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1 опис нАвчАльноi дисциплши
РеСУРС ГОДИН на Вивчення дисциплiни кПроблемнi пита}Iня експпуатацii нафтових свер_

дловин та пiдвищення ix продуктиВностi> згiдно з Iмнним РНП та розподiл по семестрс< i ви-
дах навчаJIьноi робом представлено в таблицi 1.

ТабЛИЦЯ 1 - Розподiл годин, видiлених IIа вивчення дисциплiни <Проблемнi питання
експлуатацii нафтових свердловин та пiдвищення ik продуктивностi>>

Найменування показникiв

Всього
семестр 4

.Щенна
форма

навчання
(дФн)

Заочна
форма

навчання)
(зФн)

Кiлькiсть кредитiв ECTS J J

Кiпькiсть модулiв 2 2
Загальний обсяг часу, год 90 90
Аулиторнi заняття, год, у т.ч.: 40 |2
лекцiйнi заняття 24 6
ceMiHapcbKi заняття
практичнi заняття 16 6
лабораторнi заняття
Самостiйна робота, год, у т.ч. 50 78
опрацювання матерiалу,
викJIаденого на лекцiях

20 24

опрацювання матерiалу, вине-
сеного на саллостiйне вивчення

з0 54

Форма семестрового контролю Залiк

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАНIIЯ

мета вивчецня дисциплiпи - набугтя фахiвцями компетентностей щодо виявлення та
вирiшення проблем, пов'язаних iз експлуатацiею нафтових свердловин, пiдвищенням ik проду-
ктивностi та подальшого збору та пiдготовки свердловинноi продукцii згiдно з найновiшими
досягненнями cBiToBoi науки i технiки у цiй обпастi.

У результатi вивчення дисциплiни здобувач повинон демонструвати TaKi програмнi ре-
зультати навчання через знання, умiння та навиtIки:

прн1l - оцiнювати вплив геологiчних факторiв на технологi.пli процеси бурiння свердло-
вин, видобуваннЯ вуглеводнiв, спорудження гtх}онiqrоrrроводiв i газонфтосховищ;

прн12 - демонструвати приклади моделювання фiльтрацiйних процесiв у пластi, течiй
технологiчних рiдин у циркуляцiйнiй системi свердловини, промислових i магiстральних тру-
бопроводах, газонафтосховищах.

прн13 - застосовувати сучаснi математичнi методи для аналiзу та удосконttлення техно-
логiчних процесiв бурiння свердповин, видобув€lIIня, транспортування та зберiгаrrня нафти i га-
зу;

прн14 - демонструвати навички використанЕя сучасного програпdного забезпечення дJUI
моделювання процесiв бурiння свердповин, видобування, транспортування та зберiгання нафти
i газу;

ПРНlб - деМонструвати прикпади усестороннього аналiзу режимiв експлуатацii нафтога_
зовOго об'ектао навички вибору оптимапьних Тх параллетрiв;



ПРН17 - демонструвати навички оцiнювання ефективностi використЕtння iнновацiйних
нафтогазових технологiй у конкр9тних yмoBtlx проектування та експлуатацii нафтогазового
об'екта;

ПРН18 - демонструвати навички оцiнювання екологiчних наслiдкiв експлуатацii об'ектiв
систем бурiння, видобування i газонафтопостачання та приклади розробпення iнновацiйних
технологiй, якi мiнiмiзують негативний вплив на довкiлля.

Вивчення навчальпоi дисциплiни передбачае формування та розвиток у здобувачiв
компетентностей, передбачених освiтньо-науковою прогрzlп{ою:

ФК1 - глибоке розумiння загальноi структури, взаемозв'язку окремих елементiв та перс-
пектив розвитку системи забезпечення Украiни вуглеводневими енергоносiями;

ФК2 - здатнiсть оцiнювати вплив геологiчних факторiв на уп(ови бурiння свердповин, ви-
добування вуглеводнiв, спорудження газонафтопроводiв i газонафтосховищ;

ФК3 - здатнiсть застосовувати с}цаснi теоротичнi засади дJIя моделювання фiльтрацiйних
процесiв у ппастi, течiй технологiчних рiдин у циркуляцiйнiй системi свердловини, промисло-
вих i магiстральних трубопроводах, газонафтосховищах;

ФК4 - здатнiсть використовувати cylacHi математичнi методи для комплексного аrrалiзу
технологiчних процесiв бурiння свердловин, видобування, транспортування та зберiгання наф-
ти i газу;

ФК5 - здатнiсть застосовувати сrIасне прогрЕlпdне забезпечення для моделювання техно-
логiчних процесiв бурiння свердловин, видобув€lння, транспортування та зберiгання нафти i га-
зу;

ФК7 - здатнiсть усесторонньо аналiзувати режими експлуатацii нафтогазового об'екта,
виконувати оптимiзацiю параrлетрiв нафтогtlзового об'екта з метою усунення iснуючих проблем
та пiдвищення ефективностi його експпуатацii;

ФК8 - здатнiсть удосконалювати вiдомi способи, впроваджувати HoBiTHi технологiчнi про-
цеси, здiЙснювати науковиЙ анаrriз i висновки з перспектив створення, розвитку i вдосконален-
ня тохнологiЙ бурiння, видобування, транспортування та зберiгання нафти i газу, атакож про-
водити технологiчне i технiко-економiчне оцiнювання ефективностi використання iнновацiй-
них нафтогtlзових технологiй i технiчних засобiв;

ФК9 - умiння оцiнювати екологiчнi наспiдки експлуатацii об'сктiв систем бурiння, видо-
бування i газонафтопостачання та впроваджувати iнновацiйнi технологii з метою зменшення
негативного впливу на довкiлля.



3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛIНИ

З.1 Тематичний план лекцiйних занять

Тематичний план лекцiйних занять дисциппiни <Проблемнi питаrrня експлуатацii наф-
тових свердловин та пiдвищення ix продуктивностi> харzжтеризус таблиця 2.

Таблиця 2 -Тематичний план лекцiйних занять

Шrфр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем (Т)
Taik змiст

обсяг
годин

Лiтература

м1 Проблемнi питання експлуатацii нафтових свердловин t2
зм1 HoBiTHi та удосконаленi технологii експJryатацii нафтових

свердловин
4

т 1.1 Сучасний стан видобування нафти в cBiTi та YKpaihi. Обсяги за-
пасiв вуглеводнiв та ix споживtlння. Перспективи розвитку наф-
товоi iндустрii.

2 2,6, 15

т|.2 HoBiTHi технологiТ експлуатацii нафтовидоОувних свердловин
ф онтанним, газлiфтним та насосними способаrrли.

2 |,2,5,12

зм2 Проблемнi питання пiдвищення продуrсгивностi нафтових
свердловин

8

т 2.I причини зниження продуктивностi нафтових свердлъвин в за-
делtностi вiд технологiчних i технiчних аспектiв в процесi бу-
рiння та експлуатацii вердловин. Щослiдження порiд у вiдкрито-
му стовбурi: газовий каротаж, вiдбiр зразкiв та вивчення скпаду
та властивостей шламу i керну.Промислово-геофiзичнi дослi-
д}кення. ,щiагностика технiчного стану сверловин та експлуата-
цiйного обладнання.

4 5,7, 15

т2.2 традицiйнi та HoBiTHi технологii пiдвищення продуктивностi
ппастiв за допомогою фiзико-механiчних методiв дii на приви-
бiйну зону: MacoBaHi та поiнтервальнi гiдророзриви пластiв у ве-
ртикrльних та горизонтальних свердловинах, гiдропiскостру-
минна перфорацiя, технологii створення високих миттевих де-
пресiй та репресiй тиску, вiдбрацiйнi иа хвильовi методи.

2 3,5,-9, 11,
12, 18

т2.з традицiйнi та HoBiTHi технологii пiдвищення продуктивностi
пластiв за допомогою фiзико-хiмiчних методiв дii на привибiйну
зону: кислотнi оброблення, термохiмiчнi технологii, застосуван-
ня поверхнево-активних речовин, тепловi методи.

2 1-6, 10, 16,
l7

м2 ПроблемНi питання збору i транспортування свердловинноi
продукцii: Промислова пiдготовка нафти, газу та вуглевод-
невого конденсату.

12

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

2

т 3.1 Всryп. Суrасний cT€lH системи збору свердловинноi продукцiil
if роль з позицii збiльшення видобугку вуглеводнiв. Характерис-
тика сrIасних схем збору свердловинноi про.ryкцii.

0,5 2,22

т 3.2 ускладнюючi фактори, якi виникають при зборi та транспо-
pTyBaHHi свердловинноi пролукцii та мOтоди боротьби з ни-
ми.
Методи боротьби з гiдратаrrлио корозiею труб та обладнання.

1 lз - 16,34



Ш"фр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем (Т)
та iх змiст

обсяг
годин

Лiтература

Проведення комплексу заходiв для очищення трубопроводЬ вiд
води, неорганiчних солей, асфа.пьтосмолистих та парафiнових
речовин.

т 3.3 Традицiйнi та сучаснi методи вимiрювання продукцii сверд-
ловин.
Методи та обладнання для визначення обсяry продукцii сверд-
ловин.

0,5 12, 1917,

зм4 Техпологiчпий розрахуцок промислових трубопроводiв ia
основноцо сепарацiйного обладнання

3

т 4.| Струlсгури руху газорiдинних потокiв у трубопроводах та
ocHoBHi параметриl що ik характеризують.
Сучаснi мотоди дJUI визначення харtжтерних форм газорiдинних
потокiв в трубопроводах. Характеристика паралетрiв двохфаз-
ного потоку.

1 12, 18,35,
36

т 4.2 технологiчний розрахунок трубопроводiв при транспорту-
BaHHi газорiдинних сумiшей та неньютонiвських рцин.
Методики розрахунку параN{етрi" ру*у газорiдинних суплiшей за
рiзних фор, двохфазних потокiв. Методики розрахунку параме-
TpiB р}о<у ненцютонiвських рiдин.

1 12, 18,20

т 4.з 1 15|4,t2,

зм5 HoBiTHi методи пiдготовки свердловинноi профкцi'r' до
транспортуванпя.

3

т 5.1 проблемнi питання пiдготовки нафти з аномальними влас-
тивостями.
сучаснi методи стабiпiзацii та руйнуваIIня особливо стiйких во-
донафтових емульсiй.

1 12,|7,28

т 5.2 Проблемнi питання пiдготовки нафтового газу в уйовах "и-черпного природного дросель-ефекry.
особливостi застосування методiв пiдготовки газу iз застосу-
ванням вихрових труб, мембранних технологiй та технологii
Twister.

2 21,22,24

змб моделювання роботи системи збору i пiдготовки свердло-
винноi продукцii з використанням сучасних компrютерних
програм

4

т 6.1 Огляд систем моделювання, що використовуються в набть
газовiй справi.
областi застосуванЕя та кпючовi можJIивостi Aspen HYSYS,
PIPESIM, GIBBS та iH. програп,rних продуктiв.

0,5 24

т 6.2 розрахунок осповних технологiчних процесiв з використан-
ням унiверсальних системи моделювання.
Способи задаванЕrI i редагувшrня вхiдrоi iнформацii в системi
HYSYS. МодеrповдrшI технологi.*того процесу.

3,5 24

Разом 24

Всього: модулiв 2 - змiстових модулiв - 6.



3.2 Теми практичцих зацять

теми практичних занять дисциплiни <проблемнi питання експпуатшii нафтових сверд-
ловин та пiдвищення ix ltродуктивностi> Еаведено у таблицi 3.

Таблиця 3 -Тематичний ппан практитlих зtшulть

Ш"фр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем прzктичних
занять (П)

обсяг
годин Лiтература

м1 Проблемнi питання експлуатацii нафтов"* 
"rерллов"" 10

змr 4

п 1.1 Ана.пiз видобрку та режимiв експлуаiа@
вин на родовищах УкраТни та cBiTy. Прогнозування роботи све-
рдловин рiзних способiц експлуатацii.

2 1,2,5,12

п|.2 Розрахунки розподiлу тЙс
при пiднiманнi газорiдинноi срtiшi. Розрахунки оптимztпьних
та максимttльних дебiтiв нафтових свердловин. особливостi
експлуатацii свердловин глибинними штанговими насосtlми.
Розрахунки наповнення та подачi ШГНУ.

2 I,2,5

зм2 8

п2.| Методи дiагностики поточного стану пр@
тивних промислово-геофiзи.пrими, гiдродиншriчними та про-
мисловими методап{и.

2 1_3,5, l2-|4

п2.2 Проектування кислотноi та тепловоi дiГ на привиОlИну зону
продуктивних пластiв рiзними кислотними розчинапdи, а також
з використанням термохiчнимиц реагентiв.

2 1_3,5, |2-14

п2.з розрахунки техногогiчних параметр@
пластiв. HoBiTHi технологii ГРП у вертикЕIльних та горизон-
тальних свердловин€lх, в тому числi при ik експпуатацii в слан-
цевих та щiльних породах.

2 |-з,4-7,16,
l7, 19.

м2
проблемнi питання збору i транспортування сuердлъБйrrоi
продукцii. Промислова пiдготовка нафти, газу та вуглевод-
невого кондецсатJ.

6

змз 7

п 3.1 Опрацювання реальних парап{етрiв робо@
та проектування зЕlходiв для боротьби з ускладнюючими фак-
торами пiд час ix експ.тryатацii.

2 14, lб

зм4 Технологiчний розрахунок промислових iрубо"роводЬта
основного сепарацiйного обладнання

1

п 4.1 розрахунок втрат вуглеводнiв при пiдг@
фти. Розрахунок геометричних розмiрiв сепарацiйних вузлiв та
якостi сепарацii.

1 12, 1917,

зм5 HoBiTHi методи пiдготовки с"ердловЙнно't продукцi.l. до
транспортування.

1

п 5.1 розрахунок водовiдстiйноi та теппообмiнноi' апаратури 1 |2.17
змб моделювання роботи системи зоорi i пiщ

виннOi продукцii з використанням сучасних компrютерних
програм

2

п 6.1 Моделювання процесiв експлуатацii промислових трубопровь 1 24



Шrфр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем практичних
занять (П)

обсяг
годин

Лiтература

дiв та шпейфiв свердловин з використанням Aspen HYSYS
п 6.2 1 24

Разом 16

3.3 Завдання для самостiйноi роботи здобувача

ПерелiК матерiалу, який виноситься на самостiйне вивчення, наведено у таблицi 4.

таблиця 4 - MaTepianro що виноситься на самостiйне вивчення

Шифр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), питання, якi ви-
носиться на самостiйне вивчення (СВ)

обсяг
годин Лiтература

м1 проблемнi питання експлуатацii нафтових свердловин 20
зм1 HoBiTHi та удосконаленi технологii експлуатацii нафтових

свердловин
6

св1 Фонтанний спосiб експлуатацiт нафiщ
тний спосiб експлуатацii нафтових свердловин. HoBiTHi конс-
трукцii газлiфтного пiдйомника та технологii його застосу-
вання.

4 t,2,5, |2,20

св2 Експлуатацir свердловин штанговими, епектовiдцентровими,
гвинтовими, стрр[еневими, дiафрагменними, гiдропоршне-
вими та iнерцiйними HacgctlNlи..

2 I,2,5,12,20

зм2 Проблемнi питання пiдвищення продуктивностi нафтових
свердловин

t4

свз .Щиферiнцiальнi та iнтегральнi методи iнтерпреrацi'r' рзульта-
TiB гiдродинаlrлiчних дослiджень.

4 5, 13,14

св4 CyracHi методи exoMeTpii та динаluо@
логii.

4 зr 4,51 6,7,
10, 1б, 17

св5 Матричi та розривнi технологii кислотних обробок. Ъстосув-
ння фосфорноi, азотноi, сiрчаноi, оцтовоi та iнших кислот.
Використання спиртопiнокислотного розtIину, кислот сповi-
льненоi дiт та синтетичних кислот. Внугрiшньосвердловиннi
та внутрiшньопластовi тепповi та термохiмiчнi оброблення.

4 2,з,5

свб TexHiKa i технологiТ гiдророзриву пласта в сланцевих та щiль
них породах. Вiбрацiйнi та хвильовi методи.

2 7

м2
проблемнi питання збору i транспортування свердловин-
Hoi продукцii. Промислова пiдготовка нафти, газу та вуг-
леводневого конденсату.

10

змз 2

св7 проведення ана.тriзу з визначення фактичних втрат тиску в си-
cTeMi збору свердловинноi продукцii.

2 l4

зм4 2

св8 Розрахунок основних парап,{етрiв руху газорiдинниi суrлriшеt
в трубопроводах за рiзних структур потокiв

2 18|7,



Шифр
Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), питtlння, якi ви-

носиться на саlrцостiЙне вивчення (СВ)
обсяг
годин

Лiтература

зм5 HoBiTHi методи пiдготовки свердловинноi продукцiii до
транспортуванпя.

2

св9 Блочне обладнанпя установок пiдготовки нафти 2 l7
змб моделювання роботи системи збору i пiдготовкп свердло-

винноi продукцii з викориСтапняМ сJдIасних компrютерних
програм

4

св10
Моделювання процесiв гiдратоутворення ia корозii в
мах збору продукцii свердJIовин з використaнЕям
HYSYS

систе-
Aspen

4 24

Разом 30
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Iнформацiйнi ресурси в iHTepHeTi
l

Guide.pdf. Operations Guide.
Iншi електроннi ресурси за темою дисциплiни, якi здобувач мае знайти i вивчити сап{о-

стiйно.

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ
Оцiнювання зн€lнь аспiрантiв проводиться за рФультатап{и комплексних конц)олiв за шiс-

тьма змiстовними модуJUIми змl, зм2, зм3, зм4, зм5 i зм6. Модульний контроль за кожним
змiстовим модулем передбачае коЕтроль теоретичних знzlнь i практи.пl* *а"rй". Схему нара-
храннЯ балiв при оцiнюваннi знань аспiрантiв з дисциплiни наведено в таблицi 5.

Таблиця 5 - Схема нарtжрання балiв у процесi оцiнювання знань аспiрантiв
з дисциплiни < Проблемнi питання пiдвищенrrя ефективностi експлуатацii газових та газокон-

денсатн их

Види робiт, що контролюються максима-пьна
кiлькiсть балiв

Контропь засвоення теоротичних знань змiстового модуJuI tц4р3142 50
Контроль засвоення теоретичних знtlнь змiстового модуJuI 3У3-3цаа 25
Контроль засвоення практичних навикiв змiстового модуля ЗМ5-ЗМб 25

Усього 100

залiкова оцiнка EcTs виставJIясться аспiранry вiдповiдно до чинноi шкали оцiнюваrrняо
що наведена нижче.

Шкала оцiнювання: нацiональца та ECTS

Сума балiв за
Bci види навча-
льноi дiяльнос-

Ti

Оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiональною шкtlлою

дJuI екзап{ену, диференцiйованого залiку

90-100 А вiдмiнно
82-89 в

добре75-81 с
67-74 D

задовiльно60-66 Е
35-59 Fх незадовiльно з можJIивiстю повторного складання
0-з4 F незадовiльно з обов'язковим повторним вивченням дисциплiни


