геологія і геохімія
горючих копалин

№ 3 (180)
2019

ЗМІСТ
Геологія горючих копалин
Павлюк Мирослав, Шлапінський Володимир, Медведєв
Альберт, Різун Богдан, Тернавський Мирослав. Проблемні аспекти
формування Українського сегменту Карпат................................................
Хоха Юрій, Любчак Олександр, Яковенко Мирослава. Термодинаміка трансформації керогену ІІ типу...................................................
Лукінов В’ячеслав, Безручко Костянтин, Матрофайло
Михайло, Кузнецова Любов. До питання прогнозу викидонебезпечності вугільних пластів Львівсько-Волинського басейну.........................
Побережський Андрій, Бучинська Ірина, Шевчук Олена,
Мукан Тарас. Гірничовидобувний комплекс Львівсько-Волинського
вугільного басейну та його вплив на екосистему регіону.........................
Приходько Олександр, Грицик Ігор, Куровець Ігор, Мельничук Світлана. Вертикальна термобарична зональність покладів
вуглеводнів Східного нафтогазоносного регіону України........................
Бартащук Олексій. Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької
западини. Стаття 1. Тектоніка зони зчленування з Донецькою складчастою спорудою................................................................................................

5
25
41
52
60
76

Гідрогеологія
Колодій Іванна, Медвідь Галина. Прогнозна оцінка нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримського
прогину (за газогідрогеохімічними показниками).....................................

90

У наукових колах
Наумко Ігор, Побережський Андрій. Проблеми і перспективи залучення інвестицій у надрокористування в Україні на Шостій
міжнародній науково-практичній конференції........................................... 100

Визначні дати
Павлюк Мирослав, Маєвський Борис, Куровець Сергій.
Кафедрі геології та розвідки нафтових і газових родовищ – 75 років.... 104

УДК 551.243.55(477.8)

Мирослав Павлюк, Володимир Шлапінський,
Альберт Медведєв, Богдан Різун, Мирослав Тернавський
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua
Проблемні аспекти формування
Українського сегменту Карпат
У статті обґрунтовується модель формування складчасто-покривно-блокової споруди Карпат у часовому інтервалі, що охоплює пізньогерцинські та альпійські події.
Здебільшого це стосується Зовнішних Карпат, але в загальних рисах охарактеризована вся Карпатська дуга. Дається критична оцінка застосування таких термінів, як
«терейни», «акреційна призма», «сутура», «субдукція» та Закарпатський глибинний
розлом (ЗГР). Показано, що формування Карпат проходило в декілька етапів під дією
різноспрямованих, переважно горизонтальних, рухів, у результаті чого відбувалася
деструкція раніше сформованої герцинської континентальної кори, закладення геосинклінальних трогів, формування і подальші перетворення основи флішових Карпат, її колізії з євразійською континентальною окраїною, підсування останньої під
флішові комплекси. Після завершення цих процесів мали місце головно вертикальні
рухи, які остаточно сформували структуру Карпат як складчасто-покривно-блокову.
Унаслідок останніх подій (пліоцен–плейстоцен) відбувся диференційований розвиток інтенсивної тріщинуватості, з припливом вуглеводнів і заповненням ними сформованих на той час пасток.
Ключові слова: формування Карпат, терейни, акреційна призма, Закарпатський
розлом, крокодилова тектоніка, Зовнішні Карпати, складчасто-покривно-блокова
структура.
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ТЕРМОДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ КЕРОГЕНУ ІІ ТИПУ
Розглянуто погляди на хімічну будову керогену ІІ типу та проведено оцінку
змін його структури при проходженні через стадії катагенезу від незрілого до постзрілого. Наведено структурні моделі керогену ІІ типу на різних стадіях катагенезу:
як одержані емпіричним шляхом після вивчення структури фізико-хімічними методами, так і за результатами моделювання методами молекулярної динаміки. Методами рівноважної термодинаміки розрахований склад системи кероген–гази для ділянок земної кори в діапазоні 1–20 км із тепловим потоком від 40 до 100 мВт/м2.
Показано, що концепція «метаново-графітної смерті», яка має місце в стані термодинамічної рівноваги при перетворенні органічної речовини, є помилковою. Встановлено характер змін концентрацій вуглеводневих газів у рівновазі з керогеном
ІІ типу, що свідчить про наявність «нафтового вікна» у слабкопрогрітих зонах у межах
глибин 2–4 км.
Ключові слова: кероген ІІ типу, катагенез, «нафтове вікно», рівноважна термодинаміка, формалізм Джейнса.
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ДО ПИТАННЯ ПРОГНОЗУ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ
ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Проведено аналіз досвіду робіт з прогнозування та попередження викидонебезпечності вугільних пластів Донецького та Львівсько-Волинського вугільних басейнів. Окремі вугільні пласти, які відпрацьовуються у Львівсько-Волинському вугільному басейні, на сучасних глибинах розробки, за даними геологорозвідувальних робіт належать до загрозливих через раптові викиди вугілля та газу. Проте викиди, на
сучасних глибинах ведення робіт (від 300 до 600 м), у Львівсько-Волинському вугільному басейні до сьогодні не зафіксовані. Метою досліджень було визначення глибини можливого виникнення раптових викидів вугілля та газу в басейні з урахуванням
особливостей його геологічної будови.
Наведено порівняльну оцінку можливої глибини прояву викидонебезпечності
вугільних пластів Львівсько-Волинського вугільного басейну, яка виконана за нормативною методикою і розрахована за формулами, отриманими за результатами статистичного аналізу фактичного положення мінімальної глибини викидів вугілля
та газу на шахтах Донбасу. Відсутність раптових викидів вугілля та газу на шахтах
Львівсько-Волинського басейну пояснюється особливостями геологічної будови, головними з яких є наявність потужної товщі покривних відкладів та значно більша
глибина зони метанових газів. Для шахти «Степова» ДП «Львіввугілля», яка зараз
відпрацьовує вугільні пласти на глибинах до 600 м, викидонебезпечна ситуація, за
виконаними розрахунками, прогнозується на глибинах понад 700 м.
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ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙ КОМПЛЕКС
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОСИСТЕМУ РЕГІОНУ
Розглянуто вплив експлуатації і ліквідації вугільних шахт гірничовидобувного
комплексу Львівсько-Волинського вугільного басейну на екосистему регіону. Проаналізовано основні екологічні проблеми території. Встановлено, що підвищене техногенне забруднення Червоноградського геолого-промислового району спричинене
попаданням високозабруднених дренажних вод із териконів шахт та породних відвалів Червоноградської Центральної збагачувальної фабрики в ґрунти, поверхневі,
ґрунтові та підземні води. Негативний вплив териконів зумовлюється високим рівнем тектонічної порушеності і тріщинуватості корінних порід, рівнинним характером місцевості.
Визначено вплив техногенних об’єктів на якість атмосферного повітря. Проаналізовані кількості викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення для м. Червонограда і Сокальського району, за даними Головного управління статистики у Львівській області.
Щоб попередити подальше погіршення екологічного стану, рекомендуємо
проводити формування плоских териконів, їхню рекультивацію та озеленення з
обов’язковим покриттям поверхні шаром нейтральних порід, дотримання заходів
із запобігання горінню териконів. Із метою стабілізації ситуації та запобігання забрудненню ґрунтів, поверхневих та підземних вод слід створити постійну мережу
спостережень за станом геологічного середовища, здійснювати системний геологоекологічний моніторинг.
Ключові слова: Львівсько-Волинський басейн, гірничовидобувний комплекс,
терикони, ґрунти, підземні води, атмосфера.
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ВЕРТИКАЛЬНА ТЕРМОБАРИЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ
ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ
СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Для прогнозної оцінки перспективних пошуково-розвідувальних територій,
а також роздільного прогнозування окремих продуктивних горизонтів пошуковорозвідувальних площ на нафту та газ необхідно встановлення закономірностей у розміщенні вже розвіданих покладів вуглеводнів з урахуванням структурно-тектонічної
будови, літолого-стратиграфічних особливостей, гідрогеологічних та геотермобаричних умов нафтогазоносного регіону. Взаємозв’язок геотермобаричних параметрів з
фазовим станом вуглеводнів у вертикальному розрізі має слугувати важливим фактором для розв’язання поставленої задачі.
У межах Східного нафтогазоносного регіону України встановлена просторова
зональність у розміщенні газових, нафтових і газоконденсатних покладів. У цілому
розподіл температур і тисків на різних глибинах, середніх геотермічних градієнтів,
градієнтів однойменних літолого-стратиграфічних горизонтів (витриманих як по
площі, так і за потужністю) тісно пов’язані з глибинною геологічною будовою досліджуваного регіону і підтверджують уявлення про роль тектонічних, літологостратиграфічних та гідрогеологічних чинників на формування теплового режиму
осадових басейнів.
Розроблено вертикальну зональність розміщення покладів вуглеводнів нафтогазоносних горизонтів за геотермобаричними параметрами північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини та 8 з 15 районів Східного нафтогазоносного
регіону, а саме: Монастирищенсько-Софіївського і Талалаївсько-Рибальського нафтогазоносних, Глинсько-Солохівського газонафтоносного, Рябухинсько-ПівнічноГолубівського і Машівсько-Шебелинського газоносних, Руденківсько-Пролетарського
нафтогазоносного, Красноріцького газоносного районів, а також нафтогазоносного
району північного борту.
Виявлені закономірності розподілу пластових температур, тисків, геотермічного і термобаричного коефіцієнтів з урахуванням особливостей тектонічної будови
Дніпровсько-Донецького грабена дозволяють більш обґрунтовано вирішувати теоретичні проблеми, пов’язані з міграцією вуглеводнів, формуванням та збереженням
покладів, що дасть можливість ефективніше вести пошуки нових родовищ на великих глибинах у межах досліджуваної території.
Ключові слова: термобаричні параметри, початкові пластові температури, початкові пластові тиски, термобаричний коефіцієнт, гідростатичний тиск, коефіцієнт гідростатичності, продуктивний горизонт, нафтогазоносний комплекс, фазовий стан вуглеводнів, пошуково-розвідувальні роботи; нафтові, газові, газоконденсатні поклади.
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КОЛІЗІЙНІ ДЕФОРМАЦІЇ
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
Стаття 1. Тектоніка зони зчленування
з Донецькою складчастою спорудою
Стаття є першою частиною трилогії, присвяченої дослідженням тектонічної
інверсії Дніпровсько-Донецької западини. Вивчався структурно-тектонічний каркас
та тектонічний стиль колізійних деформацій південно-східної частини рифтогенної
структури. Аналітичну базу досліджень склали нові матеріали геологічного картування зони зчленування западини з Донецькою складчастою спорудою.
Із використанням польових визначень напрямків тектонічних рухів по розломах
проводився тектоно-фізичний аналіз різновікових систем тектонітів. Встановлено,
що структурні деформації чохла контролювалися решітками тектонітів герцинської,
ларамійської та аттичної фаз тектогенезу регіонально усталеної північної, північнозахідної та північно-східної орієнтації напрямків рухів. Спільно вони контролюють
покривно-насувні та лінійні складчасті структурні форми, що утворюють ЗахідноДонецьку покривно-складчасту область. Структурно-тектонічний каркас області складають динамічно спряжені решітки трьох генерацій тектонітів, ешелоновані куліси

лінійних підкидо-складок, пластини-покриви поперечного витискання осадових геомас від осьової до бортових зон та складчасті покриви поздовжнього насування геомас з боку Донбасу.
Через насування неодноразово деформованих, зім’ятих у складки геомас осадових порід з південного сходу на слабко дислоковані синеклізні відклади сформовано клиноформний сегмент тектонічного насування. Він є головним структурним
елементом, що визначає тектонічний стиль зони зчленування. Його північний фланг
формують лінійні зони відкритих палеозойських структур донецького типу – ТорськоДробишівська, Північно-Донецька, Матросько-Тошківська, південний – ПетрівськоНовотроїцька антикліналі. Центральну складчасту зону складають Велико-Комишуваська, Новотроїцька, Дружківсько-Костянтинівська та Головна антикліналі. Вона
розділяє Західно-Донецьку тектонічну область на два тектонічні райони за тектонічним стилем та інтенсивністю деформацій осадової товщі. Північну частину обіймає
Лугансько-Комишуваський район кулісно-ешелонованої лінійної складчастості насування, а південну – Кальміус-Торецький район лускатих тектонічних покривів.
На підставі структурного аналізу даних геокартування вперше доведено, що колізійними деформаціями вщент зруйновано рифтогенну структуру південно-східної
частини Дніпровсько-Донецької западини.
Ключові слова: решітка тектонітів, покриви насування, підкидо- складчастість,
сегмент насування, покривно-складчаста область.
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ПРОГНОЗНА ОЦІНКА НАФТОГАЗОНОСНОСТІ
НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ
КАРКІНІТСЬКО-ПІВНІЧНОКРИМСЬКОГО ПРОГИНУ
(за газогідрогеохімічними показниками)
Встановлено регіональні особливості поширення та механізми формування хімічного складу пластових вод нижньокрейдового комплексу Каркінітсько-Північнокримського прогину.
Підземні води суходолу переважно хлоридно-кальцієвого або гідрокарбонатнонатрієвого типу, натомість серед вод акваторії трапляються всі типи. Тісні зв’язки
між компонентами хімічного складу та невисока статистика коливань значень вмісту
макро- і мікроелементів при незначних коефіцієнтах варіації у водах нижньокрейдового водоносного комплексу шельфу та площ Тарханкутського півострова можуть
свідчити про схожі умови їхнього формування. Пластові води шельфу, незважаючи
на великі глибини залягання водоносного комплексу, мають високу сульфатність.
Одночасно відбувається зменшення ступеня метаморфізації і збільшення Cl/Br до
понад 1 000, що зумовлено пониженим вмістом Брому. Вочевидь, це є наслідком відтискання міцно зв’язаних вод на пізніх стадіях дегідратації глинистих порід або ж
палеоінфільтрації в нижньокрейдовому водоносному комплексі.
Газонасиченість вод докрейдових відкладів на Голицинській площі вища, аніж
у межах Тарханкутського півострова на площах Мєловій, Октябрській, Березівській
та Західнооктябрській, що дозволило прогнозувати перспективність нижньокрейдових відкладів акваторії Каркінітсько-Північнокримського прогину.
Ключові слова: Каркінітсько-Північнокримський прогин, нижньокрейдовий водоносний комплекс, гідрогеохімічні умови, седиментогенні води, водорозчинені гази.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
У НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
НА ШОСТІЙ МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
Чергова Шоста міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», яку організувала Державна комісія України
з запасів корисних копалин (ДКЗ України) за підтримки Державної служби геології
та надр України відбулася в м. Трускавець Львівської області в готельно-курортному
комплексі «RIXOS-PRYKARPATTYA» 7–11 жовтня 2019 року. Попередні п’ять міжнародних науково-практичних конференцій з анонсованої тематики «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», проведених упродовж 2014–2018 рр.,
отримали позитивні відгуки і значне зацікавлення фахівців провідних державних та
приватних компаній геологічної, гірничо- та нафтогазовидобувних галузей, надрокористувачів, міжнародних представників.
Мета конференції – підвищення ролі надрокористування в Україні, розвиток міжнародного співробітництва з питань надрокористування, вирішення питань залучення інвестицій в мінерально-сировинний комплекс, обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр; обговорення актуальних проблем геологічної галузі
й надрокористування; проблеми нарощення мінерально-сировинної бази України,
визначення нових напрямів наукових досліджень.
Організаційний комітет конференції склали Г. І. Рудько (голова), К. Д. Бабов,
М. А. Богдасаров, О. М. Ковалко, Роберт Дж. Оберст, І. П. Гафич, С. В. Гошовський,
П. Ф. Гожик, Я. Я. Климович, М. М. Павлунь, О. В. Плотніков, Стівен Болдуін,
М. А. Фірман, П. М. Калашник, Н. І. Смоляр (члени), Г. Р. Бала та О. В. Гоцинець
(секретарі).
Відкрив конференцію 8 жовтня 2019 р. голова ДКЗ України, професор Г. І. Рудько,
який кваліфіковано головував на усіх її засіданнях.

Учасників вітали: М. А. Богдасаров, О. М. Ковалко, П. М. Калашник, О. П. Петровський, заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту, М. А. Фірман.
Усього в роботі конференції взяло участь понад 300 учасників, з них понад
30 докторів і 50 кандидатів наук, – спеціалістів з провідних наукових установ, закладів вищої освіти та виробничих організацій, фахівців провідних державних і приватних видобувних та сервізних компаній геологічної, гірничо- і нафтовидобувної
галузей, представників органів місцевого самоврядування, надрокористувачів України (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Одеса, Полтава, Суми, Ужгород, Харків,
Хмельницький, Черкаси, Кривий Ріг, Бахмут, Моршин, Стрий, Трускавець та ін.),
а також Білорусі (Мінськ, Брест) й Угорщини (Будапешт).
Програмою передбачалося виголошення 16 пленарних (на одному засіданні) і
96 секційних (на засіданнях дев’яти секцій) доповідей.
На пленарному засіданні 8 жовтня було заслухано 6 вітальних виступів та 10 проблемних доповідей.
Численні наукові доповіді, об’єднані і згруповані за основними тематичними
напрямами конференції, були представлені 8–10 жовтня на секційних засіданнях,
зокрема: на секції 1 «Реформування сфери використання надр: прозорість, відкритість, доступність» – 3 доповіді, секції 2 «Управління ресурсами корисних копалин
для сталого розвитку» – 12 доповідей, секції 3 «Інвестиційний потенціал мінеральносировинної бази України» – 10 доповідей, секції 4 «Методика і практика геологоекономічної оцінки родовищ корисних копалин» – 19 доповідей, секції 5 «Енергетична незалежність. України. Нарощування енергетичного потенціалу держави» –
20 доповідей, секції 6 «Екологічні питання у зв’язку з розробкою родовищ корисних
копалин» – 16 доповідей, секції 7 «Використання підземних вод. Переоцінка запасів та
ресурсів підземних вод» – 6 доповідей, секції 8 «Відновлювальні джерела енергії: стан
та перспективи» – 6 доповідей, секції 9 «Медико-геологічні проблеми» – 4 доповіді.
До початку конференції було видано збірник наукових праць «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування»: матеріали Шостої міжнародної науковопрактичної конференції (7–11 жовтня 2019 р., м. Трускавець): у 2 т. / Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К. : ДКЗ, 2019. – Т. 1. – 467 с. –
Т. 2. – 394 с.
Активну участь в роботі конференції взяли працівники ІГГГК НАН України
шляхом безпосередніх виступів та опублікування статей у збірнику наукових праць
на відповідних секціях за такими назвами:
– «Літогеохімічні особливості відкладів верхньостебницької підсвіти в зоні переходу до соленосних відкладів» (О. М. Черемісська, Ю. В. Черемісський, М. Д. Петруняк, Г. М. Петруняк);
– «Моделювання порової мережі для прогнозування проникності порід-колекторів вуглеводнів з використанням методу мультиточкової статистики» (І. М. Куровець, А. І. Шира, В. В. Куровець, Ю. А. Шпот, З. І. Кучер);
– «Гідродинамічні закономірності формування та збереження газових покладів на прикладі Волино-Подільської нафтогазоносної області» (В. Ю. Гарасимчук,
І. В. Колодій, М. В. Кость);
– «Особливості формування нафтогазопроявів Карпатського нафтогазоносного
регіону» (М. І. Павлюк, В. Є. Шлапінський, О. З. Савчак);
– «Термобаричні умови формування вуглеводневих систем Внутрішньої зони
Передкарпатського прогину» (І. В. Колодій, Ю. І. Петраш);
– «Перспективи відкриття родовищ зі значними запасами вуглеводнів на території України» (Я. Г. Лазарук);
– «Сапропелітове вугілля заходу України як потенційне джерело енергетичної
та хімічної сировини» (М. І. Павлюк, Д. В. Брик, Ю. В. Хоха, М. Б. Яковенко);

– «Нові перспективи нафтогазовидобування в палеоценових відкладах Скибової зони Українських Карпат» (Г. Я. Гавришків, Н. Я. Радковець);
– «Особливості морфології вугільного пласта n9 Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну» (М. М. Матрофайло);
– «До перспектив нафтогазоносності відкладів еоцену Бориславсько-Покутської
зони Передкарпатського прогину» (Ю. П. Гаєвська, К. Г. Григорчук);
– «Застосування палеогідрогеологічних методів досліджень для обґрунтування
нових критеріїв пошуків на прикладі Заходу України» (Г. Б. Медвідь, А. В. Побережський, О. В. Телегуз);
– «Уточнення моделі Південнобориславської структури за даними стратиграфічних досліджень» (С. Р. Гнилко, М. Й. Кулянда, Я. Г. Лазарук, О. Д. Лемішко, Р. П. Марченко, Л. П. Братусь);
– «Закономірності поширення вуглеводневих газів вугленосної товщі ЛьвівськоВолинського басейну» (І. В. Бучинська);
– «Особливості тектоніки і перспективні нафтогазоносні комплекси ВолиноПоділля» (Г. Б. Гривняк);
– «Геохімічні дослідження осадових відкладів евапоритових басейнів в контексті локального прогнозу нафтогазових покладіві (А. Р. Галамай, Д. В. Сидор,
С. В. Максимук);
– «Мінералофлюїдологія і прогнозування вуглеводненасиченості надр»
(І. М. Наумко);
– «Методологія системної оцінки та газогеохімічний прогноз перспектив нафтогазоносності для підвищення ефективності пошуково-розвідувального процесу»
(Д. І. Анонський, А. В. Ярема, Т. В. Здерка, О. Є. Лозинський, С. С. Куровець,
І. М. Куровець);
– «Вплив розвитку нафтової промисловості на екологію Передкарпаття (кінець ХІХ – початок ХХ століття» (М. В. Семенюк);
– «Мінеральна вода з Івашківців – невикористана цілюща сила Карпатських
надр» (В. Є Шлапінський, Є. І. Кондратюк, А. П. Медведєв, М. М. Тернавський).
У прийнятій ухвалі конференції 10 жовтня 2019 року наголошено, що ефективне освоєння ресурсної бази України можливе лише на основі правильної оцінки
її поточного стану, на підставі чого сформульовано низку рекомендацій Кабінетові
Міністрів України і Державній службі геології та охорони надр України, конкретних
пропозицій уповноваженому Президента України з земельних питань, державним
органам управління, підприємствам, що виконують роботи з геологічного вивчення корисних копалин. У підсумку, відзначаючи актуальність, своєчасність, наукове і
практичне значення, а також високий рівень організації поточної конференції, вважати за доцільне щорічне проведення конференцій з розгляду проблем залучення
інвестицій у надрокористування.
Отож, до зустрічі у 2020 році!
Доктор геологічних наук Ігор Наумко
кандидат геолого-мінералогічних наук Андрій Побережський

Кафедрі геології та розвідки
нафтових і газових родовищ – 75 років
Освіта незалежної України 2018 р. відсвяткувала 120 років із початку організованої підготовки фахівців вищої кваліфікації нафтогазового комплексу. Цьому ювілею
передувала своя історія, коли на певному етапі зароджувалася нафтогазова освіта на
українських землях.
У Східній Галичині наприкінці XIX ст. нафтова індустрія розвивалася дуже
бурхливо, адже наш край забезпечував нафтою всю Європу. Назріла гостра потреба
підготовки кваліфікованих спеціалістів нафтового промислу. На нафтовому конгресі
в Перемишлі (1882) з ініціативи референта гірничого округу Леона Сирочинського
було прийнято постанову про швидке запровадження у Львівській політехнічній школі викладання нафтової геології, вертництва та переробки нафти.
Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ (ГРН) була започаткована 1945 р. як структурний підрозділ нафтового факультету Львівського політехнічного інституту (нині – Національний університет «Львівська політехніка») на підставі наказу Всесоюзного комітету у справах Вищої школи № 480 від 02.10.1944 р.
1963 р. кафедра переведена до Івано-Франківська у складі нафтового факультету філії Львівського політехнічного інституту. Сьогодні функціонує у складі навчальнонаукового Інституту природничих наук і туризму Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу.
Кафедра ГРН формувалася як базова структурна одиниця закладу вищої освіти
з метою проведення освітньої та наукової діяльності для підготовки фахівців нафтогазогеологічної і споріднених спеціальностей.
Завдяки зусиллям багатьох поколінь науковців, кафедра досягла визнання школи геологів-нафтовиків не тільки серед вітчизняних, але й світових учених. Значна
роль у цьому процесі належить керівникам кафедри, які наполегливо працювали над
вивченням та дослідженням нафтогазоносності надр України, любили свою справу,
віддавали кафедрі велику частку свого життя та зуміли правильно організувати роботу від часу заснування до сьогодні.
Першим завідувачем кафедри ГРН був всесвітньовідомий академік В. Б. Порфир’єв, а потім професор О. М. Снарський (1953–1964), професор І. М. Кухтін
(1964–1967), доцент Л. Г. Карєтніков (1967–1970), доцент В. М. Філатов (1970–1979),
професор О. М. Адаменко (1980–1984), професор О. О. Орлов (1985–1996), професор Б. Й. Маєвський (1996–2014), доцент С. С. Куровець (2014–2019). Нині кафедру
очолює доцент Т. В. Здерка.
Свій вклад у розвиток кафедри ГРН у різні роки внесли академік Академії наук
України Г. Н. Доленко, член-кореспонденти Академії наук України М. Р. Ладиженський і П. Ф. Шпак, професори Г. Ю. Бойко, В. Г. Осадчий, Е. Б. Чекалюк, Н. Н. Гунька, М. І. Євдощук та інші відомі вчені.
Функціональна діяльність кафедри ГРН полягає в проведенні освітньої, методичної та науково-дослідної роботи у сфері нафтогазової геології.
Сьогодні фахівців готують за трьома ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Навчальний процес на кафедрі організовано так, щоб випускники були готові до самостійної відповідальної роботи відразу після закінчення
університету. Такий рівень підготовки забезпечено введенням у навчальний план
підготовки бакалаврів і магістрів курсових проєктів та дипломних робіт, у яких студенти розробляють актуальні питання нафтогазової геології з використанням сучасних комп’ютерних засобів
Незважаючи на вагомі досягнення кафедра ГРН не зупиняє своєї натхненної
праці, а постійно вдосконалюється, намагається впроваджувати новітні методи нафто-

газогеологічних досліджень, тісно співпрацює із недавно створеними спорідненими
кафедрами інших вишів України.
Відповідно до покладених завдань, кафедра ГРН проводить фундаментальні та
прикладні наукові дослідження, пов’язані з розробленням та впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуку, розвідки та розробки
нафтових і газових родовищ. На кафедрі сформовано низку наукових напрямів, окремі
з яких переросли в наукові школи. Одну з них очолює професор Б. Й. Маєвський, що
вивчає вплив геодинамічних процесів на формування і нафтогазоносність осадових
басейнів, у тому числі глибокозанурених горизонтів окремих регіонів України.
За 75 років свого існування кафедра ГРН підготувала близько 4000 фахівцівгеологів, які успішно працювали та сьогодні працюють на виробництві, у науководослідних організаціях і вищих навчальних закладах. Із випускників кафедри близько
50 чоловік стали докторами наук, членами-кореспондентами та академіками НАН
України та Білорусії. Серед них П. Ф. Шпак, Ю. М. Сеньковський, В. І. Кітик, В. А. Лапуть, М. І. Євдощук, М. І. Іванюта, Г. Ю. Бойко, В. В. Колодій, В. О. Краюшкін,
М. І. Галабуда, Р. Ф. Гімер, Н. Н. Гунька, М. Р. Ковальчук, Ю. З. Крупський, Р. М. Новосилецький, О. О. Орлов, Я. М. Семчук, О. С. Ступка, В. М. Світлицький, І. В. Височанський, В. В. Гладун, В. О. Федишин, С. В. Ткачишин, Я. Г. Лазарук та інші.
Можна впевнено констатувати, що жодне родовище нафти чи газу за останні
70 років не було відкрито без участі випускників кафедри. На їхньому рахунку сотні
відкритих та розвіданих родовищ, зокрема унікальне за запасами Шебелинське, великі – Долинське, Західнохрестищенське, Єфремівське, Яблунівське, Битків-Бабченське
та багато інших. Окрім України, випускники кафедри успішно працюють за її межами.
Викладацький склад поступово омолоджується завдяки підготовці науковців
із кращих випускників рідної кафедри. Молоді науковці – доктори геологічних наук:
С. С. Куровець став проректором з науково-педагогічної роботи університету, В. Р. Хомин – завідувачем кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології, а доктор
геолого-мінералогічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки Б. Й. Маєвський та відомий науковець, один з найкращих знавців
геології та нафтогазоносності Українських Карпат, Л. С. Мончак стали науковими
консультантами кафедри.
Результати наукових розробок учених кафедри успішно використовуються в
нафтогазовій промисловості України. Кафедра розвиває наукові, навчально-методичні
та ділові міжнародні зв’язки із навчальними закладами, науково-дослідними і виробничими організаціями зарубіжних країн – Франції, Польщі, Білорусі.
Сьогодні, як ніколи, нафтогазова галузь визначає стан енергетики, економіки,
безпеки та розвитку нашої держави. Це розуміють усі – і політики, і господарники,
і науковці, і пересічні громадяни. Кафедра ГРН є головною випускною кафедрою
України, що має право на підготовку фахівців за спеціальністю «Науки про Землю»
та спеціалізацією «Геологія нафти і газу». А майбутнє кафедри ми пов’язуємо з нинішніми студентами та аспірантами, що вже впевнено роблять самостійні кроки в
науці і, ми переконані, внесуть свою лепту у розвиток нафтової та газової промисловості нашої країни!
Академік НАН України Мирослав Павлюк,
доктор геолого-мінералогічних наук Борис Маєвський,
доктор геологічних наук Сергій Куровець

