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1 опис нАвчАльноi дисциплIни
Ресурс годин на вивчення дисциплiни <Проблемнi питаЕЕя пiдвищення ефоктивностi роз-

робки гЕlзових i газокоцденсатних родовищ>> зiiд"о з чиЕним рнп, розподiл rrо..r."rрu* i""-
дах навчальноi роботи харtжтеризуе таблиця 1.

Таблиця 1 - Розподiл годин, видiлених на вивчення дисциплiни
<Проблем iдвцl питання пlдвищення ки гЕlзових i газокондонсатних

НайменуваЕня показникiв

Всього
семестр 4

,Щенна

форма
навчання
(дФн)

Заочна

форма
навчання (ЗФН)

Кiлькiсть кредитiв ECTS 4 4
Кiлькiсть модулiв 1 1

Загальний обсяг часу, год 90 90
Аудиторнi заняття, год, у т.ч.: 40 l2
лекцiйнi зtlняття 24 6
ceMiHapcbKi заняття
практичнi заняття 16 6
лабораторнi заняття
Сапrостiйна робота, год, у т.ч. 50 78
викоЕання комплексноi розрахун-
ковоi роботи

16 28

опрацювання матерiалу,
викладеного на лекцiях

|4 10

опрацювання матерiа-пу, винесе-
ного на самостiйне вивчення

10 30

пiдготовка до залiку 10 10
99pyu семестрового контролю Залiк

родовищ)

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЪТАТИ НАВЧАННЯ

мета вивчепня дисциплiни - набуrтя фахiвцями компетентностей щодо виявдення та ви-
рiшення проблем, пов'язаних iз пiдвищa"rr"й ефективностi розробки гЕlзових i газокондонсат-
них родовищ та забезпеченням ефективних проектних рiшень-.у результатi вивчення дисциплiни здобувач ,rо"""еr, набути здатнiсть виявJuIти та
розв'язувати комплексЕi проблеми у сферi розробки гЕtзових i газЬкондеЕсатних родовищ де-монструвати Taki програмнi результати навчання через знання, упtiння та навички:

прн11 - Оцiнювати вплив геологiчних факторь "u,.*rrооЪгiчнi 
процеси бурiння сверд-

ловин,видобуваннявуглеводнiв,спорудженнягазонабтопроводiвiгазонфто.*о"йй. J

прн12 -,щемонструвати приклади модолювання фiпьтрацiйних прьцесiв у ппастi, течiй
технологiчних рiдин у циркуляцiйнiй системi свердловини, промислових i магiстрал"rr"" rру-
бопроводах, газонафтосховищах.

прн13 - Застосовувати cy. acHi математичнi методи для аrrалiзу та удосконалення техно-
логiчних процесiв бурiння свердловин, видобувЕlння, транспортування та зберiгання нафти i га-
зу.
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прн14 -,Щемонструвати IIавички використаншI сучасЕого процрtlп{ного забезпечеЕня длямоделювtIння процесiв бурiння свердловин, видобування, транспортування та зберiгання нафти
1гtr}у.

прн16 - ,Щемонструвати прикJIади усесторонпього аналiзу режимiв експлуатацii нафто-
гtr}ового об'екта, навички вибору оптимапьних ik паршrлетрiв.

прн17 - .Щемонструвати навички оцiнювання ефе-ктивностi використання iнновацiйних
нафтогазових технологiЙ у конкретних умовtlх проектувсlЕня та експлуатацii rrафтогазового
об'екта.

вивчення нzlвчtlльноi дисциплiни передбачае формувапня та розвиток у здобувачiв таких
компетентностей, передбачених ocBiTHbo науковою програмою:

Фк1 _ Глибоке розумiння загальноi структури, 
"Jч*.u'язку окремих елементiв та пер-

спектив розвитку системи забезпечення УкраiЪи вуглеводневими енергоносiями.
Фк2 - ЗдатнiстЬ оцiнюватИ вплив геологiчних факторiв ,ru y-ou" бурiпня свердловин,

видобуваrrня вуглеводнiв, споруджешuI газонафтоrrро"о!i" i газонафтосховищ.
Фк3 - ЗдатнiстЬ застосовуВати сучаснi теоретичнi засади до,nлод.оювання фiльтрацiй-Еих процесiв у пластi, течiй технологiчних рiдин у ц"ркул"цiйнiй системi 

"".рдоо""'"", фо*"-спових i магiстральних трубопроводах, газоЪафтоЪrо"rщ*.
Фк4 - ЗдатнiстЬ використОвувати сучаснi математичнi методи для комплексЕого анаlriзу

технологiЧних процесiв бурiнПя свердловин, видобуванЕя, транспортуваIIня та зберiгання наф
ти i газу.

Фк5 - Здатнiсть застосовувати сrIасне прогрtlп{не забезпечення дJIя моделювання техно-
логiчних процесiв бурiння свердловин, видобувЬ"i, транспортуваЕнrI та зберiгання нафти i га-
зу.

Фк7 - ЗдатнiстЬ усесторонньо шrалiзувати режими експлуатацii нафтогазового об'екта,
виконувати оптимiзацiю параплетрiв нафтогtlзового об'екта з метою у.у".rr" iснуrочих проблем
та пiдвищення ефективностi його експлуатацii.

Фк8 - Здатнiсть удосконЕlJIювати вiдомi способио впроваджрати HoBiTHi технологiчнi
процеси, здiйснювати науковий аналiз i висновки з перспектив створення, розвитку i вдоскона-
лення технологiй бщliнн1, видобуванЕя, ц)tlнспортувtlЕЕя та зберiган"" 

"Ъqr" 
i газу, а також

проводити технологi'пrе i технiко-економiчне оцiнювання ефективностi використаЕня iHHoBa-
цiйних нафтогазових технологiй i технiчних засобiв.

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРАДИСЦИПЛIНИ

З.1 Тематичний плап лекцiйних занять

Тематичний план лекцiйних заIUIть дисциплiни кПроблемнi питання пiдвищення ефек-
тивностi розробки гЕlзових i газокондецсатних родовищD характеризуе таблиця 2.

Таблиця 2 -Тематичний план лекцiйних занять
Шифр Назви модулiв (М), змiстових модупiв (ЗМ), 

"ем 
(Т)

та ж змlст
обсяг
годин

Лiтерату-
ра

м1 24

змl l4

т 1.1 Ресурси вуглеводневоi сировини в VKpaiHi i у cBiTi. поть
чний стан i перспеrсгиви розвитку газовидобувноi галузi

J



Шифр обсяг
годин

Лiтерату-

ра
Украihи.

загальна геолого-фiзична характеристика газових i газо-
конденсатних родовищ Украihи, поточний стан i системи ik
розробки, поточнi i прогнознi кiнцевi коефiцiенти га.}оконде-
нсатовилучення.

OcHoBHi проблемнi питання розробки гt,.}ових i газокон-
денсатних родовищ таможливi шляхи ix вирiшення.

т\.2 OcHoBHi принципи фiзичного i математичного модББ
вання процесiв розробки родовищ природних газiв.
_ Сучаснi лабораторнi установки i компоютернi прогр.lп{и.
Створення i використання геолого-технологiчних моделей
родовища.

J 4,5,22,
26,24

т i.3 пiдвищення ефективностi розробки газових родо*"щпр"
газовому реясимi.

Математичне модолюв.ння впливу геологiчноi будови,
фiзико-лiТопогi.пrих властивостей i ступеня неоднорiдностi
продуктивних вiдкладiв, системи розмiщення свердловин на
площi газоносностi, характеристик процесу вiдбирання газу з
родовища та yI![oB подачi гtr}у споживачевi на технологiчнi i
технiко-економiчнi покtвники розробки родовища i кiнцевий
коефiцiент газовилу.rення.

J 1,2,з,6

т 1.4 ПiдвищеНня еф ективно cTi розробки газових р одоr"щ-fr 
"в одонапiрному реясимi.

математичне моделювання впливу на технологiчнi показ-
ники розробки i кiнцевий коефiцiент газовилучення характе-
ристик законтурного водоносного басейну i газонасиченоi
частини пласта, системи розмiщення свердповин на площi
гЕIзоносностi та ik експлуатацii при обводненнi, ptoB вiдби-
рання гff}у з родовища.

Оптимiзацiя i реryлювЕ}ння розробки газового родовища
при водонапiрномУ режимi. Активний вплив на водонапiр-
ний режим. Видобугок защемленого гtц!у з обводнених плас-
TiB.

J I,2,3,6

т 1.5 Пiдвищення ефективностi дорозробк" u".па*"шrх г.азь
вих родовищ.

Моделювання процесiв пiдвищенЕя газоВилrIення з ви-
снажених гzlзових родовищ шJuжом мiнiмiзацii значень kiH-
цевого пластового тиску у зонах дренування свердловин, ви-
лr{ення зzlлишкового га:}у iз слабкодренованих, низькопро-
никних дiлянок пласта з пiдвищеним пластовим тиском i ви-
тiснення з пористого середовища залишкового природного
газу невуглеводневими гЕвtlпdи i рiдинаrrли.

2 1,2оз,6

зм2 Проблемнi питання пiдвищення ефектиr"осri розроО*"
газоконденсатниц!дц[rqщ]зоконденсатних родовищ.

10

т 2.1 пiдвищення ефективностi розробки газо*онденсатних
родовищ у режимi виснаження пластовоi епергii'.

Математичне моделювання впливу на кiнцевий коефiцi-
ент конденсатовил}чення при розробцi га:}окондеЕсатних

J 1,2,зо 6,
18,20

5
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Шифр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем (Т)
Taix змiст

обсяг
годин

Лiтерату-

ра

родовищ на виснаження початкового складу i характеристик
фазових перетворень вуглеводневоi суплiшi при зниженнi ти-
ску, фiзико-пiтологiчних впастивостей продуктивних плас-
TiB, системи розмiщення свердловин на площi, скупчення
конденсату у привибiйнiй зонi i на вибоi свердловин, режи-
MiB (способiв) ix експлуатацii. Видобугок сконденсованих
вуглевqднiв з виснажених газокондеЕсатних родовищ.

т 2.2 Пiдвищепня ефективностi розробки газоконденсатних
родовищ з пiдтримуванням пластового тиску.

Математичне моделювання процесiв повного чи частко-
вого пiдтримування ппастового тиску у га:}оконденсатних
родовищах на рiзних стадiях розробки рiзними робочими
агентами.

J |,2,3,6,
20

т 2.з Пiдвищення ефективностi розробки нафтогазоконденса-
тних родовищ у режимi виснаження пластовоi енергii'.

Математичне моделювання рiзних способiв розробки на-
фтогазоконденсатних родовищ на виснаження. Регулювання
динамiчноi рiвноваги газонафтового i водонафтового конта-
KTiB. Видобугок нафти з тонких нафтових облямiвок. Екс-
плуатацiя свердловин з високов'язкими нафталли.

2 1,2,з,6

т 2.4 Пiдвищення ефективностi розробки нафтогазоконденса-
тпих родовищ з пiдтримуванням пластового тиску.

Математичне моделювання процесiв пiдтримувtlння плас-
тового тиску у нафтовiй i газоконденсатнiй частинttх родо-
вища з використанням рiзних витiснювальних агонтiв i рiзноi
послiдовностi нагнiтання ix в okpeMi частини родовища

2 lr2,з,6

Всього: 24

модуль 1 - змiстових модулiв -2.

3.2 Теми практпчних заЕять

теми практичних занять дисцигlлiни кпроблемнi питання пiдвищення ефективностi розро-
бки газових i газокондеЕсатIrих родовищD наведено у таблицi 3.

Таблиця З -Тематичний план чних занять
Шифр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем практи-

чних занять (П)
обсяг
годин

Лiтерату-
ра

м1 Проблемнi питання пiдвищенпя ефективностi розро-
бки газових i газоконденсатних родовищ.

1б

зм1 Проблемнi питання пiдвищепня ефективностi розро-
бки газових родовищ.

8

п 1.1 Аналiз та обробка геолого-промислових даних про роз-
робку газового родовища при газовому режимi.

Уточнення початкових i залишкових запасiв гаa}у, ви-
значенЕя поточного i прогнозного кiнцевого коефiцiснтiв
гtrlовилучення, оцiнка ступеня дренування (вироблення)
продуктивних вiдкладiв.

2



Шrфр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем практи-
чних занять (П)

обсяг
годин

Лiтерату-

ра

п1.2 ,щослiдження (з використанням сучасних кошшътерних
програм) впливу визначшIьних чинникiв на ефективнiсть
розробки гЕвових родовищ при гчвовому режимi i кiнце-
вий коефiцiент газовиJrучення.

2 |,2,з,6

п 1.3 Аналiз та обробка геолого-промислових даних ,rро рБ
робку гщового родовища при водонапiрному режимi.

Уточнення початкових i зЕUIишкових запасiв газу, ви-
значення поточного положоння газоводяного контакту,
кiлькостi защемленого гt}зу в обводненiй зонi, коефiцiен-
та зЕIлишковоi газонасиченостi обводнених пластiв, пото-
чного i прогнозного кiнцевого коефiцiснтiв газовил)п{ен-
ня родовища i коефiцiента гшовилrIення обводненоi зо-
ни, оцiнка ступеня вироблення продуктивних вiдкладiв.

2 1,2,з,6

п 1.4 .Щослiдження (з використанням сrIасних комп'ютерЙх
програм) впливу визначальних чинникiв на ефективнiсть
розробки гЕlзових родовищ при водонапiрному режимi i
кiнцевий коефiцiент гЕlзовилrlення.

l |,2оз,6

п 1.5 .Щослiдження (з використанням суrаС"их коп.ш ютерн"х
програлл) впливу характеристик привибiйноi зони пласта,
технологiчних парап4етрiв роботи свердловин i системи
збору газу i конструктивних розмiрiв насосно-
компресорних труб i промислових гtш}опроводiв на MiHi-
мtlльне значеннЯ кiнцевогО пластового тиску. ,Щослi-
дження способiв вил}rення зitлишкового гЕlзу iз спабкод-
ренованих, низькопроникних дiпянок пласта на виснаже-
них родовищах. ,Щослiдження ефективностi витiснення з
виснажених г€lзових родовищ зttпишкового природного
гtву невуглеводневими газаN,lи i рiдинами.

1 1,2,з,6

зм2 Проблемнi питання пiдвищення ефективностi розро-
бки газоконденсатних i нафтогазоконденсатних родо-
вищ.

8

п2.| Аналiз та обробка геолого-промислових даних про роз-
робку газоконденсатного (нафтогазоконденсатного) ро-
довища.

уточнення початкових i залишкових запасiв Гву,
конденсату i нафти, поточних i прогнозних кiнцевих ко-
ефiцiентiв га:}о- конденсато- i нафтовилучення, оцiнка
9!Lценя дренування продуктивних вiдкладiв.

2 t,2оз,6о
20

п2.2 .Щослiдження (з використанням сrIасних комп'ютерних
програлл) впливу визначальних чинникiв на ефективнiсть
розробки гttзокондонсатного i нафтогазокоЕденсатного
родовища у режимi виснаження пластовоi енергii.

2 1,2,3r6,
20

п2.з .Щослiдження (з використанням суIасних комп'ютерних
програм) рiзних способiв пiдтримування пластового тис-
ку у га':}оконденсатному родовищi з використанням рiз-
них робочих агентiв.

2 I,2,з,6

п2.4 .Щослiдження (з використанням сrIасних компОютерних
програм) рiзних способiв пiдтримування пластового тис-
ку у нафтовiй i газоконденсатнiй частин.lх родовища з

2 |,2,3о 6

1



Шифр Назви модупiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем прtкти-
чних занять (П)

обсяг
годин

Лiтерату-

ра

використанням рiзних витiснюватtьних агентiв.

Всього: 1б

3.3 Завддння для самостiйноi роботи здобувача

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

Таблиця 4 - MaTepi*, що виноситься на самостiйне вивчення

Шифри Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), питання,
якi виноситься на calr,tocTiйHe вивчення (СВ)

обсяг
годин

Лiтераry-
ра

м1 Проблемнi питання пiдвищення еШектЙвностi роз-
робки газових i газоконденсатних родовищ.

10

зм1 Проблемнi питання пiдвищення ефективностi роз-
робки газових родовищ.

6

св1 Суrасний стан, проблеми i перспективи розвитку газо-
воi галузi УкраiЪи. OcHoBHi прогнознi родовища при-
родних газiв. Родовища нетраличiйних вуглеводнiв.

1

св2 Фiзичне моделювання технологiчних процесiв вилу
чення вуглеводнiв з газових, газоконденсатних i нафто-
гtlзоконденсатних родовищ. Моделi пористого середо-
вища i пластових флюiдiв. Критерii подiбностi. Прин-
циповi схеми лабораторних установок. Особливостi
фiзи.пrого моделювання рiзних технологiчних процесiв
газонафтокоЕденсатовидобування.
математичне моделювання процесiв розробки родо-вищ природних газiв. Створення геолого-
технологiчних моделей родовища. OcHoBHi лiцензованi
комп'ю,тернi програми та iх особливостi.

) 4,5,6,24

свз OcHoBHi залежЕостi для визначення кiнцевого коефiui-
ента га:}оВилrIення газових родовищ при гЕtзовому ре-
жимi. Вплив геологiчних, технiко-технологiчних i тех-
нiко-економiчних чинникiв на кiнцевий коефiцiеЕт га-
зовилr{оння гtlзових родовищ при газовому режимi.
Методи прогнозрання кiнцевого коефiцiента га:}ови-
лучення г€tзових родовищ при газовому режимi.

1 |,2,3,6

св4 Методи оцiнки коефiцiента газонасиченостi обводненоi
зони i кiнцового коефiцiента газовилrIення газових
родовищ при водонапiрному режимi. Вплив геологiч-
нихо технiко-тохнологiчних i технiко-економiчних чин-
никiв на кiнцевий коефiцiент газовилrIення гtlзових
родовищ при водонапiрному режимi.

1 |,2,3об

св5 Особливостi завершальноi стадii розробки родовищ
природних газiв. Характеристика залишкових вуглево-
днiв у виснажених родовищах та методiв ix виJIуrення.

1 1,2,з,6

8



Шифри Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), питання,
якi виноситься Еа саr"rостiйне вивчення (СВ)

обсяг
годин

Лiтерату-

ра

зм2 Проблемнi питання пiдвищепня ефективностi роз-
робки газоконденсатних i нафтогазоконденсатних
родовищ.

4

свб Методи оцiнки кiнцевих коефiцiентiв газо-, нафто-1
конденсатовилrIення гtr}оконденсатних i нафтогазоко-
ндецсатних родовищ при розробцi на виснаження i з
пiдтримуванням ппастового тиску. Вплив геологiчних,
техЕiко-технодогiчних i технiко-окономiчних чинникiв
на кiнцевi коефiцiенти г€lзо-, нафто- i конденсатовилу-
чення газоконденсатних i нафтогазоконденсатних ро-
довищ в yl!{oвax розробки на виснаження i з пiдтриму-
ванням пластового тиску.

2 1,2,з,6

св7 Вiтчизняний i зарубiжний досвiд застосування рiз-
них технологiй розробки гfflоконденсатних i нафтога-
зоконденсатних родовищ.

2 1,2,з,6

Всього: 10
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ня при периферiЙному нагнiтаннi а:}оту у виснажений газовий поклад круговоТ форми / Р. М.
Кондрат, Л. I. Хайдарова // Розвiдка та розробка нафтових i газових родовищ. -201'7. - }ф1(65). -
с.

47. Кондрат Р. М. Вплив темпу законтурного нагнiтЕlIIня tlзоту у виснажений газовий по-
клад круговоi форми на коефiцiент вилrIення з€lлишкового газу / Р. М. Кондрат, Л. I. Хайдарова
// Розвiдка та розробка нафтових i газових родовищ. - 2018. - J\b2(67). - С.70-74.

48. Кондрат Р. М. Оцiнка технологiчноi ефективностi роботи i зупинки видобувних свер-
дловин пiд час нагнiтання азоту у виснажений газовий поклад / Р. М. Кондрат, Л. I. Хайдарова ll
Розвiдка та розробка нафтових i газових родовищ. - 2018. - Nч3(68). - С. 7-11.

49. Кондрат Р. М. Застосування Еш}оту для пiдвищення газовилуIення з виснtDкених газо-
вих покладiв / Р. М. Кондрат, Л. I. Хайдарова // Нафтогазова енергетика. - 2018. - ХЪ2. - С. 7-16.

50. Кондрат Р. М. Вплив систем площового розмiщення видобувних i нагнiтальних свер-
дловин при нагнiтаннi азоту у виснажений газовий поклад на коефiцiент газовилученЕя Д. М.
Кондрат, Л. I. Хайдарова // Розвiдка та розробка нафтових та газових родовищ. - 2019. - Nч1(70).
_ с. 33_40.
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51. Кондрат Р. М. Вплив систем площового розмiщення видобувних i нагнiтальних свер-
дловиII при нагнiтаннi азоту у виснажений газовий покл4д на коефiцiент газовилгIення р. м.
Itондрат, О. Р. КонДрtr, Л. I. ХйдарОва // РозвiДка та розробка нафтових та гtr}ових родовищ. -
2019.-xb2(71)._c.

52. Кондрат Р. М. Видобування залишкового природного газу з виснажених гапових по-
кладiв нагнiтанням Еlзоту р. м. Кондрат, О. Р. Кондрат, Л. I. Хайдарова // Розвiдка та розробка
нафтових та газових родовищ. -2019. - М2(71). - С.20-29.

53. Кондрат о. Р. Пiдвищення газовил}чення з г.lзових родовищ при водонапiрному ре-
rкимi шляхом регулюванЕя надходжеЕня законтурноi пластовоi води i видобрку заIцемленого
газУ / о. Р. Кондрат, Р. М. Кондрат // Нафтогазова гапузь Украiни. - 2019. - С. 21-26.

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

оцiнювання знttнь здобувачiв проводиться за результатап{и двох модульних контролiв
(змiстовi модулi зм1 i зм2) та результатап{и виконання комплексноi розрilryнковоi роботи.
Схему нарахувtlння балiв при оцiнюваннi знань здобувачiв з дисциплiни наведено в таблицi 5.

ТабЛИЦЯ 5 - Схема нарахування балiв у процесi оцiнювання знань здобувачiв
з дисциплiни <проблемнi питання пiдвищення ефективностi розробки гtrlових i газоконденсат-

них
Види робiт, що контролюються максимальна

кiлькiсть балiв
Контроль засвоення змiстового модупя ЗМ1 20
Контроль засвоення змiстового модуля ЗМ2 20
Виконання та захист комплексноi розрахунковоi Dоботи 60

Усього 100

ОцiнюванЕя знань здобрача на залiку з дисциплiни здiйснюеться вiдповiдно до чинноi
шкали оцiнювання, що наведена нижче.

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS

Сума балiв за Bci
види навчальноi

дiяльностi

Оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiональною шкt}лою

дJIя окзамену, диференцiйованого залiку, курсового
проекту (роботи), практики

90 _ 100 А вiдмiнно
82-89 в

добре75-81 с
67-74 D

задовiльно60-66 Е
35-59 Fх незадовiльно з можливiстю повторного скJIаJIання

0-34 F незадовiпьно з обовОязковим повторним вивченням
дисциплiни


