, торф, горючі сланці, буре і кам’яне вугілля, 
нафтогазоносні і вугільні басейни, конкретні родовища горючих корисних копалин. 

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Горючі корисні 
копалини України» студент повинен: 

1. Знати: 
- історичні відомості про використання нафти, газу, озокериту тощо; 
- фізико-хімічну характеристику нафти, газоконденсату, природного газу; 
- сучасні технологічні класифікації нафт; 
- загальні поняття про каустобіоліти, їх класифікацію та походження; 
- характеристику порід-колекторів та порід-флюїдоупорів; 
- класифікацію природних резервуарів, пасток, особливості міграції вуглеводнів; 
- природні типи вугілля та умови їх утворення, речовинний склад вугілля; 
- марочну класифікацію вугілля; 
- особливості геологічної будови, стратиграфію, тектоніку, вугленосність вугільних 

басейнів України; 
- походження, можливості практичного використання метану вугленосних товщ; 
- проблеми утилізації метану вугільних родовищ України; 
- фізико-хімічні властивості газогідратів, перспективи їх практичного використання; 
- генетичні та геолого-промислові типи родовищ горючих сланців, перспективи їх 

практичного використання; родовища горючих сланців України; 
- галузі використання, генетичні та геолого-промислові типи родовищ торфу, 

родовища торфу України. 
2. Вміти: 
- застосовувати теоретичні знання для визначення комплексу методів, направлених на 

пошуки родовищ горючих корисних копалин; 
- визначати економічну доцільність експлуатації тих чи інших об’єктів; 
- грамотно застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 
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Підготовка студентів в рамках дисципліни «Горючі корисні копалини України» 
конкретизує теоретичні положення нормативного курсу «Геологія родовищ корисних 
копалин України», доповнює його в частині, що стосується сировинної бази паливно-
енергетичного комплексу України.  

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Горючі корисні 
копалини України» виділяється певною специфікою з основної маси курсів кафедри 
геології родовищ корисних копалин. Оскільки предметом вивчення курсу значною мірою є 
нафтогазоносні провінції, вугільні басейни України, в якості базових використовуються 
знання студентів зі стратиграфії та регіональної геології. Насиченість курсу даними щодо 
запасів, ресурсів горючих копалин України, рівня відпрацювання запасів газу, нафти і 
вугілля дозволяє говорити про можливість і необхідність використання знання курсу 
«Горючі корисні копалини України» при ознайомленні з «Економічною геологією». 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Контроль знань здійснюється за 
модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення 2 модульних контрольних 
робіт протягом семестру та іспиту в кінці семестру. За результатами семестру студент 
отримує підсумкову оцінку за 100 бальною шкалою, яка розраховується як 
середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за наступною 
формулою. 

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає врахування кількості 
балів за двома модульними контрольними роботами. Для отримання позитивної оцінки 
необхідно набрати не менше 60 балів. При отриманні кількості балів до 59 включно 
виставляється оцінка «не задовільно». 

IІ семестр 
 Змістовий 

модуль І (ЗМ1) 
Змістовий 

модуль 2 (ЗМ2) 
Іспит Разом 

(підсумкова 
оцінка) 

Вагові 
коефіцієнти, в % 

30% 
К1=0,30 

30% 
К2=0,30 

40% 
Кіспит=0,4 0% 

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за ІI семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1  x  К1 + ЗМ2  x  К2 + КПМ  x  Кіспит 
 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
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Шкала відповідності1 
 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно 

 
Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-

рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання 
письмових – 20 і самостійних робіт – 5 балів. 
Студент може отримати в кожному із змістових модулів максимально 10 балів за усну 
відповідь та самостійну роботу. 

Якщо студент протягом семестру набрав менше 20 балів, він не допускається до іспиту. 
 
 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ» 

 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 

 IІ семестр 
Модульна  контрольна робота 1 – 30 балів 

Усна відповідь – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 20 балів 
Самостійна робота – 5 балів 

Модульна контрольна робота 2 – 30 балів 
Усна відповідь – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 20 балів 
Самостійна робота – 5 балів 
 

Підсумковий контроль у формі іспиту. Оцінка виставляється за результатами роботи 
студента впродовж семестру. Кількість балів, що виносяться на іспит – 40. 

 
IІ семестр 

Змістовий модуль 1: «Загальні відомості з геології нафти і газу». 
Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада березня 
 
Змістовий модуль 2: «Геологія нафтогазоносних провінцій та вугільних басейнів 

України». 
Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада квітня 
 
Підсумковий контроль (іспит) 
Студент повинен засвоїти: 
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- загальну характеристику сировинної бази паливно-енергетичного комплексу 
України; 

- загальні відомості про нафту, газ, вугілля, горючі сланці, торф, газогідрати, метан  
вугільних родовищ; 

- особливості пошуків, розвідки, розробки родовищ вуглеводневої сировини; 
- генетичні та геолого-промислові типи горючих копалин; 
- геологічну будову нафтогазоносних провінцій,  вугільних басейнів України; 
- перспективні напрямки розвитку сировинної бази паливно-енергетичного 

комплексу. 



 7

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

  Кількість годин 
№ 

лекції 
Назва лекції Лекції 

 
Cамост. робота 

 
1 2 3 4 

Змістовий модуль 1 
Загальні відомості з геології нафти і газу 

1. Вступ. Загальна характеристика курсу, огляд 
навчальної літератури. 

 
2 

 
2 

2. Енергетичний потенціал природи. Розподіл і 
видобуток енергетичної сировини (нафта, газ, 
вугілля) у світі та в Україні. 

 
 
2 

 
 
4 

3.  Поняття про каустобіоліти. Класифікація 
каустобіолітів. 

2 2 

4. Хімічний склад, фізичні властивості нафти. 2 2 
5. Технологічні та сучасні комерційні класифікації 

нафти. 
 
2 

 
2 

6. Хімічний склад, фізичні властивості природного 
газу. 

2 
 

2 

7. Породи-колектори і породи-флюїдоупори. 2 2 
8. Природні резервуари і пастки. Класифікація 

покладів нафти і газу. 
2 2 

9, 10  Органічні і неорганічні гіпотези походження 
нафти і газу. 

4 6 

11. Міграція нафти і газу. Формування покладів. 2 2 
12, 13 Особливості пошуків і розвідки нафтових і 

газових родовищ. 
4 4 

14. Специфіка розвідки місце скупчення нафти і 
газу різних типів. 

2 2 

15. Загальні відомості про експлуатацію нафтових і 
газових родовищ. 

2 2 

16. Вторинні методи видобутку нафти. 2 1 
Модульна контрольна робота 1  1 

Контрольна модульна робота 1 
Загальні відомості з геології нафти і газу 

 
Всього 32 36 

Змістовий модуль 2 
Геологія нафтогазоносних провінцій та вугільних 

басейнів України 
17,18 Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна 

провінція. 
 
4 

 
4 

19,20 Карпатська нафтогазоносна провінція. 4 4 
21. Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна 

провінція. 
2 2 

22. Вугілля. Загальні відомості. 2 4 
23,24 Донецький кам’яновугільний басейн. 4 4 
25. Львівсько-Волинський кам’яновугільний 

басейн. 
2 2 

26. Дніпровський буровугільний басейн. 2 1 
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Модульна контрольна робота 2  1 
Контрольна модульна робота 2 

Геологія нафтогазоносних провінцій та вугільних 
басейнів України 

 
Всього 20 22 
   

27. Газогідрати Азово-Чорноморського регіону. 2 2 
28. Метан вугільних родовищ. 2 2 
29. Торф. 2 2 
30. Горючі сланці. 2 2 

Всього 8 8 
Всього за ІI семестр 60 66 

 
 
Загальний обсяг 126 годин  
у тому числі:  
Лекції – 60 годин 
Самостійна робота – 66 годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
“Загальні відомості з геології нафти і газу” 

 
Лекція 1. Вступ. Загальна характеристика курсу, огляд навчальної літератури – 2 год. 

Умови, необхідні для утворення місценакопичення (родовища) нафти і газу; загальна 
характеристика сировинної бази паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України. 
Структура ПЕК України. Значення робіт А.А.Бакірова, І.М.Губкіна, Г.Н.Доленка, 
В.Б.Порфір’єва, авторських колективів ІФДУЧНГу, УНГА,  В.Ю.Лукіна та ін. 

Рекомендована література: [1-10]  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитися з біографічними даними 

провідних фахівців нафтогазової геології, в тезовій формі занотувати їх основні наукові 
ідеї: Багірова А.А., Губкіна І.М., Доленка Г.Н., Порфір’єва В.Б., Лукіна В.Ю., Вассоєвича 
М.Б., Трофимука А.О. 

Рекомендована література: [3] 
 
Лекція 2. Енергетичний потенціал природи. Розподіл і видобуток енергетичної 
сировини (нафта, газ, вугілля) в світі і в Україні – 2 год. 

Історичний нарис використання нафти, енергетичний потенціал природи і людства, 
сучасний стан нафтогазовидобувної промисловості світу, України, основні нафтогазоносні 
провінції СНД і світу. 

Рекомендована література: [5, 6, 8] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Нанести на контурну карту основні 

нафтогазоносні провінції СНД. 
Рекомендована література: [5] 
 

Лекція 3. Поняття про каустобіоліти. Класифікація каустобіолітів – 2 год. 
Каустобіоліти вугільного і нафтового рядів. Природні нафти, бітуми, мальти, асфальти, 

керити, антраколіти, шунгіти, озокерити. 
Рекомендована література: [2, 6] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Повторити зі шкільного курсу органічної 

хімії розділи про метанові, нафтенові, ароматичні вуглеводневі сполуки. 
Рекомендована література: [2, 6] 
 

Лекція 4. Хімічний склад, фізичні властивості нафти – 2 год. 
Елементний склад нафти; метанові, нафтенові, ароматичні вуглеводні як її складові; 

густина, температура кипіння, плавління і застигання, в’язкість, поверхневий натяг, 
теплота згорання, газонасиченість нафти. 

Рекомендована література: [6] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з класифікацією бензинів 
(октанове число, шкідливі домішки). 
Рекомендована література: [6], Internet 
 

Лекція 5. Технологічні та сучасні комерційні класифікації нафти – 2 год. 
Хімічні, геологічні, товарні, технологічні класифікації. Класифікаційні шифри. Шкала 

густини нафтопродуктів АРІ. Провідні маркерні сорти нафти та їх характеристики. 
Рекомендована література: [6] 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.). Засвоїти шифри нафти провідних нафтових 
родовищ України: Глинсько-Розбишівського, Качанівського, Леляківського, 
Гнідинцівського, Долинського. 

Рекомендована література: [1] 
 

Лекція 6. Хімічний склад, фізичні властивості природного газу – 2 год. 
Класифікації природних газів; густина, в’язкість, розчинність газів. Газоконденсат, 

конденсатність, газовий фактор. Газолін. 
Рекомендована література: [6] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Нанести на контурну карту газоконденсатні 

родовища. 
Рекомендована література: [карта корисних копалин України ] 

 
Лекція 7. Породи-колектори і породи-флюїдоупори – 2 год. 

Види пористості, проникність. Класифікація колекторів і флюїдоупорів. Фактори, що 
визначають екрануючі властивості покришок. Приклади регіональних флюїдоупорів. 

Рекомендована література: [6, 8] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Скласти список регіональних покришок для 

нафтогазоносних провінцій України. 
Рекомендована література: [5, 6, 8] 

 
Лекція 8. Природні резервуари і пастки. Класифікація покладів нафти і газу – 2 год. 

Структурні, стратиграфічні, літологічні, рифогенні пастки. Елементи нафтогазового 
покладу. 

Рекомендована література: [2, 6] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Накреслити схеми пасток різних класів, а 

саме: структурного, стратиграфічного, літологічного, рифогенного. 
Рекомендована література: [2, 6] 

 
Лекція 9, 10. Органічні і неорганічні гіпотези походження нафти і газу – 4 год. 

Ідеї стосовно походження нафти М.В.Ломоносова, П.С.Паласа, Ч.Гетчета, 
О.Гумбольдта, Д.І.Мендєлєєва, І.М.Губкіна, А.Д.Архангельського, В.Ю.Лукіна. Осадово-
міграційна гіпотеза М.Б.Вассоєвича зі співавторами. Гіпотеза мінерального синтезу нафти і 
газу в умовах астеносфери мантії Землі. 

Рекомендована література: [4] 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.). Накреслити схеми, що ілюструють осадово-

міграційну гіпотезу та гіпотезу мінерального синтезу в умовах астеносфери, підготувати 
приклади, що свідчать на користь тієї чи іншої гіпотези. 

Рекомендована література: [4, 5] 
 

Лекція 11. Міграція нафти і газу. Формування покладів – 2 год. 
Молекулярна і фазова, первинна і вторинна міграція. Фактори міграції, Схема Гассоу 

формування і руйнації нафтогазових покладів. 
Рекомендована література: [2, 6] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Накреслити схеми заповнення пасток для 

надлишкового надходження нафти і газу, для руху нафти з розчиненим газом, для міграції 
газу у розчиненому у воді стані. 
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Рекомендована література: [2, 6] 
 
Лекція 12, 13. Особливості пошуків і розвідки газових і нафтових родовищ – 4 год. 

Короткий історичний нарис; структурна (антиклінальна) теорія. Передумови і прямі 
ознаки нафтогазопроявлення; стадійність геологорозвідувальних робіт на нафту і газ; 
геофізичні, геологічні методи пошуків. Специфіка бурових робіт. Параметричні, 
структурні, пошукові, розвідувальні, експлуатаційні свердловини. Трикутна, кільцева, 
профільна системи розміщення пошукових свердловин. 

Рекомендована література: [2, 6] 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Користуючись літературою, накреслити 
схеми розміщення пошукових свердловин – трикутну, кільцеву, профільну. Скласти 
перелік пошукових ознак для нафтогазоносних провінцій України. 

Рекомендована література: [1, 2, 6] 
 
Лекція 14. Специфіка розвідки місцескупчень нафти і газу різних типів – 2 год. 

Місцескупчення нафти і газу структурного (пластові склепінні, тектонічно екрановані, 
приконтактові з соляними куполами), літологічного, стратиграфічного, рифогенного типів. 

Рекомендована література: [2, 6] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Накреслити схеми розвідки місцескупчень 

нафти і газу різних типів. 
Рекомендована література: [2, 6] 

 
Лекція 15. Загальні відомості про експлуатацію нафтових і газових родовищ – 2 год. 

Особливості конструкції, освоєння експлуатаційної свердловини. Експлуатація покладів 
з різним співвідношенням гідростатичного і пластового тисків. Схема роботи плунжерного 
насосу. Режими розробки покладу – водонапірний, пружний, газової шапки, розчиненого 
газу. 

Рекомендована література: [2, 3] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Накреслити схему розташування свердловин 

розробки покладів з різними режимами, схему роботи плунжерного насосу. 
Рекомендована література: [3] 

 
Лекція 16. Вторинні методи видобутку нафти – 2 год. 

Нагнітання газу в нафтовий пласт, внутрішньопластове горіння, витіснення парою 
нафти, застосування поверхнево-активних речовин, використання пропанової оторочки, 
застосування ядерного вибуху. 

Рекомендована література: [3] 
 
Завдання для самостійної роботи (1 год.). Проаналізувати ефективність різних 

вторинних методів видобутку, доцільність їх застосування. 
Рекомендована література: [3] 

 
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 

 
1.Охарактеризувати ресурсну базу паливно-енергетичного комплексу України (ПЕК). 
2. Фізичні властивості природного газу. 
3. Охарактеризувати пастки структурного класу. 
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Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 1 
1. Коли і з якою метою почали використовувати нафту? 
2. Які галузі є головними споживачами нафти і газу? 
3. У чому виражається політичне значення нафти і газу? 
4. В яких регіонах Україна видобуває нафту і газ? 
5. Назвіть країни, найбагатші на нафту і газ. 
6. Скільки вуглецю міститься в нафті? 
7. Що таке мікроелементи нафти? 
8. Які сполуки сірки є в нафті? 
9. Чим відрізняються смоли від асфальтенів? 
10. Які ізотопи має вуглець і сірка? 
11. Від чого залежить густина нафти? 
12. Яка розчинність газів у нафті? 
13. Що таке газоконденсатні суміші? 
14. Яка різниця між загальною і відкритою пористістю? 
15. Назвіть фактори, що впливають на величину пористості. 
16. Як впливає гірський тиск на проникність? 
17. За рахунок яких сил утримується залишкова вода у породі? 
18. За якими параметрами доцільно класифікувати породи-колектори? 
19. Назвіть породи, які відіграють роль покришок. 
20. Що характерно для пластових резервуарів? 
21. Нарисуйте масивний резервуар. 
22. Що таке пастка для нафти і газу? 
23. Нарисуйте головні типи пасток. 
24. Нафтогазоносні світи – що це таке? 
25. Що називають покладом нафти чи газу? 
26. Нарисуйте пластовий склепінний поклад і покажіть на ньому всі елементи. 
27. Охарактеризуйте масивні поклади. 
28. Як класифікують поклади нафти і газу за їх фазовим станом? 
29. Дайте визначення родовища нафти і газу. 
30. Що покладено в основу класифікації родовищ? 
31. Чим відрізняються родовища платформних областей від складчастих? 
32. Нарисуйте родовище, пов’язане із захороненою антиклінальною складкою. 

 
Проблемні теми для обговорення. 
1. Шляхи вирішення проблеми дефіциту нафти і газу в Україні – перспективи збільшення 

видобутку, диверсифікація джерел нафтогазопостачання, перегляд цінової політики 
транзиту, впровадження енергозберігаючих технологій, використання нетрадиційних 
джерел енергії. 

2. Органічна і неорганічна гіпотези походження нафти і газу – факти «за» і «проти». 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“Геологія нафтогазоносних провінцій та вугільних басейнів України” 

 
Лекція 17, 18. Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна провінція – 2 год. 

Історичний нарис, економічне значення, геологічна будова, історія геологічного 
розвитку, структурно-тектонічні поверхи, нафтогазоносні комплекси. Характеристика 
провідних родовищ – Шебелинського, Західно-Хрестищенського, Яблунівського, 
Єфремівського газових, Леляківського, Качанівського, Глинсько-Розбишівського, 
Гнідинцівського нафтових (типи пасток, колектори, флюїдоупори). 

Рекомендована література: [1, 5, 8], карта корисних копалин України 
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Завдання для самостійної роботи (4 год.). Нанести на контурну карту по 10 
найкрупніших газових і нафтових родовищ, побудувати схематичні геологічні розрізи 
Шебелинського, Єфремівського, Качанівського родовищ. 

Рекомендована література: [1, 5, 8, 16] 
 

Лекція 19, 20. Карпатська нафтогазоносна провінція – 4 год. 
Історичний нарис, економічне значення, геологічна будова, історія геологічного 

розвитку, структурно-тектонічні поверхи, нафтогазоносні комплекси. Характеристика 
Дашавського, Більче-Волицького, Угерського (Більче-Волицька зона), Русько-
Комарівського (Закарпатська зона) газових родовищ,  Долинського, Битківського, 
Бориславського нафтових родовищ (типи пасток, колектори, флюїдоупори). 

Рекомендована література: [1, 5, 8] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Нанести на контурну карту по 5 найбільших 

нафтових родовищ, накреслити розріз Більче-Волицької і Бориславсько-Покутської зон, 
розріз Бориславського і Дашавського родовищ. 

Рекомендована література: [1, 5, 8] 
 

Лекція 21. Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна провінція – 2 год. 
Історичний нарис, економічне значення, геологічна будова, історія геологічного 

розвитку, структурно-тектонічні поверхи, нафтогазоносні комплекси. Перспективи 
освоєння шельфу Чорного і Азовського морів. Родовища Джанкойське, Архангельське, 
Задорненське, Північно-Керченське газові, Голицинське, Штормове, Оленівське – 
газоконденсатні (геологічна будова, пастки, колектори, покришки). 

Рекомендована література: [1, 5, 8] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Нанести на контурну карту родовища 

Джанкойське, Тетянівське, Стрілкове, Азовське, Задорненське, Північно-Керченське, 
Голицинське, Штормове, Оленівське, Східно-Казантипське. Накреслити розріз Північно-
Керченського родовища. 

Рекомендована література: [1] 
 

Лекція 22. Вугілля. Загальні відомості – 2 год. 
Історичний нарис, економічні відомості, промислове використання, речовинний склад, 

фізичні і хімічні властивості вугілля, промислова класифікація, отримання коксу та 
синтетичного бензину. 

Рекомендована література: [7, 9] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Повторити відповідні розділи з курсу 

«Літологія». 
Рекомендована література: [ 7, 9] 
 

Лекція 23, 24. Донецький кам’яновугільний басейн – 2 год. 
Геологічна будова, стратиграфія, вугленосність, робочі пласти, генетичні особливості, 

економічне значення. 
Рекомендована література: [7, 9] 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Побудувати геологічний розріз по лінії 

Волноваха-Донецьк-Горлівка-Лисичанськ. 
Рекомендована література: [7, 9], геологічна карта 
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Лекція 25. Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн – 2 год. 
Геологічна будова, стратиграфія, вугленосність, робочі пласти, генетичні особливості, 

економічне значення. 
Рекомендована література: [7, 9] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Побудувати геологічний розріз по лінії Рава-

Руська – Червоноград – Володимир-Волинський. 
Рекомендована література: [7, 9], геологічна карта 
 

Лекція 26. Дніпровський буровугільний басейн – 2 год. 
Геологічна будова, геолого-промислове районування, стратиграфія, вугленосність, 

якість вугілля, генетичні особливості, економічне значення. 
Рекомендована література: [7, 14] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Нанести на контурну карту границі геолого-

промислових районів Дніпровського буровугільного басейну – Коростишівського, 
Ватутінського, Олександрійського, Верхньодніпровського, Оріхівського, Криворізького. 

Рекомендована література:  [7, 14] 
 

 
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 

 
1. Класифікація вугілля України. 
2. Порівняльна характеристика Більче-Волицької і Бориславсько-Покутської зон 

Карпатської нафтогазоносної провінції. 
3. Стратиграфія Донецького кам’яновугільного басейну. 
 
Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 2 

 
1. Стратиграфія Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної провінції (ДДНП). 
2. Структурно-тектонічні особливості ДДНП. 
3. Нафтогазоносні комплекси ДДНП. 
4. Типи пасток нафтових і газових родовищ ДДНП. 
5. Колектори ДДНП. 
6. Регіональні флюїдоупори ДДНП. 
7. Геологічна будова Шебелинського газового родовища. 
8. Геологічна будова Яблунівського газового родовища. 
9. Геологічна будова Єфремівського газового родовища. 
10. Геологічна будова Качанівського газового родовища. 
11. Структурно-тектонічне районування Карпатської нафтогазоносної провінції (КНП). 
12. Порівняльна характеристика геологічної будови Зовнішньої (Більче-Волицької), 

Самбірської і Бориславсько-Покутської зон. 
13. Стратиграфія КНП. 
14. Нафтогазоносні комплекси КНП. 
15. Типи пасток нафтових і газових родовищ КНП. 
16. Головні колектори і флюїдоупори КНП. 
17. Геологічна будова Дашавського газового родовища. 
18. Геологічна будова Більче-Волицького газового родовища. 
19. Геологічна будова Бориславського родовища. 
20. Стратиграфія Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції (ПКНП). 
21. Особливості геологічної будови ПКНП. 
22. Нафтогазоносні комплекси ПКНП. 
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23. Типи пасток, приклади родовищ ПКНП. 
24. Які існують типи природного вугілля і чим відрізняються умови їх утворення? 
25. Які ви знаєте стадії вуглеутворення? 
26. З чого складається вугілля? 
27. Які вугілля має фізичні і хімічні властивості? 
28. Де застосовується вугілля? 
29. Які вимоги до вугілля надає промисловість? 
30. Які країни більш за все видобувають вугілля? 
31. Охарактеризуйте загальний стан мінерально-сировинної бази вугілля України? 
32. Які існують класифікації вугілля? 
33. Наведіть загальні риси геологічної будови Донбасу. 
34. Які тектонічні особливості Донбасу? 
35. Назвіть основні вуглепромислові райони Донбасу. 
36. Які пост седиментаційні зміни характерні для вугільних розрізів Донбасу? 
37. Які якісні типи вугілля видобувають в Донбасі? 
38. Чим відрізняються гірничо-геологічні умови видобутку вугілля в Донбасі? 
39. Які запаси і ресурси вугілля відомі в Донбасі? 
40. Які перспективи розвитку вуглевидобувної промисловості Донбасу? 
41. Надайте загальну характеристику геологічній будові Львівсько-Волинського 

вугільного басейну. 
42. Які особливості тектонічної будови Львівсько-Волинського вугільного басейну? 
43. Основні вуглепромислові райони Львівсько-Волинського вугільного басейну. 
44. Чим відрізняється вугілля Львівсько-Волинського вугільного басейну? 
45. Які гідрогеологічні і гірничотехнічні умови експлуатації родовищ Львівсько-

Волинського вугільного басейну? 
46. Яка геологічна будова Дніпровського буровугільного басейну? 
47. Як залежить розміщення родовищ Дніпровського буровугільного басейну від його 

тектонічних особливостей? 
48. Охарактеризуйте вугленосність Дніпровського буровугільного басейну. 
49. Наведіть характеристику вугілля Дніпровського буровугільного басейну. 
50. Які гідрогеологічні і гірничотехнічні умови експлуатації родовищ Дніпровського 

буровугільного басейну? 
51. Які виділяються геолого-промислові райони в Дніпровському буровугільному 

басейні? 
52. Які перспективи розвитку Дніпровського буровугільного басейну? 
53. Чи є перспективи видобутку вугілля в Дніпровсько-Донецькій западині? 
54. Чи можна видобувати вугілля в Карпатах? 
55. Де можливий видобуток вугілля на півдні України? 
 
Проблемні теми для обговорення. 
1. Проблеми, пов’язані з утилізацією метану вугільних шахт. Економічні і екологічні 

аспекти закриття нерентабельних та високоаварійних шахт Донбасу. 
2.   Перспективи використання газогідратів Азово-Чорноморського регіону. 
 
 
 
Лекція 27. Газогідрати Азово-Чорноморського регіону – 2 год. 

Фізико-хімічна природа газогідратів. Розподіл скупчень газогідратів, фактори, які їх 
контролюють. Особливості покладів газогідратів Азово-Чорноморського регіону. 
Перспективи використання газогідратів як енергетичної сировини. 

Рекомендована література: [12, 13] 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проаналізувати головні чинники утворення 
покладів газогідратів, нанести на контурну карту райони їх розповсюдження. 

Рекомендована література: [12, 13] 
 
Лекція 28. Метан вугільних родовищ – 2 год. 
Форми знаходження, походження, оцінка ресурсів світових і українських, досвід та 

проблеми утилізації метану вугільних товщ, перспективи практичного використання. 
Рекомендована література: [20] 
 
Завдання до самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з проектом Закону України 

«Про газ (метан) вугільних родовищ» від 2.07.2007 р. 
Рекомендована література:[20] 
 
Лекція 29. Торф – 2 год. 
Галузі використання та вимоги до сировини, огляд економічних відомостей, генетичні та 

геолого-промислові типи родовищ, торфові родовища України. 
Рекомендована література:[20] 
 
Завдання до самостійної роботи (2 год.). Нанести на контурну карту площі,  де 

зосереджені торфові родовища. 
Рекомендована література:[20] 

 
Лекція 30. Горючі сланці – 2 год. 

Галузі використання та вимоги до сировини, огляд економічних відомостей, генетичні та 
геолого-промислові типи родовищ, характеристика родовищ України. 

Рекомендована література:[9, 15, 20] 
 
Завдання до самостійної роботи (2 год.). Побудувати геологічний розріз Бовтиської 

западини. 
Рекомендована література:[15] 
 

 
Перелік запитань на іспит 
 
1. Структура енергопостачання України. Нетрадиційні види енергетичних джерел. 
2. Характеристика нафтогазовидобувної галузі світу. 
3. Головні нафтогазоносні провінції СНД. 
4. Поняття про каустобіоліти. Класифікація каустобіолітів. 
5. Хімічний склад нафти. 
6. Фізичні властивості нафти. 
7. Хімічний склад природного газу. 
8. Фізичні властивості природного газу. 
9. Технологічні класифікації нафти – традиційні і сучасні. 
10. Вільний і супутний природний газ. Газовий фактор. 
11. Газоконденсатні родовища. Конденсатність, газоконденсатний фактор. 
12. Породи-колектори нафти і газу. Види пористості. 
13. Породи-флюїдоупори. Класифікація, головні характеристики, приклади регіональних 

покришок для НГП України. 
14. Класифікація природних резервуарів нафти і газу. 
15. Пастки нафти і газу, їх класифікація. 
16. Принципова будова нафтогазового покладу. Елементи покладу. 
17. Основні положення органічної гіпотези походження нафти і газу. 
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18. Основні положення неорганічної гіпотези походження нафти і газу. 
19. Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна провінція. Геологічна будова, стратиграфія, 

структурно-тектонічні поверхи, нафтогазоносні комплекси, приклади родовищ, 
економічна характеристика. 

20. Карпатська нафтогазоносна провінція. Геологічна будова, стратиграфія, структурно-
тектонічні поверхи, нафтогазоносні комплекси, приклади родовищ, економічна 
характеристика. 

21. Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна провінція. Геологічна будова, 
стратиграфія, структурно-тектонічні поверхи, нафтогазоносні комплекси, приклади 
родовищ, економічна характеристика. 

22. Донецький кам’яновугільний басейн. Геологічна будова, стратиграфія, вугленосність, 
генетичні особливості, економічне значення. 

23. Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн. Геологічна будова, стратиграфія, 
вугленосність, генетичні особливості, економічне значення. 

24. Дніпровський буровугільний басейн. Геологічна будова, стратиграфія, вугленосність, 
генетичні особливості, економічне значення. 

25. Речовинний склад і фізичні властивості вугілля. 
26. Економічна характеристика вуглевидобувної галузі України. 
27. Стадії вуглеутворення, метаморфізм вугілля. 
28. Галузі використання вугілля. 
29. Промислова (марочна) класифікація вугілля. 
30. Основні стадії коксівного процесу. 
31. Фізико-хімічна природа газогідратів. 
32. Газогідрати Азово-Чорноморського регіону, характеристика запасів, перспективи 

практичного використання. 
33. Метан вугільних родовищ. Форми знаходження, походження, ресурси. 
34. Проблеми утилізації метану вугільних родовищ України. 
35. Торф. Галузі використання та вимоги до сировини, генетичні та геолого-промислові 

типи родовищ, родовища України. 
36. Горючі сланці. Галузі використання та вимоги до сировини, генетичні та геолого-

промислові типи родовищ, родовища України. 
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