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1. Мета  дисципліни «Загальні та екологічні проблеми нафтогазової геології» полягає у 

ознайомленні студентів з основними проблемами нафтогазової геології і екологічними 

аспектами видобутку вуглеводнів, а також наданні їм професійних знань щодо 

застосування природоохоронних заходів, запобігання екологічних катастроф як 

локального так і регіонального поширення в області вивчення та використання надр 

нафтогазовими підприємствами України. Отримані знання та вміння мають забезпечити 

студентам здатність вільно орієнтуватись в найбільш актуальних задачах сучасної 

нафтогазової геології і розуміти шляхи їх вирішення.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Студент повинен мати базові знання з фізики, хімії, екології, геологічних дисциплін, 

зокрема мінералогії, петрографії, основ геофізичних досліджень, геологорозвідувальної 

справи.   

3. Aнотація навчальної дисципліни / референс:  

Дисципліна «Загальні та екологічні проблеми нафтогазової геології» є 

комплексною і складається з двох частин:  

Частина 1. Екологічні аспекти пошуків та видобутку нафти і газу;  

Частина 2. Загальні проблеми нафти і газу. 

Основна увага приділяється розумінню сучасних теорій походження скупчень 

вуглеводнів у земній корі; вуглеводневої системи; ролі нетрадиційних джерел 

вуглеводнів у вирішенні проблем енергетичного комплексу; сучасних проблем і задач 

пошуків та розвідки родовищ нафти і газу в Україні. Студенти ознайомлюються з 

екологічними проблемами при пошуках, розвідувальних роботах та під час видобутку 

вуглеводнів. Розглядається геохімічна трансформація середовища при забрудненні 

вуглеводнями ділянок суходолу та акваторій, а також вимоги сучасного 

природозахисного законодавства та галузевих нормативів при проведенні пошуково-

розвідувальних робіт на нафту і газ в Україні.   

4. Завдання (навчальні цілі):  

Дисципліна забезпечує набуття студентом наступних компетенцій: ЗК 2 «Здатність 

зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку геології, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя»;  ЗК 3. «Застосовувати знання в 

практичних ситуаціях»; ЗК 4 «Знання та розуміння предмету та об‘єкту геологічних 

досліджень»; ЗК 5 «Здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово»;  ЗК 6 

«Здатність спілкуватися іншою мовою у сфері геологічних досліджень»; ЗК 8 «Здатність 

вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя»; 

ЗК 10 «Навички забезпечення безпеки життєдіяльності»;  ЗК 11 «Прагнення до 

збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства»; ФК 2 «Застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, 

математики, геоінформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її надр»; ФК 5 

«Аналізувати основні планетарні закономірності генерації, міграції та акумуляції 
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вуглеводнів в земній корі»; ФК 6 «Аналізувати речовинний склад, будову, еволюцію та 

нафтогазоносність земної кори у межах континентів, континентальних окраїн та 

океанів»; ФК 7 «Здатність інтегрувати польові та лабораторні геологічні спостереження з 

теоретичними поглядами на розвиток осадових басейнів, генезис, міграцію і акумуляцію 

вуглеводнів у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання»; ФК 8 «Знання і використання геологічних теорій, парадигм, концепцій та 

принципів при вивченні нафтогазоносності ділянок земної кори»; ФК 10 «Здатність до 

планування, організації та проведення геологорозвідувальних робіт на нафту і газ і 

підготовки відповідної геологічної документації»;  ФК 13 «Здатність щодо організації 

геологорозвідувальних робіт на нафту і газ відповідно до вимог безпеки життєдіяльності 

й охорони праці в геологічній галузі та нафтогазовидобувній промисловості»; ФК 14 

«Здатність інтегрувати геологічні, геофізичні та лабораторні спостереження з теорією у 

послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання 

нафтогазоносних об’єктів»; ФК 15 «Знання і використання специфічних для геології 

нафти і газу теорій, парадигм, концепцій та принципів»;  ФК 16 «Розуміння і доведення 

для непрофесіоналів соціальної функції і ролі геології нафти і газу»  

Основними задачами є: 

- ознайомлення з поняттям геологічне середовище, трансформоване видобутком 

вуглеводневої сировини, з усіма його системними зв’язками та екологічними функціями; 

- набуття вміння характеризувати ресурси геологічного середовища як природно-

технічну систему, та екологічні проблеми видобутку та використання вуглеводнів;  

- огляд  сучасних методів досліджень, які дозволяють інтегровано оцінити еколого-

геологічний стан геологічного середовища при розвідці та експлуатації родовищ нафти і 

газу; 

- ознайомлення з основним переліком завдань, які вирішує геологія нафти і газу; 

- огляд основних сучасних проблем нафтогазової геології; 

- огляд шляхів поповнення ресурсної вуглеводневої бази та розвіданих запасів нафти 

і газу в Україні. 

 

5. 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 

1.1 Об’єкт, предмет та базові поняття 

екологічної геології 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 

іспит 

7 

1.2 Геохімічні трансформації середовища при 
забрудненні вуглеводнями ділянок суходолу 
та акваторій  

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 
реферат, 

іспит 

9 

1.3 Основи методології еколого-геологічних 
досліджень 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 
реферат, 

іспит 

12 

1.4 Чинне природоохоронне законодавство та 
галузеві нормативні природоохоронні 

Лекція і 
самостійна 

Контрольн
а робота, 

8 
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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 

документи робота реферат, 
іспит 

1.5 Теорії походження нафти. Природна 

вуглеводнева система 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 
реферат, 

іспит 

9 

1.6 Світові ресурси нафти і газу. Еталонні 
марки нафти. Видобуток ВВ. 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 
реферат, 

іспит 

9 

1.7 Стан ресурсної бази  нафтогазових регіонів 
України і шляхи підвищення ефективності 
методів пошуків нафти і газу 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 
реферат, 

іспит 

9 

1.8 Нетрадиційні  та альтернативні джерела 
вуглеводнів. 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 
реферат, 

іспит 

8 

2.1 Визначати на базі фондової, проектної 
документації та в ході натурних польових 
досліджень екологічний стан геологічного 
середовища та дієвість системи 
моніторингу 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Реферат 4 

2.2 Вміти виконувати аналіз сучасних проблем 
та завдань нафтогазової галузі; 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота 

3 

2.3 Вміти професійно оцінювати стратегічні 
напрямки пошуків та розвідки родовищ 
вуглеводнів; 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота 

3 

3.1 Вміти виділяти головні фактори 
техногенного впливу на довкілля на об’єктах 
видобутку вуглеводнів.   

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 

іспит 

8 

3.2 Обґрунтовувати та шукати шляхи 

вирішення проблем, пов’язаних із 

нарощуванням ресурсної бази вуглеводнів в 

країні.  

Лекція і 
самостійна 
робота 

Контрольн
а робота, 
реферат, 

іспит 

7 

4 Розуміння особистої відповідальності за 
організацію пошукових, розвідувальних та 
еколого-геологічних досліджень при пошуках 
та видобутку нафти і газу 

Лекція і 
самостійна 
робота 

Іспит 4 

Разом 100 

6. Схема формування оцінки: 

6.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання (максимально можлива /мінімально допустима кількість балів):  

Частина 1. Екологічні аспекти пошуків та видобутку нафти і газу 

1. Контрольна робота №1: РН 1.1-1.3 (всі частково) – 10/5 балів. 

2. Контрольна робота №2: РН 1.3-1.4, 3.1 (всі частково) – 10/5 балів. 
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3. Реферат 1: РН 1.2-1.3, 2.1 (всі частково) - 5/3 балів. 

4. Реферат 2: РН 1.3-1.4,  2.1 (всі частково) - 5/3 балів. 

 

Частина 2. Загальні проблеми нафти і газу. 

5. Контрольна робота №3: РН 1.5-1.7 (всі частково),  РН 2.2 (повністю) – 10/5 балів.  

6. Контрольна робота №4: РН 1.7-1.8 (всі частково), РН 2.3 (повністю) – 10/5 балів. 

7. Реферат 3: РН 1.5-1.6, 3.2 (всі частково) - 5/3 балів. 

8. Реферат 4: РН 1.7-1.8,  3.2 (всі частково) - 5/3 балів. 

 

- Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  

Здійснюється у формі письмового іспиту з відкритими питаннями (4 питання у білеті). На іспит 

виносяться питання з наступних результатів навчання: РН 1.1-1.8, 3.1, 3.2 (всі частково) і РН  4 

(повністю) (40/24 бали). 

Максимальна оцінка - 40 балів.  Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за 

іспит не може бути меншою ніж 24 бали. 

- умови допуску до підсумкового екзамену: Студент не допускається до екзамену якщо під час 

семестру він набрав менш як 24 бали, або не писав двох з чотирьох  рефератів, або не виконав хоча б 

одну із контрольних робіт.  

 

6.2 Організація оцінювання:  

Контрольні роботи №1 і №3 проводиться не раніш як на 6 тижні занять, контрольні робота № 2 і 

№4 – не раніш як за 10 тижнів занять.  

6.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

7.1 Частина 1. Екологічні аспекти пошуків та видобутку нафти і газу 

№ Назва теми Кількість годин 
лекції Самост. робота 

Змістовний модуль 1 
 

1 Екологічна геологія як наука. Зміст, об’єкт і предмет 

екологічної геології 

2 2 

2 Базові поняття екологічної геології  
2 2 

3 Основні властивості нафти і нафтопродуктів   
2 2 

4 Техногенна міграція вуглеводнів в ГС та поверхневих 

водах  

2 3 

5 Негативний вплив нафти та нафтопродуктів на біоту та  

на здоров’я людини 

2 2 

6 Потенційні джерела забруднення навколишнього 

середовища в процесі буріння та освоєння нафтогазових 

свердловин, під час видобутку та транспортування ВВ та 

при аварійних ситуаціях.  

4 2 

 Контрольна робота №1  
2 
 

7 Потенційні екологічні наслідки розробки 

континентальних родовищ нафти і газу. 

2 2 

8 Критична екосистема кратеру аварійної свердловини 

Качанівського нафтового родовища ДДЗ. 

2 2 

9 Потенційні екологічні наслідки розробки родовищ 

нафти і газу в акваторії.  Аварія на свердловині 

“Deepwater Horizon” у Мексиканській затоці 

3 2 

10 Методики дослідження та моніторингу забруднення 

нафтою та нафтопродуктами  зон ГС та акваторій. 

4 4 

11 Державне регулювання в екологічній сфері при пошуках, 

розвідці і розробці родовищ нафти і газу.  Ліцензування. 

ОВНС 

2 2 

12 Правові питання охорони надр та довкілля 
2 2 

 Контрольна робота №2  
1 
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Всього 28 30 

 

 

7.2 Частина 2. Загальні проблеми нафти і газу. 

№ Назва теми Кількість годин 
лекції Самост. робота 

Змістовний модуль 1 
 

1 Структура паливно-енергетичного балансу та 

організація статистичного обліку видобутку нафти і газу 

на світовому рівні 

2 2 

2 Теорії походження нафти. Органічна концепція. 

Абіогенне  походження нафти. 

2 2 

3 Природна вуглеводнева система. Нафтопрояви. 4 2 

4 Світові ресурси нафти і газу. Еталонні марки нафти. 

Видобуток ВВ. 

2 2 

5 Пошуки й розвідка нафти і газу в акваторіях морів та 

океанів. 

2 2 

 Контрольна робота №3  
2 
 

6 Стан ресурсної бази Східного нафтогазового регіону 4 4 

7 Західний і південний нафтогазовий регіони.  Тенденції 

освоєння ресурсної бази ВВ сировини. 

4 4 

8 Проблема пошуків нетрадиційних скупчень нафти і газу 

(кристалічний фундамент, рифи, під насуви тощо). 

Родовище «Білий тигр».  

3 4 

9 Нетрадиційні  та альтернативні джерела вуглеводнів. 

Породи з низькою нафтогазовіддачею, водорозчинні 

гази природні газогідрати, біогаз тощо. Проблема 

«сланцевого газу».  

3 2 

10 Шляхи підвищення ефективності геологічних, 

геохімічних  та геофізичних методів пошуків нафти і 

газу. 

2 2 

 Контрольна робота №4  
2 
 

Всього 28 30 
 
Загальний обсяг   

 частина 1 «Екологічні аспекти пошуків та видобутку нафти і газу»: 60 годин в тому числі: 
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Лекції – 28 год; 
Консультації – 2 год; 
Самостійна робота  – 30 год; 

 
Загальний обсяг    

частина 2 «Загальні проблеми нафти і газу»: 60 годин в тому числі: 

Лекції – 28 год; 
Консультації – 2 год; 
Самостійна робота  – 30 год; 
 

 
Теми рефератів  

(частина 1 «Екологічні аспекти пошуків та видобутку нафти і газу»): 

1.  Як пов’язані геосферні оболонки з ГС? 
2.  Нафта і нафтопродукти: негативний вплив на навколишнє середовище. 
3. Забруднення довкілля в процесі переробки вуглеводнів. 
4. Забруднення океанів нафтою та нафтопродуктами. 
5. Негативний вплив вуглеводнів та нафтопродуктів на здоров’я людини та біоти. 
6. Сучасні методи ліквідації аварійних розливів нафти на водних об’єктах суходолу. 
7. Розливи нафти: причини, масштаби, наслідки. Аварійні та інші несанкціоновані розливи 
нафти. 
8. Методи видалення нафти з водних об’єктів та реабілітації ГС. 
9. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС). 
10.  Ліцензування. 
11.  Державне регулювання в екологічній сфері  при пошуках, розвідці і розробці родовищ 
нафти і газу 
12. Методи запобігання аварійним ситуаціям під час буріння. 
13. Наслідки крупних аварій з витоком «ураганних» обсягів нафти.  

 

Теми рефератів  

(частина 2 «Загальні проблеми нафти і газу»): 

1. Організація статистичного обліку добування нафти та газу на світовому рівні. 
2. Світовий видобуток ВВ. 
3. Органічна концепція походження нафти. 
4. Абіогенне  походження нафти. 
5. Теригенні і карбонатні колектори нафти і газу. Класифікації, ємнісно-фільтраційні 
властивості. 
6. Породи-колектори нафти та природного газу 
7. Родовище «Білий тигр». 
8. Нетрадиційні  та альтернативні джерела вуглеводнів. 
9. Родовище сланцевого газу Барнетт. 
10. Сланцевий газ Перспективні ділянки в Україні. 
11. Природні газогідрати. 
12. Газ вугільних пластів. 
13. Шляхи підвищення ефективності геологічних, геохімічних  та геофізичних методів пошуків 

нафти і газу. 
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ДОДАТОК 1 

ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ: 

 «Загальні та екологічні проблеми нафтогазової геології» 
галузь знань  10 Природничі науки 
спеціальність 103 Науки про Землю 
освітній рівень Бакалавр 
освітня програма «Геологія» 
спеціалізація Геологія нафти і газу 
вид дисципліни   Вибіркова 
Семестр 6 
Кількість кредитів ECTS-4 
 

1. Предмет і об’єкт дослідження екологічної геології. 

2. Нафтохімічне забруднення як важливий аспект дослідження в рамках екологічної 
геології. 

3. Поняття НП.  Особливості поводження НП в навколишньому середовищі.  

4. Негативний вплив НП забруднення на здоров’я людини.  

5. Негативний вплив НП забруднення на біоту. 

6. Шляхи надходження нафтопродуктів у поверхневі води.  

7. Міграційні форми НП у поверхневих водах. 

8. Шляхи надходження нафтопродуктів у ГС. 

9. Міграційні форми НП у ГС. 

10. Потенційні джерела забруднення навколишнього середовища в процесі буріння та 
освоєння нафтогазових свердловин.  

11. Потенційні джерела забруднення навколишнього середовища під час видобутку та 
транспортування вуглеводнів.  

12. Потенційні джерела забруднення навколишнього середовища при аварійних ситуаціях 
на об’єктах нафтовидобутку. 

13. Потенційні екологічні наслідки розробки континентальних родовищ нафти і газу. 

14. Потенційні екологічні наслідки розробки родовищ нафти і газу в акваторії. 

15. Критична екосистема кратеру аварійної свердловини Качанівського нафтового 
родовища. 

16. Потенційні екологічні наслідки використання детергентів та ін. хімічних сполук  при 
ліквідації нафтових розливів в морі. 

17. Охарактеризуйте екологічні наслідки крупних аварій під час видобутку нафти в 
акваторії. 

18. Потенційні екологічні наслідки використання бурових розчинів при бурінні 
свердловин.  

19. Правові питання охорони надр та довкілля. 
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20. Державне регулювання в екологічній сфері при пошуках, розвідці і розробці родовищ 
нафти і газу. 

21. Методика дослідження та моніторингу забруднених нафтою  та нафтопродуктами зон 
ГС. 

22. Методика дослідження та моніторингу забруднених нафтою  та нафтопродуктами зон 
акваторій. 

23.  Ліцензування. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС). 

24. Структура світового паливно-енергетичного балансу. 

25. Як організовано статистичний облік видобутку нафти і газу на світовому рівні?   

26. Світові тенденції у потребах в паливі до 2035 року. 

27. Які фактори вважаються безперечними доказами органічного походження нафти? 

28. Які фактори вважаються безперечними доказами неорганічного походження нафти? 

29. У чому різниця у підходах в теоріях біогенного та абіогенного походження нафти? 

30. Світові ресурси нафти і газу. 

31. Світовий видобуток ВВ сировини. 

32. Як впливає на розвиток нафтогазової галузі збільшення щорічного розриву між 
обсягом нафти, що видобувається та обсягами розвіданих запасів?  

33. Прокоментуйте вплив видобутку сланцевої нафти на світові запаси нафти і цінову 
політику на ринку. 

34. Країни-власники доведених запасів нафти.  

35. Які еталонні марки нафти ви знаєте. Які параметри нафти впливають на її ціну? 

36. Які екологічні обмеження можуть стримувати видобуток ВВ в цілих регіонах? 

37. Дайте оцінку ролі акваторій в прирості ресурсів нафти і газу. 

38. Охарактеризуйте світові суперцентри нафтогазонакопичення в межах акваторій. 

39. Охарактеризуйте політико-економічні чинники, які впливають на рівень видобутку 
нафти і газу в країнах-експортерах нафти і газу. 

40. Стан геологічного вивчення, геологічні проблеми оцінки продуктивних горизонтів і 
перспективних об’єктів, ресурсна база ВВ і напрямки геологорозвідувальних робіт у 
Західному НГР України. 

41. Стан геологічного вивчення, геологічні проблеми оцінки продуктивних горизонтів і 
перспективних об’єктів, ресурсна база ВВ і напрямки геологорозвідувальних робіт у 
Східному НГР України. 

42. Стан геологічного вивчення, геологічні проблеми оцінки продуктивних горизонтів і 
перспективних об’єктів, ресурсна база ВВ і напрямки геологорозвідувальних робіт у 
Південному НГР України. 

43. Назвіть основні перспективні напрями нафтогазопошукових робіт у Східному НГ 
регіоні. 

44. Назвіть основні перспективні напрями нафтогазопошукових робіт у Західному НГ 
регіоні. 

45. Назвіть основні перспективні напрями нафтогазопошукових робіт у Південному НГ 
регіоні. 
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46. Охарактеризуйте стан нафтогазовидобувної промисловості України в цілому і по 
окремих регіонах. 

47. Шляхи підвищення ефективності  пошуків вуглеводневої сировини в Україні.  

48. Тенденції освоєння  ресурсної бази ВВ сировини в Україні. 

49. Охарактеризуйте нетрадиційні пастки ВВ. 

50. Поклади ВВ  в породах кристалічного фундаменту. 

51. Родовище «Білий Тигр». 

 

 

 
 

 

 


