




ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Сучасні нафтогазові технології» складена відповідно до 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
 
другий, магістр  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
спеціальності (напряму) 105 Прикладна фізика та наноматеріали  
 
спеціалізації 
Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з технологічними 
процесами і обладнанням, які характерні для сучасних нафтогазових технологій та 
основними тенденціями їх розвитку. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
 Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення формування у студентів 
знань щодо сучасного технологічного обладнання, яке використовується для розвідки, 
буріння свердловин та видобутку нафти і газу. 
 

 1.3. Кількість кредитів – 3. 
 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 

Вид кінцевого контролю – залік 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й -й 

Семестр 
2-й -й 

Лекції 
16 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
16  год.  год. 

Лабораторні заняття 
год.  год. 

Самостійна робота 
58 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
год. 



1.6. Заплановані результати навчання 
 

 Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
знати сучасні технології пошуку й розвідки нафтогазових родовищ, методи збільшення 

продуктивності нафтових пластів, способи експлуатації нафтових, газових і 
газоконденсатних свердловин; 

вміти застосувати отримані знання для виконання типових технологічних розрахунків 
процесів буріння та збільшення нафтовіддачі пластів. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Техніка і технологія пошуку та розвідки нафтогазових родовищ. 

Тема 1. Пошук і розвідка нафтогазових родовищ. 
Руйнування гірських порід. Способи й технологія буріння нафтових і газових 

свердловин. Бурові установки й обладнання. Морські нафтогазові спорудження. Бурові 
розчини та промивка свердловин.  
  Тема 2. Методи збільшення нафтовіддачі пластів. 
 Методи штучного впливу на пласт. Фізико-хімічні методи впливу на призабойну зону 
пласту. Теплові методи впливу. Механічні методи впливу.  
Розділ 2. Фізичні основи і принципи розрахунку технологічних процесів при експлуатації 
нафтогазових свердловин. 

Тема 1. Способи експлуатації нафтогазових свердловин. 
Фізико-хімічні властивості застосовуваних реагентів. Види й технології проведення 

кислотної обробки. Технологія проведення гідравлічного розриву шару. Обладнання для 
гідравлічного розриву шару. Стадії розробки свердловинта та способи їх експлуатації. 
Обладнання та інструменти для експлуатації свердловин. Збір і підготовка нафти на 
промислах. 

Тема 2. Розробка газових і газоконденсатних родовищ. 
Промислові трубопроводи. Сепарація нафти. Підготовка нафти на родовищах. Нафтові 

резервуари. Газові свердловини та технологічний режим їх експлуатації. Зберігання газу. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Техніка і технологія пошуку та розвідки нафтогазових родовищ 

Тема 1. Пошук і розвід-
ка нафтогазових 
родовищ 

19 5 2   12       

Тема 2. Методи 
збільшення 
нафтовіддачі пластів 

21 3 6   12       

Разом за розділом 1 40 8 8   24       
 



 
Розділ 2. Фізичні основи і принципи розрахунку технологічних процесів при 

експлуатації нафтогазових свердловин 
Тема 1. Способи експлу-
атації нафтогазових 
свердловин 

27 3 4   20       

Тема 2. Розробка 
газових і газоконден-
сатних родовищ 

23 5 4   14       

Разом за розділом 2 50 8 8   34       
 Усього годин  90 16 16   58       

 
 

4. Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Пошук і розвідка нафтогазових родовищ 2 
2 Методи збільшення нафтовіддачі пластів 6 
3 Способи експлуатації нафтогазових свердловин 4 
4 Розробка газових і газоконденсатних родовищ 4 
 Разом 16 

 
5 Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Назва теми (види, зміст самостійної роботи) Кількість 
годин 

1 Пошук і розвідка нафтогазових родовищ 10 
2 Методи збільшення нафтовіддачі пластів 12 
3 Способи експлуатації нафтогазових свердловин 20 
4 Розробка газових і газоконденсатних родовищ 16 
 Разом  58 

 
 

 
6. Методи контролю 

Для оцінювання результатів навчання використовуються такі види та методи контролю: 
поточний контроль протягом семестру – експрес-опитування на практичних, лекціях, виступи 
студентів при обговоренні теоретичних положень дисципліни та розв’язанні задач (60 балів).  

Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 
критеріями: 
- 4 бали – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 
навчальної дисципліни, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок; 
– 3 бали – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає його; має 
практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при 
аналізі практичного; 



– 2 бали – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, 
додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи 
на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях; 
– 1 бал – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 
фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 
практичні навички майже не сформовані. 
- 0 балів – знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним завданням виявити 
не вдається, невиконання завдання у разі відсутності на заняттях.  

Підсумковий семестровий контроль– залікова робота (40 балів). Залікова робота 
складається з двох питань, по 20 балів кожне. 

 

 
 

7. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 
планом 

Індивідуальне 
завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Т1 Т2 Т1 Т2     
15 15 15 15   40 100 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 
для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 
оцінювання 

90 – 100 відмінно   
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 

 
8. Рекомендована література 

 

Основна література 
1. Снарев А.И. Расчеты оборудования и машин для добычи нефти и газа. – М.: Инфра-
Инженерия, 2010. – 232 с. 
2. Билалова Г.М., Билалова Г.А. Применение новых технологий в добыче нефти. – М.: Ин-
Фолио, 2009. – 148 с. 
3. Протасов В. Н., Султанов Б.З., Кривенков С.В. Эксплуатация оборудования для бурения 
скважин и нефтегазодобычи: ученик. - М.: Недра, 2004. – 248 с. 
 

Допоміжна література 
1. Самохвалов М.А. Монтаж и эксплуатация бурового  оборудования: учебное пособие. Томск: 
Изд-во Томского полит. ун-та, 2010. – 311 с. 
2. Ефимченко С.И., Прыгаев А.К. Расчёт и конструирование машин и оборудования нефтяных 



и газовых промыслов: учебник. - М.: Нефть и газ, 2006. - 736 с. 
 

9. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. Бібліотека ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 


