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1 опис нАвчАлъноi дисциплIни

ресурс годин на вивчеЕня дисциплiни <проблемнi питання експrryатацii газових та
гttзоконденсатних свердповин та пiдвищешIя ik продуктивностi> згiдно з tIинним рнп, розподiп по
семестраХ i видаХ навчальнОiроботи для рiзних фрЙ навччшня харжтеризуе таблиця i.

таблиця 1 - Розподiл годин, видiлених на вивчення дисциплiни <проблемнi питання експlryатацii
гtlзових та гtrlоконденсатних свердловин та пiдвищення ix продуктивностi>

Найменування покau}никiв

Всього
семестр 4

,Щенна форма
навчання
(дФн)

Заочна форма
навчання

(зФн)
Кiлькiсть кредитiв ECTS J J

Кiлькiсть модулiв 2 1

Загальний обсяг часу, год 90 90
Аудиторнi заняття, год, у т.ч.: 40 l2

лекцlинl заняття 24 6
ceMiHapcbKi заняття
практичнi заняття lб 6

лабораторнi занятгя
Самостiйна робота, год, у т.ч. 50 78

виконання комплексноi
розрахунковоi роботи

16 28

опрацювання матерlалу,
викладеного на лекцiях l4 12

опрацювання матерiалу,
виносеного на сап{остiйне

вивчення
10 28

пiдготовка ло за_тliку
10 10

Форма семестрового контролю ЗалlK

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

мета вивчення дисциплiни - набуггя фахiвцями компетентностей щодо виявлення та
вирiшеннЯ пробпем, пов'язаниХ з експлуатuцra- газових та гЕвоконденсатних свердловин,
пiдвищенНя iх продУктивностi та подальШого зборУ та пiдготовки свердповинноi продукцii згiдно
з найновiшими досягнеЕнями cBiToBoi науки i технiки у uiй областi.

У результатi вивчення дисциплiни здобувач повинен набути здатнiсть виявJIяти та
розв'язувати комплекснi проблеми У сферi експлуатацii газових i гьоконденсатних свердловин,
збору та пiдготовки свердловинноi продукцii i демонструвати Taki результати навчання через
знання, умiння та навички:

прн11 - Оцiнювати вплиВ геологiчних факторiв на технодогiчнi процеси бурiння
свердловин, видобувЕIння вуглеводнiв, спорудження газонафтопроводiв i газопафrоa*оu"щ. 

'
прн12 - ,Щемонструвати прикJIади моделювання фiпьтрацiйних .rроц."-i" у пластi, течiй

технологiчних рiдин у циркупяцiйнiй системi свердловини, ,rро*".Ъо""* i- магiстральних
трубопроводах, газонафтосховищах.



прн13 - Застосовувати cyracHi математичнi методи дJUI аналiзу та удосконЕlпення
технологiчних процесiв бурiння свердловин, видобування, транспортування та зберiгання нафти i
газу.

прн14 - ,Щемонструвати навички використання сrIасного програмного забезпечення дJи
моделювання процесiв бурiння свердловино видобування, транспортування та зберiгання нафти i
газу.

прн16 - ,Щемонструвати прикпади усестороннього аналiзу режимiв експлуатацii
нафтогазового об'екта, навички вибору оптимальних ii параметрiв.

прн17 - .ЩемонсТрувати навички оцiнювання ефективностi використання iнновацiйних
нафтогазових технологiй у конкретIIих уп{овах проектування та 

"п.поучruцii 
нафтогазового

об'екта.
ВивченнЯ навчальЕОi дисциплiни передбачае формування та розвиток у аспiрантiв

компетентностей, передбачених освiтньою науковою програмою:
Фк1 - Глибоке розупtiння загальноi структури, взаемозв'язку окремих елементiв та

перспектив розвитку системи забезпечення Украiни вугпеводневими енергоносiями.
Фк2 _ Здатнiсть оцiнювати вплив геологi.пrих факторiв на уN{ови бурiння свердловин,

видобування вуглеводнiв, спорудження газонафтопроводiв i газонафтосховищ.
Фк3 - Здатнiсть застосовувати crlacнi теоретичнi засади дJIя моделювання фiльтрацiйних

процесiв у пластi, течiй технологiчних рiдин у циркупяцiйнiй системi свердловини, промислових i
магiстральних трубопроводах, газонафтосховищах.

Фк4 - Здатнiсть використовувати cyracHi математичнi методи дJUI комплоксного аналiзу
технологiчних процесiв бурiння свердловин, видобування, транспортувtlння та зберiгання нафтиi
газу.

Фк5 - ЗдатнiстЬ застосовувати сучасне програп{не забезпечення дJUI модеJIювання
технопогiчних процесiв бурiння свердловин, видобування, транспортування та зберiгання нафти i
газу.

Фк7 _ Здатнiсть усесторонньо аналiзувати режими експпуатацii нафтогазового об'екта,
виконуваТи оптимiзацiю параlлетрiв нафтогЕtзового об'екта з метою усуЕе}Iня iс"уюrr* проблем та
пiдвищення ефективностi його експлуатацii.

Фк8 - Здатнiсть удосконЕrлювати вiдомi способи, впроваджувати HoBiTHi технологiчнi
процеси, здiйснювати науковий аналiз i висновки з перспектив створенЕя, розвитку i
вдосконаJIецня технологiй бурiння, видобування, ц)анспортрання та зберiгання нафЪи i газу, а
також проводити технологiчне i технiко-економiчне оцiнювання ефективностi використання
iнновацiйних нафтогазових технологiй i технiчних засобiв.

3 ПРОГРАМЛ ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛIНИ

3.1 Тематичний план лекцiйпих запять

тематичний план лекцiйних занять з дисциплiни'опроблемнi питання експлуатацii газових та
газоконденсатних свердловин та пiдвищення ix продуктивностi'О характеризуе табпиця 2.

Tl 2 -Тематичний план лекцiйних занять

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

обсяг
годин Лiтература

м1
Проблемнi питання експлуатацii газових та
газOконденсатних свердловин та пiдвищепня
ik продуlсгивностi.

l4

зм1 HoBiTHi технологii експлуатацii газових та
газоконденсатних свердловин

4 214



Ш"фр Шифр модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ) i
тем (Т)

обсяг
годин

Лiтература

т 1.1

Особливостi експrryатаrдii гff}ових та
гil}оконденсатних свердловин в умовах
обводнення та корозii гаЕ}опромислового
обладнання

2

т |.2
Особпивостi експлryатацii гitзових та
гапокондеЕсатних свердповин в умовах
пiскопроявлення, солевiдкладення та iнших
уqкладнюючих факторiв.

2

зм2
Сучаснi методи аналiзу та узагальнення
промислових даних та результатiв дослiджень
газових i газоконденсатних свердловин

3 2,4

т 2.|

Методи аналiзу та узагальнення промислових
даних експлуатацii газових та газоконденсатних
свердловин (вузловий аналiз, розрlжунок
критерiа.пьних пapalr,reTpiB стабiльноТ роботи
свердловин, використання номогрЕlп,l, та iH.)

1,5

т 2.2

CyracHi методи дослiдження газових i
га:}оконденсатних свердловин та обробпення iх
результатiв (оброблення результатiв
дослiдження свердловиII за сrIасними
методиками та програмними продуктшли).

1,5

змз Моделювання процесiв експлуатацii
газокопденсатних свердловин

газових l 3 1

т 3.1
Методи моделювання процесiв експлуатацii
гzlзових i газоконденсатних свердловин.

1,5

т 3.2

Критерii подiбностi, що використовуються при
фiзичному моделюваннi та прикJIади фiзичного
моделювання експпуатацii гtlзових i
газоконденсатних свердловиtI.

1,5

зм4
Математичне моделювання процесiв
експлуатацii газових та газоконденсатних
свердловип

4 1

т 4.1
Математичнi методи модеJIюванЕя процесiв
експпуатшдii гЕlзових i газокондонсатних
свердловин.

1

т 4.2
OcHoBHi пiдходи до створення симуляцiйних
цtодепей г€вових i газоконденсатних свердловин

1

т 4.з

Використання прогр€lп,{ного забезпечення
Schlumberger при модепюваннi процесiв
експлуатацii гЕlзових i газокоЕденсатних
свердловин.

1

т 4.4
Використання прогр€lп,Iного забезпечення IPM
(РЕТЕХ) при моделюваннi процесiв експлуатацii
гаa}ових i газокондеЕсатних свердловин.

1

м2 Проблемнi питання збору i транспортувапня
свердловинноi продукцii'. Промислова
пЦгOтовка нафти, газу та вуглеводпевого
конденсату.

10



Шифр Ш"фр модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ) i
тем (Т)

обсяг
годиЕ Лiтература

зм5 HoBiTHi герметизованi i автоматизованi
системи збору i транспортування
свердловинноi продукцii'.

2 20,25

т 5.1 Всryп. Срасний стан системи бору
свердловинноi продукцii i ii роль з позицii
збiльшення видобутку вуглеводнiв.
Характеристика сучасних схем збору
свердловинноi прgдукцii.

0,5

т 5.2 Ускладнюючi фактори, якi виникають при
зборi та транспорryваннi свердловинноi
продукцiiта методи боротьби з цими.
Методи боротьби з гiдратшли, корозiею труб та
обладнання. Проведення комппексу заходiв для
очищення трубопроводiв вiд води, неорганiчних
солей, асфальтосмолистих та парафiнових
речовин.

т 5.3 r радицlинr та сучаснi методи вимiрювання
продукцii свердловин.
Методи та обладнаншI дJuI визначення обсяry
продукцii свердловин.

0,5

змб Технологiчний розрахунок промислових
трубопроводiв та основного сепарацiйноrо
обладнання

3 20,25,26

т 6.1 Структури руху газорiдинних потокiв у
грубопроводах та основпi параметри, що ik
карактеризують.
Сучаснi методи дJuI визначення характерних
форм газорiдинних потокiв в трубопроводах.
Характеристика парап{етрiв двохфазного потоку.

т 6.2 Технологiчний розрахунок трубопроводiв при
транспортуваннi газорiдинних сумiшей та
ценьютонiвських рцин.
Методики розрахунку параметрiв руху
газорiдинних сумiшей за рiзних форм
двохфазних потокiв. Методики розрzlхунку
параметрiв p)oty неньютонiвських рiдин.

т 6.3 Технологiчний розрахунок геометричних
розмiрiв сепарацiйного обладнання та якостi
ggц4рацii

1

зм7 HoBiTHi методи пiдготовки свердловинноi
продукцii до транспортчвання.

3 29,30,31

т 7.\ Проблемнi питання пiдготовки нафти з
аномальними властивостями.
Сучаснi методи стабiлiзацii та руйнування
особливо стiйких водонафтових емульсiй.

1



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

тем (Т)
обсяг
годин Лiтература

т ,7.2 Проблемнi питання пiдготовки природного
газу в умовах вичерпного природного
дросель-ефекту.
особливостi застосуванЕя методiв пiдготовки
газу iз застосуванням вихрових труб,
мембранних технологiй та технопогii Twister.

зм8 Моделювання роботи системи збору i
пiдготовки свердловинноi продукцii з
використанням сучасних компrютерних
програм

2 32

т 8.1 огляд систем моделювання, що
використовуються в нафтогазовiй справi.
Областi застосування та ключовi можливостi
Aspen HYSYS, PPESIM, GIBBS та iH.
програмних продуктiв.

0,5

т 8.2 Розрахунок основних технологiчних процесiв
з використанням унiверсальних системи
моделювання.
способи задаваIIнrI i редаryвшrня вхiдлоi
iнформацii в системi HYSYS. Модеrповання
технологi.пrого процесу.

1,5

Разом 24

Всього:
Модулiв - 2, змiстових модулiв - 8.

3.2 Теми практичних занять
теми практичних зЕlIIять з дисциплiни "проблемнi питаrrня експлуатацii газових та

газокондонсатних свердловин та пiдвищенЕя ik продуктивностi" наведено у таблицi 3.

Таблиця З - Т9ми п х занять

Шифр Теми практичних занять обсяг
годин Лiтература

м1
Проблемнi питання експлуатацii газових та
газоконденсатних свердловип та пiдвищення
[х продуктивностi.

10

змt [IoBiTHi технологii експлуатацii газових та
газокондецсатних свердловин

2 214

п 1.1

розрахунок критерiальних параN,Iетрiв стабiльнот
роботи гttзових та газоконденсатних свердповин
з мiнiмiзацiею впливу негативних чинникiв

2

зм2
Сучаснi методи аналiзу та узагальнення
промислових даних та результатiв дослiджень
газовцх i газоконденсатних свердловин

2 214

2



Шифр Теми практичних занять обсяг
годин Лiтература

п 2.1

Аналiз та оброблення промислових дtlних та
результатiв дослiджень газових i
газокондеIIсатних свердловин

2

змз Моделювання процесiв експлуатацii газов"* ;

газоконденсатних свердловин
3 1

п 3.1
Моделювання процесiв експлуатацii газових i
гЕвоконденсатних свердловин за наявностi
ускладнюючих факторiв

J

зм4
Математичне моделювання 

"роц""Ьексплуатацii газових та газоконденсатних
свердловин

з 1

п 4.1
моделювання процесiв дii на при вибiйlrу зону
гflзових та газоконденсатних свердловиЕ

J

м2
Проблемнi питання збору i транспортування
свердловинноi продукцii'. Промислова
пiдготовка нафти, газу та вуглеводневого
конденсату.

6

зм5 HoBiTHi герметизованi i автоматизовапi
системи збору i транспортування
свердловинноi продукцii'.

2 22,24

п 5.1 Опрацювання реапьних паршлетрiв роботи
шлейфiв свердловин та проектування заходiв
для боротьби з ускпаднюючими фактораrrли пiд
час iх експлуатацii.

2

змб Технологiчний розрахунок промислових
трубопроводiв та основного сепарацiйного
обладнання

1 25,26

п 6.1 Розрахунок втрат вуглеводнiв при пiдготовцi та
зберiганнi нафти. Розрахунок геометричних
розмiрiв сепарацiйних вузлiв та якостi сепарацiт.

1

зм7 HoBiTHi методи пiдготовки свердловинно:i
продукцii ло транспорryвання.

1 23д

п 7.1 Розрахунок основних параллетрiв процесу
пiдготовки природного газу в р{овах
вичерпного природного дросепь-ефектч.

1

зм8 Моделювання роботи системи збору i
пiдготовки свердловинноi продукцii з
використанням сучасних компrютерних
програм

2 32

п 8.1 Моделювання процесiв експllуатацii
промислових трубопроводiв та шпейфiв
свердловиц з використанням Aspen HYSYS

t

п 8.2 Моделювання технологiчних установок
пiдготовки природного гtц}у з використанruш
методiв низькотемпературноi сепарацii за
допомогою Aspen HYSYS

1
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с

3.3 Завдання для самостiйно[роботи здобувача
., Перелiк MaTepiarry, що виноситься на самостiйне вивчення, наведено у таблицi 4.

Таблиця 4 - Матерiш, що виЕоситься на саI\,lостiйне вивчення.

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

питання, що виносяться на саллостiйне вивчення
обсяг
годин

Лiтература

м1
Проблемнi питання експлуатацii газових та
газоконденсатних свердловин та пiдвищення
ik продчктивностi.

5

зм1 HoBiTHi технологii експлуатацii газових та
газоконденсатних свердловиц

1,5 2,з

св 1.1
Сучасний стан, проблеми i перспективи
розвитку нафгазовоi галузi Украihи i cBiTy.

1,0

св 1.2

Фiзичне моделювання технологi.*лих процесiв
експлуатацii газових та гЕвоконд9нсатних
свердловин. Моделi пористого середовища i
пластових флюiдiв. Критерii подiбностi.
Принциповi схеми лабораторних установок.
Особливостi фiзичного моделювання рiзнихтехнологiчних процесiв
газонафтоконденсатовидобування.

0,5

зм2
Сучаснi методи аналiзу та узагальпення
промислових даних та результатiв
дослiджень газових i газоконденсатних
свердловин

1,5 4

св 2.1
OcHoBHi методи обробки результатiв дослiджень
свердловин при стацiонарних i нестацiонарних
режимах фiльтрацii.

1,5

змз Моделювання процесiв експ.гryатацii газових i
газоконденсатних свердловин

1,0 5

св 3.1

OcHoBHi пiдходи до побудови моделей газових
свердловин з рiзними профiлями, пiдземним та
нtu}емним обладнанням.

1,0

зм4
Математичне моделювання процесiв
експлуатацii газових та газоконденсатних
свердловин

1,0 5

св 4.1
OcHoBHi математичнi пiдходи, якi
використовуються при моделюваннi процесiв
видобугку природного г{ву.

1,0

м2

Проблемнi питання збору i транспортування
свердловинноi продукцii'. Промислова
пiдготовка нафти, газу та вуглеводневого
конденсату.

5

зм5 HoBiTHi герметизованi i автоматизованi
системи збору i транспортування
свердловинноi продчкцii.

1 25

св 5.1

Проведення аllалiзу з визначення фактичних
втрат тиску в системi збору свердловинноi
продукцii.

1

змб Технологiчний розрахунок промислових
трубопроводiв та основного сепарацiйного
обладнання

1 20,25



св 6.1

Розрахунок основних параrrлетрiв руху
rазорiдинних сумiшей в трубопроводах за
рiзних структyр потокiв

1

зм7 HoBiTHi методи пiдготовки свердловинноi
продукцii до транспортчвання.

1 29,з0

св 7.1

Застосування математичних моделей для
визначення осIIовних геометричних та
термодинrlпdiчних параплетрiв вихровоi труби

1

зм8 Моделювання роботи системи збору i
пiдготовки свердловинноi продукцiI з
використанням сучасних комп'ютерпих
програм

2 24, 5z

св 8.1

Моделювання процесiв гiдратоугворення та
корозii в системtж збору продукцii свердловин з
використанням Aspen HYSYS

2
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4.2 Лiтераryра та цавчально-методичне забезпечення
1. Кондрат Р. М. Розробка та експJryатацiя газових i газокондоЕсатних родовищ: Навчальний

посiбник // р. М Кондрат., о. Р. КонДРат, Н. С. ,Щремлюх. - Iваrrо-Франкiвськ: - ооНова Зоря'',
2015. * 288 с.

2. Кондрат О. Р., Гедзик н. м. Технологiя видобування г€ц}у. Практикрt. Iвано-Франкiвськ:
IФНТУНГ, 2018. - 101 с.

3. Кондрат Р. М., Коrцрат о. р. Магiстерська робота i методи.пti вказiвки. - Iвано-Франкiвськ:
IФНТУНГ, 2015. -92 с.

4.3 Iпформацiйнi ресурси в IHTepHeTi
htф://library.nung.edu.ual - Науково-технiйа бiблiотека Йано-Франкiвського нацiонаrrьного

технiчного унiверситеry нафти i газу;
nTtPs://lvt'fw.OnePetr0.0rg4OUrnals/SPEo/o20Journal/Preprint/Preprint - OnePgtro _ це онлайн_

бiблiотека технiчноi лiтератури дпя галузi розвiдки 
"u 

u"добрu"t 
" "uфти 

та газу (Е&р). Завдяки
21 видавнИчим партНерап{ та надае доступ до понад 200 000 пЬзицiй.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

оцiнюватlня знань здобувачiв проводиться за результашш\{и двох модульних контропiв
(змiстовi модулi зм1 i зм2). Модульний контроль за кожним змiстовим модулем передбачае
контроль теоретичних зЕань i практичних навикiв. Схему ЕарЕжування балiв при оцiнюваннi знань
аспiрантiв з дисциплiни наведено в таблицi 5.

Таблиця 5 - Схема нарахрання балiв у процесi оцiнюваrrня знапь аспiрантiв
з дисциплiни < Проблемнi питання пiдвищенtrя ефективностi експлуатацii газових та

н))

Види робiт, що контролюються максима-тrьна
кiлькiсть балiв

52
48

Усього 100

Залiкова оцiнка ECTS виставJIяеться аспiранту вiдповiдно до чинноi шкЕUIи оцitповання, що
наведеЕа нижче.

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS
Сума балiв за Bci
види навчальноi

дiяльностi

Оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiональною шкttлою

для екзамену, диференцiйованого за.пiку, курсового
проекту (роботи), практики

90 - 100 А вiдмiнно
82-89 в добре
75-81 с
67-74 D задовiльно
60-66 Е
35-59 Fх незадовiльно з ц4ожпивiстю повторного складання
0-34 F незадовiльно з обов'язковим повторним вивченням

дисциплiни


