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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Хімія вуглеводневих енергоносіїв» складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

магістр  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності (напряму) 102 Хімія  

спеціалізації Екогеохімія нафти та газу 
 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є хімічна природа вуглеводневої 

сировини природного газу та нафти, хімічний склад і будова молекул вихідних сполук та 
продуктів їх переробки у нафтогазовій галузі, методи якісного та кількісного аналізу, 
хімічні процеси, пов’язані з виділенням, переробкою та визначенням якості вуглеводневих 
енергоносіїв. 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Формування знань щодо хімічної природи вуглеводневі енергоносіїв - газу та нафти, 

класифікації основних видів вуглеводневої сировини, окремих класів органічних сполук, 
що входять до складу нафти і газу (насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводнів, 
нафтенів, оксиген-, нітроген-, сульфурвмістних сполук та ін.) та їх хімічних 
взаємоперетворень. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Формування уявлень про хімічні засади процесів первинної та деструктивної 

переробки нафти, загальні схеми використання природного газу, газів крекінгу та ін. в 
синтезі основних продуктів нафтохімії, хімічний склад, властивості та основні напрямки 
практичного застосування вуглеводневих енергоносіїв. 

 1.3. Кількість кредитів - 6 

1.4. Загальна кількість годин - 180 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
5-й -й 

Семестр 
10-й -й 

Лекції 
 32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
16 год.  год. 

Лабораторні заняття 
32 год.  год. 

Самостійна робота 
100 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
0 год. 



1.6. Заплановані результати навчання 
Студенти мають досягти таких результатів навчання: володіти комплексом знань 

щодо хімічного складу вуглеводневої сировини, знати фізико-хімічні основи процесів 
первинної та глибокої хімічної переробки нафти та газу, знаннями та практичними 
навичками у аналізі хімічного складу та якості вуглеводневої сировини та продуктів її 
переробки. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Тема 1. Загальні відомості про вуглеводневі енергоносії. Розділення компонентів 
нафти та газу. 

Походження нафти та газу. Класифікація вуглеводневих енергоносіїв. Природний 
та попутний газ. Газоконденсат. Нафта та її компоненти. Методи розділення вуглеводнів 
нафти і газу: перегонка та ректифікація, кристалізація, адсорбція та дифузійно-
контрольоване розділення, хімічні методи розділення. 

 Тема 2. Хімічний склад вуглеводневої сировини і продуктів її перероблення. 

Елементний аналіз вуглеводневої сировини. Хроматографічні методи у хімії 
вуглеводневих енергоносіїв. Методи оптичної спектроскопії: електронна абсорбційна, 
флуоресцентна та коливальна спектроскопія. Мас-спектрометрія. Магнітно-резонансні 
методи – ядерний магнітний резонанс (ЯМР) та електронний парамагнітний резонанс 
(ЕПР). 

 Тема 3. Аліфатичні вуглеводні нафти та газу. 

 Загальні відомості про алкани як клас органічних сполук. Основи хімічної 
номенклатури. Алкани нафти та газу. Хімічна реакційна здатність алканів. 

 Тема 4. Ненасічені та аліциклічні вуглеводні нафти та газу. 

Ненасичені вуглеводні нафти – алкени, алкіни, поліени. Будова молекул, 
структурна та геометрична ізомерія. Реакційна здатність ненасичених вуглеводнів: реакції 
приєднання, окиснення, полімеризації. Нафтенові вуглеводні нафти. Номенклатура та 
будова їх молекул. Окиснення циклоалканів, каталітичні перетворення, інші хімічні 
реакції. 

 Тема 5. Ароматичні вуглеводні нафти та газу. 

Загальні відомості про арени як клас органічних сполук. Класифікація та 
номенклатура ароматичних вуглеводнів. Реакційна здатність: реакція електрофільного 
заміщення в ароматичному ряду. Ароматичні моно- та поліциклічні сполуки нафти. 
Основні напрямки промислової хімічної переробки ароматичної сировини нафти. 

 Тема 6. Фізико-хімічні засади промислової переробки нафти та газу. 

Переробка газу і газового конденсату. Первинна переробка нафти. Термічні 
процеси промислової нафтохімії і продукти, що отримані за їх допомогою. Каталітичні 
процеси нафтопереробки і продукти, що отримані за їх допомогою. Розділення і очищення 
продуктів хімічної переробки нафти і газу. Склад і споживчі властивості основних видів 
продуктів переробки природної вуглеводневої сировини. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 
 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 

Назви розділів і тем 
усього  

л п лаб. інд. с.р. 
усього  

л п лаб. інд. с.р. 
Тема 1. Загальні 
відомості про 
вуглеводневі 
енергоносії. 
Розділення 
компонентів нафти 
та газу. 

20 4 2 4  10       

Тема 2. Хімічний 
склад вуглеводневої 
сировини і 
продуктів її 
перероблення.  

48 8 2 4  34       

Тема 3. Аліфатичні 
вуглеводні нафти та 
газу. 

27 4 3 6  14       

Тема 4. Ненасічені 
та аліциклічні 
вуглеводні нафти та 
газу.  

29 6 3 6  14       

Тема 5. Ароматичні 
вуглеводні нафти та 
газу. 

27 4 3 6  14       

Тема 6. Фізико-
хімічні засади 
промислової 
переробки нафти та 
газу. 

29 6 3 6  14       

 Усього 
годин  

180 32 16 32  100       

 
4. Теми лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 Первинна перегонка нафти 4 

2 
Визначення основних фізико-хімічних характеристик вуглеводневої 
сировини і продуктів її промислової переробки: щільності, в’язкості, 
показника заломлення, середньої молекулярної маси 

4 

3 
Кількісне визначення вологості сирої нафти та комерційно доступних 
нафтопродуктів методом азеотропної розгонки з насадкою Дина-
Штарка 

2 

4 
Кількісне визначення олефинів у нафтопродуктах методом йодних 
чисел 

2 

5 Визначення кислотного числа нафтопродукту 2 
6 Визначення октанового числа бензинів 1 

 



Продовження таблиці 

7 
Визначення температури сполоху вуглеводневих палив у відкритому 
та закритому тиглях 

4 

8 Газова хроматографія в аналізі складу і якості побутового газу 3 
9 Газова хроматографія в аналізі складу і якості моторних палив 3 

10 
Тонкошарова хроматографія в аналізі складу і якості побутового 
моторних палив 

1 

11 
Методи коливальної спектроскопії в аналізі вуглеводневої сировини і 
продуктів її переробки 

2 

12 
Методи електронної абсорбційної спектроскопії в аналізі 
вуглеводневої сировини і продуктів її переробки 

2 

13 
Методи флуоресцентної спектроскопії в аналізі вуглеводневої 
сировини і продуктів її переробки 

2 

Разом  32 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 
Загальні відомості про вуглеводневі енергоносії. Розділення 
компонентів нафти та газу. 

10 

2 Хімічний склад вуглеводневої сировини і продуктів її переробки. 15 
3 Аліфатичні вуглеводні нафти та газу. 15 
4 Ненасічені та аліциклічні вуглеводні нафти та газу. 15 
5 Ароматичні вуглеводні нафти та газу. 15 
6 Фізико-хімічні засади промислової переробки нафти та газу. 30 
 Разом  100 

 
6. Індивідуальні завдання 

Не заплановані. 

7. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять. Форми 
проведення поточного контролю – усне опитування, перевірка звітів виконання 
лабораторних робіт, тестові самостійні роботи. 

Підсумковий контроль – іспит диференційований, проводиться у письмовій формі. 
Виконання лабораторних, контрольних робіт та виступів на практичних заняттях 

оцінюються в балах, які потім додаються і переводяться в оцінку за національною та 
міжнародною системами відповідно до критеріїв, прийнятих в університеті.                                                                       

 
8. Схема нарахування балів 
  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 
завадання 

Разом Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
5 15 10 10 10 10 

60 40 100 

Мінімальна позитивна оцінка на екзамені – 10 балів. 



Шкала оцінювання 
 

Оцінка Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

 
 

зараховано 

1-49 незадовільно не зараховано 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Богомолов А.И., Гайле А.А., Громова В.В. и др. Химия нефти и газа. (Под ред. В.А. 
Проскурякова, А.Е. Драбкина). СПб: Химия, 1995.- 448 с. 

2. Лефлер У.Л. Переработка нефти. - М.: ЗАО „Олімп-Бизнес”, 2004. – 224 с. 
3. Бардик Д.Л. Нефтехимия. – Олімп-Бизнес.,2001. – 416 с. 
4. Эрих В.Н., Расина М.Г., Рудин М.Г. Химия и технология нефти и газа. Л.: Химия, 

1985. 408 с. 
5. Петров А.А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984.- 264 с. 
 

Допоміжна література 
1. Справочник нефтепереработчика. (Под ред. Г.А. Ластовкина, Е.Д. Радченко, М.Г. 
Рудина).- Л.: Химия, 1986.- 649 с. 

2. Справочник нефтехимика (Под ред. С.К. Огородникова) Т.2.- Л.: Химия, 1978.- 592 с. 
3. Matar S., Hatch L.F. Chemistry of petrochemical processes. Houston: Gulf Publishing 

Company, 2000.- 392 p. 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Нефть_и_газ 
 
 


