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1 опис нАвчАльноi дисциплши

Ресурс годин на вивченця дисциплiни <HoBiTHi iнновацiйнi технологii видобУВаННЯ

нафти i газу> згiдно з Iмнним РНП, розподiл по семестрах i видах навчальноiробОтИ ДЛЯ

рiзних форм навчання харжтеризуе таблиця 1.1.

Taблиця1.1_PoзпoДiлгoДин,видiпениxнaBиBЧeннядисципЛiни<Щ

Найменування покtlзникiв

семестр 3

.Щенна
форма
навчання
(дФн)

Заочна
форма
навчання)
(зФн)

Кiлькiсть кредитiв ECTS 4 4

Кiлькiсть модулiв 2 2

Загальний обсяг часу, год |20 l20
Аудиторнi занятгя, год, у т.ч.: 48 12

лекцlин1 занят,fя 32 8

семlнарськ1 заняття
практичнi заняття 16 4

лабораторнi занятгя

СаrrлостiЙна робота, год, у т.ч. 72 108

виконання комплексноi
DозDахунковоТ роботи
опрацювання матерiалу,
викладеного на лекцiях

30 30

опрацюваIIня матерlалу,
вин9сеного на сап{остiйне
вивчення

10 30

пiдготовка до практичних
занять та контрольних заходiв

22 18

пiдготовка до екзаN,Iону 10 30

Форма семестрового контролю Екзамен

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Мета викладання дисциплiни - набутгя фахiвцями компетентностей щодо виявлення та
вирiшення проблем, гrов'язаних з основЕlп,Iи Teopii приппиву рiдини та газу в сВерДЛОВИНУ,

газорiдинного пiднiмача, теоретичних, технологiчних та технiчних питанЬ еКСпЛУаТацii

свердловин та пiдвищення ix продуктивностi, а також з перспективulп{и i основними
нчlпрямкаN,Iи розвитку процесiв видобування нафти i газу.

Використовуються роздiли фiзики нафтового i газового пласта, пiдземноi гiдравлiКИ,

нафтопромисловоi геологii rrоказано рiшення задач прикJIадного характеру для встановпоння

основних залежностей розробки нафтових родовищ, оксплуатацii нафтових i газових свердIоВин
та пiдбору основIIого технологiчного обладнання.

У розудьтttтi вивчоння диоциппiни здобувач повинен набути здатнiсть виявJUIти та

розв'язувати комплокснi проблеми у сферi видобування нафти i демонструвати TaKi результати
навчання через знання, умiння та навички:



- знати особливостi процесiв, якi протiкаrоть в гiрських породах при pyci нафти до

свердловиЕи.
- ocцoBi теоретичних уявлень фiзики нафтового пласта, встановлювати закоЕомlрност1

управлiння цими процесами;

- зЕати способи ув'язки процесiв, що протiкають у пластi, з процесами пiднягтя нафти

на поверхню;

- вмiти
роботи;

встаЕовлЮвати та забезпечувати видобувнi можlrивостi свердловини та режими iх

Вивчення IIавчilльноi дисциплiни передбачае формування та розвиток у аспiрантiв

компетентностей, передбачених ocBiTHbo науковою програмою:
компетентностi професiйпоi та дослiдницько-iпновацiйпоi дiяльностi:

- здатнiстЬ усеёторонньо харtжторизувати геологiчнi процоси та закономiрностi формування
гiрських порiд, у тому числi нафтогазових покладiв;- - здатнiсть застосовувати зЕаJIня з термодинаlrлiки, гiдравлiки та газовоi динаlлiки для
комплексного анаrriзу процесiв руху нафти i газу в ппастi, свердловинах, промислових i
магiстральних трубопроводах, газонафтосховищах;

- здатнiсть використовувати сучаснi математичнi методи дJIя комплексного анапlЗУ

технологiчних процесiв видобування, транспортуваншI та промисловоi пiдготовки нафти i газу;
_ здатнiсть застосовувати cylacнe програп,Iне забезпечення дJIя прОектниХ Та

оксплуатацiйних розрахункiв технологi.цrих параплетрiв процесiв видобування, транспортування
та промисловоi пiдготовки нафти i газу;

_ здатнiсть усестороЕньо ана.пiзрати режими експлуатацii нафтогазового об'еКТа,

виконувати оптимiзацiю параметрiв нафтогtlзового об'екта з метою усунення iснуючих проблем

та пiдвищення ефективностi його експлуатацii;
_ здатнiсть розвОязувати комплекснi проблеми, проводити технологiчне i технiко-еКОнОМiчне

оцiнюваrrня ефективностi використання iнновацiйних нафтогазових технологiй i технiчних
засобiв;

Компетептностi професiйно-науковi для профiлiзацii <<Розробка нафтових та

газових родовищ>):
здатнiсть застосовувати с)часнi матоматичнi методи дJIя математичного моДелюВаННЯ

технологiчних парап{етрiв прогресивних технологiй видобрання, бурiння свердловин,

транспортрання та зберiгання нафти i газу;

здатнiсть розробляти обчислювальнi ttJIгоритми i програrrлне забезпечення длЯ

проектних та експJrуатацiйних розрахункiв технологiчних параметрiв процесiв
видобування, бурiння свердловин, трансfiортуванЕя та зберiгання нафти i газУ;

здатнiсть аналiзувати рожими оксплуатацiт нафтогазового об'екта, розробляти та

реалiзувати методи оптимiзацii режимiв експJIуатацii нафтогазового об'екта;

здатнiсть проектувати завершенi TexHi.mi системи видобування та транспортУВаННЯ

нафти i газу;
здатнiсть демонструвати вмiння приймати технiчно та економiчно обцрунтованi

рiшення на Bcix етапах розроблення прогресивних технологiй розробки, видобрання та

пiдготовки нафти i газу.

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛIНИ

З.1 Тематичний план лекцiйнпх занять
Тематичний план лекцiйних занять дисциплiни'О

видобування нафти i газу " характеризуе таблиця 3.1.



Таблиця 3.1 -Тематичний план лекцiйних занrIть

Всього:
Модулiв - 2: змiстових модупiв -4.

Шифр
модулiв,
змiстових
модулiв та
навчальних
елементiв

Модулi, змiстовi модулi

обсяг
лекцiйних
занять,
год.
очне/
заочне

м1 Iнновацiйнi системи розробки нафтових i газових родовищ 12lз

зм] OcHoBHi харакmерuсmuкu проOукmuвнлм лшасmiв нафmовш i еqзовlм

роd oBuu.l fпа власлпuв о сtпi флюtdiв.

4/]

нЕ 1.1 Формуваrrня родовищ вугпеводнiв. Коротка iсторiя розробки
нафтових i газових родовищ. HayKoBi основи розробки наф-тогазових

родовищ.

210,5

нЕ 1.2 OcHoBHi геологофiзи.шi характеристики продуктивних пластiв i
фrпоlдiв, що ikнасичують з позицiй вибору i
впровадженrтя iнноваIiйних технологiй.

210,5

зм2 Но в imHi mехнолоzii пid в аu4ення нафmо zаз о KoHd енс аmо в uJtучення 8/2

нЕ 2.1 Iнновацiйнi методи пiдвищення нафтовилуrення з харЕжтерних
нафтових родовищ cBiry

4lI

нЕ2.2 Iнновацiйнi методи пiдвищення гrво- та конденсатовилrIення з

характерних родовищ cBiTy
4lI

м2 HoBiTHi iпновацiйнi технологii освоення та експлуатацii
свердловин

20l5

змз Но BimHi iнновацiйнi mехнолоzii розкраmmя проdукmuвнлlх
пласmiв mа осво€ння сверdловuн. Меmоdu iнmенсuфiкацii
ваdобуmtу нафmа i zазу

812

нЕ 3.1 Вдоскона.ltеншI розкритгя нафтових i газових продуктивних пJlастiв,

облаштувшrня вибоiЪ свердловини. Освоення свердловин.та ik
дослiлження.

4ll

нЕ 3.2 4lt

зм4 I н н о в ацiйнi с п о с о б u е кс плу аmа цii с в ер dл о в uн. 12/3

нЕ 4.1 Вдоскона-rrення технологii фонтанного видобутку. Умови
фонтануванIIJI свердловини за рахунок енергii газу. Газлiфтrrий спосiб
ексIшуатацiI свердlовини. Конструкцii суrасних газлiфтних
пiдйомникiв. Зниження пускового тиску комrrресорних свердловин

4lI

нЕ 4.2 HoBiTHi технологii експлуатацii свердловин глибинними штанговими
насосt}I\ци. C1..racHi схема глибинно-штшrговоi устtlновки.
Продуктивнiсть глибинного насоса. Вибiр глибинонасосного
обладнання. Експлуатацiя свердловини електровiдцентровими
насосtlпли. HoBiTHi технологii експлуатащiя газових свордповин.

812

Всього з2l8



3.2 Теми практичних занять

Таллиця З.2Т,ilллиця ематика занять
Шифр
модулiв,
та занять

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

м1 Формування нафтових родовищ. Властивостi колекторiв та
флюifiiв, розкриття пластiв та способи освоснпя свердловин.
Теоретичнi основи припливу флюЦiв у свердловину та
пiдняття на поверхню.

4lI

п 1.1 Визначення коефiцiенту вiдкритоi пористостi. Il0,25
II |.2 Визначення абсолютноi i фазовоi проникностi гiрських порiд. tl0,25
п 1.3 Розрахунки процесiв освоення свердловин Il0,25
п 1.4 розрахунок газорiдинного пiднiмача Il0,25

м2 Розробка родовищ нафти. Експлуатацiя свердловин. 12lз
п2.I 4lI

п2.2 Визначення режимних параN{етрiв експлуатацiТ фонтанноi
свердловини. Визначення пускових тискiв газлiфтних пiднiмачiв

210,5

п2.з Визначення режимних парап{етрiв експлуатацii штангово-
насосноi свердловини обладнаних ШГНУ. Визначення
подавання ШГНУ

4lt

п2.4 Визначення режимних парап,Iетрiв електровlдцентрових,
електрогвинтових, гiдропоршньових i iнших HacociB

210,5

Всього lбl4

3.3 Завдання для самостiйноi роботи аспiранта

Самостiйна робота аспiрантiв вкJIючае вивчення лекцiйного MaTepiarry в обсязi 72 i 108

годин вiдповiдно для очноТ та заочноi форми навчання. На лекцiйних заIIяттях викJIадаеться ВеСь

лекцiйний MaTepia.rr, але акцентуеться увага на принципових i основоположних питalннях,

математичних описч}х та методиках розрахункiв процесiв.

Таблиця 3.3 - Перелiк питань призначених до саlrлостiйного вивчення.

Шифр
модулiв
та занять

Назва молулiв та теми модулiв

Обсяг
}анять, год.
очне/заоч

не

Лiтература

лъ
пп.

}lil
стор.

1 2 3 4 5

м2 Розробка родовищ нафти. Експлуатацiя
свеDдловин

10/40

св1 Ускладнення в роботi свердловин рiзних спо-собiв
експлуатацii.,Щiагностика стану привибiй-ноi зони
пласта гiдродинm,riчними та промис-пово-
геофiзичними методами. Пiдземний ремонт
свердловин. ОбладнанIuI та технологii ремонту.

5l20 1

2

6

571-6зб
62-8з,
409-4з2

5-17,
36_85

св2 Методи iнтенсифiкацii видобутку нафти i газу.
Iзоляцiйнi роботи. Поворотнi роботи. Зарiзка

другого стовбуру. Консервацiя та лiквiдацiя
свеDдJIовин.

5l20 1

2
295-зз2
4з4-455

Всього 10/40



4 НАВЧАЛЪНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕЯ ДИСЦИПЛШИ
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2. Бойко В.С. Розробка та експпуатацiя нафтових родовищ. - Киiв: Реап-Принт,2004. -
695 с.

З. Довiдник з нафтогазовоi справи. Пiд заг.ред. В.С. Бойка, Р.М. КОНДРаТа, Р.С.
Яремiйчука. - К.:Львiв, 1996.-620 с.

4. КупеР I.M. ,ЩО питtlнIUI стабiлiзаЦii видобугку вуглеводнiв в YKpaiHi. Розвiдка та

розробка нафтових i газових родовищ. - подано в редакцiю науково-технiчного журнЕtлу <Розвiдка

i розробка нафтових i газових родовищ).-Iваrrо_Франкiвськ.- червень 2015 р.
5. Купер I.M. ,Щеякi напрямки стабiлiзацii видобутку нафти в УкраiЪi. Розвiдка та

розробка нафтових i газових родовищ. - <Розвiдка та розробка нафтових i газових роДОВиЩ>.-
Iвано-Франкiвськ. -20 1 5.-Вип. 3 (5 6).С.7- 1 0.

6. КупеР I.M. KepYBaHHjI режимап4и роботи нафтових покладiв на пiзнiй стадii Тх

розробки / I.М.Купер// Тези доповiдgй мiжнародноi науково-технiчноi конференцii кНафтогазова

еЕергетика 2019). - м. Iва.тrо-Франкiвськ,27,Зl трtlвня 2019 року.
7. Пат. Украihа, МПК Е2lВ ЗЗll3 (2006.01), СO9К 8/56 (2006.01). ПристрiЙ для

освоення i дослiдженшI свердловин [Текст] / Купер I.M. - М позитивне рiшення зtulвл. 22.06.20L8;
8. 4.Купер I.M. Пiдвищення нафтовилуrення на пiзнiй стадii розробки родовиЩ.

Матерiали мiжнародноi науково_технiчноi конференцii <Нафтогазова гапузь: ПерспеКтИВИ

нарощування pecypcнoi бази >> 23-25 травня м Iвано-Франкiвськ // Збiрник наУКових пРаЦЬ. -
Iвано-Франкiвськ, 201 8 р. -С. 1 95-197.

9. Купер I.M. Угриновський А.В. Фiзика нафтового i газового ппаста: Пiдруlник.-
Iвано-Франкiвськ:Фолiшrт 20 1 8.- 448с.

10. Бойко В.С. Збiрник задач з технопогii видобування нафти: Навч. посiбник. - IBmro-

Франкiвськ: IФ,ЩТУНГ, 2001. - Частина I. - 13 1с.

11. Сборник задач по технодогии и технике нефтедобьrчпl И.Т. Мищенко, В.А. Сжаров,

В.Г. Грон, Г.И. Богомольный. - Москва: Недра, 1984. - 27Зс.

12. Руководящий документ по технологии воздействия грапулированными
тalп{понирующими агентаI\,Iи на проницаемостно-неоднородную запежь с трещиноватыми
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5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

ФОрмою оцiнювання даноТ дисциплiни може бути як тестрalння, так i письмовий залiк.
пропуск зчlЕrlтгя без поважноi при.п,Iни знiмаеться один бал.

Нижче наводиться рейтингова система оцiнки:

Шкала оцiнювапня: нацiональна та ECTS

Сума балiв за Bci
види навча-rrьноi

дiяльностi

Оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiональною шкtlлою

дJuI екзtu\{ену, диференцiйоваtrого залiку, курсового
проекту фоботи), практики
вiдмiнно90 _ 100 А

82-89 в
добре75-81 с

67-74 D
задовiльно

60-66 Е
35-59 Fх незадовiльно з можJIивiстю повторного складання

0-з4 F незадовiльно з обов'язковим повторним вивчонням
дисциплiни

'аблиця 5.1 - Система оцiнювання знань асп

J\ъ

п/п
Види робiт, що контролюються

Номер
КОНТРОJIЮ

максимальна
кiлькiсть балiв

1
Засвоення модулiв прогрЕlI\,Iного матерiалу
дисциплiни

м1
зм1
зм2
м2
змз
зм4

30

15

15

з0

15

15

2 Практичнi зtlняття м1
п 1.1

п 1,2

п 1.3

п 1.4

м2
п2.1

п2,2

п2.з
п2.4

20

5

5

5

5

20

5

5

5

5

Всього: 100 балiв


