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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

В Донецькому національному технічному університеті на гірничому факуль-

теті з напрямку підготовки 6.0501303 " Буріння свердловин " була відкрита спеціа-

льність 7(8).05030103- "Буріння свердловин", за якою була подовжена ліцензія на 

підготовку фахівців у ДонНТУ у 2013 році. 

Форма навчання очна бюджетна і платна. Загальні терміни навчання за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» 1 рік, «Магістр»– 2 роки. Після 

закінчення навчання випускники отримують, відповідно» диплом спеціаліста з 

присвоєнням кваліфікації «Гірничий інженер по бурінню свердловин» і диплом 

магістра з присвоєнням кваліфікації «Магістр по бурінню свердловин». 

Гірничий інженер по бурінню свердловин – це дипломований інженер ши-

рокого профілю, що володіє знаннями, які дозволяють йому приймати правильні 

рішення в будь-якій виробничій ситуації. Програма підготовки інженера є допов-

ненням до програми підготовки бакалавра й охоплює коло дисциплін гуманітар-

ного, загально-інженерного, економічного циклів і дисциплін спеціалізації згідно 

з робочим навчальним планом. Термін інженерної підготовки - 1 рік з загальним 

обсягом навантаження на теоретичну підготовку 1080 годин і стільки ж на перед-

дипломну практику, підготовку і захист дипломного проекту (роботи) 

Магістр - кваліфікація, що свідчить про повну фундаментальну, гуманітар-

ну, загально інженерну, теоретичну і спеціальну підготовку з питань охорони 

праці з заглибленим навчанням методів виконання наукових досліджень. Термін і 

підготовки магістра –  2роки з загальним обсягом навантаження на теоретичну пі-

дготовку 2160 годин і 1080 годин на виконання і захист магістерської кваліфіка-

ційної роботи. 

Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань бака-

лаврів по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у ВНЗ за напрямом «Бу-

ріння свердловин», або студентів інших напрямів, які бажають в подальшому 

отримати освіту за спеціальністю 7(8).05030103. До випробування виносяться пи-

тання з таких дисциплін, як: «Буріння стволів і свердловин спеціального призна-

чення», «Вибійні бурові машини», «Експлуатація бурового обладнання», «Техно-
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логія буріння свердловин на нафту і газ» «Методика пошуку родовищ корисних 

копалин»,   «Обслуговування і ремонт бурового обладнання», «Основи охорони 

праці». Для успішного складання іспиту абітурієнту необхідно знати сучасні ви-

моги до буріння стволів і свердловин спеціального призначення, до вибійних бу-

рових машини, при експлуатації бурового обладнання, при проектуванні бурових 

робіт, до методики пошуку родовищ корисних копалин,   до експлуатації і ремон-

ту свердловин», до вибійних бурових машин, до проблем охорони навколишнього 

середовища, пов`язаних з використанням технології буріння свердловин» 

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення ВНЗ 

дозволяють: 

— здійснювати технологічну, організаційно-керівну, інженерно-економічну, або 

комерційну діяльність на підприємствах по бурінню свердловин з використан-

ням найкращих методологічних рішень менеджменту та організації маркетин-

гових досліджень; 

— працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних орга-

нізаціях з використанням сучасних інформаційних технологій; 

— вести викладацьку діяльність у ВНЗ гірничогеологічного профілю І-ІV рівнів ак-

редитації; 

— працювати у проектних організаціях, пов’язаних з гірничогеологічним вироб-

ництвом. 
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БУРІННЯ СТВОЛІВ І СВЕРДЛОВИН 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Викласти теоретичні основи проводження верхної частни стовбурів глубоких 

свердловин великого диаметра на нафту і газ. Розгледіти технічни средства. Ос-

новну увагу уділити разробці технології и опыту буріння стволів великого  диа-

метра в странах СНГ і за кордоном.  

 Література: [1,2,3,10] 

 

ВИБІЙНІ БУРОВІ МАШИНИ 

 
Схеми вибійних бурових машин, які найбільш широко використовуються 

при буренні свердловин різноманітного цільового призначення. З різним ступенем 

деталювання привести методики розрахунку параметрів гідроударних механизмів, 

пневмоударників, турбобурів, электробурів, гвинтових двигунів і гідробуров. 

Література: [1,3,4,10] 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Привести основі свідоцтва, відносно видів зношування бурового обладнання, 

методів підвищення зносостійкості. Викласти порядок, зміст и послідовність ви-

конання технічних обслуговувань і ремонтів геологорозвідувального оладнаня. 

Особливу увагу приділити плануванню и організації цих робіт, созданию методи-

ки планування технічних обслговувань і ремонтів. Розгледіти способи востанов-

лення зношених деталей. 

Література: [2,3,4,5] 

 
ТЕХНОЛОГІЯ БУРІННЯ 

РОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН НА НАФТУ І ГАЗ 

 

Кратко викласти  основи механіки гірничих порід. Привети основні данні о 

технічних властивостя і обладнанні для буріния глубоких развіувальних свердло-

вин. Велику увагу приділити проблемі технології буріння рзвідувальних свердло-

вин: режимам буріння, промиванню і укрепленню свердловини, вскриванню і до-

слідженню продуктивних шарів, геофизичним дослідженням і стовбурі 

свердловини. Включити материали по організації робітт при бурінні свердловин, 

дати техніко-економічні показникии буріння свердловин. 

 Література: [3,4] 
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МЕТОДИКА ПОШУКУ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Описати конструкції  сучасних бурових установок и агрегатів, технологію 

буріння и освоєння водозабиральних свердловин. Розповісти про обладнання све-

рдловин фільтрами и водопідьомачами. Освітити питання проектування и органі-

зації бурових робіт, експлуатації и ремонту водозабиральних свердловин, техниці 

безпеки при бурових роботах. 

 

 Література: [3,4,5,6] 

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Питання технічного догляду, ремонту бурового обладнання і фак-

тори вліяющі на його зношування. Привести опис бурових споруджень і 

бурового обладнання. Багато уваги приділити організації технічного об-

слуговування і ремонту бурового обладнання, плануванню ремонту, тех-

нології, структурі управління ремонтним господарством, організації 

праці при ремонті. Також розгледіти питання експлуатації і обслугову-

вання обладнання, яке використовується для буріння нафтових і газових 

свердловин, техніки безпеки при ремонті і експлуатації бурового облад-

нання.  
 

Література: [4,6,7] 

 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Управління охороною праці, інструктажі з питань охорони праці. Вимоги 

безпеки до технологічного обладнання та процесів. Електробезпека та пожежна 

безпека. Вплив шкідливих речовин на здоров’я працюючих. Контроль за дотри-

манням безпеки праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною 

праці. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Профілакти-

чні заходи щодо запобігання травматизму. 

Профілактичні заходи щодо запобігання аварій. Класифікація умов праці 

за шкідливими факторами та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимо-

гам. Причини нещасних випадків на гірничих підприємствах Методи аналізу умов 

праці. Порівняльна оцінка технологічних процесів за фактором безпечності. 

 

 Література: [10] 
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