
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Нафта і газ сланцевих порід, ущільнених колекторів, метан вугільних басейнів 
 
Викладач-лектор: проф. Михайлов В.А. (електронна пошта – vladvam@gmail.com), проф. 
Карпенко О.М. (електронна пошта – karpenko.geol@gmail.com) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні-лютому за допомогою електронних засобів (web-ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. 

Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. В визначений 

лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 

за кожною з тем в режимі on-line за допомогою Skype (web-ресурсу Google Class або за 

допомогою пошти). Після кожної теми студент має виконати завдання отримане від 

викладача згідно графіку, яке буде доступне на web-ресурсі Google Class. Завдання буде 

представляти собою невелике практичне завдання (запрограмувати завдання надане 

викладачем) та одне теоретичне питання в рамках теми для вивчення. Для підтвердження 

виконання завдання студенти мають додатково надіслати відповіді лектору проф. Карпенку 
О.М. на електронну пошту karpenko.geol@gmail.com не пізніше визначеного графіком 

терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не 

зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно представити робочий програмний 

код та відповісти на теоретичне питання. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у 

нього є час до 28 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не 

зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання 

відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 

теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 8 балів. 

Вона включає в себе 2 теоретичних питання (4 бали кожне) з проблематики, винесеної 

на самостійну роботу. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 

 повнота розкриття питання     3 бали; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на другому занятті з курсу у березні 2018 р. Її 

тривалість – 1 академічна година.  
 

Тема для самостійного навчання: 
1. Тема 4. Метан газовугільних родовищ (14 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 

Тема 4. Метан газовугільних родовищ. 

1.  24.01.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів та завдання №1 за темою 4 
2.  25.01.2018 – 26.01.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 4 
3.  29.01.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 4 
4.  30.01.2018, 12:00 - 

02.02.2018, 12:00 - 
Виконання студентом завдання за темою 4 

5.  05.02.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 4 
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6.  06.01.2018, 12:00 - 
09.02.2018, 12:00 - 

Виконання студентом завдання за темою 4 

7.  12.02.2018, 12:00 – 
13.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором теоретичного завдання № 1 студентів за 
темою 4. Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

8.  14.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів та завдання №2 за темою 4 
9.  15.02.2018 – 16.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 4 
10.  19.02.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 4 
11.  20.02.2018, 12:00 - 

22.02.2018, 12:00 - 
Виконання студентом завдання за темою 4 

12.  23.02.2018, 12:00-14.00 Консультація лектором студентів за темою 4 
13.  26.02.2018, 12:00 - 

27.02.2018, 12:00 - 
Виконання студентом завдання за темою 4 

14.  28.02.2018, 12:00 –  Перевірка лектором теоретичного завдання № 2 студентів за 
темою 4. Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 

Тема 4. Метан газовугільних родовищ. 

Україна має великі запаси вугілля. Кам’яне вугілля зосереджене в Донецькому і Львівсько-

Волинському басейнах, буре – в Дніпровському басейні і значно менше – у ДДЗ, на 

Придністровській, Прикарпатській та Закарпатській вугленосних площах. Вугілля в Україні – 

єдина енергетична сировина, запасів якої потенційно достатньо для забезпечення 

енергетичної безпеки держави. У структурі світових запасів органічного палива на вугілля 

припадає 67 %, нафту – 18 % і на природний газ – 15 %, а в Україні ці показники становлять 

відповідно 95,4, 2,0 і 2,6 %. 

В Україні метан міститься у вугільних пластах кам'яновугільного віку Донецького і 

Львівсько-Волинського басейнів. Метан вугільних родовищ з одного боку є вибухо- і 

викидонебезпечною речовиною і заважає видобутку вугілля, а з іншого – цінною корисною 

копалиною. Метан є основним компонентом газів вугільних родовищ Донбасу. Газоносність 

вугільних товщ залежить від геологічної  обстановки, стану порової системи вугілля, його 

вологості, сорбційних властивостей, температури та тиску у вугільних пластах, кількості та 

складу первинно генерованих вугіллям газів. Одним з важливих критеріїв визначення 

перспектив газоносності є газогенераційний потенціал вугленосних формацій, який залежить 

від загальної вугленосності товщі та регіонального метаморфізму. 

 Завдання № 1 для засвоєння за темою 4: 
1. Загальні відомості про викопне вугілля. 

2. Донецький вугільний басейн. 
3. Львівсько-Волинський вугільний басейн 

Джерела для засвоєння теми 4: 
1. Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины / Анциферов А.В. , Голубев 

А.А. , Канин В.А. и др. – Донецк: Вебер, 2009. – Т. 1:  

2. Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины / Анциферов А. В. , 

Голубев А. А. , Канин В. А. и др. – Донецк: Вебер, 2010. – Т. ІІ: Углегазовые и газовые 

месторождения Северо-Восточного Донбасса, окраин Большого Донбасса, ДДв и 

Львовско-Волынского бассейна. – 478 с. 

3. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Глубинное строение и 

геотектоническое развитие / Гавриш В.К, Забелло Г.Д., Рябчун Л.И. и др. – К.: Наук. 

думка, 1989. – 208 с.  

Завдання № 2 для засвоєння за темою 4: 
1. Дніпровський буровугільний басейн  

2. Вугленосність інших районів України  

3. Ресурси метану вугленосних басейнів України 

Джерела для засвоєння теми 4: 



1. Горючі корисні копалини України: Підручник / Михайлов В.А., Курило М.В., 

Омельченко В.Г. та ін. – К.: „КНТ”, 2009. – 376 с.  

2. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. VII. Метан вугільних родовищ, 

газогідідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита / Михайлов 

В.А., Зейкан О.Ю., Коваль А.М. та ін. – К.: Ніка-центр, 2013. – 368 с.  

3. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. VIII. Теоретичне обгрунтування ресурсів 

нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / Михайлов В.А., Вакарчук С.Г., 

Зейкан О.Ю., Касянчук С.В., Куровець І.М., Вижва С.А., Загнітко В.М., Коваль А.М., 

Крупський Ю.З., Гладун В.В., Чепіль П.М.  – К.: Ніка-центр, 2014. – 268 с. 
 

 
 

Для студентів 
 

галузь знань   Природничі науки 
спеціальність    103 Науки про Землю 
освітній рівень   Магістр 
освітня програма   Геологія, Геологія нафти і газу 
спеціалізація    
курс     І 
семестр    2 
вид дисципліни   Обов'язкова 
 

Група «Геологія»: 

1 Ємець Марина Анатоліївна 

2 Замковська Анна Юріївна 

3 Кузьменко Роман Анатолійович 

4 Нестерук Роман Миколайович 

5 Поліщук Андрій Володимирович 

6 Поляковська Катерина Юріївна 

7 Редько Віталій Ігорович 

8 Свитка Ольга Сергіївна 

9 Токарчук Дмитро Олександрович 

10 Чепілко Кирило Валерійович 

 

Група «Геологія нафти і газу»: 

 

1 Лопушанська Ірина Миколаївна 

2 Соляник Артур Дмитрович 

3 Демченко Микола Андрійович 

4 Трутень Дмитро Вікторович 

5 Пєшков Микита Петрович 

6 Буднік Іван Валетинович 

7 Рудник Богдан Олександрович 

8 Самойленко Юлія Петрівна 

9 Мельник Максим Сергійович 

 

 



Група «Геологія нафти і газу» (іноземні студенти): 

 

1 Ібрагімов Камран Галемдар огли 

2 Білхасан Хамзах Саліх Ельсунусі 

3 Діаелдін Хассан Салем Халіфа 

4 Гусейнов Аріф Рафаіл огли (Гусенов Ариф Рафаил оглы) 

5 Еюбов Сабір Мустафа огли (Эюбов Сабир Мустофа оглы) 

 


