




ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни ««Фізика нафти та газу» складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

перший, бакалавр  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
спеціальності (напряму)  6.040204 Прикладна фізика 
 
 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 теоретичними 

основами розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ Цей курс присвячено 
вивченню законів руху рідин, газів в пористих і тріщинуватих гірських породах, 
закономірностей підземної термогідромеханіки. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам цілісної уяви про 

основні закони однофазної фільтрації, одновимірної сталої фільтрації нестисливої рідини та 
газу в однорідних та неоднорідних пористих середовищах, ознайомлення студентів з 
основами термогідрогазомеханіки. 

 
 1.3. Кількість кредитів – 2. 
 

1.4. Загальна кількість годин – 60. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

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

Рік підготовки 
4-й -й 

Семестр 
8-й -й 

Лекції 
24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
 год.  год. 

Лабораторні заняття 
 год.  год. 

Самостійна робота 
36год.  год. 

Індивідуальні завдання  
год. 

 



1.6. Заплановані результати навчання 
 Студенти мають досягти таких результатів навчання: 

знати геологічні аспекти нафтогазовидобування, математичні моделі однофазної 
фільтрації, рішення одновимірних задач сталої фільтрації нестисливої рідини та газу у 
прямолінійно-паралельному, плоскорадіальному та радіально-сферичному випадках при 
виконанні закону Дарсі, основні поняття та рівняння підземної гідрогазодинаміки; 

вміти застосувати отримані знання для вирішення задач однофазної фільтрації з 
граничними умовами у випадках одновимірної сталої фільтрації нестисливої рідини та газу в 
однорідних та неоднорідних пористих середовищах. 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Гірські породи. Походження нафти та газу. 
 Тема 1. Склад та будова земної кори. Гірські породи та їх властивості. 
 Земна кора та її будова. Класифікація гірських порід. Породи-колектори нафти та газу 
та їх типи. Фізико-механічні властивості гірських порід. 
 Тема 2. Походження нафти та газу. 

Органічні та неорганічні гіпотези утворення нафти та газу. Утворення нафтових і 
газових покладів. 

 
Розділ 2. Основні визначення й поняття фільтрації рідин і газів. 
 Тема 1. Основні поняття теорії фільтрації.  

Особливості руху флюїдів у природних пластах. Фільтраційно-ємнісні властивості 
пористих середовищ. Коефіцієнти пористості та просвітності. Питома поверхня пор.  
 Тема 2. Закон Дарсі та границі його застосування. 

Опит і закон Дарсі. Проникність. Поняття «дійсної» середньої швидкості й швидкості 
фільтрації. Структурні моделі пористих середовищ. Критична швидкість фільтрації. 
Нелінійні закони фільтрації.  
 Тема 3. Одномірний рух нестисливої рідини. 
 Прямолінійно-паралельний рух нестисливої рідини. Плоскорадіальний напорний рух 
нестисливої рідини. Формула Дюпюі. Радіально-сферичний рух нестисливої рідини за 
законом Дарсі. 
 
Розділ 3. Стала фільтрація стисливої рідини й газу. 
 Тема 1. Розрахунок сталої фільтрації стисливих  рідин та газів. 

Аналогія між сталою фільтрацією стисливої рідини (газу) і нестисливої рідини. 
Функція Лейбензона. Стала фільтрація стисливої рідини. Стала фільтрація ідеального газу. 
Стала фільтрація реального 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. Гірські породи. Походження нафти та газу. 

Тема 1. Склад та будова 
земної кори. Гірські 
породи та їх власти-
вості 

10 4    6       

Тема 2. Походження 
нафти та газу 

8 2    6       

Разом за розділом 1 18 6    12       
Розділ 2. Основні визначення й поняття фільтрації рідин і газів. Закон Дарсі 

Тема 1. Основні поняття 
теорії фільтрації 

19 3    6       

Тема 2. Закон Дарсі та 
границі його 
застосування 

11 5    6       

Тема 3. Одномірний рух 
нестисливої рідини 

10 4    6       

Разом за розділом 2 40 12    18       
Розділ 3. Стала фільтрація стисливої рідини й газу 

Тема 1. Розрахунок 
сталої фільтрації 
стисливих  рідин та 
газів 

12 6    6       

Разом за розділом 3 12 6    6       
Усього годин  60 24    36       

 
4. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми (види, зміст самостійної роботи) Кількість 
годин 

1 Склад та будова земної кори. Гірські породи та їх властивості 6 
2 Походження нафти та газу 6 
3 Основні поняття теорії фільтрації 6 
4 Закон Дарсі та границі його застосування 6 
5 Одномірний рух нестисливої рідини 6 
6 Розрахунок сталої фільтрації стисливих  рідин та газів 6 
 Разом  36 

 
 

5. 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. 

 
6. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 
планом 

Індивіду-
альне 
завдання 

Разом 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т1      
10 10 10 10 10 10   60 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 

 
 
 



 
7. Рекомендоване методичне забезпечення 

 
Основна література 

1. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Розенберг  Г.Д. Нефтегазовая гидромеханика: Учебное пособие 
для вузов. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005. – 544 с. 
2. Пятибрат В.П. Основы подземной гидромеханики: Уч. пособие. – Ухта: УГТУ, 2012. – 123 с. 
3. Евдокимова В.А., Кочина И.Н. Сб. задач по подземной гидромеханике. – М.: Недра, 1979. – 
 168 с. 
4. Желтов Ю.И. Механика нефтегазоносного пласта. – М.: Недра, 1975. – 216 с. 
 

Допоміжна література 

1. Тетельмин В.В., Язев В.А. Основы нефтегазовой инженерии: Учебное пособие. – М.: 
Радиотехника, 2009. – 344 с. 
2. Пономарева И.Н., Мордвинов В.А. Подземная гидромеханика: учебное пособие. – Пермь: 
ПГТУ, 2009. – 103 с. 
 
 

8. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. Бібліотека ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 


