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1 ОПИС НАВЧАJЬНОI ДИСЦИПЛШИ

Ресурс годин на вивчення дисциплiни кПроблемнi питання пiдвищення ефективностi

розробки нафтових родовищ> згiдно з чинним РНП, розподiл по семестрах i видах навча.тlьноi

роботи характеризуе таблиця 1.

Таблиця 1 - Розподiл годин, видiлених на вивчення дисциплiни <Проблемнi питшIня

пiдвищення ефективностi розробки нафтових родовищ>

Найменування покtlзникiв

Всього, семестр 4

.Щенна форма
навчання

(дФн)

Зао.пrа форма
навчання

(зФн)

Кiлькiсть кредитiв ECTS 4 4

Кiлькiсть модулiв 2 2

Загальний обсяг часу, год 90 90

Аудиторнi заняттяо год. у т.ч. 40 12

24 6

ceMiHapcbKi заняття

практичнi заняття 16 6

лабораторнi занятгя

Самостiйна робота, год, у т.ч. 50 78

виконання комппексноi

розрахунковоi роботи

16 16

опрацювання матерiапу, викладеного Hi

лекцiях
l4 10

опрацювання MaTepia.Tly, викJIадоного rri

саlrлостiйне вивчення
20 52

Форма семестрового контролю Залiк

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАНIIЯ

Мета вивчепня дисциплiни - набуггя фахiвцями компетентностей щодо виявлення та

вирiшення проблем, пов'язаних iз пiдвищенням ефективностi розробки нафтових родовищ та
забезпеченням ефективних проектних рiшень.

У результатi вивчення дисциппiни здобувач повинен набути здатнiсть виявJIяти та

розвОязувати комплексЕi пробпеми у сферi видобування нафти i демонстррати TaKi результати
навчання через знання, рлiння та навиtIки:

ПРНl1 - Оцiнювати вплив геопогi.rтrих факторiв на технологiчнi процеси бурiння

свердловин, видобування вуглеводнiво спорудження газонафтопроводiв i газонафтосховищ.

ПРН12 _,Щемонструвати прикJIади моделюванfiя фiпьтрацiйних процесiв у ппастi, течiй
технологiчних рiдин у циркуляцiйнiй системi свердловини, промислових i магiстральних
трубопроводах, газонафтосховищ{lх.



ПРН13 _ Застосовувати сучаснi математичнi методи для анаlriзу та удосконаJIення
технологiчних процесiв бурiння свердловин, видобрання, ц)анспортування та зберiгаrrня

нафти i газу.

ПРН14 -,Щемонструвати навички використаЕшI сrIасного програп{ного забезпеченЕя дJuI

моделювtlнЕя процесiв бурiння свердловин, видобування, транспортування та зберiгання нафти

i газу.

ПРН16 - ,Щемонструвати прикJIади усестороннього аналiзу режимiв експлуатацii
нафтогазового об'екта, навички вибору оптимzuIьних Тх параметрiв.

ПРН17 -,Щемонструвати нtlвички оцiнювання ефективностi використання iнновацiйних
нафтогазових технологiй у конкретних умовах проектування та експлуатацii нафтогазового

об'екта.

Вивчення навчаJIьноi дисциппiни передбачае формування та розвиток у здобувачiв таких
компетентностей, передбачених ocBiTHbo- науковою програмою:

ФК1 - Глибоке розумiння зага.тlьноi структури, взаемозв'язку окремих елементiв та
порспектив розвитку систоми забезпечення Украiни вуглеводневими енергоносiяtrли.

ФК2 - Здатнiсть оцitповати вплив геологiчних факгорiв на умови бурiння свердповин,
видобування вуглеводнiво спорудження газонафтопроводiв i газонафтосховищ.

ФК3 - Здатнiсть застосовувати сучаснi теоретичнi засади дJuI модеJIюваIIЕя

фiльтрацiйних процесiв у пластi, течiй технологiчних рiдин у циркуляцiйнiй системi
свердловини, промислових i магiстральних трубопроводах, газонафтосховищах.

ФК4 - Здатнiсть використоврати сучаснi математичнi методи дIя комплексного аншriзу

технологiчних процесiв бурiння свердловин, видобування, транспортування та зберiгшrня

нафти i газу.

ФК5 _ Здатнiсть застосовувати сучасне програп{не забезпечення дJIя модеJIюваIIня

технологiчЕих процесiв бурiння свердловин, видобуваннrI, ц)анспортування та зберiгання

нафти i газу.

ФК7 _ Здатнiсть усесторонньо аналiзувати режими експлуатацii нафтогазового об'екта,
виконувати оптимiзаIIiю параметрiв нафтогазового об'екта з метою усуненЕя iснуючих
проблем та пiдвищення ефективностi його експrryатацii.

ФК8 - Здатнiсть удоскоЕапювати вiдомi способи, впроваджувати HoBiTHi технопогiчнi
процеси, здiйспювати науковий аналiз i висновки з перспектив створеншI, розвитку i
вдосконаленIIя технологiй бурiння, видобування, траЕспортрапня та зберiгаrrня нафти i газу, а

також проводити технологiчце i технiко-економiчне оцiнювання ефективностi використаншI

iнновацiйних нафтогазових технопогiй i технiчних засобiв.

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛIНИ

3.1 Тематичпий план лекцiйпих занять
Тематичний ппан лекцiйпих заЕrIть дисциплiни <Пробпемнi питання пiдвищення

ефективностi розробки нафтовиr( родовищ) характеризуе таблиця 2.



Таблиця 2 - Тематичний план лекцiйних занять

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

тем (Т) та змiст

Обсяг годин Лiтература

м1
Модуль 1

HoBiTHi технологii розробки нафтових родовищ

12

зм1 Проблеми нафтовилучення iз покладiв 4

т 1.1 Забезпечення людства нафтою. Традицiйнi джерела енергii 1 5

т |.2 Проблеми розробки нафтових родовищ Украiни та шляхи iх
вирiшення. Прогнозування (довгострокове i короткострокове;
за моделJIю Вейбулла-Макегаrrла) видобутку нафти. Запаси
нафти на великих глибинах

1 5

т 1.3 Коефiцiснт нафтовилучення i залишкова нафта 1 4

т 1.4 Форма i шляхи розподiлу залишковоi нафтио ii консолiдацiя,
напрямки прискорецня консолiдацii

1 4

зм2 Удосконаленi i HoBi технологii пiдвищення
нафтовилучення

8

т2.1 Удосконаленi технологii гiдродинаrrлiчних методiв i новий
метод створення потоковiдхилювапьних бар' epiB керовtlними

диспорсними системаI\,lи

2 4

т 2.2 Удосконалення технологii фiзико-хiмiчних методiв i новий
метод застосувzlЕня мiкроемульсiй

2 4

т 2.з Удосконалення технологii газових методiв 1 4

т 2.4 Удосконалоння технологii теплових методiв 2 4

т 2.5 Iншi HoBi технологii ( мiкробiологiчнi, електромагнiтнi,

радiоактивнi, вiбросейсмiчнi )

1 l

м2
Модуль 2

HoBiTHi та удосконаленi технологii експлуатацii нафтових
свердловин

12

змз Удосконаленi технологii традицiйних способiв на ocHoBi

оптимiзацii технологiчних реясимiв ix роботи та
модернiзацii технiчних засобiв

3

т 3.1 Критерii оптимiзацii режимiв роботи свердловин 1 J

т з.2 Удосконаленi технологii експлуатаrlii фонтанних i газлiфтних
свердловин

1 J

т 3.з Удосконаленi технологiТ експлуатацii штанговонасосних i
олектровiдцентровонасосних свердловин

1 J

зм4 HoBiTHi технологii експJryатацii нафтових свердловин 9

т 4.1 Зануренi гвинтовi насоси 2 1

т 4.2 Зануренi дiафрагмовi насоси 2 1

т 4.3 Експлуатацiя свердловин гiдропоршневими насосами 2 1

т 4.4 Експлуатацiя свердловин струминними rracocalvlи 1

т 4.5 Експлуатацiя свердловин тандемними устаткованц4I"1ц 1 1

т 4.6 Застосування iнших HacociB (вiбраuiйних, гiдроiмпульсних, 2 1



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

тем (Т) та змiст

Обсяг годин Лiтература

електромагнiтнi-магнiтофугальнi, турбонасоси о

електропоршнедiафрагмовi, гiдро- i пневмоприводнi
штанговоппунхсернi, гiдроштанговi). Особливостi
експлуатацii в ускладнених умовах
I]сього:

модулiв - 2, змiстових модулiв - 4

24

3.2 Теми практичних занять

Теми практичних зtшIять дисциплiни <Проблемнi питання пiдвищення ефективностi

розробки нафтових родовищD IIаведено у таблицi 3.

Таблиця 3 - Теми практичних занrIть

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

тем практичних заrrять (П)

Обсяг годин Лiтература

м1 HoBiTHi технологii розробки нафтових родовищ 7

зм1 Проблема нафтовилучення iз покладiв 4

м 1.1 Прогнозування видобугку нафти за моделлю Вейбулпа-
Макегаtrла (стосовно свердловини, родовищц регiону Украiни)

J 5

м 1.2 Розрахунки коефiцiента нафтовилгIення 1 4

зм2 Удосlсоналенi технологii пiдвищення нафтовилучення 3

п2,| Розрахунки методу створення потоковiдхиJlювttльних бар' epiB 1 э

п2.2 Розрахунки технологiй фiзико-хiмiчних методiв 2 4

м2 HoBiTHi та удосконаленi технологii експлуатацii нафтових
свердловин

9

змз Удосконаленi технологii 5

п з.1 Розрахунки фонтшtноi експлуатацii з ув'язкою iз роботою
покJIаду на режимi розчиненого гaву

1 J

пз.2 Розрахунки штанговонасосноi свердловини з оптимiзацiею

режимних параметрiв
2 J

п 3.3 Розрахунки газлiфтноi експлуатацii з побудовою кривих

розподiлу тиску та оптимiзацiею пара,rетрiв
2 3

зм4 HoBiTHi технологii 4

п 4.1 Розрахунки екоплуатацii iз застосуванням гвинтових HacociB 1 1

п 4.2 Розрахунки експлуагацii iз застосуванням струминних HacociB 1 1

п 4.3 Розрахунки експлуатацii iз застосувtlнням дiафрагмових
HacociB

1 1

п 4.4 Розрахунки експлуатацii iз застосуванням гiдропоршневих
HacociB

1 1

Всього: 16



аблиця 4 - Матерiш, що виноситься на самостiйне вивчення
Шифр Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), питання,

що виноситься на сш,rостiйно вивчення
обсяг
годин

Лiтература

м1 HoBiTHi технологii розробки нафтових родовищ 12

зм1 Проблема нафтовилyчення iз покладiв 8

св 1.1 проблеми розробки нафтових родовищ Украiъи 2 5

св 1.2 ,Щовгострокове та короткострокове прогнозування
видобутку нафти за рiзними методикаI\,1и

2 5

св 1.з Напрямки зменшення обсязiв залишковоi нафти 4 4

зм2 Удосконаленi i HoBi технологii 4

св 2.1 Iншi HoBi технопогii (мiкробiологiчнi, електромагнiтнi,
радiоактивнi, вiбросейсмiчнi i T.i.)

4 1

м2 HoBiTHi та удосконаленi технологii експлуатацii
нафтових свеDдловин

8

змз Удосконаленi технологii 4

св з.1 Методи оптимiзацii режимних парап,rетрiв експлуатацii
нафтових свердловин

4 J

зм4 HoBiTHi технологii 4

св 4.1 Застосування iнших HacociB рiзних ритмiв i
конструкцiй

4 1

3.3 Завдаппя для самостiйноi роботи здобувача

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

4 НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛIНИ

4.1. Основна лiтераryра

1. Бойко В.С. Технологiя видобування нафти: Пiдруrпик дJIя 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.-Iваrrо-Франкiвськ:Вид-во <Нова зоря>), 2011.-
408с.

3. Бойко В.С., Бойко Р.В., Кеба Л.М., Семiнський О.В. Обводнення гtlзових i нафтових
свердловин / За рел. В.С. Бойка. - У 3-х томах. - Том 3. Книги 1 i 2. Особливостi експлуатацii
свердповин. - Iвано-Франкiвськ: Вид-во <Нова Зоря>, - 201 1. - c.713 i с. 701.

4. Бойко В.С. Технологiя розробки нафтових родовищ: Пiдруrник для студентiв ВНЗ. -
Iвано-Фраякiвськ: Вид-во <Нова Зоря>, 201l. - 509 с.

5. Гришаrrенко В.П. HayKoBi основи вдосконаJIення систем розробки родовищ нафти i
газу / В.П. Гришаненко та iнш. - Киiв: ,ЩП <Науканафтогаз> НАК <Нафтогаз Украiни>, 2014. -
456 с.

4.2. Додаткова лiтература

6. Бойко В.С. Розробка та експлуатацiя нафтових родовищ: Пiдруlник для сryлентiв ВНЗ
iз грифом Мiносвiти Украrни.-4-е доповIIене видаЕня.-Киiв: Мiжнародна економiчна фунлаuiя.
2008. - 488 с.

7. Мищенко И.Т. Скважинная добьтча нефти. - Москва: РГУ нефти и га:}а им. И.М.
Муравйова,2003. - 81б с.

8. Бойко В.С., Бойко Р.В. Тлумачно-термiнологiчний словник-довiдrик з нафти i газУ



(5-ти мовний украiнсько-росiйсько-ангпiйсько-французько-нiмецький). Навчальний посiбник

дп" .rуд."тiв Iiн-з, ,*u.рл*"ний Мiносвiти i науки Украihи. - У 2-хтомах. Том 1. Букви А.К.

4800 статей.-Киiв: <Мiжнародна економiчна фундацiо, 2001.-560 с. - Том 2.л_я.5831 стаття.-

Львiв: кАпрiорi>, кМiжнародна економiчна фундацiш, 5006.-800 с.

9. Бойко В.С. Видобування нафти в ускJIадноних yl!{oвax / В.С. БоЙКО Та iH. - IBaHo-

Франкiвськ: Нова Зоря, 2019. -77l с.
10. Бойко В.С. Методичнi вказiвки з курсу <<Технологiя видобування нафти> лЛЯ

студентiв спецiальностi 7.050304 <ВидобуваIIня нафти i газу>. - Iвано-Франкiвськ:IФНТУНГ,
1989.-31 с.

4.3. Iнформацiйпi ресурси в IHTepHeTi

htФ://library.nung.edu.ua/ - Науково_технiчна бiблiотека Iваrrо-Франкiвського
нацiонального технirпrого унiверситету нафти i газу;

htфs://www.onepetro.org/journals/SPE%20Journal8reprinI/Preprint - OnePetro - це онлаЙн-

бiблiотека технiчноi лiтератури дJIя гЕlJIузi розвiдки та видобуваrrня нафтrr та газУ (Е&Р).
Завдяки 21 видавничим партнерЕш\{ та н4дае доступ до понад 200 000 позицiй.

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

Оцiнювання знань здобувачiв проводиться за результатап{и двох модульних контролiв
(змiстовi модулi 3М1, 3М2) та результатаI\,Iи виконацня комппексноi розрахунковоi роботrr.
Схему нарахування баrriв при оцiнюваннi знань здобувачiв з дисциплiни наводено в таблицi 5.

Табпиця 5 - Схема нарахрання балiв у процесi оцiнювання знань здобувачiв
з дисциплiни " Проблемнi питання пiдвищення розробки нафтових родовищ "

Види робiт, що контролюються максимальна
кiлькiсть балiв

Контроль засвоеЕня змiстового модуля ЗМ1 20

Контроль засвосння змiстового модуля ЗМ2 20

Виконання та захист комплексноi розрахунковоi роботи 60

Усього 100

Оцiнювання знtlнь здобувача на залiку з дисциплiни здiйснюеться вiдповiдно ДО ЧИННОi

шкttли оцiнювання, що наводона нижче.

IIIкала оцiнювання: нацiональна та ECTS
Сума балiв за Bci
види навчальноi

дiяльностi

оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiональною шк€шою

дJIя екзЕlI\dену, диференцiйованого залiку, курсового
проекту (роботи), практики

90 _ 100 А вiдмiнно
82-89 в

добре
75_81 с
6,7-,l4 D задовiльно
60-66 Е
35-59 Fх незадовiпьно з можливiстю повторного сщJIадqццд

0-34 F незадовiпьно з обов'язковим. повторним вивченням
дисциплlни


