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1 опис нАвчАльноi дисциплIни

Ресурс годиЕ на вивчення дисцишIiни кПроблемнi питанЕя ефективностi розробки наф-

тових родовищ) згiдно з Iмнним рнп, розподiл по семестрах i видах навчtшьноi роботи харак-

теризуе табпиця 1.

Таблиця 1 - Розподiл годин, видiлених на вивчення дисциплiни кПробпемнi питаннrI ефектив-

HocTi розробки нафтових родовищ)

Найменування показникiв

Всього семестр 3

,Щенна форма
навчання

(дФн)

Заочна форма
навчання

(зФн)

Кiльlсiсть кредитiв ECTS 4 4

Кiлькiсть модулiв 2
,)

Загальний обсяг часу, год |20 |20

Аудиторнi заняття, год. у т.ч. 36 8

лекцiйнi заняття l8 4

ceMiHapcbKi заняття

практичнi заняття 18 4

лабораторнi занятгя

Самостiйна робота, год, у т.ч. 84 I12

виконання комплексноi розрахун-
KoBoi роботи

26 28

опрацювання MaTepialry, викпадеЕого Hi

лекцiях
16 10

опрацювання матерiалу, викпадеIIого Hi

самостiйне вивчення
|2 44

пiдготовка до екзчlмену 30 з0

Форма семестрового контролю Екзамен

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЪТЛТИ НАВЧАННЯ

Мета вивчення дисциплiни - набуго фахiвцями компетентностей щодо виявлонЕя та

вирiшення пробпем, пов'язаних iз пiдвищенням ефективностi розробки нафтових родовищ та

забезпеченням ефективнш( проектних рiшень.
У результатi вивчення дисциплiни здобувач повинен набути здатнiсть виявJIяти та

розв'язувати комплекснi проблеми у сферi видобування нафти i демонструвtхти TaKi результати

навчання через знЕlння, умiння та навички:
_ демонструвати вмiння розрахункiв параллетрiв гiдролинаплiчних процесiв, якi сУпРОВО-

джують рух нафтио гву i витiснювtlJlьних агентiв в окремих поКпадах i родОвИЩП<;

- застосовувати cyracHi магематичнi методи дJIя всестороннього комплексного аналiзу



технологiчних процесiв видобування нафти;

- застосовувати с)лIасЕе прогрЕлIчlне забезпеченЕrI для проектних та виробничих розрахуII-

kiB технологiчних параметрiв потокiв флюiдiв у покл4дiо свердловинах i системi збору продук-

uii;
- демонструвати вмiнця усестороЕньо аналiзувати режими розробки покладiв, оксплуа-

тацii свердловин i збiрних трубопроводiв, проводити обцрунтований вибiр технологiчного обла-

днання, виконувати оптимiзшliю режимiв iх окспJIуатацii за критерiями енергоефективностi i

надiйностi.

Вивчення навчальноТ дисциплiни передбачае формування та розвиток у здобувачiв таких

компетентностей, передбачених ocBiTHbo- науковою програмою:

компетентностi професiйноi та дослЦницько-iнновацiйноi дiяльностi:
_ здатнiсть усесторонньо характеризувати геологirпri процеси та законоМiрнОСТi фОРМУ-

вання гiрських порiд, у тому числi нафтогазових покладiв;

здатнiсть застосовувати зЕанIIя з термодинамiки, гiдравлiки та газовоТ динаlrлiки дJlя ком-

плексного аналiзу процесiв руху нафти i газу в пластi, свордповинах, промислових i магiстраль-

них трубопроводtlх, газонафтосховищtlх;

- здатнiсть використовувати cpacHi MaTeMaTиtIHi методи для комплексного аналiзу тохно-

логiчних процесiв бурiння свердловино видобувtlння, трапспортувtшня та зберiгаrrня нафти i Га-

зу;

- здатнiсть застосовувати cylacнe програмне забезпеченЕя дJIя проектних та експJIуата-

цiйних розрФ(ункiв технологiчних параrrлетрiв процесiв бурiння свердIовин, видобуваЕIIя,

транспортрання та зберiгання нафти i газу;

- здатнiсть усестороЕньо аналiзрати режими eкcпJryaTallii нафтогазового об'екта, викону-

вати оптимiзацiю параrrлетрiв нафтогазового об'екта з метою усунення iснуючих проблем та

пiдвищення ефективностi його експrryатацii;

- здатнiсть розв'язрати комплексЕi проблеми, проводити технопогiчrrе i TexHiko-

економiчпе оцiнювання ефективностi використашня iнновацiйних нафтогазових технологiй i

технiчних засобiв;

Компетентностi професiйно-науковi для профiлiзацii <Фозробка нафтових та газовиХ

родовищ)>
здатнiсть аналiзувати режими експлуатацii нафтогазового об'екта, розробляти та реаrriзу-

вати методи оптимiзацii режимiв експпуатацii нафтогазового об' екта;

- здатнiсть проводити науковий аналiз i робити висIIовки з перспектив створеЕня розвитку

i вдосконалоння технологiй розробки та експJryатацii нафтових i газових свердповин;

- здатнiсть проектувати завершенi Texнi.цri системи розробки, видобування та пiдготовки

нафти i газу;

- здатнiсть демонструвати вмiння приймати технiчно та економiчно обцрунтованi рiшення

на Bcix етапсж розроблення прогресивних технологiй розробки, видобуваrrня та пiдготовки паф-

ти i газу.



3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРАДИСЦИПЛIНИ

3.1 Тематичний плап лекцiйних запять

Тематичний план лекцiйних занять дисциппiни <Проблемнi питаrrня пiдвиЩенНЯ ефеКТИ-

BHocTi розробки нафтових родовищD характеризуе таблиця 2.

таблиця 2 - Тематичний план лекцiйних зшuть

Ш"фр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ),

тем (Т) та змiст

Обсяг годин JIiTepaTypr

Mt
Модуль 1

HoBiTHi технологii розробки нафтових родовищ

9

зм1 Пробломи нафтовилучоЕня iз покладiв J

т 1.1 Забезпечення людства нафтою. Траличiйнi джерела енергii 1 5

т |.2 Проблеми розробки нафтових родовищ УкраiЪи та шпяхи i>

вирiшення. Прогнозрання (ловгострокове i короткострокове
за моделлю Вейбулла-Макегаrrла) видобутку нафти. Запаси наф

ти на великих глибинах

1 5

т 1,3 Коефiцiент нафтовилучення i залишкова нафта 1 4

т 1.4 Форма i шляхи розподiлу зtlпишковоi нафти, iT консолiдацiя

напрямки прискорення консолiдацii
1 4

зм2 Удоскона;lенi i HoBi технологii пiдвищення нафтовилrIення 5

т2.| Удосконаленi технологii гiдродинаплiчних методiв i новий ме

тод створення потоковiдхилювальних бар'ерiв керовtlними ди
сперсними системами

1 4

т 2.2 t 4

т 2.з Удосконалоння технолоrii газових методiв 1 4

т 2.4 Удосконалення технологiТ теппових методiв 1 4

т 2.5 Iншi HoBi технологii ( мiкробiологiчнi, елекц)омагнiтнi, радiо
активнi, вiбросейсмiчнi )

1 1

м2
Молуль 2
HoBiTHi та удосконаленi технологii експлуатацii нафтових свер

дловин

9

змз Удосконаленi технологii тралицiйних способiв на ocHoBi опти

мiзацii технологiчних режимiв iх роботи та модернiзацii TexHi

чних засобiв

J

т 3.1 критерii оптимiзацii режимiв роботи ср9рдц9рцц- 1
a
J

т з.2 1 J

т 3.3 Удосконаленi технологii експлуатацii штанговонасосних i елек

тровiдцентровонасосних свердловиII

1 J

зм4 HoBiTHi технологiТ експлуатацii нафтових свердловин J

т 4.1 Зануренi гвинтовi насоси 1 1

т 4.2 Зануренi дiафрагмовi насоси 1 1



Шифр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ),

тем (Т) та змiст

Обсяг годин Лiтературi

т 4.з Експлуатацiя свердповин гiдропоршневими насосами 1 1

т 4.4 Експлуатацiя свердловин струI!{инними насосами 1

т 4.5 Експлуатацiя свердловин тандемними устаткованнцмц 1 1

т 4.6 Застосування iнших rracociB (вiбрацiйних, гiдроiмпульсних
електромагнiтнi-магнiтофугальнi, турбонасоси, електропорш
недiафрагмовi, гiдро- i пневмоприводнi штанговоплунжернi
гiдроштанговi). Особливостi експлуатацii в ускладнеЕих умо
вах

1 1

Всього: модулiв - 2, змiстових модулiв - 4 18

3.2 Теми практичних занять

Теми практичних зzlнять дисциппiни <Проблемнi питання пiдвищення ефективностi роз-

робки нафтових родовищD наведено у таблицi 3.

Таблиця 3 - Теми их
Шифр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ),

тем практиtIних заrrять (П)

Обсяг годин Лiтературi

м1 HoBiTHi технологii розробки нафтових родовищ 9

зм1 Проблема нафтовилучоння iз покладiв 5

м 1.1 Прогнозування видобутку нафти за моделлю Вейбулла
Макегама (стосовно свердловини, родовищц регiону УкраiЪи)

J 5

м 1.2 Розрахунки коефiцiента нафтовилучеIIня 2 4

зм2 Удосконшtенi технологii пiдвищення нафтовилrIення 4

п 2.1 Розрахунки методу створення потоковiдхиJIювzIльних бар' epiB 2 J

п2.2 Розрахунки технологiй фiзико-хiмiчних методiв 2 4

м2 HoBiTHi та удосконаленi технологiТ експпуатацii нафтових свер

дловин

9

змз Удосконаленi технологii 5

п 3.1 Розрахунки фонтанноi експлуатацii з ув'язкою iз роботою по

кладу на режимi розчиненого газу
1 J

пз.2 Розрахунки штанговонасосноi свердловини з оптимiзацiею ре
жимних параuетрiв

2 J

п 3.3 Розрахунки газлiфтноi експлуатацii з побудовою кривих розпо
дiлу тиску та оптимiзацiею параметрiв

2 J

зм4 HoBiTHi технологii 4

п 4.1 Розрахунки експлуатацii iз застосуванням гвинтових HacociB 1 1

п 4.2 Розрахунки експпуатацiТ iз застосуванням струминних HacociB 1 1

п 4.3 Розрахунки експлуатацii iз застосуванням дiафрагмових насо
ciB

1 1

п 4.4 Розрахунки експJryатацii iз застосув{лнням гiдропоршневж на

cociB

1 1

Всього: 18

занять



3.3 Завдання для самостiйноi роботи здобувача

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

1инеТаблиця 4 - MaTepi€lJI, що виноситься на самостiйне вивчення

Шифр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), питаIIня,

що виноситься на сшлостiйне вивчення
обсяг
годин

Лiтература

м1 HoBiTHi технологii розробки нафтових родовищ 8

зм1 Проблема нафтовилучення iз покладiв
с 1.1 Пробпеми розробки нафтових родовищ УкраiЪи 2 5

с |.2 ,,Щовгострокове та короткострокове прогнозування ви-
добутку нафти за рiзними методикаN,Iи

2 5

с 1.з Напрямки зменшення обсязiв залишковоi нафти 2 4

зм2 Удосконаленi i HoBi технологii
с2.| Iншi HoBi технологii (мiкробiологiчнi, електромагнiтнi,

радiоактивнi. вiбросейсмiчнi i T.i.)

2 1

м2 HoBiTHi та удосконаленi технологii експлуатацii наф-
тових свердловин

4

змз Удосконаленi технологii
с 3.1 Методи оптимiзацii режимних параI\dетрiв експпуатацii

нафтових свердловин
2 J

зм4 HoBiTHi технологiТ
с 4.1 Застосування iнших HacociB рiзних ритмiв i конструк-

цiй
2 l

Всього 12

4 НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИtIНЕ ЗАБЕЗIIЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛIНИ

4.1. Основна лiтераryра

1. Бойко В.С. Технологiя видобування нафти: Пiдручrrик дJUI студентiв ВНЗ. - IBaHo-

Франкiвськ:Вид-во <<Нова Зоря>, 2012.,827 с.

2. Бойко В.С. Збiрник задач з технологii видобування нафти:Навчальний посiбник для
студентiв внз. У 5-ти частинах. -Частина III.-Iвано-Фраrrкiвськ:Вид-во <Нова зоря>), 2011._

408с.
3. Бойко В.С., Бойко Р.В., Кеба Л.М., Семiнський О.В. Обводнення гtr}ових i нафтових

свердповин / За ред. В.С. Бойка. - У 3-х томах. - Том 3. Книги 1 i 2. особливостi експлуатацii

свердловин. - Iвано-Франкiвськ: Вид-во <Нова Зоря>, - 2011. _ с. 713 i с. 701.

4. Бойко В.С. Технологiя розробки нафтових родовищ: Пiдручник дJIя студеЕтiв ВНЗ. -
Iвано-Франкiвськ: Вид-во <Нова Зоря>, 20l|. - 509 с.

5. Гришаненко В.П. HayKoBi основи вдосконtlлення систем розробки родовищ нафти i га-

зу / В.П. Гришаненко та iнш. - КиiЪ: ,ЩП <Науканафтогаз>> нАк кНафтогщ УкраIни>, 2014. _

456 с.

' 4.2.Додаткова лiтераryра

б. БойкО В.С. РозрОбка та експлуатilIiя нафтоВих родовищ: Пiдруrник для стулентiв ВНЗ
iз грифом Мiносвiти УкраТни.-4-е доповнене видання.-Киiв: Мiжнародна екоЕомiчна фунлаuiя.
2008. - 488 с.
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7. Мищенко И.Т. СкважинЕ€rя добьтча нефти. - Москва: РГУ нефти и ftва им. И.М. Му-

равйова,2003. - 816 с.
8. Бойко В.С., Бойко Р.В. Тлулtачно-термiнологiчний словник-довiдник з нафтИ i газУ

(5-ти мовний украrнсько-росiйсько-англiйсько-французько-нiмецький). Навчапьний посiбник

дпя студентiв ВНЗ, затверджений Мiносвiти i науки Украiни. -У 2-х томar(. Том 1. БУКВИ А.К.
4800 статей.-Киiв: <Мiжнародна економiчна фундацiо,2001.-560 с. - Том 2.Л-Я.5831 СТаТТЯ.-

Львiв: KAпpiopi>, <Мiжнародна економiчна фундацiш, 5006.-800 с.

9. Бойко В.С. Видобування нафти в ускпадЕених умовах / В.С. Бойко та iH. - IBarro-

Фршrкiвськ: Нова Зоряо 2019. -77l с.

10. Бойко В.С. Методичнi вказiвки з курсу <<Технологiя видобувашня нафти) дIя стУДен-

TiB спецiальностi 7.050304 кВидобування нафти i газу>. - Iваrrо-Фраrrкiвськ:IФНТУНГ,
1989.-31 с.

4.3. Iнформацiйнi ресурси в IHTepHeTi

Iнформацiйнi ресурси за темап{и дисциплiнио здобувач мае знайти i вивчити саlrлостiйно.

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

Оцiнювання знань здобрачiв проводиться за результатап{и двох модульних контролiв
(М1, М2) та результатами виконання комплексноi розрахунковоi роботи. Схему нарахувttння
балiв при оцiнюваrrнi знань здобувачiв з дисциплiни наведено в таблицi 5.

Таблиця 5 _ Схема нарахування балiв у процесi оцiнювання знань здобувачiв
дисциплiни 

ОО Проблемнi питання пiдвищення щ
Види робiт, що контролюються максимальна

кiлькiсть балiв

Контроль засвоення модуля М1 20

Itонтроль засвоення модуля М2 20

Виконання та захист комплексноi розрахунковоi роботи 60

Усього 100

з

Оцiнювання знань здобувача на екзапdенi з дисциплiни здiйснюеться вiдповiднО ДО Чин-

ноi шкали оцiнювання, що наведена нижче.

IIIкала оцiпювання: на альна та ECTS
Сума ба.тliв за Bci
види навчальноi
дiяльностi

оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiоншtьною шкапою

дJUI екзаIчlену, диференцiйованого за.тliку, курсового
проекту (ооботи), практики

90 _ 100 А вiдмiнно
82-89 в

добре
75-81 с
67-74 D

задовiльно
60-66 Е
35-59 Fх незадовiльно з можливiстю повторного складання

0-34 F незадовiльно з обовОязковим повторним вивченнrIм

дисциппiни


