
 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 

Інститут нафтогазової інженерії 
  

Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ  

 

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                    вченою радою ІФНТУНГ 

                                    прот. №  _____від «___»____2020 р.      

                                     Голова вченої ради  ІФНТУНГ                                               

                                                 _________Крижанівський Є.І. 

                                                 «____»____________2020 р. 

 

 

  

  

 

 

Концептуальні підходи до проблем оцінювання пропускної  

здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України  
(назва навчальної дисципліни) 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА   

 

 

Третій рівень (доктор філософії)  
(рівень вищої освіти) 

       

     галузь знань                         18  Виробництво та технології 
         (шифр і назва ) 

 

     спеціальність                       185 Нафтогазова інженерія та технології   
            (шифр і назва) 

 

    освітньо-наукова програма   Нафтогазова інженерія та технології 
                                                                                             (назва) 

 

     статус дисципліни                                  обов’язкова 
                                                                    обов’язкова /вибіркова  

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2020 

 

 



 2 

        Робоча програма дисципліни «Концептуальні підходи до проблем оцінювання пропускної  

здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України» для аспірантів, що навчаються 

за освітньо-науковою  програмою доктора філософії за спеціальністю «Нафтогазова інженерія 

та технології».  
 

Розробники:  

професор кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ   

д.т.н., професор                 ___________В. Я.  Грудз 

 

професор кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ   

д.т.н., професор                 ___________М. Д.  Середюк  

 
   

 
 
 
 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ   

Протокол від  « 31  » серпня 2020 року №  1. 

В.о. завідувачки  кафедри  газонафтопроводів та газонафтосховищ  
 
к.т.н., доцент                        _________      О. Т. Чернова     
 
 
 

Узгоджено: 
 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури, к.т.н., доцент______________В. Р. Процюк        
                         

 
Гарант ОНП «Нафтогазова інженерія та технології», д.т.н., проф.  _________І. І. Чудик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

        Ресурс годин на вивчення дисципліни «Концептуальні підходи до проблем оцінювання 

пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України» згідно з чинним 

РНП,  розподіл по семестрах і видах навчальної роботи характеризує таблиця 1.  

 

                           Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни  

                 «Концептуальні підходи до проблем оцінювання пропускної здатності та розвитку  

                                            газонафтотранспортної системи України»  
 
 
 
Найменування показників  

Всього 
семестр 3 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   5 5 

Кількість модулів 2 2 

Загальний обсяг часу, год 150 150 

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 48 16 

лекційні заняття 24 8 

семінарські заняття - - 

практичні заняття  24 8 

лабораторні заняття - - 

Самостійна робота, год, у т.ч. 102 134 

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

24 12 

опрацювання матеріалу, вине-

сеного на самостійне  вивчення 

24 68 

Підготовка до практичних за-

нять, контролю знань 

24 24 

Підготовка до екзамену 30 30 

Форма семестрового контролю  Екзамен 

 

       

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

        Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетентностей щодо встановлення 

фактичної пропускної здатності газонафтотранспортної  системи України та перспектив її пода-

льшого розвитку та модернізації. 

        У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен демонструвати такі програмні ре-

зультати навчання через знання, уміння та навички: 

       ПРН10 - пояснювати загальну структуру, взаємозв’язок окремих елементів системи забез-

печення України вуглеводневими енергоносіями та перспективи їх розвитку; 

      ПРН13 - застосовувати сучасні математичні методи для аналізу та удосконалення технологі-

чних процесів транспортування та зберігання нафти і газу; 

       ПРН14 -демонструвати навички використання сучасного програмного забезпечення для 

моделювання процесів  транспортування та зберігання нафти і газу;  

      ПРН15 - демонструвати володіння сучасними  методами технічної діагностики; навички їх 

застосування з метою комплексного оцінювання стану технологічного обладнання, при експлу-

атації систем транспортування та зберігання нафти і газу; 

      ПРН16 - демонструвати приклади усестороннього аналізу режимів експлуатації нафтогазо-

вого об’єкта, навички вибору оптимальних їх параметрів. 
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       ПРН17 - демонструвати навички оцінювання ефективності використання інноваційних наф-

тогазових   у конкретних умовах проектування та експлуатації нафтогазового об’єкта.  

       Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компе-

тентностей, передбачених освітньо-науковою програмою: 

       ФК1 - глибоке розуміння загальної структури, взаємозв’язку окремих елементів  та перспе-

ктив розвитку системи забезпечення України вуглеводневими енергоносіями; 

       ФК4 - здатність використовувати сучасні математичні методи для комплексного аналізу те-

хнологічних процесів буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і 

газу; 

      ФК5  - застосовувати сучасне програмне забезпечення для моделювання технологічних про-

цесів буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. 

      ФК6 - здатність використовувати сучасні методи технічної діагностики для комплексної 

оцінки стану технологічного обладнання при бурінні свердловин, систем видобування, транс-

портування та зберігання нафти і газу; 

      ФК7 - здатність усесторонньо аналізувати режими експлуатації нафтогазового об’єкта, ви-

конувати оптимізацію параметрів нафтогазового об’єкта з метою усунення існуючих проблем 

та підвищення ефективності його експлуатації; 

      ФК8 - здатність удосконалювати відомі способи, впроваджувати новітні технологічні проце-

си, здійснювати науковий аналіз і висновки з перспектив створення, розвитку і вдосконалення 

технологій  буріння, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу, а також прово-

дити  технологічне і техніко-економічне оцінювання ефективності  використання інноваційних 

нафтогазових технологій і технічних засобів.  

  

 

 3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять  дисципліни «Концептуальні підходи до проблем 

оцінювання пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України»   харак-

теризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових моду-

лів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

Обсяг 

годин 

Література 

М 1 Концептуальні підходи до проблем 

оцінювання пропускної здатності 

та розвитку газонафтотранспорт-

ної системи України 

24  

ЗМ1 Концептуальні підходи до проблем 

розвитку газонафтотранспортної 

системи України 

12  

Т 1.1 

 

 

 

Характеристика сучасного стану 

газо- та нафтопереробної промис-

ловості України. Негативні тенден-

ції у газонафтопереробній промисло-

вості України. Аналіз стану забезпе-

чення України основним асортимен-

том нафтопродуктів та газом. 

2 1 

https://menr.gov.ua/news/34635.html 

https://menr.gov.ua/news/34635.html
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Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових моду-

лів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

Обсяг 

годин 

Література 

Т1.3 Шляхи вирішення проблеми забез-

печення України нафтопродукта-

ми. Очікувані результати реалізації 

концепції розвитку газо- і нафтопе-

реробної галузі України. Характерис-

тика нових проектних потужностей. 

Очікуваний стан і прирощення поту-

жностей до 2025 р. 

2 https://menr.gov.ua/news/34635.ht

ml 

Т 1.5 Характеристика сучасного стану 

нафтотранспортної системи Украї-

ни. Основні технічні характеристики 

магістральних нафтопроводів Украї-

ни. Динаміка зміни завантаження на-

фтопроводів за останні роки. 

2 1,2,8 

https://menr.gov.ua/news/34635.html 

Т 1.6  Концептуальні підходи до питань 

розвитку нафтотранспортної сис-

теми України. Характеристика су-

часного стану нафтотранспортної си-

стеми України. Варіанти диверсифі-

кації шляхів постачання нафти для 

внутрішніх споживачів. Перспективи 

використання магістральних нафтоп-

роводів України для транзиту нафти.   

2 1,2,8 
https://menr.gov.ua/news/34635.html 

Т 1.7  Характеристика сучасного стану 

газотранспортної системи України. 

Основні технічні характеристики ма-

гістральних газопроводів України. 

Динаміка зміни завантаження газоп-

роводів  за останні роки. 

2 8, 17, 20,23,24 

Т 1.8  Концептуальні підходи до питань 

розвитку газотранспортної системи 

України. Характеристика сучасного 

стану газотранспортної системи Ук-

раїни. Варіанти диверсифікації шля-

хів постачання газу для внутрішніх 

споживачів. Перспективи викорис-

тання магістральних газопроводів 

України для транзиту газу.   

2 8, 17, 20,22,23,25 

ЗМ2 Концептуальні підходи до питань 

оцінювання пропускної здатності 

та енергоефективності експлуата-

ції магістральних газонафтопрово-

дів  

12  

Т 2.1 

 

 

Сучасні методи оцінювання пропу-

скної здатності магістральних на-

фтопроводів. Теоретичні засади гід-

родинаміки, що описують рух нафти 

у магістральних нафтопроводах. Ха-

2  

 

 

 

1, 2, 3, 5 

https://menr.gov.ua/news/34635.html
https://menr.gov.ua/news/34635.html
https://menr.gov.ua/news/34635.html
https://menr.gov.ua/news/34635.html
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Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових моду-

лів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

Обсяг 

годин 

Література 

рактеристика чинників, що вплива-

ють на пропускну здатність нафтоп-

роводу. Методи визначення пропуск-

ної здатності складних нафтотранс-

портних систем. 

Т 2.2 Сучасні методи оптимізації режи-

мів експлуатації   магістральних 

нафтопроводів.  

Критерії оптимізації і сфери їх засто-

сування. Методи оптимізації режимів 

експлуатації магістральних нафтоп-

роводів за критерієм мінімальних 

енерговитрат.  

2 6,15 

Т 2.3 Сучасні методи оцінювання пропу-

скної здатності магістральних га-

зопроводів. Теоретичні засади газо-

вої динаміки, що описують рух газу у 

магістральних газопроводах. Харак-

теристика чинників, що впливають 

на пропускну здатність газопроводу. 

Методи визначення пропускної здат-

ності складних газотранспортних си-

стем. 

2 17, 18, 19,22,23,32 

Т2.4 Сучасні методи оптимізації режи-

мів експлуатації   магістральних 

газопроводів.  

Критерії оптимізації і сфери їх засто-

сування. Методи оптимізації режимів 

експлуатації магістральних газопро-

водів за критерієм мінімальних енер-

говитрат.  

2 20, 21,22,23,29,30,35 

Т2.5 Підземні сховища газу як елемент   

газотранспортної системи. Актив-

ний і буферний газ, оптимальне спів-

відношення між ними. Продуктив-

ність сховища і дебіт свердловин   

Режими компресорного закачування 

газу. Енергоефективність. 

2 23,32 

Т2.6 Оптимізація режимів газотранспо-

ртної системи в комплексі з ПСГ. 

Концепції вирівнювання нерівномір-

ності газоспоживання. Математична 

модель ГТС в комплексі з ПСГ. 

Принцип реверсно/аверсного перека-

чування газу. Надійність газозабез-

печення споживачів. 

2 23,33 

            Всього: Модуль 1 – змістових модулів -2. 

          3.2 Теми практичних занять 
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        Теми практичних занять з дисципліни «Концептуальні підходи до проблем оцінювання 

 пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України» наведено  

у таблиці 3. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  практичних  занять  

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів 

(ЗМ), тем практичних занять (П) 

Обсяг 

годин 

Література 

М 1 Концептуальні підходи до проблем 

оцінювання пропускної здатності та 

розвитку газонафтотранспортної сис-

теми України 

24  

ЗМ1 Концептуальні підходи до проблем 

розвитку газонафтотранспортної сис-

теми України 

8  

П 1.1 

 

 

Концептуальні підходи до питань ро-

звитку нафтотранспортної системи 

України. Розрахунок варіантів дивер-

сифікації шляхів постачання нафти для 

внутрішніх споживачів та можливостей 

транзиту нафти.   

2 https://menr.gov.ua/news/34635.html 

П1.2 Концептуальні підходи до питань ро-

звитку газотранспортної системи Ук-

раїни. Розрахунок варіантів диверсифі-

кації шляхів постачання газу для внут-

рішніх споживачів. Оцінювання варіан-

тів використання магістральних газоп-

роводів України для транзиту газу.   

2 https://menr.gov.ua/news/34635.html 

П1.3 Динаміка зміни завантаження газопро-

водів. Прогнозні розрахунки режимів 

роботи ГТС в умовах неповного заван-

таження. Енергоефективність. Оптимі-

зація. 

2 22,23,25 

П1.4 Розрахунки варіантів диверсифікації 

шляхів постачання газу. Реверс-

но/аверсні режими роботи ГТС. 

2 24,38 

ЗМ2 Концептуальні підходи до питань 

оцінювання пропускної здатності та 

енергоефективності експлуатації ма-

гістральних газонафтопроводів 

16  

П2.1 Формування вихідних даних та визна-

чення пропускної здатності та енергое-

фективності конкретного магістрально-

го нафтопроводу. Аналіз результатів 

обчислень 

4 4, 5, 6 

Пакет стандартизованих програм 

П2.2 Застосування стандартизованих та ори-

гінальних програм для оптимізації ре-

жимів експлуатації магістральних наф-

топроводів за критерієм мінімальних 

4 15, 4-6 

Пакет стандартизованих програм 

https://menr.gov.ua/news/34635.html
https://menr.gov.ua/news/34635.html
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Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів 

(ЗМ), тем практичних занять (П) 

Обсяг 

годин 

Література 

енерговитрат 

П2.3 Формування вихідних даних та визна-

чення пропускної здатності та енергое-

фективності конкретного магістрально-

го газопроводу. Аналіз результатів об-

числень 

4 17-19,22-25 

Пакет стандартизованих програм 

П2.4 Застосування стандартизованих та ори-

гінальних програм для оптимізації ре-

жимів експлуатації магістральних газо-

проводів за критерієм мінімальних ене-

рговитрат. 

4 20,23,29,30 

Пакет стандартизованих програм 

П2.5 Прогнозування  закачування та відбору 

газу з ПСГ. Режими роботи компресор-

ної станції. Оптимізація за критерієм 

мінімуму енерговитрат. 

4 23,32 

Пакет стандартизованих програм 

 Оптимізація режимів роботи ГТС в 

комплексі з ПСГ. Прогнозування ревер-

сно/аверс них режимів. Оцінка надійно-

сті. 

4 23,27,33 

Пакет стандартизованих програм 

 

 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виноситься  

на самостійне вивчення (СВ)  

Обсяг 

годин 

Література 

М 1 Концептуальні підходи до проблем оціню-

вання пропускної здатності та розвитку 

газонафтотранспортної системи України 

24  

СВ1 Урахування характеристик насосного та ком-

пресорного обладнання на пропускну здат-

ність та енергоефективність магістральних 

нафтопроводів і газопроводів 

4 4,14,23,25 

СВ1 Урахування особливостей профілю траси на  

пропускну здатність і енергоефективність 

експлуатації нафтопроводу    

4 7,22,24 

 Урахування фізико-хімічних властивостей 

вуглеводнів на пропускну здатність газонаф-

топроводів 

4 5,7 

СВ2 Розрахунок режимів експлуатації магістраль-

них газонафтопроводів з урахуванням впливу 

перехідних процесів 

3 9,10,11,12,26 
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Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виноситься  

на самостійне вивчення (СВ)  

Обсяг 

годин 

Література 

СВ3 Дослідження динамічних навантажень в роз-

рахунках надземних ділянок газопроводів 

3 49,51 

СВ4 Підвищення ефективності технічного обслу-

говування магістральних газопроводів 

3 

 

24,26 

СВ5 Проблеми захисту внутрішньої порожнини 

газопроводів від корозії 

3 36,50 
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49. Грудз В.Я. Оцінка динамічних навантажень в розрахунках надземних ділянок газо-
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тації газовидобувної системи на завершальній стадії експлуатації родовищ: матеріали 

Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти становлення». №29. Тернопіль. 2018. С. 86-90. 

51. Грудз В.Я., Марущенко В.В., Братах М.І., Савчук М.Т., Філіпчук О.О. Питання експлуа-

тації газовидобувної системи на завершальній стадії експлуатації родовищ: матеріали 
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4.3 Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

        https://menr.gov.ua/news/34635.html Проект концепції розвитку газо- та нафтопереробної 

промисловості України до 2025 р. 

           Електронний курс «Проектування та експлуатація насосних станцій»  для дистанційної 

форми навчання.  Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ,  2017 ( автор Середюк М.Д.)  

         Інші електронні ресурси за темою дисципліни, які здобувач має знайти і вивчити само-

стійно. 

    

 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

        Оцінювання знань здобувачів проводиться за результатами  двох модульних контролів 

(змістові модулі ЗМ1 і ЗМ2)  та результатами виконання аудиторних контрольних робіт на 

практичних заняттях. Схему нарахування балів при  оцінюванні знань здобувачів з дисципліни 

наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань здобувачів   

з дисципліни «Концептуальні підходи до проблем оцінювання пропускної здатності та розвитку 

газонафтотранспортної системи України» 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння змістового модуля ЗМ1  40 

Контроль засвоєння змістового модуля ЗМ2  40 

Контроль виконання розрахунків на практичних заняттях 20 

      Усього 100 

 

         Оцінювання знань здобувача на екзамені з дисципліни здійснюється відповідно до чинної 

шкали оцінювання, що наведена нижче. 

 

https://menr.gov.ua/news/34635.html


 13 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового проек-

ту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно    

82-89 В 
добре  

 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

 

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисци-

пліни 

 


