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1

опис нАвчАльноi дисциплIни

Ресурс годин на вивчення дисциплiни кПроблемнi питЕlння експлуатiщiТ нафтових свердловин та пiдвищення iх продуктивностi> згiдно з чинним РНП та розподiл по семестрах i видах навчальноi роботи представлено в таблицi 1.

Таблиця 1

-

Розподiл годин, видiлених на вивчення дисциплiни <Проблемнi питання

експлуатацiТ нафтових свердловин та пiдвищення ix продуктивностi>

Всього
Найменування покtlзникiв

семестр 3
Заочна
,Щенна
форма

навчанIUI

форма
навчання)

J

a
J

1

1

90
зб

90

18

4

18

4

54

82

24

30

30

52

20

30

(дФн)

Кiлькiсть кредитiв ECTS
Кiлькiсть модулiв
Загальний обсяг часу, год
Аулиторнi занятгяо год, у т.ч.:
ceMiHapcbKi занятгя
практичнi з€lняття
лабораторнi занятгя
Саirлостiйна роботао год, у т.ч.
опрацювання матерiалу,
викJIаденого на лекцiях
опрацювання матерiалу, винесеного на самостlине вивчення
пiдготовка до екзамену (залiку)

Форма семестрового контролю
2

(зФн)

8

Залiк

МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВIIАННЯ

Мета вивчення дисциплiни

-

набугтя фахiвцями компетентностей щодо виявлення та
вирiшення проблем, повОязаних iз експлуатацiею нафтових свердповин та пiдвищенЕям ix продуктивностi.
У результатi вивчення дисциплiни здобувач повинен набути здатнiсть виявJIяти та
розв'язувати комплекснi проблеми експJryатацii нафтових свердповин та засвоi'ти i демонструвати знtlння, упriння та навички способiв та технологiй iнтенсифiкацiТ дебiтiв нафти:
- демонструвати вмiння розрахункiв параллетрiв гiдродинаtrлiчних процесiв, якi супроводжують рух нафти i газу в привибiйнiй зонi пласта та свердловинi;
- застосовувати cyracHi математичнi методи дJIя усестороннього комппексного аналiзу
технологiчних процесiв експлуатацii нафтових свердповин;
- застосовувати cylacнe прогрtlп{не забозпечення дJuI проектувtlння технологiчних параMeTpiB експлуатацii свердповин;
- демонструвати вмiння усесторонньо анапiзувати режими експлуатацii, проводити обгруЕтований вибiр технологiчного обладнання, викоЕрати оптимiзацiю режиму експлуатаrlii
нафтових свердловин та технологiй пiдвищення ik продуктивностi.
Вивчення навчальноi дисциплiни передбачае формування та розвиток у здобувачiв таких
компотептностей, передбачопих ocBiTнbo науковою програмою.

.

компетентностi професiйноi та дослiднпцько-iпповацiйноi

дiяльностi:

- здатнiсть усестороЕньо характеризувати геологiчнi процеси та закономiрностi формування

гiрських порiд, у тому числi нафтогазових покладiв;
- здатнiсть застосовувати знtшня з термодинаплiки, гiдравлiки та газовоi диналлiки дJIя комппексного аналiзу процесiв руху нафти i газу в пластi, свердловинах, промислових i магiстральнихтрубопроводах, газонафтосховищах;
- здатнiсть використовувати cl"racHi математичнi методи дJIя комплексного аналiзу технологiчних процесiв бурiння свердловин, видобування, траЕспортувЕlння та зберiгшrня нафти i газу;

- здатнiсть застосовувати сучасЕе прогрtlп,lне забезпечення дJIя проектних та експrrуатацiйних розрzlхункiв технологiчних пapal\,IeTpiB процесiв бурiння свердловин, видобувtlнЕя, транспортування та зберiгання нафти i газу;
- здатнiсть усесторонньо аналiзрати режими експлуатацii нафтогазового об'екта, виконувати оптимiзацiю параrrлетрiв нафтогазового об'екта з метою усунення iснуючих проблем та
пiдвищення ефективностi його експлуатацii;
- здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми, проводити технологi.пrе i TexHiKoекономiчне оцiнювання ефективностi використаЕня iнновацiйних нафтогазових технологiй i
технiчних засобiв;
компетентностi професiйно-науковi для профiлiзацii <Розробка нафтових та газових
родовищ})
- здатнiсть аналiзувати режими експлуатацii нафтогазового об'екта, розробляти та реалiзувати методи оптимiзацii режимiв експJryатацii нафтогазового обО екта;
- здатнiсть з використаЕIIям фiзичного i математичного моделювtlння дослiджувати вппив
рiзних чинникiв на процеси газонафтоконденсатовидобування i розробляти HoBi .пл вдосконалювати вiдомi технологii пiдвищення ефективностi розробки газових, газоконденсатних i нафтогtr}оконденсатних родовищ;
- здатнiсть проводити науковий аrrапiз i робити висновки з перспектив створоння розвитку
i вдосконалення технологiй розробки та експпуатацii нафтових i газових свердловин;
- здатнiсть проектувати завершенi TexHi.шri системи розробки, видобування та пiдготовки
нафти i газу;
- здатнiсть демонструвати вмiння приймати технiчно та економiчно обцрунтоваrri рiшення
на Bcix етапах розробленшI процресивни)( технопогiй розробки, видобрання та пiдготовки нафти i газу.
З

ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛIНИ

З.1 Тематичний план лекцiйних занять

Тематичний план лекцiйних занять дисциплiни <Проблемнi питання експлуатацii нафтових свердповин та пiдвищення iх продуктивностi> характеризуе таблиця 2.
Таблиця 2 -Тематичний план лекцiйних занять

Шифр

Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем (Т)
та ik змiст

обсяг
годин

м1

Проблемнi питання експлуатацii нафтових свердловин

18

зм1

HoBiTHi та удосконаленi технологii експJryатацii нафтових
свеDдловин
Вступ. Сучасний стан видобування нафти в cBiTi та YKpaiHi. Обсяги запасiв вуглеводнiв та ik споживання. Перспективи розвитку нафтогазовоi iндустрii.
Удосконаленi технологii експлуатаuii фонтанних та газлiфтних
свердловин.

8

т

1.1

T]'2

Лiтература

2

2,6, |5

2

1,2,5, |2

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

Шифр

т

1.3

т

1.4

зм2
т 2.|

т

2.2

т

2.з

ЁoBiTHi технологii експпуатацii нафтовидобувних свердловин.
Зануренi гвинтовi, лiагфрагмовi, гiдропоршневi та струминпi насосми.

т2.5

Причини зниження продуктивностi нафтових свердповин в задежностi вiд лiтологii гiрських порiд, впастивстей флюiдiв та
технологiчних i технiчних аспектiв в процесi бурiння та експлуатацii вердловин. ,щослiдження гiрських порiд у вiдкритому стовбурi: газовий каротаж, вивчення складу та властивостей шлtlплу,
uiдоiР та дослiдження керну, кавернометрiя та профiлеметрiя
стовбуру свердловин.
оцiнка початковоi та поточноi насиченностi ппастiво встановпення причин зниженшI продуктивностi ппастiв за допомогою
промиспово-геофiзичних дослiджень дiючих свердловин: електрйчнi, акустичнi, радiоактивнi та нейтроннi методи. ,щослiджен_
ня нафтовидобувних та водонагнiта.пьних свердповин глибинними дебiтомiрами (витратомiрами) та термометраI\,1и.
Дослiдження та дiагностика поточного технi.пrого стаЕу сведловин та пiдземного експпуатацiйного обладнаня. Встановлення
дефектiв експлуатацiйноi колони, наявностi та якостi цоментного
кiльця, глибини штrIного вибою. Утворення вибiйних пiсчаних
KopKiB та солевiдкJIадення. Ехометрiя та динап{ометрiя штанговонасоснИх св9рдлОвин, дослiждення газлiфтних та епектровiд-

ii

пiдвищення продуктивностi
пластiв за допомогою фiзико-механiчних методiв дii на привибiйну зону. MacoBaHi та поiнтервальнi гiдророзриви пластi у вертикальних та горизоЕтальних свердловинах, гiдропiскоструминна перфоРацiя, технологii створення високих миттевих депресiй
та репресiй тискуо вiдбрацiйнi иа хвильовi методи.
технологii пiдвищення продуктивностi
пластiв за допомогою фiзико_хiмiчних методiв дiт на привибiйну
зону. Кислотнi оброблення, термохiмiчнi технопогii, застосування поверхнево-активних речовин, тепловi методи. Визначення
ефективностi методiв пiдвищення продуктивностi свердловин та
мъrод"ка пiдрахунку технопогiчного та економiчного ефекту.

@i

Всього: модуль

3.2 Теми

годин

Лiтература

2

1,2,5, |2

2

t ,2,5,12

10

центровонасосних мвердповин.

т2.4

обсяг

1

- змiстових модулiв

2

5,1,15

2

5,7, |з, |4

5,7,13,
l4

2

lo

2

3, 5,_9, 11о
12, 18

2

1_6,10, 16,
17

-2.

практичних занять

теми практичних занять дисциплiни <проблемпi питання експлуатацii нафтових свердповиfi та пiдвищення iх продуктивностi)) наведено у таблицi 3,

t

a

Таблиця 3 -Тематичний план практиtIних зашIть

Шифр

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

обсяг
годин

Лiтература

м1

Проблемнi питання експлуатацii нафтових свердловин

18

зм1

HoBiTHi та удосконаленi технологii експлуатацii нафтових
свеDдловин
Аналiз фактичних режимiв експлуатацii нафтових свердловин.
Розрахунки розподiпу тиску в насосно-компресорних трубах
при пiднiманнi газорiдинноi сумiшi.
Розраrунки оптимulпьних та максимальних дебiтiв нафтових
свердловин.
.Щослiдженя впливу конструктивних особливостей пiдземноi
частини газлiфтноi системи на дебiт нафтових свердловин.
Особливостi експлуатацii сверлповин глибиннми шт{lнговими
насосами. Розрахунки наповнення та подачi ШГН.
Проблемнi питання пiдвищення продуктивпостi нафтових
свердловин
Методи дiагностики технiчного стану пiдземного свердловинного обладнання в ШГНУ та газлiтних свердповинах.

10

2

1_3,5, l2-I4

Методи дiагностики поточного cT{lнy привибiйноТ зони продуктивних промислово-геофiзи*rими та гiдродинапriчними доспiдженнями.
Проектування кислотноi дii на привибiну зону продуктивних
пластiв.
Розрахунки техногогiчних параrrлетрiв гiдравлiчного розриву
пластiв. HoBiTHi технологii ГРП у вертикrльних та горизонтальних свеDдловин€lх.

2

1_3,5о 12-14

2

|-3,4-7, 16,

2

|-з,4-7,19

п

1.1

пL.2

п

1.3

п

1.4

п

1.5

зм2
п2.|
п2.2
п2.з
п2.4

2

1,2,5, |2

2

|,2,5

2

|,2,5,20

2

1,2,5,20

2

1,2,5,20

8

l7,19.

3.3 Завдання для самостiйноi роботи здобувача

Перелiк матерiалу, який виноситься на саrrлостiйне вивчення, наведено у таблицi 4.
Таблиця 4

Шифр

- Матерiш, що виноситься

на саллостiйне вивчення

Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), питання, якi виЕоситься на самостiйне вивчення (СВ)

обсяг
годин

м1

Проблемнi питання експлуатацiТ нафтових свердловин

30

зм1

HoBiTHi та удосконалепi технологii експлуатацii нафтових
свердловин
Експлуатацiя свердловин електовiдцентровими, гвинтовими,
дiафрагменними, гiдро-поршневими та iнерчiйними, струмонеВими ЕасосаI\,Iи.
Проблемнi питання пiдвищення продуктивпостi нафтових
свердловин
TexHiKa, технопогii та cyracHi мотоди iнтерпретацii результаTiB гiдродинамiчних та IIромисловO-гоофiзичних дослiджонь.

10

св2
зм2
св4

10

Лiтература

1,2,5,12,20

20
4

5, 13,14

Шифр

свб

св7

Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), питання, якi виноситься на саlrцостiЙне вивчення (СВ)

обсяг

Матричi та розривнi технологiТ кислотних обробок. Застосувння фосфорноi, азотноi, сiрчаноi, оцтовоi та iнших кислот.
Технологiя пiонокислотноi обробки. Теплова дiя в сверлловипi та пластi. Термохiмiчнi оброблення. Розрахунок технологiчних парап,Iетрiв.
TexHiKa i технологii гiлророзриву ппаста в спанцевих та щiльних породах. TexHiKa та технологii.

8

4

годин

8

Лiтература

3,4,5,6,7,
l0, 16, 17

2оз,5

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИtIНЕ ЗАБЕЗIIЕЧЕНIIЯ ДИСЦИПЛШИ

4.1 Основна
1. Бойко

лiтераryра (пiдручники, монографii, фаховi перiодичнi виданНЯ):

В.С. Розробка та експлуатацiя нафтових родовищ: Пiдруrник. -К.: МiжнаРОдна

економiчпа фундацiя, 2008. - 488 с.
2. Бойко В.С. Технологiя видобування нафти: Пiдручник. - Iваrrо-Франкiвськ: Видавництво 'ОНова Зоря"о 2012. - 827 с,
3. Бойко В.С. Пiдземний ремонт свордловиц; tliдручник дJuI вищих IIавчапьних заклаДiв.
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Iнформацiйнi ресурси в iHTepHeTi

Електроннi ресурси за темою дисциппiни здобрач мае знайти i вивчити саrrлоСтiйНО.
5

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

Оцiнювання зIIань здобувачiв проводиться за результатап{и двох модульштх контролiв
(змiстовi модулi ЗМ1 i ЗМ2) та резупьтатапли виконtшня комплексноТ розрахунковоi роботи.
Схему нарахуваIIня балiв при оцiнюваннi зЕань здобувачiв з дисциплiни наведепо в таблицi 5.
Таблиця 5 - Схема нарахувЕlння балiв у процесi оцiнювання знань здобувачiв з дисциплiни <Проблемнi питання експпуатацii нафтових свердповин та пiдвищення ik пролуктивностi>

максимальна
кiлькiсть балiв

Види робiт, що контролюються

20
20
60

Контроль засвосння змiстового модуля ЗМ1
Контроль засвоення змiстового модуля ЗМ2
виконання та захист розрахункових робiт
Усього

100

Оцiнювання знань здобрача на екзtlп,lенi з дисциплiни здiйснюеться вiдповiдпо до'лlнноi
шкtlли оцiнювання, що Еаведена нижче.

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS
Сума балiв за
Bci види навчапьно1 дlяльносTi
90-100
82-89
75-81

Оцiнка

Оцiнка за нацiональною шкалою

ECTS

для екзаI\dону, диференцiйованого залiку

А
в
с

вiдмiнно

6,7-74

D

60-66
35-59
0-34

Fх

Е
F

добре
задовiльно
незадовiльно з можливiстю повторного скпадання
незадовiльно з обов' язковим повторним вивченням дисциппiни

