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ПРОГРАМА
фахового вступного іспиту (співбесіди)
для вступників, які вступають на навчання за ступенем
вищої освіти бакалавр
на основі ОКР «молодший спеціаліст»
за спеціальністю
185. Нафтогазова інженерія та технології (Газонафтопроводи
та газонафтосховища)
галузі знань 18. Виробництво та технології

м. Дрогобич

Співбесіду мають право проходити абітурієнти, яким, відповідно до Правил
прийому до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 році, надане таке
право.
Програма вступних випробувань (співбесіда) призначена для випускників
закладів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» і
вступають на навчання із скороченим терміном підготовки для здобуття ступеня
бакалавра за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» за
спеціалізацією «Газонафтопроводи та газонафтосховища» за неспорідненими
спеціальностями.
Прийом випускників закладів, які отримали освітньо-кваліфікаційний
рівень

«Молодший

спеціаліст»

за

неспорідненими

спеціальностями

здійснюється на конкурсній основі за результатами додаткового вступного
випробування у формі співбесіди.
Вступники проходять співбесіду в обсязі діючих програм ОКР «Молодший
спеціаліст».
Завдання з вступного фахового іспиту (співбесіди) розроблені у
відповідності до кваліфікаційних вимог галузі знань 18 «Виробництво та
технології» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» і
представлені у вигляді екзаменаційнх білетів.
Мета додаткового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної
та практичної підготовки абітурієнтів та визначення рівня фахової підготовки.
Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із профільних
дисциплін

за

умови

успішного

проходження

додаткового

вступного

випробування, тобто за умови набору кількості балів, що вища за поріг «склав/не
склав», який становить 60 балів.
Програму розробив

В.Т. Болонний

Програма розглянута і затверджена на засіданні методичної ради коледжу.
Протокол № 7 вiд 08.05. 2018 р.
Голова методичної ради____________________ В.Т.Болонний

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ
ТА РОЗПОДІЛУ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

Технологія буріння нафтових і газових свердловин.
Технологія видобутку нафти і газу.
Підготовка нафти і газу до транспортування.
Етапи і види робіт при спорудженні об'єктів трубопровідного транспорту нафти
і газу.
5. Морські нафтові і газові споруди.
6. Класифікація складів нафти та нафтопродуктів.
7. Основні типи резервуарів.
8. Основне та допоміжне обладнання резервуарів.
9. Технологічні операції на складах нафти та нафтопродуктів.
10. Заходи щодо зменшення втрат нафти і нафтопродуктів від випаровування на
складах нафти та нафтопродуктів.
1.
2.
3.
4.

НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНІ СТАНЦІЇ (НПС) МАГІСТРАЛЬНИХ
НАФТОПРОВОДІВ
1. Функції НПС в системі трубопровідного транспорту нафти.
2. Технологічні схеми НПС.
3. Типи насосів, що використовуються для перекачування нафти, їх констру-

кція та технічні характеристики.
4. Допоміжне обладнання НПС.
5. Спільна робота НПС і прилеглої ділянки нафтопроводу.
6. Протикорозійний захист магістральних трубопроводів.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ (КС) МАГІСТРАЛЬНИХ
ГАЗОПРОВОДІВ
1. Функції КС в системі трубопровідного транспорту газу.
2. Технологічні схеми КС.
3. Типи нагнітачів, що використовуються для перекачування газу, їх констру-

кція та технічні характеристики.
4. Допоміжне обладнання КС.
5. Спільна робота КС і прилеглої ділянки газопроводу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
1.
2.
3.
4.
5.

Класифікація розподільних газопроводів систем газопостачання.
Технологічні схеми газорегуляторних пунктів (ГРП).
Основне та допоміжне обладнання ГРП.
Вибір регуляторів тиску на ГРП.
Технологічні розрахунки режимів роботи ділянок газових мереж середнього і
низького тиску за допомогою номограм.

ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Класифікація трубопровідної арматури магістральних трубопроводів.
Запірна арматура.
Регулююча арматура.
Запобіжна арматура.
Правила технічного обслуговування трубопровідної арматури магістральних
трубопроводів.

1.
2.
3.
4.
5.

ЗБІР І ПІДГОТОВКА НАФТИ, ГАЗУ І ВОДИ
1. Технологічний розрахунок трубопроводів при транспорті однорідної рідини.
2. Технологічний розрахунок трубопроводів при транспорті газорідинних
сумішей.
3. Технологічний розрахунок трубопроводів при неізотермічному транспорті
свердловинної продукції.
4. Методи боротьби з ускладненнями при експлуатації промислових
трубопроводів.
5. Причини зменшення пропускної здатності трубопроводів та методи боротьби з
ними.
6. Корозія промислового обладнання та технологічні методи її попередження
7. Сепарація газу від нафти.
8. Загальні положення, класифікація, конструкція і принцип роботи сепараційних
установок.
9. Розрахунок сепараторів на пропускну здатність рідини та газу.
10. Причини утворення та фізико-хімічні властивості водонафтових емульсій.
11. Фізико-хімічні основи знесолення нафти.
12. Промислові технологічні схеми підготовки нафти.
13. Стабілізація нафти на промислах.
14. Боротьба з втратами вуглеводнів при видобутку та зберіганні нафти.
ОСНОВИ НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ
1. Конструкція свердловини.
2. Фонтанна арматура.
3. Противикидне обладнання.
4. Властиваості нафти і газу.
НАФТОПРОМИСЛОВІ МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ
1. Поршневі насоси.
2. Консольні динамічні насоси.
3. Основи теорії роботи насосів та компресорів.
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