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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

        Ресурс годин на вивчення дисципліни «Концептуальні підходи до проблем оцінювання 

пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України» згідно з чинним 

РНП,  розподіл по семестрах і видах навчальної роботи характеризує таблиця 1.  

 

                           Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни  

                 «Концептуальні підходи до проблем оцінювання пропускної здатності та розвитку  

                                            газонафтотранспортної системи України»  
 
 
 
Найменування показників  

Всього 
семестр 3 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   5 5 

Кількість модулів 2 2 

Загальний обсяг часу, год 150 150 

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 48 16 

лекційні заняття 24 8 

семінарські заняття - - 

практичні заняття  24 8 

лабораторні заняття - - 

Самостійна робота, год, у т.ч. 102 134 

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

24 12 

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне  

вивчення 

24 68 

Підготовка до практичних 

занять, контролю знань 

24 24 

Підготовка до екзамену 30 30 

Форма семестрового контролю  Екзамен 

 

       

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

        Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетентностей щодо встановлення 

фактичної пропускної здатності газонафтотранспортної  системи України та перспектив її 

подальшого розвитку та модернізації. 

        У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен демонструвати такі програмні 

результати навчання через знання, уміння та навички: 

       ПРН10 - пояснювати загальну структуру, взаємозв’язок окремих елементів системи 

забезпечення України вуглеводневими енергоносіями та перспективи їх розвитку; 

      ПРН13 - застосовувати сучасні математичні методи для аналізу та удосконалення 

технологічних процесів транспортування та зберігання нафти і газу; 

       ПРН14 -демонструвати навички використання сучасного програмного забезпечення для 

моделювання процесів  транспортування та зберігання нафти і газу;  

      ПРН15 - демонструвати володіння сучасними  методами технічної діагностики; навички їх 

застосування з метою комплексного оцінювання стану технологічного обладнання, при 

експлуатації систем транспортування та зберігання нафти і газу; 
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      ПРН16 - демонструвати приклади усестороннього аналізу режимів експлуатації 

нафтогазового об’єкта, навички вибору оптимальних їх параметрів. 

       ПРН17 - демонструвати навички оцінювання ефективності використання інноваційних 

нафтогазових   у конкретних умовах проектування та експлуатації нафтогазового об’єкта.  

       Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів  

компетентностей, передбачених освітньо-науковою програмою: 

       ФК1 - глибоке розуміння загальної структури, взаємозв’язку окремих елементів  та 

перспектив розвитку системи забезпечення України вуглеводневими енергоносіями; 

       ФК4 - здатність використовувати сучасні математичні методи для комплексного аналізу 

технологічних процесів буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання 

нафти і газу; 

      ФК5  - застосовувати сучасне програмне забезпечення для моделювання технологічних 

процесів буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. 

      ФК6 - здатність використовувати сучасні методи технічної діагностики для комплексної 

оцінки стану технологічного обладнання при бурінні свердловин, систем видобування, 

транспортування та зберігання нафти і газу; 

      ФК7 - здатність усесторонньо аналізувати режими експлуатації нафтогазового об’єкта, 

виконувати оптимізацію параметрів нафтогазового об’єкта з метою усунення існуючих проблем 

та підвищення ефективності його експлуатації; 

      ФК8 - здатність удосконалювати відомі способи, впроваджувати новітні технологічні 

процеси, здійснювати науковий аналіз і висновки з перспектив створення, розвитку і 

вдосконалення технологій  буріння, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу, а 

також проводити  технологічне і техніко-економічне оцінювання ефективності  використання 

інноваційних нафтогазових технологій і технічних засобів.  

  

 

 3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять  дисципліни «Концептуальні підходи до проблем 

оцінювання пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України»   

характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових 

модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

Обсяг 

годин 

Література 

М 1 Концептуальні підходи до проблем 

оцінювання пропускної здатності 

та розвитку 

газонафтотранспортної системи 

України 

24  

ЗМ1 Концептуальні підходи до проблем 

розвитку газонафтотранспортної 

системи України 

12  

Т 1.1 

 

 

 

Характеристика сучасного стану 

газо- та нафтопереробної 

промисловості України. Негативні 

тенденції у газонафтопереробній 

промисловості України. Аналіз стану 

забезпечення України основним 

2 1 
https://menr.gov.ua/news/34635.html 

https://menr.gov.ua/news/34635.html
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Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових 

модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

Обсяг 

годин 

Література 

асортиментом нафтопродуктів та 

газом. 

Т1.3 Шляхи вирішення проблеми 

забезпечення України 

нафтопродуктами. Очікувані 

результати реалізації концепції 

розвитку газо- і нафтопереробної 

галузі України. Характеристика 

нових проектних потужностей. 

Очікуваний стан і прирощення 

потужностей до 2025 р. 

2 https://menr.gov.ua/news/34635.ht

ml 

Т 1.5 Характеристика сучасного стану 

нафтотранспортної системи 

України. Основні технічні 

характеристики магістральних 

нафтопроводів України. Динаміка 

зміни завантаження нафтопроводів за 

останні роки. 

2 1,2,8 
https://menr.gov.ua/news/34635.html 

Т 1.6  Концептуальні підходи до питань 

розвитку нафтотранспортної 

системи України. Характеристика 

сучасного стану нафтотранспортної 

системи України. Варіанти 

диверсифікації шляхів постачання 

нафти для внутрішніх споживачів. 

Перспективи використання 

магістральних нафтопроводів 

України для транзиту нафти.   

2 1,2,8 
https://menr.gov.ua/news/34635.html 

Т 1.7  Характеристика сучасного стану 

газотранспортної системи України. 

Основні технічні характеристики 

магістральних газопроводів України. 

Динаміка зміни завантаження 

газопроводів  за останні роки. 

2 8, 17, 20,23,24 

Т 1.8  Концептуальні підходи до питань 

розвитку газотранспортної системи 

України. Характеристика сучасного 

стану газотранспортної системи 

України. Варіанти диверсифікації 

шляхів постачання газу для 

внутрішніх споживачів. Перспективи 

використання магістральних 

газопроводів України для транзиту 

газу.   

2 8, 17, 20,22,23,25 

ЗМ2 Концептуальні підходи до питань 

оцінювання пропускної здатності 

12  

https://menr.gov.ua/news/34635.html
https://menr.gov.ua/news/34635.html
https://menr.gov.ua/news/34635.html
https://menr.gov.ua/news/34635.html
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Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових 

модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

Обсяг 

годин 

Література 

та енергоефективності 

експлуатації магістральних 

газонафтопроводів  

Т 2.1 

 

 

Сучасні методи оцінювання 

пропускної здатності 

магістральних нафтопроводів. 

Теоретичні засади гідродинаміки, що 

описують рух нафти у магістральних 

нафтопроводах. Характеристика 

чинників, що впливають на 

пропускну здатність нафтопроводу. 

Методи визначення пропускної 

здатності складних 

нафтотранспортних систем. 

2  

 

 

 

1, 2, 3, 5 

Т 2.2 Сучасні методи оптимізації 

режимів експлуатації   

магістральних нафтопроводів.  

Критерії оптимізації і сфери їх 

застосування. Методи оптимізації 

режимів експлуатації магістральних 

нафтопроводів за критерієм 

мінімальних енерговитрат.  

2 6,15 

Т 2.3 Сучасні методи оцінювання 

пропускної здатності 

магістральних газопроводів. 

Теоретичні засади газової динаміки, 

що описують рух газу у 

магістральних газопроводах. 

Характеристика чинників, що 

впливають на пропускну здатність 

газопроводу. Методи визначення 

пропускної здатності складних 

газотранспортних систем. 

2 17, 18, 19,22,23,32 

Т2.4 Сучасні методи оптимізації 

режимів експлуатації   

магістральних газопроводів.  

Критерії оптимізації і сфери їх 

застосування. Методи оптимізації 

режимів експлуатації магістральних 

газопроводів за критерієм 

мінімальних енерговитрат.  

2 20, 21,22,23,29,30,35 

Т2.5 Підземні сховища газу як елемент   

газотранспортної системи. 
Активний і буферний газ, 

оптимальне співвідношення між 

ними. Продуктивність сховища і 

дебіт свердловин   Режими 

компресорного закачування газу. 

2 23,32 
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Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових 

модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

Обсяг 

годин 

Література 

Енергоефективність. 

Т2.6 Оптимізація режимів 

газотранспортної системи в 

комплексі з ПСГ. Концепції 

вирівнювання нерівномірності 

газоспоживання. Математична 

модель ГТС в комплексі з ПСГ. 

Принцип реверсно/аверсного 

перекачування газу. Надійність 

газозабезпечення споживачів. 

2 23,33 

            Всього: Модуль 1 – змістових модулів -2. 

          3.2 Теми практичних занять 

 

 

        Теми практичних занять з дисципліни «Концептуальні підходи до проблем оцінювання 

 пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України» наведено  

у таблиці 3. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  практичних  занять  

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів 

(ЗМ), тем практичних занять (П) 

Обсяг 

годин 

Література 

М 1 Концептуальні підходи до проблем 

оцінювання пропускної здатності та 

розвитку газонафтотранспортної 

системи України 

24  

ЗМ1 Концептуальні підходи до проблем 

розвитку газонафтотранспортної 

системи України 

8  

П 1.1 

 

 

Концептуальні підходи до питань 

розвитку нафтотранспортної системи 

України. Розрахунок варіантів 

диверсифікації шляхів постачання 

нафти для внутрішніх споживачів та 

можливостей транзиту нафти.   

2 https://menr.gov.ua/news/34635.html 

П1.2 Концептуальні підходи до питань 

розвитку газотранспортної системи 

України. Розрахунок варіантів 

диверсифікації шляхів постачання газу 

для внутрішніх споживачів. 

Оцінювання варіантів використання 

магістральних газопроводів України для 

транзиту газу.   

2 https://menr.gov.ua/news/34635.html 

https://menr.gov.ua/news/34635.html
https://menr.gov.ua/news/34635.html
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Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів 

(ЗМ), тем практичних занять (П) 

Обсяг 

годин 

Література 

П1.3 Динаміка зміни завантаження 

газопроводів. Прогнозні розрахунки 

режимів роботи ГТС в умовах 

неповного завантаження. 

Енергоефективність. Оптимізація. 

2 22,23,25 

П1.4 Розрахунки варіантів диверсифікації 

шляхів постачання газу. 

Реверсно/аверсні режими роботи ГТС. 

2 24,38 

ЗМ2 Концептуальні підходи до питань 

оцінювання пропускної здатності та 

енергоефективності експлуатації 

магістральних газонафтопроводів 

16  

П2.1 Формування вихідних даних та 

визначення пропускної здатності та 

енергоефективності конкретного 

магістрального нафтопроводу. Аналіз 

результатів обчислень 

4 4, 5, 6 

Пакет стандартизованих програм 

П2.2 Застосування стандартизованих та 

оригінальних програм для оптимізації 

режимів експлуатації магістральних 

нафтопроводів за критерієм 

мінімальних енерговитрат 

4 15, 4-6 

Пакет стандартизованих програм 

П2.3 Формування вихідних даних та 

визначення пропускної здатності та 

енергоефективності конкретного 

магістрального газопроводу. Аналіз 

результатів обчислень 

4 17-19,22-25 

Пакет стандартизованих програм 

П2.4 Застосування стандартизованих та 

оригінальних програм для оптимізації 

режимів експлуатації магістральних 

газопроводів за критерієм мінімальних 

енерговитрат. 

4 20,23,29,30 

Пакет стандартизованих програм 

П2.5 Прогнозування  закачування та відбору 

газу з ПСГ. Режими роботи 

компресорної станції. Оптимізація за 

критерієм мінімуму енерговитрат. 

4 23,32 

Пакет стандартизованих програм 

 Оптимізація режимів роботи ГТС в 

комплексі з ПСГ. Прогнозування 

реверсно/аверс них режимів. Оцінка 

надійності. 

4 23,27,33 

Пакет стандартизованих програм 

 

 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи здобувача 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 
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Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виноситься  

на самостійне вивчення (СВ)  

Обсяг 

годин 

Література 

М 1 Концептуальні підходи до проблем 

оцінювання пропускної здатності та 

розвитку газонафтотранспортної системи 

України 

24  

СВ1 Урахування характеристик насосного та 

компресорного обладнання на пропускну 

здатність та енергоефективність 

магістральних нафтопроводів і газопроводів 

4 4,14,23,25 

СВ1 Урахування особливостей профілю траси на  

пропускну здатність і енергоефективність 

експлуатації нафтопроводу    

4 7,22,24 

 Урахування фізико-хімічних властивостей 

вуглеводнів на пропускну здатність 

газонафтопроводів 

4 5,7 

СВ2 Розрахунок режимів експлуатації 

магістральних газонафтопроводів з 

урахуванням впливу перехідних процесів 

3 9,10,11,12,26 

СВ3 Дослідження динамічних навантажень в 

розрахунках надземних ділянок газопроводів 

3 49,51 

СВ4 Підвищення ефективності технічного 

обслуговування магістральних газопроводів 

3 

 

24,26 

СВ5 Проблеми захисту внутрішньої порожнини 

газопроводів від корозії 

3 36,50 

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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        1 Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П. Трубопровідний транспорт нафти і 

нафтопродуктів. Підручник для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та 

газонафтосховища" . Кременчук, 2001.-517 с. 

2 Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. Монографія.  

3 Середюк М. Д., Люта Н. В. Обґрунтування  вибору математичних моделей для 

коефіцієнта гідравлічного опору в нафтопроводах //Нафтова і газова промисловість.- 2000.- № 3 

(8). - С.103-108. 

4 СТП 320.001.148429.003-2002. Методика нормування питомих витрат електроенергії на 
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енергетика. -2007. - № 2 (3). - С. 24-31. 

9 Середюк М. Д., Григорський  С. Я. Закономерности изменения давления в 
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матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення». №29. Тернопіль. 2018. С. 86-

90. 

 

 

4.3 Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

        https://menr.gov.ua/news/34635.html Проект концепції розвитку газо- та нафтопереробної 

промисловості України до 2025 р. 

           Електронний курс «Проектування та експлуатація насосних станцій»  для дистанційної 

форми навчання.  Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ,  2017 ( автор Середюк М.Д.)  

         Інші електронні ресурси за темою дисципліни, які здобувач має знайти і вивчити 

самостійно. 

    

 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

https://menr.gov.ua/news/34635.html


 13 

 

        Оцінювання знань здобувачів проводиться за результатами  двох модульних контролів 

(змістові модулі ЗМ1 і ЗМ2)  та результатами виконання аудиторних контрольних робіт на 

практичних заняттях. Схему нарахування балів при  оцінюванні знань здобувачів з дисципліни 

наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань здобувачів   

з дисципліни «Концептуальні підходи до проблем оцінювання пропускної здатності та розвитку 

газонафтотранспортної системи України» 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння змістового модуля ЗМ1  40 

Контроль засвоєння змістового модуля ЗМ2  40 

Контроль виконання розрахунків на практичних заняттях 20 

      Усього 100 

 

         Оцінювання знань здобувача на екзамені з дисципліни здійснюється відповідно до чинної 

шкали оцінювання, що наведена нижче. 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно    

82-89 В 
добре  

 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

 

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


	здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України» для аспірантів, що навчаються за освітньо-науковою  програмою доктора філософії за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології».
	1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
	Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей, передбачених освітньо-науковою програмою:
	3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ
	4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


