
Анотація дисципліни 

 

1. Назва. Гідрогеологія родовищ нафти та газу. 

2. Лектор: Терещенко Віктор Олександрович 

3. Статус: спецкурс 

4. Денна форма навчання: курс V, семестр   . Заочна форма навчання: 

курс VІ, семестр   . 

5. Загальна кількість академічних годин: денна форма навчання: лекцій – , 

практичних занять – , самостійна робота – . заочна форма навчання: 

лекцій –  ,  самостійна робота –  . 

6. Кількість кредитів (загальних та по модулях):  . 

7. Попередні умови: Знання хімії, фізики та усіх попередніх курсів по 

гідрогеології і геології. 

8. Стисла анотація дисципліни та модулів з яких вона складається: 
Мета курсу дати студентам знання основних відомостей о підземних 
водах нафтових, газових та газоконденсатних родовищ, а також 
знання з основних процесів формування газових гідратів, 
гідрогеологічних умов формування та руйнування нафтових та 
газових родовищ. Завдання: навчити майбутніх фахівців 
використовувати теоретичні знання, практичні навички та 
гідрогеологічні матеріали при пошуках та розвідці родовищ нафти та 
газу, складанні проектів їх розробки та контролі за розробкою, а 
також при створенні та експлуатації  підземних сховищ газу та нафти.  

9.  Студенти повинні знати: теоретичну основу дисципліни; 
ознайомитися з основними  особливостями впливу підземних вод на 

формування, зберігання та руйнування покладів вуглеводнів; умови 
формування газових гідратів; гідрогеологічні основи підземного 
зберігання газу та захоронення промислових стоків; закони і  процеси 
обводнення свердловин та покладів вуглеводнів; знати методи 
розрахунку процесів обводнення родовищ вуглеводнів, що дозволить 
вирішувати проблеми щодо раціональної експлуатації родовищ та 
оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів; вміти: 
опановувати теоретичними знаннями по таких проблемах, 
інтерпретація гідрогеологічної інформації, яку закладено у хімічному 
складі підземних вод про наявність і розміщення родовищ нафти та 
газу; правильно враховувати данні по гідрогеологічним показникам; 
володіти методикою прогнозу та захисту свердловин та покладів 

вуглеводнів від обводнення; робити оцінку напрямків та швидкостей 
вибіркових потоків пластових вод у глибину покладів; вміти будувати 
спеціальні геолого-гідродінамічні моделі. 

  Курс складається із 2-х  модулів:  

 Формування та рух підземних вод і розсолів. Формування газових 

гідратів. Фізико-хімічне моделювання гідрогеологічних процесів. 

Гідрогеологічні умови формування та руйнування нафтогазових 



родовищ. Гідрогеологічні основи підземного зберігання газу. Основні 

види та особливості руху підземних вод та розсолів. Процеси 

формування хімічного складу підземних вод та розсолів. Умови 

формування гідратів метану та експериментальне значення рівновісних 

параметрів гідратів природних газів. Фізико-хімічна рівновага в 

підземних водах. Направленість взаємодії води і породи. Моделювання 

гідрогеологічних процесів. Гідрогеологічні закономірності розміщення 

скупчень нафти та газу та умови формування та руйнування 

нафтогазових родовищ. Види нафтогазопошукових гідрогеологічних 

досліджень у комплексі використання гідрогеологічних показників при 

оцінці перспектив нафтогазоносності.Гідрогеологічні основи 

підземного зберігання газу та промислових стоків. 

 Фактори обводнення. Напрямки та швидкість та умови процесів 

обводнення. Методи попередження та стан ситуації на нафтогазових 

родовищах України. Основні фактори та причини обводнення 

свердловин та покладів вуглеводнів. Оцінка напрямків та швидкостей 

вибіркових потоків пластових вод у глибину покладів. Методи 

прогнозування процесів обводнення родовищ вуглеводнів до їх 

введення в розробку. Стан обводнення родовищ вуглеводнів на 

території України.  Особливості експлуатації газоконденсатних 

родовищ при водонапірному режимі. Методи захисту та попередження 

процесів обводнення свердловин та покладів вуглеводнів. 

10. Форма організації контролю знань, система оцінювання: Модульно-

кредитна система поточного і підсумкового контролю знань студентів. 

Питання оцінюється у 100%. 

11. Мова викладання: українська. 

12.  Список рекомендованої літератури: 
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