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1 опис нАвчАльноi дисциплIни

Ресурс годин на вивчення дисциплiни <Проблемнi питання експлуатацii гЕlзових
та г€воконденсатних свердловин та пiдвищення ix продуктивностil> згiдно з чинним
РНП, розподiл по семестрах i видах навч€lльноi роботи для рiзних форм навчання
характеризуе таблиця 1.

Таблиця 1 - Розподiл годин, видiлених на вивчення дисциплiни <Проблемнi питан-
ня експлуатац11 га:}ових та газоконденсатних свердповин та пlдвищеннrl 1х продук_
тивност1)

Найменування показникiв

Всього

Розподiл по семест-
рах

Семестр 4

Щенна
форма

навчанЕя
(дФн)

Заочна
(дистан-
цiйна)
форма

навчання)
(зФн)

.Щенна

форма
навчання
(дФн)

Заочна
(дистан-

цiйна)
форма

навчання)
(зФн)

Кiлькiсть кредитiв ECTS aэ J J J
Кiлькiсть модулiв 1 1 1 1

Загальний обсяг часу, год 90 90 90 90
Аудиторнi заняття, год, у т.ч.: зб 8 зб 8

18 4 18 4
ceMiHapcbKi заняття
практичнi заняття 18 4 18 4

лабораторнi заняття
Самостiйна робота, год, у т.ч. 54 82 54 82
виконання курсового проекту

виконання контрольних
(розрахунково-графiчних) робiт

опрацювання матерiа.пу,
викладеного на лекцiях

15 20 15 20

опрацювання матерiалу, вине-
сеного на самостiйне вивчення

15 20 15 20

пiдготовка до практичних
занять та контрольних заходiв

10 20 10 20

пiдготовка звiтiв з лабораторних
робiт

пiдготовка до залiку l4 22 |4 22

Форма семестрового контропю з€u 1к залrк



2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАНIIЯ

Мета вивчення дисциплiни поJIягае в закрiпленнi, поглибленнi та узаг{шьнен-

Hi знань аспiрантiв в областi експлуатацii гzlзових та г€воконденсатних свердловин,

ознайомленнi з проблемними питаннями експлуатацii га:}ових свердловин i найно-

вiшими досягненнями cBiToBoT науки i технiки у цiй областi, набуггя навичок прове-

дення усестороннъого на науковiй ocHoBi аналiзу ефективностi експлуатацii сверд-

ловин, виrIвлення чинникiв негативного впливу на процеси видобуванIuI вуглеводнiв

та iх причин i розроблення IIових чи удосконаJIення вiдомих технологiй пiдвищення

ефективностi експrryатацii г€lзових свердловин.

Вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог до доктора фiлософii пiсля опануван-

ня дисциплiни аспiрант повинен демонструвати TaKi результати навчапня че-

рез знання, умiння та навички:

- демонструвати вмiння усесторонньо аналiзувати xapaкTepHi особливостi

геологiчноi будови продуктивних пластiв, фiзико-лiтологiчнi властивостi порiд-

колекторiв, фiзико-хiмiчнi властивостi пластових флюiдiв при змiнi термодинамiч-

них умов;

- демонструвати вмiння враховувати при г€lзодинамiчних розрахунках особ-

ливостi експлуатацii газових та газоконденсатних свердловин у рiзних гiрничо-

геологiчних умовах: багатопластовоi i макронеоднорiдноi будови продуктивних вiд-

кладiв, наявностi щiльних низькопроникних порiд-колекторiв, деформацii порiд-

колекторiв у процесi зниження пластового тиску, конденсацii з газу у пластi важких

вугJIеводнiв, утворення KoHyciB пiдошовноi води пiд вибоями свердловин на родо-

вищах з пiдошовною водою, застосуваннi рiзнопрофiльних свердловин (вертика.гtъ-

них, похило-скерованих i горизонтальних) при розробцi родовищ, погiршення стану

привибiйноi зони свердповин у процесi розробки родовищ, оброблення привибiйних

зон пласта для вiдновлення i збiльшення проникностi порiд, корозii обладнання, гiд-

ратоутворення i солевiдкпадень;

- застосовувати cylacHi MaTeMaTIпtHi методи для усестороннього комплекс-

ного аналiзу технологiчних процесiв видобування природного газу;



- застосовувати сrIасне процрамне забезпеченIuI для проектних та експлуа-

тацiйних розрахункiв технологiчних параметрiв експпуатацii газових свердловин;

- демонструвати вмiння усесторонньо анагliзувати технологiчнi режиМи еКСПЛУа-

тацii, проводити обrрунтований вибiр технологiчного обладнання, ВиКОНУВаТИ ОП-

тимiзацiю режиму експлуатацii газових свердповин;

демонструвати вмiння проектувати та застосовувати сучасш технолог11

пiдвищення продуктивностi газових та газоконденсатних свердповин, особливостi Тх

застосування В рiзних гiрничо-геологiчних умовах i на рiзних стадiях розробки ро-

довищ;

_ застосовувати ocHoBHi пiдходи до створення симуляцiйних моДелеЙ Г€tЗО-

вих i г€lзоконденсатних свердловин;

_ демонструвати знання i розумiння основних проблемних пиТанЬ в ОбЛаСТi

експлуатацii газових i газоконденсатних свердповин i можливi та перспективнi шJIя-

хи ix вирiшення.

На ocHoBi отриманих знань аспiрапт повинеп вмiти:

- критично оцiнювати поточний стан розробки родовища, встановлЮВаТИ

xapaкTepHi особливостi процесу розробки родовища i причини невiдповiдностi фаК-

тичних i проектних показникiв, виявляти чинники, якi негативно вплиВаЮТЬ На ПРО-

цес розробки родовища, та ik причини;

_ за промисловими даними про розробку родовища i результатами фiзичнОГО

i математичного моделювання оцiнювати режим родовищq початковi i залишКОВi

запаси вуглеводнiв, кiнцевi коефiцiенти газо-, нафто- i конденсатоВил)Л{енШI;

_ на ocHoBi аналiзу поточного стану розробки родовища розробки розробля-

ти рекомендацii щодо вдоскон€tлення iснуючоi системи розробки чи впровадження

новоi системи;

_ проводити фiзичне моделювання процесiв розробки родовищ природних

газiв;

- проводити математичне моделювання процесiв розробки родовищ природ_

них газiв з використанням сучасних лiцензованих комп'ютерних процрам;

_ з використанням фiзичного i математичного моделювання дослiджуваТи

вплив рiзних чинникiв на процеси г€lзонафтоконденсатовидобування i розробляти

|,



HoBi чи вдоскон€tлювати вiдомi технологii пiдвищення ефективностi розробКи Г€lЗО-

вих, газоконденсатних i нафтогазоконденсатних родовищ;

_ видiляти проблемнi питання в областi розробки родовищ природних газiв i

обrрунтовувати ефективнi напрямки ix вирiшеннrl.

Вивчення навчЕtльноi дисциплiни передбачае формування та роЗВИтоК У аСПi-

paHTiB компетентностей, передбачених освiтньою науковою ПрОгРаМОЮ:

компетентностi професiйноi та дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi:
_ здатнiсть усесторонньо характеризувати геологiчнi процеси та законОМiР-

HocTi формування гiрських порiд, у тому числi нафтогазових покладiв;

_ здатнiсть застосовувати знання з термодинамiки, гiдравлiки Та г€ВОВОi ДИ-

намiки дпя комплексного аналiзу процесiв руху нафти i газу в пластi, сверДлОВИНаХ,

rrромисJIових i магiстральних трубопроводах, газонафтосховищах;

- здатнiсть використовувати cylacнi математичнi методи для коМплеКСНОГО

аналiзу техноJIогiчних процесiв бурiння свердловин, видобуванняо транспортУВання

та зберiгання нафти i газу;

_ здатнiсть застосовувати су{асне програмне забезпечення дJIя проектних та

експлуатацiйних розрахункiв технологiчних параметрiв процесiв бурiння свердло-

вин, видобування, транспортування та зберiгання нафти i газу;

_ здатнiсть усесторонньо аналiзувати режими експлуатацii нафтогазового

об'екта, виконувати оптимiзацiю параметрiв нафтог€lзового об'екта з метою усУнен-

ня iснуючих проблем та пiдвищення ефективностi його експлуатацiI;

_ здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми, проводити технологiчне i тех-

нiко-економiчне оцiнювання ефективностi використання iнновацiйних нафтог€lзоВих

технологiй i технiчних засобiв;

_ компетентностi професiйцо-науковi для профiлiзацii <<Розробка Та еКС-

плуатацiя нафтових i газових родовищ>:

- здатнiсть аналiзувати режими експлуатацii нафтог€}зового об'екта, розробляти

та реалiзувати методи оптимiзацii режимiв експлуатацii нафтог€вового об'екта;

_ здатнiсть проводити науковий аналiз i робити висновки з перспектив створен-

ня розвитку i вдоскон€tпення технологiй розробки та експлуатацii нафтових i газових

свердJIовин;



- здатнiсть проектувати завершенi технiчнi системи розробки, видобування та

пiдготовки нафти i газу;

- здатнiсть демонструвати вмiння приймати технiчно та економiчно обrрунто-

BaHi рiшення на Bcix етапах розробпення прогресивних технологiй розробки, видо-

бування та пiдготовки нафти i газу.

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРАДИСЦИПЛIНИ

3.1 Тематичний план лекцiйних занять

Тематичний план лекцiйних занrIть з дисциплiни "Проблемнi питання експлуа-

тацii г€lзових та газоконденсатних свердловин та пiдвищеннrl iх продуктивностi" ха-

рактеризуе таблиця 2.

Табпиця 2 -Тематичний план лекцiйних занять

Шифр
Шифр модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ) i

тем (Т)

обсяг
годин

Лiтература

поряд_
ковий
номер

сторiнки
дФ зФ

м
Проблемнi питання експлуатацii газових
та газоконденсатних свердловин та пiд-
вищення ik продуктивностi.

18 4

зм1 HoBiTHi технологii експлуатацii газових та
газоконденсатних свердловин

6 1 2

4

201-23l
2L3-229

т 1.1

Особливостi експлуатацii газових та пвоко-
нденсатних свордловин в умовах обводнення

та корозii гi}зопромислового обладнання

J 0,3з

т |.2

Особливостi експлуатацii га:}ових та ftIзоко-

нденсатних свердловин в умовах пiскопроя-
вленнrI, солевiдкладеннrl та iнших ускJIад-
нюючих факторiв.

J 0,33

зм2

Сучаснi методи аналiзу та узагальнецЕя
промислових даних та результатiв дослi-
джепь газових i газоконденсатпих сверд-
ловин

4 1 2

4

238-298
92-133

т 2.|

Методи аналiзу та узагаJIьнення промисло-

вих даних експлуатацii газових та газокоЕ-

децсатних свердловин

2 0,5



Шифр
Шифр модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ) i

тем (Т)

обсяг
годин

Лiтература

поряд-
ковий
номер

сторiнки

дФ зФ

т 2.2

Сучаснi методи дослiдження газових i газо-

конденсатних свердловин та оброблення iх
результатiв.

2 0,5

змз
Моделювання процесiв експлуатацii газо-

вих i газоконденсатних свердловин

4 1 1 230-3б0

т 3.1
Методи моделювацня процесiв експлуатацii

газових i газоконденсатних свердловин.

2 0,5

т 3.2

Критерii подiбностi, що використовуються
при фiзичному моделюваннi та прикпади

фiзичного моделюванIuI експлуатацii газо-

вих i гt}зоконденсатних свердловин.

2 0,5

зм4
Математичне моделювання процесiв екс-

плуатацii газових та газоконденсатних
свердловин

4 1 1 361-480

т 4.1

Математичнi мgгоди моделювання процесiв

експлуатацii газових i газоконденсатних све-

рдловин.

1 0,25

т 4,2

OcHoBHi пiдходи до створення симуляцiйних

моделей гtвових i газоконденсатних сверд-

повин

1 0,z5

т 4.3

Використання програI\,1ного забезпечення

Schlumberger при моделюваннi процесiв експлу-

атацii гчlзових i газоконденсатних свердловин.

1 0,25

т 4.4

Використаrrня проrрап{ного забезпечення IPM
при моделюваннi процесiв експJryатацiТ газових i
газокоЕденсатних свердловиII.

1 0,25

Разом 18 4

Всього:

Модулiв -1, змiстових модулiв - 4.



, 3.2 Теми практичних занять

ТемИ практичних заIUIть з дисциплiни "Проблемнi питання експJryатацii газових

та газокОнденсатНих сверДловиН та пiдвиЩеннЯ iх продуктивностi" наведено у таб-

лицi 3.

Таблиця 3 - Теми практичних занять

Шифр Теми практичних занять

обсяг

годин

Лiтература

поряд
ковии
номер

сторiнки

дФ зФ

м
Проблемнi питання експлуатацii газових

та газоконденсатних свердловин та пiд-

вищення iх продуктивностi.

18 4

зм1 HoBiTHi технологii експлуатацii газових та

газокондеЕсатних свердловин

6 1 2

4

201-231

2t3-229

п 1.1

Розрахунок критерiальних параN,Iетрiв стабiльноi

роботи газових та гЕвоконденсатних свердловин

з мiнiмiзацiею впливу негативних чинникiв

6 1

зм2

Сучаснi методи аналiзу та узагальнен-
ня промислових даних та результатiв
дослiджень газових i газоконденсатних

свердловин

4 1 2

4

238-298
92-133

п2.|
Аналiз та оброблення промислових даних та

результатiв дослiджень гчtзових i газоконденсат,

них свердповин

4 1

змз
Моделювання процесiв експлуатацii
газових i газоконденсатних свердловин

4 1 1 230-3б0

п з.1
Моделювання процесiв експлуатацii газових i
газокондеЕсатни)( свердловин за наявностi

ускладнююtIих факторiв

4 1

зм4
Математичне моделювання процесiв

експлуатацii газових та газоконденсат-

них свердловин

4 1 1 зб1-480

п 4.1
Моделювання процесiв дiТ на при вибiйну зону

гЕlзових та газоконденсатних свердJIовин

4 1

Разом 18 4



3.3 Завдання для самостiйноI роботи здобувача

Перелiк матерiалу дисциплiни, що виноситься на самостiЙне вивчення, НаВеДе-

но у таблицi 4.

Таблиця 4 - Матерiал, що виноситься на самостiйне вивчення.

Шrфр
Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ),

питанtUI, що виносяться на самостiйне ви-

вчення

обсяг
годин

Лiтераryра

порядковий
номер

сторiнки

м1
Проблемнi питання експлуатацii газових
та газоконденсатних свердловин та пiд-
вищення ik продуктивпостi.

15

зм1 HoBiTHi технологii експлуатацii газових та
газоконденсатних свердловин

5 2
aJ

200_350

87-256

т 1.1
Сучасний стан, проблеми i перспективи роз-
витку нафгазовоi га-тrузi Украihи i cBiTy.

aJ

т |.2

Фiзичне моделювання технологiчних проце-

ciB експлуатацii га:}ових та газоконденсатних

свердловин. Моделi пористого середовища i
пластових флюiдiв. Критерii подiбностi.
Принциповi схеми лабораторних установок.
Особливостi фiзичного моделюваншI рiзних
технологiчних процесiв газонафтоконденса-
товидобуванtul.

2

зм2
Сучаснi методи аналiзу та узагальнення
промислових даних та результатiв дослi-
джень газових i газоконденсатних сверд-
ловин

лJ 4 27-|23

т 2.1

OcHoBHi методи обробки результатiв дослi-
джень свердловин при стацiонарних i неста-

цiонарних режимах фiльтрачii.

aJ

змз Моделювання процесiв експлуатацii газо-
вих i газоконденсатних свердловин

4 5 23-|87

т 3.1

OcHoBHi пiдходи до побулови моделей газо-

вих свердловин з рiзними профiлями, пiдзе-

мним та нzвемним обладнанням.

4

зм4
Математичне моделювання процесiв екс-
плуатацii газових та газоконденсатних
свеDдловин

J 5 23-187

т 4.1

OcHoBHi математичнi пiдходи, якi викорис-

товуються при моделюваннi процесiв видо-

бутку природного газу.

aJ

Разом 15
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3. Закиров Э. С. Трехмерные многофазные задачи прогнозирования, анапиза и ре-

ryлирования разработки месторождений нефти и г€ва / Э. С. Закиров ll М.: Изд.
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5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

ОцiнюваншI знань аспiрантiв проводиться за результатами комплексних контролiв За

одним модулем М1. Модульний контроль передбачае контроль теоретичних знань i прак-

тичних навикiв. Схему нарахування балiв при оцiнюваннi знань аспiрантiв з дисциплiни
наведено в таблицi 5.

Таблиця 5 - Схема нарахування балiв у процесi оцiнrовання знань аспiрантiв
з дисциплiни < Проблемнi питання пiдвищення ефективностi розробки газових i газокон-

денсатних ))

Види робiт, що контролюються
максимальна

кiлькiсть балiв

Контроль засвоення теоретичних знань змiстового модуля М1 52

Контроль засвоення практичних навикiв змiстового модуля М1 48

Усього 100

Аспiрантам, яким за результатами оцiнюванIuI знань, нараховано 90 балiв i вище,

може автоматично виставлятись iспитова оцiнка без здачi iспиry. Оцiнка ECTS виставля-

сться аспiранту вiдповiдно до чинноi шка-пи оцiнюванш, що наведена нижче.

IIIкала оцiнювання: нацiональна та ECTS

Сума балiв за
Bci види навча-

льноi дiяльнос-
Ti

Оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiональною шкtшою

для екзамену, диференцiйованого залiку, курсового
проекту фоботи), практики

90 _ 100 А вiдмiнно
82-89 в добре
75-81 с
67-"l4 D задовiльно

60_66 Е
35-59 Fх незадовiльно з можливiстrо повторного скJIаданнII

0_34 F незадовiльно з обов'язковим повторним вивченням

дисципдiни


