
 



 



 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з типами та видами нетрадиційних джерел вуг-

леводнів світу, з будовою і характеристиками потенційно перспективних сланцевих басейнів 

найважливіших нафтогазоносних регіонів України і перспективних стратиграфічних компле-

ксів, методами їх дослідження та оцінки.  Ознайомлення з методами та технологіями вивчен-

ня та розробки нетрадиційних джерел вуглеводнів. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Відсутні. 

Анотація навчальної дисципліни / референс:   

Дисципліна орієнтована на вивчення геологічних особливостей нетрадиційних джерел вугле-

воднів - сланцевих порід, ущільнених колекторів, горючих газів вугільних басейнів. У світі 

відбулася «вуглеводнева революція», яка призвела до значного перерозподілу джерел поста-

чання газу і нафти, зміни пріоритетів, у тому числі і політичних, - саме в цьому напрямку роз-

глядаються окремі розділи даної дисципліни. Розглядаються особливості розміщення в земній 

корі, в межах окремих нафтогазоносних басейнів сланцегазових товщ. Навчальна дисципліна 

охоплює всі важливі питання, пов'язані із походженням, генетичними типами покладів нетра-

диційних джерел вуглеводнів, їх розповсюдженням, технологіями та методиками їх пошуків і 

вивчення, а також – існуючими технологіями розробки родовищ сланцевого газу, нафти, мета-

ну вугільних басейнів, горючих газів в ущільнених породах-колекторах. 

 

Завдання: 

- ознайомити студентів із класифікацією та геологічними особливостями нетра-
диційних скупчень/джерел вуглеводнів; 

- ознайомити студентів із із походженням, генетичними типами покладів нетра-
диційних джерел вуглеводнів; 

- набуття студентами необхідних методичних, методологічних знань щодо оціню-
вання перспективних ресурсів нетрадиційних джерел вуглеводнів; 

- засвоєння студентами базових знань із забезпечення екологічної безпеки та еколо-
гічного моніторингу під час проведення  геологорозвідувальних робіт і промисло-
вого освоєння нетрадиційних виявлених родовищ вуглеводнів. 

 

Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розро-

бки заходів оцінювання) 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відпо-

відальність) 

Методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оціню-

вання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Сучасні аспекти проблем нетрадиційних джерел вуг-

леводнів України і світу з урахуванням екологічних 

аспектів. 

лекція Кон-

трольна 

робота, 

тест 

до 10 % 

1.2 Сучасні методи досліджень потенційно нафтогазонос-

них структур і стратонів України, перспективних на 

виявлення покладів нафти і газу в низькопроникних 

породах (сланцях, аргілітах, алевролітах і пісковиках). 

лекція 

--/- 

до 15 % 

1.3 Особливості генезису та розміщення покладів вугле-

воднів в межах сланцегазових товщ, покладів метану 

вугільних басейнів. 

лекція 
--/- 

до 10 % 

2.1 Застосовувати знання і необхідні практичні навички з лекція --/- до 10 % 



організації, досліджень низькопроникних потенційно 

нафтогазоносних порід. 

2.2 Проектувати, організовувати та проводити польові і 

камеральні роботи, лабораторні дослідження потен-

ційно перспективних об’єктів на нетрадиційні види 

вуглеводневої сировини України. 

лекція 

--/- 

до 15% 

3.1 Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різ-

ного рівня інших галузей знань. 

лекція 
--/- 

до 10 % 

3.2 Здатність працювати в міжнародному контексті та в 

глобальному інформаційному середовищі за фахом. 

лекція 
--/- 

до 10 % 

4.1 Здатність до адаптації і дії в новій ситуації, пов’язаній з 

використанням нетрадиційних джерел вуглеводнів Ук-

раїни. Здатність діяти соціально відповідально та свідо-

мо. 

лекція 

--/- 

до 10 % 

4.2 Розробляти та управляти проектами в області вивчення 

потенційно перспективних на нетрадиційні джерела вуг-

леводнів структури і стратонів України. 

лекція 
--/- 

до 10 % 

Структура курсу: лекційні заняття, самостійна робота студентів. 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами нав-

чання за освітньо-науковою програмою Геологія нафти і газу: 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

Аналізувати особливості природних та антропо-

генних систем і об'єктів геосфер Землі з врахуван-

ням нафтогазоносності надр. 

+ +    + + +  

Застосовувати свої знання для визначення і вирі-

шення проблемних питань і прийняття обґрунто-

ваних рішень в науках про Землю. 

+ +       + 

Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами 

різного рівня інших галузей знань, у тому числі в 

міжнародному контексті, в глобальному інформа-

ційному середовищі. 

 + + + +  + +  

Виконувати оцінку ресурсів і підрахунок запасів 

нафти, горючих газів, газового конденсату.  

+  +      + 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами нав-

чання за освітньо-науковою програмою Геологія: 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

Аналізувати розвиток та будову геологічних 

систем, особливості будови, поширення та 

формування родовищ корисних копалин. 

 +    + + +  

Демонструвати здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, 

вміння генерувати нові ідеї в галузі стратиг-

рафії, пралеонтології, геотектоніки, моделю-

вання геологічних систем, пошуків та розвід-

ки родовищ корисних копалин, економічної 

геології.  

+  + + +    + 

 

Схема формування оцінки: 



Форми оцінювання студентів:  

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота 1 – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів)           

2) Контрольна робота 2 – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів)           

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцін-
ка 24 балів. Під час іспиту студент надає відомості про основні типи тектонічних стру-
ктур та особливості їх розвитку з використанням отриманих знань та вмінь. Підсум-
кове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього се-
местру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та 
отриманих під час іспиту. 
 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 семе-
стру набрав менше 20 балів. 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та пе-

редбачає: проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання 

проводиться у формі іспиту. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
самостій-

на робота 

1 

Розділ 1. Основні відомості щодо покладів вуглеводнів, 

пов’язаних зі сланцевими товщами  

Тема 1. Сланцевий газ. 

6 5 

2 Тема 2. Сланцева нафта.  2 5 

3 Тема 3. Газ  ущільнених порід.  4 5 

4 Тема 4. Метан газовугільних родовищ. 4 5 

5 
Тема 5. Екологічні проблеми видобутку нафти і газу зі сланцевих 

та ущільнених порід.  
2 4 

 Контрольна робота 1  1 

6 
Розділ 2. Нафтогазоносні осадові басейни України  

Тема 6. Східний нафтогазоносний регіон. Нетрадиційні ресурси.   
2 5 

7 Тема 7. Західний нафтогазоносний регіон. Нетрадиційні ресурси.   2 10 

8 Тема 8. Південний нафтогазоносний регіон. Нетрадиційні ресурси.   2 5 

9 Тема 9. Ресурси метану вугленосних басейнів України. 2 10 

10 Тема 10. Теоретичне обґрунтування ресурсів вуглеводнів сланцевих 2 4 



басейнів України. 

 Контрольна робота 2  1 

 ВСЬОГО 28 60 

 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій –  28 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 60 год. 
 

1. Робота з фаховою літературою, рекомендованою викладачем. 
2. Робота з додатковими джерелами інформації за відповідними темами. В основному - Інте-

рнет-ресурс. 
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