


 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – систематизувати наявні у студентів знання про можливий вплив 

розробки вуглеводнів на гідросферу вцілому, та підземну її частину зокрема; дати знання про 

можливості мінімізувати негативний вплив або запобігти йому при вирішенні 

гідрогеологічних та інженерно-геологічних задач під час проектування або розробки 

родовищ.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати знання з гідрогеології нафтових і газових родовищ та з екологічної  гідрогеології.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти систематизують отримані з попередніх дисциплін знання про вплив 
розробки вуглеводнів на підземну частину гідросфери, отримують знання про можливості 

мінімізації негативного впливу або його запобіганні при вирішенні гідрогеологічних та 

інженерно-геологічних задач під час проектування або розробки родовищ.  

Завдання: 
 систематизувати наявні знання про вплив розробки вуглеводнів на оточуюче 

навколишнє середовище; 
 ознайомитись з можливостями видобутку вуглеводнів і впливу від цього видобутку, 

виходячи з розташування родовищ на земній повехні (родовища на суші, в морі);  
 виокремити та систематизувати наявні знання про вплив розробки вуглеводнів на 

підземну частину гідросфери; 
 отримати практичні навички із застосування комплексу набутих знань при 

вирішенні гідрогеологічних та інженерно-геологічних задач під час проектування або 

розробки родовищ.  

Результати навчання: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Вплив розробки вуглеводнів на підземну 

частину гідросфери 

лекції, самостійне 

навчання 

письмова 

робота  

 

до 20% 

1.2 Можливість мінімізації негативного впливу 

або його запобігання при вирішенні 

гідрогеологічних та інженерно-геологічних 

задач під час проектування або розробки 

родовищ 

лекції, практичні роботи, 

самостійне навчання 

письмова 

робота 

до 30% 

2.1 Застосовувати комплекс набутих знань при 

вирішенні гідрогеологічних та інженерно-

геологічних задач під час проектування або 

розробки родовищ вуглеводнів 

лекції, практичні роботи, 

написання реферативної 

роботи, самостійне 

навчання 

розгляд 

результатів 

виконання 

індивідуаль

ної роботи 

до 30% 

3.1 Вміти організувати командну роботу для 

ефективного вирішення поставленої задачі 

 

самостійне навчання усне 

оцінювання  

до 10% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі при реалізації 

науково-дослідної роботи 

самостійне навчання усне 

оцінювання  

до 10% 

 

 



Співвідношення результатів вивчення навчальної дисципліни із програмними 
результатами навчання 

 
Результати вивчення навчальної 

Програмні                                                                            
дисципліни  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 

1. Аналізувати особливості природних та антропогенних 

систем і об'єктів геосфер Землі 
+ + 

   

2. Застосовувати свої знання для визначення і вирішення 

проблемних питань і прийняття обґрунтованих рішень в 

науках про Землю, зокрема в галузі гідрогеології, 

інженерної геології та екологічної геології 

  

+   

3. Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, 

ліцензування, сертифікацію використання природних 

ресурсів, прогнозувати розвиток екологічних, 

технологічних, економічних та соціальних наслідків на 

окремих об’єктах природокористування, пов’язаних із 

сферою гідрогеології та інженерної геології 

  

+ + + 

4. Знати сучасні методи дослідження Землі та її геосфер, 

зокрема геологічного середовища та підземної 

гідросфери, і вміти їх застосовувати у виробничій та 

науково-дослідницькій діяльності. 

  

+ + + 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота студентів. 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Бали за виконання практичних робіт – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів) 

2) Оцінка за написання реферату  – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 

бали. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту (обов’язкове проведення екзаменаційного оцінювання 
в письмово-усній формі) 

 

 
Семестрова 

кількість балів Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль передбачає: виконання 3 практичних робіт (де студенти 

мають продемонструвати якість засвоєних знань) та написання реферату на задану тему. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі  письмово-усного іспиту. 

 

 



Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ 

з/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

 Вступ 2   

1 
Тема 1. Вплив розробки вуглеводнів на оточуюче 
навколишнє середовище 4  10 

2 
Тема 2. Можливості видобутку вуглеводнів на суші і 
його вплив на оточуюче середовище 

2 4 15 

3 
Тема 3. Можливості видобутку вуглеводнів у 
акваторіях та його вплив на оточуюче водне 
середовище 

2 2 15 

4 

Тема 4. Застосування комплексу набутих знань з 
мінімізації впливу видобутку вуглеводнів при 
вирішенні гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
задач під час проектування або розробки родовищ 

4 8 20 

ВСЬОГО 14 14 60 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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