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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета вивчення дисципліни. Формування компетентностей щодо проек-
тування та управління процесами безаварійного поглиблення надглибоких наф-
тових і газових свердловин. 

Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен 
мати знання та навички, що допоможуть у вирішенні питань: проектування 
технології буріння надглибоких нафтових і газових свердловин; управління 
процесами безаварійного поглиблення надглибоких нафтових і газових свер-
дловин. 

Результати вивчення дисципліни. Плановані результати освоєння дис-
ципліни визначаються наступними складовими. 

Студент повинен знати: 
- речовинний склад земної кори надглибоких горизонтів та основні гео-

логічні і фізико-хімічні властивості відповідних гірських порід; 
- основні методи та прийоми технологій видобування сланцевого газу, 

газу щільних колекторів, метану вугільних пластів та інших видів природного 
газу надглибоких горизонтів; 

- основні методи та прийоми технологій видобування нафти надглибо-
ких горизонтів; 

- геолого-технологічні особливості знаходження води, нафти і газу у 
надглибоких природних резервуарах та основні характеристики стану скупчень 
вуглеводнів на великих глибинах; 

- особливості технологічного циклу спорудження свердловин та їх екс-
плуатації при роботі на морських акваторіях; 

- сутність системи забезпечення охорони довкілля в процесі буріння 
надглибоких свердловин. 

Студент повинен вміти: 
- визначати впливові характеристики речовинного складу гірських по-

рід, що складають стовбур надглибоких нафтових і газових свердловин; 
- проектувати технологічні режими та інструментальний супровід про-

цесу буріння та дослідження надглибоких свердловин; 
- розробляти ефективні технології пошуку та видобування сланцевого 

газу, газу щільних колекторів, метану вугільних пластів та інших видів природ-
ного газу надглибоких горизонтів; 

- за допомогою урахування особливостей знаходження води, нафти і га-
зу у надглибоких природних резервуарах розробляти ефективні технологічні 
заходи розкриття пластів-колекторів; 

- на базі сучасного програмного забезпечення проектувати пошуково-
розвідувальні роботи на морських акваторіях; 

- розробляти та впроваджувати заходи системи екологічної безпеки при 
виконанні надглибоких бурових робіт на суші та морських акваторіях. 
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Тематичний план дисципліни «Технологія глибинного буріння» 

Види, тематика навчальних занять за дисципліною 

Теоретичне навчання 

Речовинний склад земної кори надглибоких горизонтів 

Розвиток та перспективи нафтогазової галузі надглибоких горизонтів 

Сучасний стан видобування та використання вуглеводнів 

Особливості видобування сланцевого газу, газу щільних колекторів, метану вугільних плас-

тів та інших видів природного газу надглибоких горизонтів 

Основні нафтогазоносні провінції Європи та України 

Особливості знаходження води, нафти і газу у надглибоких природних резервуарах 

Характеристика стану скупчень вуглеводнів на великих глибинах 

Поклади вуглеводнів у породах кристалічного фундаменту надглибоких горизонтів 

Класифікація, конструкції, буріння та дослідження надглибоких свердловин 

Методика пошукового надглибокого буріння 

Характеристика покладів нафти і газу на великих глибинах 

Надглибокі пошуково-розвідувальні роботи на морських акваторіях 

Охорона геологічного довкілля в процесі буріння надглибоких свердловин 

Екологічна безпека при виконанні надглибоких морських геологорозвідувальних робіт на 

нафту і газ 

Практичні заняття 

Геологічна будова і нафтогазоносність надглибоких горизонтів території України 

Породи-колектори, флюїдоупори та умови залягання нафтогазових покладів надглибоких го-

ризонтів 

Технічні засоби та технології вивільнення прихопленої металевої бурильної колони при спо-

рудженні надглибоких свердловин 
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ З ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ 

НАДГЛИБОКИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН ТА УПРАВЛІН-
НЯ ПРОЦЕСАМИ БЕЗАВАРІЙНОГО ПОГЛИБЛЕННЯ НАДГЛИБОКИХ 

НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН 
 

Вказівки до виконання роботи 
 

У роботі необхідно в письмовій формі розкрити подані нижче питання, 
окремі з них потребують наведення відповідних рисунків, графічних залежнос-
тей та таблиць, що допоможуть більш повною мірою окреслити глибину опану-
вання студентом як окремих, так і загальних питань дисципліни «Технологія 
глибинного буріння». 

1. Вибір осьового навантаження i частоти обертання за результатами ві-
дробки доліт на великих глибинах. 

2. Принципи вибору оптимальних режимних параметрів за допомогою 
математичних моделей поглиблення надглибоких свердловин. 

3. Вибір осьового навантаження i частоти обертання долота при ротор-
ному способі глибинного буріння. 

4. Особливості вибору режимних параметрів при глибинному бурінні 
вибійними двигунами. 

5. Розділення розрізу глибоких свердловин на інтервали однакової бу-
римості. 

6. Принципи вибору типів доліт з урахуванням глибини свердловини. 
7. Вибір алмазних доліт для глибоких свердловин. 
8. Поняття про режим буріння для глибоких і надглибоких свердло-

вин. 
9. Вплив параметрів режиму буріння на механічну швидкість проход-

ки глибоких свердловин. 
10. Вплив глибини свердловини на основні показники властивостей 

гірських порід. 
11. Вплив властивостей бурового розчину на механічну швидкість про-

ходки глибоких і надглибоких свердловин. 
12. Вплив параметрів режиму глибинного буріння на зношування доліт 

i показники їх роботи. 
13. Функції гідравлічної програми очищення глибоких свердловин. 
14. Принципи вибору продуктивності бурових насосів при глибокому 

та надглибокому бурінні. 
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15. Проектування гідравлічної програми очищення глибоких і надгли-
боких свердловин. 

16. Експлуатаційні методи підвищення показників роботи шарошкових 
доліт для умов глибинного буріння. 

17. Експлуатація алмазних доліт для умов глибинного буріння. 
18. Експлуатація доліт типу PDCдля умов глибинного буріння. 
19. Аналіз факторів, що впливають на показники глибинного буріння з 

відбором кepну. 
20. Класифікація та конструктивні особливості вибійних двигунів для 

умов глибинного буріння. 
21. Умови роботи та розрахунок бурильної колони для глибоких та 

надглибоких свердловин. 
22. Промивальні рідини для умов глибинного буріння. 
23. Методи попередження викривлення глибоких та надглибоких свер-

дловин. 
24. Технічні засоби підтримки напрямку глибоких та надглибоких све-

рдловин. 
25. Технологічні вимоги до тампонажних матеріалів для глибоких та 

надглибоких свердловин. 
26. Особливості технології кріплення глибоких та надглибоких сверд-

ловин. 
27. Освоєння та випробування глибоких та надглибоких свердловин. 
28. Техніко-економічні показники глибинного буріння. 
29. Надглибоке наукове буріння на суходолі та шельфовій зоні. 
30. Ускладнення та аварії під час глибинного буріння. 
31. Буріння надглибоких морських нафтових і газових свердловин. 
32. Особливості бурового обладнання та технічних засобів для глибин-

ного буріння. 
33. Технологічне оснащення та компонування забійної частини бури-

льної колони для умов глибинного буріння. 
34. Особливості циркуляційного обладнання для умов глибинного бу-

ріння. 
 

Приклади питань до екзамену 
 

1. Які найважливіші геологічні структури виділяються на території 
України? 
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2. Які основні родовища в межах кожної з нафтогазоносних провінцій 
Ви знаєте? Назвіть їх тип за фазовим станом вуглеводнів. 

3. Для яких нафтогазоносних провінцій характерна солянокупольна 
тектоніка? 

4. В яких провінціях нафтогазоносність пов'язана із глинистими коле-
кторами? 

5. Які основні родовища нафти і газу в регіонах України Ви знаєте? З 
чим пов'язані перспективи нафтогазоносності надр України? 

6. Які існують наукові теорії походження нафти та вуглеводневих га-
зів надглибоких горизонтів? 

7. Як органічна речовина на великих глибинах перетворюється на на-
фту і газ? 

8. Що таке природні геологічні колектори нафти і газу? 
9. На які типи поділяються нафтогазові колектори надглибоких гори-

зонтів? 
10. Які породи відіграють роль покришки? 
11. Що таке вуглеводнева пастка? 
12. Що таке резервуар нафти і газу? 
13. Які типи нафтогазових пасток ви знаєте? 
14. Назвіть особливості конструкції та технології буріння та дослі-

дження надглибоких свердловин. 
15. Охарактеризуйте поклади вуглеводнів у породах кристалічного фу-

ндаменту надглибоких горизонтів. 
16. Особливості надглибоких пошуково-розвідувальних те експлуата-

ційних робіт на морських акваторіях родовищ вуглеводнів. 
17. Охарактеризувати явища прихоплення металевої бурильної колони 

при спорудженні надглибоких свердловин. 
18. Перелічити заходи з попередження прихоплень при проєктуванні 

надглибоких свердловин. 
19. Перелічити заходи з попередження прихоплень у процесі прокла-

дання надглибоких свердловин. 
20. Надати характеристику екологічних заходів безпеки при виконанні 

надглибоких бурових робіт на нафту і газ. 
 

Рекомендована література 
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щенко. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2004. – 366 с. 
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К.: ДП «Науканафтогаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Украї-
ни», 2012. – 312 с. 

7 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Техноло-
гія глибинного буріння» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інжене-
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