КИЇВСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ
ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
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шлях до сучасних міжнародних практик в області розвідки і видобутку вуглеводнів

НАФТОГАЗОВІ
ТРЕНІНГОВІ КУРСИ
ESANDA В КИЄВІ
Ми з гордістю представляємо курси
міжнародної компанії Esanda з
підвищення кваліфікації в
нафтогазовій галузі для України та
країн Східної Європи
Щоб дізнатися більше відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com
+38 067 7647801
ochevska@kpt-hub.com
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Київський
нафтогазовий
тренінговий
центр
http://kyiv-petroleum-training-hub.com

ю Понад 100 загальних і

спеціалізованих курсів,
щоб задовольнити всі ваші
вимоги
ю Курси охоплюють всі

дисципліни розвідки та
видобутку вуглеводнів: від
геології, геофізики,
петрофізики, буріння,
вивчення колекторських
властивостей, технологій
видобутку та будівництва
при облаштуванні
родовищ до фінансовокомерційного та
бухгалтерського обліку
ю Курси Esanda

відповідають стандартам і
критеріям безперервного
професійного розвитку
(CPD); учасники
отримують мижнароднi
сертифікати CPD

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com
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Україна містить у своїх надрах значні ресурси вуглеводнів.
В останні роки в країні спостерігається стрімке збільшення
геологорозвідувальних робіт та суттєве зростання об'ємів
видобутку та переробки вуглеводнів. Київський
нафтогазовий тренінговий центр є спільним проектом
компаній 3GeoAmericas LLP та Esanda. Діяльність центру
спрямована на організацію та проведення загальних та
спеціальних курсів з підвищення кваліфікації у всіх
напрямках діяльності фахівців та менеджерів
геологорозвідувальних та нафтогазових підприємств
України та інших країн Східної Європи.
Київський центр входить у мережу навчальних
тренувальних центрів Esanda в Європі (Лондон та
Стамбул), на Близькому Сході (Бахрейн), в Азії (Атирау та
Куала-Лумпур) та в Австралії (Мельбурн та Перт).
Ми організуємо та проводимо курси та семінари з
підвищення кваліфікації для професіоналів, а також
послуги з навчання та тренінгу молодих фахівців по
всьому світу. Основа нашої команди складається з
галузевих експертів, кожен з яких має більш ніж 20-річний
досвід роботи. Широкий спектр курсів охоплює підземні та
поверхневі аспекти діяльності нафтогазових компаній в
умовах суші і моря, технології одержання рідких
вуглеводнів із природного газу (GTL) та виробництва
зрідженого природного газу (LNG), а також видобуток
вуглеводнів з нетрадиційних колекторів (ущільнених
колекторів та нафтоматеринських товщ).
Geo
Americas
towards integrated future

ВСТУПНІ ТА
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ
КУРСИ
KYIV
PETROLEUM
TRAINING
HUB

http://kyiv-petroleum-training-hub.com

Перелік курсів:

Курси призначені для:

1. Основи геології, геофізики і петрофізики
для інженерів і фахівців інших
дисциплін

ю

Всього адміністративного
персоналу та менеджерів
нафтогазових компаній, які не
мають геологічної освіти;

ю

Працівників і менеджерів, що
працюють в сфері енергетики;

ю

Фахівців, які не є геологами та
геофізиками, але мають
необхідність або бажання у
вивченні основ нафтогазової
геології (рівень освіти
учасників не має значення);

ю

Геологів-нафтовиків,
геофізиків, петрофізиків і
інженерів початкового рівня;

2. Розвідка нафти і газу
3. Основи пошуку, розвідки та видобутку
нафти і газу
4. Основи виробництва скрапленого
природного газу (СПГ) і послідовність
утворення вартості
5. Нафтогазова геологія для не геологів

ю Менеджерів у сфері комерції

та управління активами;

6. Геологія нафти та газу

ю Іншого персоналу задіяного в

7. Оцінка запасів і ресурсів

ю Технічного персоналу, який

8. Огляд видобутку нетрадиційних
покладів нафти та газу

ю Студентів, які розглядають

індустрії
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хоче розширити своє
розуміння індустрії
індустрію як кар'єру

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

ГЕОЛОГІЯ

http://kyiv-petroleum-training-hub.com
Курси призначені для:
ю Професіоналів (інженерів,

економістів, юристів)
нафтогазових компаній,
організацій, державних
організацій або банків, які
прагнуть зрозуміти геологів;
ю Геологів, геофізиків,

петрофізиків, інженеріврозробників пласта і іншого
відповідного технічного та
експлуатаційного персоналу;
ю Вчених-геологів і менеджерів,

що займаються питаннями
пошуків та розвідки нафти і
газу;
ю Аспірантів, що розглядають

можливість подальшої кар'єри
в нафтогазовій промисловості;
ю Кожного, зацікавленого даною

темою

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com
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Перелік курсів:
1. Нафтова геологія, пошуки та розвідка,
ризики і економіка
2. Геологія видобутку
3. Операційна геологія
4. Структурна геологія
5. Практичні методи геологічного
моделювання: геостатистичний підхід
6. Характеристика пласта-колектора
7. Вступ до органічної геохімії
8. Оцінка вуглеводневих систем:
затосування органічної геохімії та
термального моделювання
9. Природньо-тріщинуваті породиколектори
10. Оцінка перспектив та управління
інвестиційним портфелем
11. Геологія пласта-колектора
12. Нафтогазова геоматематіка
13. Прикладна нафтова геомеханіка
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СТРАТИГРАФІЯ ТА
СЕДІМЕНТОЛОГІЯ
KYIV
PETROLEUM
TRAINING
HUB

http://kyiv-petroleum-training-hub.com

Перелік курсів:

Курси призначені для:

1. Карбонатні пласти-колектори

ю

Професіоналів в області
геології осадових порід і
нафтової геології, які в даний
час займаються пошуками та
розвідкою вуглеводневих
систем;

ю

Геологів, геофізиків та
інженерів-розробників
нафтогазових родовищ, які
хочуть вивчити застосування
сиквенсної стратиграфії для
кореляції, фаціального
аналізу і визначення
стратиграфічних пасток;

ю

Біостратиграфів і
палеонтологів;

2. Концепції прикладної стратиграфії
3. Класична седіментологія
4. Прикладна біостратиграфія для
вуглеводневих систем

ю Кожного, зацікавленого

даною темою.
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Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

ГЕОФІЗИКА

http://kyiv-petroleum-training-hub.com
Курси призначені для:
ю Професіоналів (інженерів,

геологів, геофізиків)
нафтогазових компаній, які
хочуть отримати теоретичні та
практичні знання в галузі
нафтогазової геофізики та
сейсмічної інтерпретації;
ю Геологів, інженерів і

технічного персоналу, які
працюють разом з
геофізиками;
ю Персоналу з технічної

підтримки;
ю Студентів, які розглядають

кар'єру в геофізиці.

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com
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Перелік курсів:
1. Вступ в нафтову геофізику
2. Основи сейсмічної інтерпретації
3. Сейсмічна інтерпретація і нафтова геологія
4. Сейсморозвідка відбитих хвиль
5. Реєстрація та обробка сейсмічних даних
6. Основи геології, геофізики і
петрофізики для інженерів та інших
дисциплін
7. Реєстрація сейсмічних даних, їх обробка
та технології використання для геологів
і сейсміків-інтерпретаторів.
8. Основи польової сейсморозвідки,
обробки, візуалізації та інтерпретації
сейсмічних даних
9. Атрибути 3D сейсміки
10. Характеристика сейсмічного пластаколектора
11. AVO і сейсмічна інверсія
12. Сейсмостратиграфія
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ПЕТРОФІЗИКА
KYIV
PETROLEUM
TRAINING
HUB

http://kyiv-petroleum-training-hub.com

Перелік курсів:

Курси призначені для:

1. Вступ до петрофізики
2. Сучасна петрофізика і оцінка параметрів
продуктивного пласта
3. Ядерно-магнітно-резонансна
петрофізика
4. Інтерпретація каротажу в відкритих
свердловинах
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ю

Геологорозвідників

ю

Геологів на бурових

ю

Петрофізиків

ю

Геологів з видобутку

ю

Експлуатаційних геологів

ю

Інтерпретаторів даних
свердловини

ю

Геофізиков

ю

Інженерів - промисловиків

ю

Геотехніків

ю

Інших фахівців, які
використовують дані каротажу
свердловин на повсякденній
основі

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ

http://kyiv-petroleum-training-hub.com
Курси призначені для:
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Перелік курсів:

Інженерів і менеджерів по
бурінню / будівництву
свердловин /
видобутку/ремонту та
інтенсифікації свердловин;

1. Передові методи цементування
свердловин

ю

Керівників або управлінців на
свердловині;

3. Операції на гирлі свердловини

ю

Техніків, які надають сервіс,
обслуговуючого персоналу і
персоналу з контролю за
розробкою родовищ;

4. Буріння з керованим тиском

ю

Фахівців, які відповідають за
всі аспекти будівництва і
експлуатації свердловини;

6. Проектування і буріння свердловин з
високими тисками і температурою

ю

Інженерів, супервайзерів,
персоналу на буровій
платформі і постачальників
послуг, які використовують або
збираються використовувати
методи управління бурінням
під тиском;

7. Огляд операцій з буріння і будівництва
свердловини

Інженерів, супервайзерів,
персоналу на буровій
платформі і постачальників
послуг, які беруть участь в
проектуванні, будівництві,
реалізації та бурінні
свердловин з високими
тисками і температурою.

9. Контроль технічного стану свердловини

ю

ю

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

2. Морські і глибоководні бурові роботи

5. Конструкція обсадної труби

8. Контроль пластового тиску і тиску в
стовбурі свердловини
10. Горизонтальна і похила геонавігаціі
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ТЕХНОЛОГІЯ
ВИДОБУТКУ
KYIV
PETROLEUM
TRAINING
HUB

http://kyiv-petroleum-training-hub.com

Перелік курсів:

Курси призначені для:

1. Інтенсифікація пластового притоку у
свердловині: кислотна обробка
матриксу і тріщин порід-колекторів
2. Передові технології гідравлічного
розриву з використанням 3Dмоделювання
3. Освоєння свердловин
4. Аналіз капітального ремонту
проблемних свердловин та їх
інтенсифікації
5. Продуктивність свердловини та
забезпечення припливу продукції
6. Основи гідравлічного розриву пласта
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ю

Інженерів з освоєння
свердловин;

ю

Інженерів з дослідження та
розробки пласта;

ю

Інженерів по бурінню;

ю

Супервайзерів на родовищі;

ю

Виробничих майстрів;

ю

Інженерів-технологів;

ю

Інженерно-технічного
персоналу;

ю

Персоналу, який бере
активну участь у
проектуванні гідравлічного
розриву пласта;

ю

Осіб, відповідальних за всі
аспекти будівництва і
експлуатації свердловин.

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

ТЕХНОЛОГІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ І
РОЗРОБКИ ПЛАСТА
http://kyiv-petroleum-training-hub.com
Курси призначені для:
ю

Професіоналів, які працюють у
співпраці з інженерами з
дослідження та розробки
пласта, інженерів-технологів,
інженерів по обладнанню,
економістів, геологів та
геофізиків, які тільки почали
працювати в об'єднаній
команді фіхівців з
надрокористування;

ю

Інженерів-розробників
нафтогазових родовищ та
петрофізиків;

ю

Будь-яких інших вчених і
інженерів, зацікавлених
процесами течії та міграції
вуглеводнів в пористих
середовищах.

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com
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Перелік курсів:
1. Основи розробки нафтогазових родовищ
2. Цифровий аналіз керна і його
застосування в технологіях
дослідження і розробки пластів
3. Дослідження пласта-колектора польовий семінар
4. Розробка газових родовищ
5. Передові технології дослідження і
розробки пластів
6. Оцінка пласта-колектора - аналіз кривої
падіння видобутку (виснаження пласта)
7. Обводнення свердловини і польовий
семінар
8. Основи моделювання пласта-колектора
9. Розширений огляд методів
моделювання пласта-колектора на
практичних прикладах
10. Комплексне нагнітання води в
свердловину
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ПРОЕКТУВАННЯ
РОЗРОБКИ РОДОВИЩА
KYIV
PETROLEUM
TRAINING
HUB

http://kyiv-petroleum-training-hub.com

Перелік
Переліктем
курсів:
курсу:
1. Оцінка відкритого нафтогазового
родовища
2. Оцінка видобувних обсягів вуглеводнів
і механізм їх вилучення
3. Оцінка різних варіантів розвитку
4. Обладнання для можливих варіантів
розвитку
5. Оцінка вартості різних варіантів
розвитку
6. Економіка розвитку
7. План розробки родовища
8. План по управлінню пласта - колектора
9. Оцінка впливу на навколишнє
середовище
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Курси призначені для:
ю

Вчених геологів-розвідників;

ю

Інженерів-технологів та
інженерів по обладнанню;

ю

Фахівців і менеджерів в
області комерції і фінансів;

ю

Інженерів-розробників
нафтогазових родовищ і
інженерів-нафтовиків;

ю

Інженерів по бурінню і
освоєнню свердловин;

ю

Всіх співробітників галузі,
зацікавлених в розробці
нафтогазових проектів

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

РОЗРАХУНОК
СОБІВАРТОСТІ ТА
ВИТРАТ
http://kyiv-petroleum-training-hub.com
Курси призначені для:

KYIV
PETROLEUM
TRAINING
HUB

Перелік курсів:

ю

Менеджерів з активів /
експлуатації / технічного
обслуговування / по проектам
SOM;

1. Стратегічне управління операційними
витратами

ю

Фінансових менеджерів;

ю

Керівників відділів;

2. Оцінка вартості життєвого циклу
розробки нафти і газу

ю

Керівників команд / супервайзерів;

ю

Фахівців з розвідки та
видобутку, які займаються
перевіркою можливостей
розвідки та видобутку або
формують економічну
складову проектів або
інвестиційного портфелю;

ю

Осіб, які є новачками в
стратегічному управлінні по
операційних витратах (SOM) і
тих, хто якийсь час працював в
сфері активів, операцій,
обслуговування або витрат /
планування, але хотіли б
оновити свої знання до
сучасних, перевірених
методами в SOM / практиками
управління активами;

ю

Технічного персоналу, який
хоче розширити своє
розуміння галузі

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

3. Аналіз вартості нафти і газу на море
QUE$TOR
4. Аналіз вартості нафти і газу на суші
QUE$TOR
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ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ,
КОМЕРЦІЙНИЙ І
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК

KYIV
PETROLEUM
TRAINING
HUB

http://kyiv-petroleum-training-hub.com

Перелік курсів:

Курси призначені для:

1. Нафтова економіка і аналіз ризиків
2. Нафтогазові контракти і переговори
3. Міжнародне нафтогазове право і контракти
4. Аналіз ризиків, оцінка перспектив і економіка в
розвідці
5. Основи бухгалтерії пошуково-розвідувальних
роботах
6. Нові підприємства
7. Стратегічний інвестиційний портфель проектів
з пошуку, розвідки та видобутку вуглеводнів:
контроль (адміністрування) ризиків,
моделювання та оптимізація
8. Прийняття рішень в нафтогазовому секторі
9. Контроль витрат на свердловину і прогнозування
10. Процес складання бюджету, прогнозування,
капітальні витрати і контроль AFE
11. Экономіка нафти та газу
12. Ухвалення рішення в проекті і аналіз ризиків
13. EPC, EPCM і EPIC контракти в міжнародній
нафтовій промисловості
14. Сценарне планування для прийняття рішень в
енергетичному секторі
Geo
Americas
towards integrated future

ю
ю
ю
ю
ю

ю

ю

ю
ю
ю
ю
ю

ю

Менеджерів проекту;
Керівників бізнесу;
Менеджерів з розвідки;
Комерційних менеджерів;
Регіональних менеджерів та
директорів;
Менеджерів нових
підприємств;
Менеджерів з розвитку
бізнесу;
Економістів в нафтовій галузі;
Аналітиків з питань інвестицій;
Фахівців із закупівель;
Менеджерів по ризиках;
Персоналу, який бере участь
в переговорах за
комерційними угодами на
протязі всього циклу розробки
родовища нафти і газу;
Іншого персоналу, в тому
числі нетехнічного, який
повинен поліпшити своє
розуміння в нафтових і
газових контрактах,
комерційних угодах, аналізі
ризиків, оцінки перспектив і
економіки нафти

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ ТА
ВИРОБНИЦТВОМ
http://kyiv-petroleum-training-hub.com
Курси призначені для:
ю

Професіоналів, які працюють в
галузі;

ю

Студентів, які розглядають
галузь як кар'єру;

ю

Персоналу технічної
підтримки;

ю

Персоналу, відповідального за
управління надзвичайними
ситуаціями;

ю

Дослідно-конструкторських
команд;

ю

Команд-дослідників

Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com
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Перелік курсів:
1. Управління проектами в нафтогазовій
галузі
2. Управління надзвичайними ситуаціями
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ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА
ТА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
KYIV
PETROLEUM
TRAINING
HUB

http://kyiv-petroleum-training-hub.com

Перелік курсів:

Курси призначені для:

1. Основи охорони праці, техніки безпеки
та охорони навколишнього
середовища

ю Менеджерів;
ю Старших супервайзерів;
ю Фахівців з охорони праці та

техніки безпеки;
ю Технічного, комерційного та

2. Вступ до проблем безпеки
технологічних процесів
3. Вступ до проблем техніки безпеки
4. Охорона праці та техніка безпеки при
капітальному ремонті та бурінні

управлінського персоналу,
якому необхідний технічний
огляд процесів охорони
праці в нафтогазовій галузі;
ю Інженерів по бурінню і

супервайзерів;
ю Інженерів з освоєння

свердловин;
ю Нафтових інженерів;
ю Технічного персоналу галузі;
ю Студентів, які розглядають

галузь як кар'єру;
ю Працівників виробництва;
ю Будь-якого персоналу з

підзвітністю і / або
обов'язками, пов'язаними з
охороною здоров'я, технікою
безпеки, охорони
навколишнього середовища
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Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

KYIV PETROLEUM
TRAINING HUB

KYIV
PETROLEUM
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HUB

шлях до сучасних міжнародних практик в області розвідки і видобутку вуглеводнів

НАФТОГАЗОВІ
ТРЕНІНГОВІ КУРСИ
ESANDA В КИЄВІ
Щоб дізнатися більше про ці та інші курси, відвідайте:
kyiv-petroleum-training-hub.com
esandaengineering.com

Контакти:
+38 067 7647801
ochevska@kpt-hub.com
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