


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Мета дисципліни – отримання студентами знань в області якісного розкриття 
продуктивних пластів, що є важливим елементом пошукового, розвідувального та 
експлуатаційного буріння, сприяє підвищенню ефективності пошуково-розвідувальних 
робіт на нафту і газ та є підґрунтям для раціональної розробки і експлуатації родовищ 
вуглеводнів. 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
Мати знання дисциплін загального геологічного циклу, а також геології нафти і газу. 

Анотація навчальної дисципліни / референс:  
У програмі розглядаються методи первинного та вторинного розкриття 
нафтогазоносних горизонтів а також методи інтенсифікації припливів нафти і газу. 
Описуються фізико-хімічні явища в пристовбурній зоні свердловин, які впливають на 
зниження його проникності; характеризується вплив промивальної рідини на якість 
розкриття продуктивних пластів. Акцентовано увагу на питаннях розкриття пластів з 
аномально високими та аномально низькими пластовими тисками (АВПТ, АНПТ). 
Розглядаються способи очищення та закріплення привибійної зони свердловин. До розгляду 
залучено також особливості застосування хімічних реагентів та гідравлічного розриву 
пластів (ГРП) при первинному розкритті пластів та для підвищення нафтогазовіддачі 
свердловин. Наведена оцінка якості розкриття продуктивних відкладів в Україні та за 
кордоном. 

Завдання (навчальні цілі):  
– пояснити важливість методично правильних підходів до первинного та вторинного 

розкриття продуктивних пластів; 
– з’ясувати фактори, які впливають  на якість розкриття продуктивних пластів;  
–  охарактеризувати методи розкриття нафтогазоносних горизонтів та ускладення, які 

можуть виникати при первинному та вторинному розкритті пластів; 
– розкрити особливості розкриття продуктивних пластів бурінням вертикальних, 

похило-спрямованих свердловин та свердловин з горизонтальним стовбуром; 
– показати роль промивальної рідини при розкритті продуктивних пластів; 
– засвоїти способи очистки та закріплення привибійної зони; 
–  ознайомити з сучасними технологіями збільшення нафто- і газовіддачі свердловин із 

застосуванням хімічних реагентів, ПАВ, гідророзриву та інших методів впливу на 
продуктивні пласти. 

Результати навчання: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Фізико-хімічні явища в 
пристовбуровій зоні продуктивного 
пласта, які впливають на зниження 
його проникності 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.2 Основні вимоги до складу і 
властивостей промивальної рідини 
при бурінні та розкритті 
продуктивного пласта 

Лекція, практичне 
заняття 

Усне 
опитування 

до 5% 

1.3 Способи первинного розкриття 
продуктивного пласта з низькими і 
високими коефіцієнтами 
аномальності пластових тисків 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Особливості вторинного розкриття Лекція, практичне Усне до 5% 



продуктивних пластів заняття, 
самостійне 
навчання  

опитування 

1.5 Методи виклику припливів 
вуглеводнів 

Лекція, практичне 
заняття,  

Письмова 
робота 

до 10% 

1.6 Підходи до очистки та закріплення 
привибійної зони 

Лекція, практичне 
заняття  

Усне 
опитування 

до 10% 

1.7 Шляхи підвищення нафто- та 
газовіддачі пластів 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування 

до 10% 

2.1 Передбачити аномальний тиск при 
розкритті продуктивного пласта. 

Лекція, практичне 
заняття,  

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Вибрати найефективнішу 
промивальну рідину для розкриття 
пласта. 

Лекція, практичне 
заняття 

Усне 
опитування 

до 10% 

2.3 Оцінити ступінь забруднення 
промивальною рідиною та 
хімреагентами пласта-колектора 

Лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

3.1 Вміння організувати колективну 
роботу по вибору оптимальних 
технологій буріння, випробування 
та ліквідації ускладнень при 
експлуатації свердловин 

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Усне 
опитування 

до 5% 

4.1 Усвідомлення відповідальності за 
обґрунтованість технологічних 
рішень при бурінні, розкритті 
пластів та експлуатації 
свердловин, пов’язаних з цим 
економічних ризиків та негативних 
впливів на довкілля 

Лекція, 
самостійне 
навчання  

Письмова 
робота 

до 10% 

  

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 Результати  
навчання  

дисципліни 
  

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Проводити аналіз 
розробки нафтових, 
газових та 
газоконденсатних 
родовищ, проектування 
заходів із вдосконалення 
систем розробки 
покладу, геологічне 
обґрунтування способів 
впливу на продуктивний 

+ + + + + +   + +  + 



пласт, геологічний 
супровід ефективної 
розробки родовищ нафти 
і газу 
Аналізувати та 
узагальнювати 
результати проведення 
геологорозвідувального 
процесу 

      + + + + + + 

Структура курсу: лекційні та практичні заняття і самостійна робота студентів. 

Схема формування оцінки:  

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота зі знання процеси і фактори, що впливають на якість 
розкриття продуктивних пластів  – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

2) Контрольна робота з буріння, первинного та вторинного розкриття 
нафтогазоносних пластів - 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів). 

3) Оцінка виконання та захист самостійних і практичних робіт –40 балів (рубіжна 
оцінка 24 балів). 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 бали. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Змістовні модулі (ЗМ) формують бали, які виставляються за результатами роботи студента 
впродовж усього семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу 
впродовж семестру. Підсумкова оцінка складається із суми балів за змістовні модулі та 
балів за іспит 

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 
оцінки за курс.  
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання практичних і самостійних робіт (в яких студенти мають 
продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені завдання, 
використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових 
модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 
іспиту. 
 

Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції практичні 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Процеси і фактори, що впливають на якість розкриття продуктивних 
пластів  

1 

Вступ. Вступ. Мета та зміст дисципліни. 
Тема 1. Основні фактори, що ускладнюють 

бурння та впливають на продуктивність 
свердловин 

2  10 

2 
Тема 2. Взаємодія промивальних рідин з 

гірськими породами при бурінні  
2 2 20 

3 
Тема 3. Спеціальні рідини, ПАР та хімічні реагенти, 

що застосовуються при бурінні розкритті 

продуктивних пластів 
4 4 20 

 Контрольна робота 1   

Частина 2. Буріння, первинне та вторинне розкриття нафтогазоносних пластів  

4 

Тема 4. Первинне розкриття пластів в умовах 
АВПТ та АНПТ та при бурінні 
горизонтальних стовбурів 
Обгрунтування значень депресії та 
репресії на продуктивний пласт 

2 2 10 

5 
Тема 5. Випробування та освоєння свердловин. 

Вторинне розкриття пластів 
2 2 10 

 
Тема 6. Підвищення колекторських властивостей 

пласта. Привибійна зона, методи її 
очистки та закріплення 

4 4 10 

 Контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 16 16 80 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год., у тому числі:  

Лекції – 16 год. 

Практичні заняття – 16 год. 

Консультації – 8 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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https://www.academia.edu/39059371/A_Primer_of_Oilwell_Drilling_A_Basic_Text_of_Oil_an
d_Gas_Drilling_Seventh_Edition 

 
 

http://chitalnya.nung.edu.ua/node/2764
http://194.44.112.13/chytalna/1309/index.html%23p=7
https://www.academia.edu/39059371/A_Primer_of_Oilwell_Drilling_A_Basic_Text_of_Oil_and_Gas_Drilling_Seventh_Edition
https://www.academia.edu/39059371/A_Primer_of_Oilwell_Drilling_A_Basic_Text_of_Oil_and_Gas_Drilling_Seventh_Edition

