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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів» 

Код: В1.8 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова  

Кількість встановлених кредитів: 4 

Курс: 4-й 

Семестр вивчення: 7-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 120 

Викладачі: 

 Коровяка Євгеній Анатолійович – доцент, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри транспортних систем і технологій; 

 Дмитрук Олена Олександрівна – асистент кафедри транспортних систем і 

технологій. 

 

Результати навчання. Вміти визначати екологічні ризики видобування 

нетрадиційних вуглеводнів і розробляти заходи щодо недопущення та мінімізації 

негативних наслідків. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – залікова робота, захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування у студентів теоретичних і 

прикладних знань та умінь з визначення, оцінки та мінімізації небезпечних 

екологічних факторів, що виникають на різних етапах розробки запасів 

нетрадиційних вуглеводневих енергоносіїв. 
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів» 
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 Лекції  

34 60 

1 1 Стан і перспективи видобутку нафти та газу з 

нетрадиційних джерел 

Загальна характеристика нетрадиційних типів вуглеводнів. 

Потенціал видобутку нафти та газу з нетрадиційних 

джерел 

2 

2 2 Можливості видобутку нафти з нетрадиційних джерел 

Основні види «нетрадиційної» нафти. Нафтоносні піски. 

Нафтові сланці. Сценарій видобутку нетрадиційної нафти. 

Перспективи видобутку нетрадиційної нафти в Україні 
2 

3 3 Можливості видобутку нетрадиційних видів газу 

Основні види нетрадиційного газу. Сланцевий газ. Газ 

ущільнених колекторів. Метан вугільних родовищ. Газ 

метан із газогідратів 

2 

4 4 Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів 

Технології видобутку сланцевого газу та нафти. Технологія 

розкриття та видобування метану вугільних родовищ 
2 

5 

6 

5 Метан газовугільних родовищ 

Основні поняття та визначення. Походження метану 

вугленосних товщ. Сучасний стан освоєння вугільного 

газу в Україні 

4 

7 Контрольні заходи 2 

8 6 Газ ущільнених порід 

Загальна характеристика газових покладів ущільнених 

порід. Видобування щільного газу. Запаси та видобуток 

щільного газу у світі 

2 

9 7 Біогаз  

Біогаз як альтернативний вид джерела енергії. Світовий 

досвід видобування біогазу. Перспективи видобутку 

біогазу в Україні. Технології видобутку біогазу 

2 

10 8 Сланцева нафта  

Загальна характеристика видобування сланцевої нафти. 

Передумови та успіхи використання нафтогазоносних 

сланців для отримання нафти. Технології видобутку 

сланцевої нафти  

2 

11 9 Газогідрати 

Технології виявлення покладів газогідратів. Перспективи 

видобутку газогідратів в Україні 
2 

12 10 Екологічні проблеми видобутку нетрадиційних 

вуглеводнів 

Раціональне використання земель, вод, надр в районах 

видобутку нетрадиційних вуглеводнів. Запобігання 

2 
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забрудненню поверхневих і підземних вод, атмосферного 

повітря, збереження лісових масивів, заказників, 

охоронних зон під час видобутку енергоносіїв із 

нетрадиційних джерел 

13 Контрольні заходи 2 

  Практичні заняття  

34 60 

1 

2 

1. Геолого-економічна оцінка нетрадиційних ресурсів 

вуглеводнів 
4 

3 

4 

2. Методика кількісної оцінки ресурсів сланцевого газу 
4 

5 

6 

3. Методика кількісної оцінки ресурсів газу в ущільнених 

алевро-піщаних породах 
4 

7 Контрольні заходи 2 

8 4. Методика кількісної оцінки ресурсів метану вугільних 

пластів 
2 

9 

10 

5. Оцінка ресурсів вугільного газу 
4 

11 

12 

6. Визначення технологічних параметрів біогазових 

установок 4 

13 Контрольні заходи 2   

Контроль 

підсумковий,  

2 чверть – залік 

Разом 52 68 120 

Лекції 26 34 60 

Практичні заняття 26 34 60 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання на базі лабораторій кафедри транспортних 

систем і технологій (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовується лабораторне, комп’ютерне та мультимедійне обладнання 

кафедри транспортних систем і технологій. Дистанційна платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- знати стан і перспективи видобутку нафти та газу з нетрадиційних джерел; 

- знати технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів; 

- знати сучасний стан освоєння вугільного, сланцевого газу та перспективи 

видобутку біогазу і газогідратів в Україні; 

- знати переваги та ризики видобутку енергоносіїв з нетрадиційних джерел; 

- визначати екологічні проблеми та наслідки видобутку нетрадиційних 

вуглеводнів; 
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- вміти застосовувати технології захисту навколишнього середовища на 

різних етапах розробки запасів нетрадиційних вуглеводневих енергоносіїв. 

 

Література для вивчення дисципліни. 

 
1. Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2. Сучасні проблеми державної політики у сфері видобутку нетрадиційних 

вуглеводнів в Україні [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Г.Л. Рябцева і С.В. Санєгіна. – 

К.: Псіхєя, 2013. – 240 с. 

3. Рябцев Г.Л. Нетрадиционные углеводороды: настоящее и будущее [Текст]: 

монография / Г.Л. Рябцев, С.В. Сапегин, М.И. Кривогуз. – К.: Психея, 2014. – 

351 с. 

4. Коцкулич Я.С. Буріння нафтових та газових свердловин / Я.С. Коцкулич, 

Я.М. Кочкодан. – Коломия: Вік, 1999. – 504 с. 

5. Нафта і газ України: Монографія / Заг. ред. І.О. Артемчука. – Київ: Наукова 

думка, 1997. – 382 с. 

6. Довідник працівника газотранспортного підприємства / В.В. Розгонюк, 

А.А. Руднік, В.М. Коломєєв та ін. – Київ: Росток, 2001. – 1092 с. 

7. Довідник з нафтогазової справи / Заг. ред. B.C. Бойка, Р.М. Кондрата, 

Р.С. Яремійчука. – Київ: Львів, 1996. – 620 с. 

8. Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, 

газу та твердих корисних копалин: підручник. – Кондор, 2006 р. – 376 с. 

9. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія. у 8 кн. Кн. 8. 

Теоретичне обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів 

України / В.А. Михайлов та ін.; Нац. акціонерна компанія «Нафтогаз України» та 

ін. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 280 с.  

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/mono_USHU/8_Thejretical_Substantiations.pdf 

10. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія. У 8 кн. Кн. 1. 

Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми / Куровець І.М. та ін.; Нац. 

акціонерна компанія «Нафтогаз України» та ін. − К.: Ніка-Центр, 2014. – 208 с. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/mono_USHU/1_Problem_Review.pdf 

11. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження 

Правил розробки нафтових і газових родовищ» від 15.03.2017.  № 118.  
 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/mono_USHU/8_Thejretical_Substantiations.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/mono_USHU/1_Problem_Review.pdf
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Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – залік у письмовій формі. 

 

Питання до заліку. 
Приклади питань до заліку. 

1. Охарактеризуйте нетрадиційні типи вуглеводнів. 

2. Потенціал видобутку нафти та газу з нетрадиційних джерел 

3. Стан і перспективи видобутку нафти та газу з нетрадиційних джерел. 

4. Основні види «нетрадиційної» нафти. 

5. Наведіть характеристику нафтоносних пісків. 

6. Наведіть характеристику нафтових сланців. 

7. Наведіть технологію видобутку нетрадиційної нафти. 

8. Розкрийте перспективи видобутку нетрадиційної нафти в Україні. 

9. Основні види нетрадиційного газу. 

10. Сланцевий газ. 

11. Газ ущільнених колекторів. 

12. Метан вугільних родовищ. 

13. Газ метан із газогідратів. 

14. Технології видобутку сланцевого газу та нафти.  

15. Метан газовугільних родовищ. 

16. Сучасний стан освоєння вугільного газу в Україні. 

17. Загальна характеристика газових покладів ущільнених порід.  

18. Видобування щільного газу. Запаси та видобуток щільного газу у світі. 

19. Біогаз як альтернативний вид джерела енергії.  

20. Світовий досвід видобування біогазу.  

21. Перспективи видобутку біогазу в Україні.  

22. Технології видобутку біогазу. 

23. Технологія розкриття та видобування метану вугільних родовищ. 

24. Технології виявлення покладів газогідратів.  

25. Перспективи видобутку газогідратів в Україні. 

26. Способи запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод, 

атмосферного повітря під час видобутку енергоносіїв із нетрадиційних джерел. 


