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1 опис нАвчАльноi дисциплIни

Ресурс годин на вивчення дисциплiни KHoBiTHi техпологii видобування нафти i газу>
згiдно з чинним РНП, розподiл по семестрах i видах навчальноi роботи для рiзних форм

IIавчЕlнIuI характеризуе таблиця 1.1.

Taблиця1.1_PoзпoдiлгoДин,виДiпeниxнaBиBчeнняДиcциплiни<Щ

Найменув ання пока:}никiв

Всього
семестр 3

,Щенна
форма

навчанЕя
(дФн)

Заочна
форма

навчання)
бФн)

Кiлькiсть кредитiв ECTS 4 4

Кiлькiсть модулiв 2 2

Загальний обсяг часу, год |20 t20
Аулиторнi занятгя, год, у т.ч.: зб 8

18 4
ceMiHapcbKi занятгя
практичнi заняття 18 4
лабораторнi занятгя
Самостiйна робота, год, у т.ч. 84 l|2
виконання комппексно1
розрахунковоi роботи
опрацювання матерiалу,
викJIаденого на лекцiях

29 з0

опрацювання матерiалу,
виIIесеного на саN,Iостiйне
вивчення

40

пiдготовка до практичних
занять та контрольних заходiв

25 12

пiдготовка до екзамену 30 30
Форма семестрового контролю Екзамен

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Мета викладання дисциплiпи - набуггя фахiвцями компетентностей щодо виявленнlI
та вирiшення проблем, гrов'язаних з основами Teopii припливу рiдини та г€ву в свордловину,
газорiдинного пiднiмача, теоретичних, технологiчних та технiчних питань експлуатацiI
свердловин та пiдвищення ix продуктивностi, а також з перспективаtrци i основними
напрямками розвитку процесiв видобування нафти i газу.

Використовуються роздiли фiзики нафтового i газового пласта, пiдземноi гiдравлiки,
нафтопромисловоi геологii показано рiшення задач прикJIадного характеру для встilновлення
основних залежностей розробки нафтових родовищ, експлуатацii нафтових i газових
свердловин та пiдбору основного технологi.шrого обладнання.

У результатi вивчення дисциплiни здобрач повинен набуги здатнiсть виявJIяти та
розв'язувати комплекснi проблеми у сферi видобування нафти i демонструвати TaKi

результати навчання чероз знання, рtiння та навички:



- знати особливостi процесiв, якi протiкtlють в гiрських пород.lх при pyci нафти до
свердловини.

- ocнoBi теоретичних уявлень фiзики нафтового пласта, встановлювати закономiрностi

управпiння цими процесами;

- знати способи увОязки процесiв, що протiкtlють у пластi, з процесами пiдrяггя нафт*r
наIIоверхню;

- вмiти встановJIювати та забезпе"тувати видобувнi можливостi свердповини та режими
iх роботи;

Вивчення навчальноi дисциплiни передбачае формувапня та розвиток у аспiрантiв
компетентностей, передбачених ocBiTHbo науковою програмою:
компетентностi професiйноi та дослЦницько-iнновацiйноi дiяльностi:- здатнiсть усесторонньо харzжтеризрати геологiчнi процеси та закономiрностi
формування гiрських порiд, у тому.плслi нафтогазових покладiв;

- здатнiсть застосовувати знання з термодинаrrлiки, гiдравлiки та газовоi динш,riки для
комплексного аналiзу процесiв руху нафти i газу в пластi, свердповин€lх, промислових i
магiстральних трубопроводФь газонафтосховищах;

- здатнiсть використовувати cy.racHi математичнi методи дJuI комплексного аналiзу
технологiчних процесiв видобуваIIня, траЕспортування та промисловоi пiдготовки нафти i
газу;

- здатнiсть застосовувати сrIасне програI\,Iне забезпечення дJIя проектних та
експлуатацiЙних розрахункiв технологi.пrих параметрiв процесiв видобування,
транспортрання та промисловоТ пiдготовки нафти i газу;

- здатнiсть усесторонньо аналiзувати режими експпуатацii нафтогазового об'екта,
виконувати оптимiзацiю параметрiв нафтогазового обОекта з метою усуfiенЕя iснуючих
проблем та пiдвищення ефективностi його експдуатацii;

- здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми, проводити технологiчне i TexHiKo-
економiчне оцiнюваrrня ефективностi використання iнновацiйних нафтогазових технологiй i
технiчних засобiв;

Компетентностi професiйно-науковi для профiлiзацii <<Розробка нафтових та
газових родовищ>>:

- здатнiсть аналiзувати режими експлуатацii нафтогазового обОекта, розробляти та
реалiзувати методи оптимiзацii режимiв експJIуатацii нафтогазового обОекта;

здатII1сть застосовувати cylacнl математичн1 методи дJIя математичного
моделювання технологiчних параlrлетрiв прогресивних технологiй видобуваrrня,
бурiння свердловиII, ц)aнспортування та зберiгання нафти i газу;
здатнiсть розробляти обчисrповальнi алгоритми i прогрtlпdне забезпечення для

проектних та експлуатацiйних розрахункiв технологi.цrих параlr,rетрiв процесiв
видобування, бурiння свердловин, транспортування та зберiгання нафти i газу;
здатнiсть проектувати завершенi TexHi.пri систоми видобуваrrня та транспортуваIIня

нафти i газу.

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛIНИ

З.1 Тематичний план лекцiйних занять

Тематичний ппан пекцiйних занять дисциплiни " HoBiTHi технолог
нафти i газу " характеризуе таблиця З.1.

Таблиця 3.1 -Тематичний план лекцiйних зztнять



Шифр
модулiв,
змiстових
модулiв та
навчальних
елементiв

Модулi, змiстовi модулi

обсяг
лекцiйних

зацять,
год.

очне/
заочпе

Лiтература

м
п/п

стор.

1 2 3 4 5

м1 Прогресивнi погляди на формування нафтових
родовищ.Властивостi колекторiв та флюцiв,
розкриття пластiв та способи освоення
свердловин. Теоретичнi основи припливу
флюhiв у свердловиIrу та пiдняття на поверхню.

4l1,0

зм1 О cHoBHi харакmерuсmuкu проdукmuвнtм ruласmiв mа

флюidiв.

2/0,5

нЕ 1.1 Предмет дисциплiни i iT зв'язок з сумiжними дис-
циплiнами. Коротка iсторiя розробки нафтових i
гчlзових родовищ. HayKoBi основи розробки наф-
тогчlзових родовищ.

Tl0,25 1 5-1-4,

65-1'82

нЕ 1.2 OcHoBHi геопого-фiзи.пli характеристики продук-
тивних пластiв i фшоiдiв, що iхнасичують.

ll0,25 2 5-29

зм2 Розкрummя проdукmuвнuх пласmiв mа освоення
сверdловuн. Теореmuчнi основu прuплuву флюidу в
сверdловuну mа еазорiduнноzо пidнiмача.

2/05

нЕ 2.1 Розкритгя нафтових i газових продуктивних пластiв.
Облшrграlлня вибоiв свердIовини. Освоення
свердловин.

Il0,25 1 257-270

нЕ2.2 . Види пластовоi енергii. Режими роботи нафтових
покладiв

Il0,25 1

2

5

ззз-358
з07-з23
464-47з
50-68,

|2з-167
м2 HoBiTHi технологii розробки родовищ нафти i

газу, експлуатацii свердловин та збору i
пiдготовки нафти i газу.

|4l7

змз HoBimHi mехнолоzii розробкu нафmовuх i
Zсlзовuх роёовuu,t,

l0/5

нЕ з.1 Об'екто система i технологiя розробки. Рацiональна
система розробки

2lI 1 5_54

нЕ 3.2 Показники розробки нафтових родовищ 2lI l 65-|76

нЕ 3.3 HoBi методи пiдрахунку запасiв нафтию. 2ll 1 54-176

нЕ 3.4 Третиннi методи пiдвищення
нафтогазокондонсатовилуIення

412 1 104_149



Шифр
модулiв,
змiстових
модулiв та
IIавчальних
елементiв

Модулi, змiстовi модулi

обсяг
.пекrriйних

Лiтература

занять,
год.

очне/
заочне

Nь
п/п

стор.

зм4 Спо собu експлуаmацii нафmовuх сверdловuн.
Транспорm i пidzоmовка нафrпu i zазу

4/2

нЕ 4.1 Фонтаrrний спосiб експлуатацii свердловини.
Фонтанування за рахунок гiдростатичного Еапору.
Умови фонтануваншI свердловини за рахунок
енергii газу. Газлiфтний спосiб ексгшуатаrдii
свердJIовини. Конструкцii газлiфтних пiдйомникiв.
пуск компресорних свердловин

2ll l з59-424

нЕ 4.2 Експлуатацiя свердловини глибинними
штанговими насосами. Схема глибинно-штанговоi
установки. Продуктивнiсть глибинного насоса.
Вибiр глибиннонасосного обладнання. Експлуатацiя
свердловини електроцентробiжними насосаN,Iи.

2ll 1 457-535

Всього 18/8

Всього:
Модулiв 2 - змiстових модулiв -4.

3.2 Теми практичних занять
Таллиця 3.2 Тематикаця занять

Шифр
модулiв,

та
занять

Назва модулiв та теми модулiв Обсяг занять, год.
очне/заочне

1 2 3
м1 Формування нафтових родовищ. Властивостi

колекторiв та флюiдiв, розкриття пластiв та
способи освосння свердловин. Теоретичнi
основи припливу флюцiв у свердловину та
пiдняття на поверхню.

бl4

п t.1 Визначення коефiцiенry вiдкритоТ пористостi. 1/0,5

п |.2 Визначення абсолютноТ i фазовоi проникностi
гiрських порiд. 1/0,5

п 1.3 Розрахунки процесiв освоення свердловин
210,5

п 1.4 Розрахунок газорiдинного пiднiмача
210,5

м2 Розробка родовищ нафти. Експлуатацiя
свердловин та збiр i пiдготовка нафти i газу.

|2l4

п2.| Основна формула пружЕого рожиму. Оцiнка змiни
тиску в часi зttложно вiд вiдбору. Метод
суперпозицii

зll

п2.2 Визначення режимних параметрiв експлуатацii
фонтанноi свердловини. Визначення пускових

зlt



тискiв газлiфтних пiднiмачiв
п2.з Визначення режимних параN{етрiв експлуатацii

штангово-насосноi свердловини обладнаних
ШГНУ. Визначення подавання ШГНУ

зll

п2.4 Розрахунок процесу сепарацii нафти зll
Всього 18/8

3.3 Завдання для самостiйноi роботи аспiранта

Саллостiйна робота аспiрантiв вкJIючае вивчення лекцiйного матерiаlrу в обсязi 84 i
|l2 годин вiдповiдно дJuI очноi та заочноi форми нtlвчtшIня. На лекцiйних заЕятт.D(
викладаеться весь лекцiйний матерiал, апе акцентуеться увага на принципових i
основоположних питаннях, математичних описzlх та методиках розрtlхункiв процесiв.

Таблиця 3.3 - Перелiк питань призначених до самостiйного вивчення

Шифр
Модулiв

та
занять

Назва модулiв та теми модулiв
Обсяг

занять, год.
очне/заочне

Лiтераryра

ль
пп.

}t!
стор.

1
,,

3 4 5
м1 Формування нафтових родовищ.Властивостi

колекторiв та флюiдiв, розкриття пластiв та
способи освосння свердловин. Теоретичнi
основи припливу флюцiв у свердловину та
пiдняття на поверхню.

30l12

зм1 OcHoBHi харакmерuсmuкu проdукmuвнtм пласrпiв
rпа флюidiв.

6/6

нЕ 1.1 Предмет дисциплiни i ii зв'язок з суплiжними

дисциплiнаlr,rи. Коротка iсторiя розробки
нафтових i газових родовищ. HayKoBi основи
розробки наф-тогазових родовищ.

зl4 1 5-256

нЕ 1.2 OcHoBHi геолого-фiзи.*li характеристики
продук-тивних пластiв i фrпоiдiв, що ix
насичують.

з12 2
J

5-29
10-103

Зд/I2 Розкрummя проOукmuвнtм пласmiв mа освоення
св ерdловuн. Те ор е muчнi о сновu прuлuluву флюtdу
в сверdловuну mа zазорiduнноzо пidнiлtача.

24/1 2

нЕ 2.1 Розкритгя нафтових i газових продуктивних
пластiв. Облапrгування вибоiв свердJIовини.
Освоення свердловин.

I0lб 1 257-280

нЕ2.2 Приплив рiдини та газу в свердловиIIу.
Особливостi фiльтрачii флюiдiв у порово-
трiщинних колекторtж. Основи Teopii
газорiдинного пiднiмача. Формули Крилова.

|4lб 1

2

5

6

333_358
з07-з22
464-47з
50-229
22-з5
86-1 13



м2 Розробка родовищ нафти. Експлуатацiя
свердловиII

54/100

змз Способu експлуаmацit сверdловuн. Транспорm i
пidzоmовка нафmu i zазу

24/14

FIE 3.1 Фонтанний спосiб експлуатацii свердповини.
Фонтанування за рахунок гiдростатичного
напору. Умови фонтануваншI свердловини за
рахунок енергiТ газу. Газлiфтний спосiб
експJrуатацii свердlовини. Конструкцii
газлiфтних пiдйомникiв. Пуск компресорних
свердловин

|0lб 1

2
359-456
з24-з5з

1 2 3 4 5
нЕ 3.2 Експлуатацiя свердловини глибинними

штаIIговими насосtlп4и. Схема глибинно-
штаrrговоi установки. Продуктивнiсть
глибинного насоса. Вибiр глибиннонасосного
обладнання. Експлуатацiя свердловини
електроцентробiжни-ми насосами. Експlryатацiя
гtвових свердловин.

I0lб 1

2
457-570
354-408,
456-462

нЕ з.3 OcHoBHi системи збору нафтi i газу. Пiдготовка
нафти i газу до трtlнспорту.

412 1

2
бз7-682
520-552

зм4 Усклаdнення в робоmi сверOловuн, ix
d iaeH о сmuка п,lа р емонm,

62/вб

нЕ 4.1 Ускладнення в роботi свердловин рiзних спо-
собiв експлуатацii.,Щiагностика стану привибiй-
ноi зони пласта гiдродинаlчriчними та промис-
лово-геофiзичними методаN,Iи. Пiдземний
ремонт свердловин. Обладнання та технологii
ремонту.

зll43 1

2

6

571-6зб
62-83,
409-432
5-1.7,

36_85

нЕ 4.2 Методи iнтенсифiкацii видобутку нафти i газу.
Iзоляцiйнi роботи. Поворотнi роботи. Зарiзка
другого стовбуру. Консервацiя та лiквiдацiя
свердловин.

зll4з 1

2
295-3з2
4з4-455

Всього 84lll2

4 НАВЧАЛЪНО_МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛIНИ

4.1 Основна лiтература
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Таблиця 5.1 - Система оцiнювання знань асп

Jt
п/п

Види робiт, що контроJIюються
Номер

КОНТРОJIЮ
максимшlьна
kiпbkicTb балiв

1
Засвоення модулiв програп{ного матерiалу
дисциплiни

м1
зм1
зм2
м2
змз
зм4

30

15

15

30

15

15

2 Практичнi заняття м1
п 1.1

п 1,2

п 1.3

п 1.4

м2
п2.1

п2,2
п2.3

п2.4

20

5

5

5

5

20

5

5

5

5

Всього: 100 балiв

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

Формою оцiнювання даноi дисциплiни може бути як тестуванЕя, так i письмовий заrriк.
За пропуск заняття без поважноi причини знiмаеться один бал.

Нижче наводиться рейтингова система оцiнки:

Шкала оцiнюванпя: нацiональна та ECTS

Суrа балiв за Bci
види навчальноi

дiяльностi

Оцiнка
EcTS

Оцiнка за нацiона"rrьною шкалою

дJIя екзап,{ену, диференцiйоваrrого залiку, курсового
проекту фоботи), практики

вiдмiнно90 - 100 А
82-89 в

добре
75-81 с
67-14 D

задовiльно
60-66 Е
з5-59 Fх незадовiльно з можливiстю повторного скjIадання

0_34 F
незадовiльно з обов'язковим повторним вивченЕям

дисциплiни


