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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 
 Основою програми дисципліни “Буріння свердловин” є вивчення техно-
логічних процесів, пов’язаних з спорудженням нафтових і газових свердловин. 
 В результаті вивчення матеріалуабітурієнти повинні засвоїти технологію 
ведення бурових робіт в різноманітних геологічних, інженерно-технологічних, 
кліматичних та дорожньо-транспортних умовах. При цьому передбачається ви-
вчити процеси руйнування гірських порід, їх фізико-механічні властивості, по-
родоруйнуючі інструменти, технологію промивання свердловин, різновидності 
режимів буріння, кріплення свердловин, ускладнення в процесі буріння сверд-
ловин, розкриття і випробування продуктивних горизонтів (пластів), способи 
освоєння свердловин, можливі аварії при бурінні свердловин, їх причини, захо-
ди попередження та способи ліквідації. 
 В процесі вивчення тих чи інших технологічних процесів, пов’язаних з 
технологією буріння свердловин, необхідно приділяти належну увагу питанням 
охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього природного середо-
вища, охорони надр та їх раціонального використання. 
 Обов’язковимє ознайомлення абітурієнтів з перспективами дальшого ро-
звитку техніки і технології буріння свердловин на нафту і газ, проблемами гли-
бокого і надглибокого буріння як в Україні, так і за її межами. 
 Важливим є вироблення навиків самостійного вивчення абітурієнтами 
окремих питань фахової дисципліни. 
 Необхідно постійно звертати увагу на ефективність бурових робіт в су-
часних умовах, на економічну доцільність прийнятих технічних і технологічних 
рішень, досягнення світової науки і техніки. 
 При вивченні теоретичного матеріалу і виконанні практичних завдань 
обов’язковим є застосування Міжнародної системи одиниць (СІ), дотримання 
прийнятої термінології і позначень відповідно до діючих державних стандартів  
(ДСТУ). 
 Вивчення необхідно проводити з ефективним використанням наглядних 
посібників, плакатів, моделей, макетів, стендів, натуральних зразків інструмен-
ту, обладнання та технічних засобів навчання (ТЗН), комп’ютерів. 
 Предмет базується на знаннях,  одержаних при вивченні предметів “Кре-
слення”, “Технічна механіка”, “Гідравліка та гідропривід”, “Матеріалознавст-
во”, “Теплотехніка”, “Геологія”. 
 Разом з тим він є основою для вивчення дисциплін “Основи екології”, 
“Основи охорони праці”, “Економіка галузі”, “Промивання свердловин”, “Тех-
ніка і технологія видобутку нафти і газу”, “Геофізичні методи дослідження све-
рдловин”, “Тампонажні матеріали і технологія цементування свердловин”. 

В програмі приведені також вимоги до знань і вмінь абітурієнтів. Приве-
дений в програмі перелік питань є рекомендованим. 

 
Порядок оцінювання результатів фахового вступного випробування 

 
Екзаменаційний білет фахового вступного іспиту містить18 теоретичних та 

одного практичного тестового завдання за усіма темами програми. Тестові за-
вдання мають однаковий рівень складності, кожне теоретичне завдання оціню-

3 
 



ються по 5 балів, практичне завдання оцінюється 10 балів. У тестовому завдан-
ні є лише одна правильна відповідь. На виконання цих завдань фахового іспиту 
відводиться 60 хвилин. 

Кількість балів за виконання тестових завдань з фахового вступного іспиту 
може складати від 100 до 200 балів і визначається сумою балів за кожне вірно 
розв'язане завдання, доданою до 100 балів.Таким чином, максимальна кількість 
балів за виконання усіх тестових завдань фахового вступного іспиту може ста-
новити 100 балів, до яких додаються ще 100 балів, в результаті у відомість фа-
хового вступного випробування вноситься результат 200 балів. 

Дисципліна : ‘‘БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН’’ 

Вступ 
Використовуючи звітні геологічні  матеріали  по раніше пробурених свер-

дловинах визначати на проектному розрізі можливі зони ускладнень. 
 

Загальні відомості про буріння свердловин 
На основісформульованих технічних, економічних, геолого-інформатив-

них критеріїв, вибрати раціональний спосіб буріння з урахуванням організацій-
но-технічних можливостей підприємств-виконавців.На основі геологічних да-
них виділяти в проектному розрізі зони, несумісні за умовами буріння. Викори-
стовуючи галузеві методики та виробничий досвід, проектувати конструкцію 
свердловин різного призначення з визначенням її параметрів: кінцевого діамет-
ра, типу, кількості та довжини обсадних колон, способу і інтервалів цементу-
вання. Відповідно до конструкції свердловини і способів буріння  вибрати бу-
рильні труби. На основі оцінки робочих параметрів бурової установки провести 
вибір бурової установки для конкретних умов буріння. 

 Керуючись існуючими методиками, вибирати тип морських споруд.  
Здійснювати матеріально-технічну підготовку виконання заходів по охо-

роні навколишнього середовища при проведенні бурових робіт, використовую-
чи законодавчі та нормативні документи.  

 
Підготовчі роботи до буріння свердловин 

Використовуючи класифікацію гірських порід по швидкості, буримості, 
абразивності, а також норми проходки на долото і механічну швидкість буріння 
по раніше пробурених свердловинах, оцінювати буримість порід. На основі 
сформульованих технічних, економічних, геолого-інформативних критеріїв, 
вибрати раціональний спосіб буріння з урахуванням організаційно-технічних 
можливостей підприємств-виконавців. Використовуючи галузеві методики та 
виробничий досвід, проектувати конструкцію свердловин різного призначення 
з визначенням її параметрів: кінцевого діаметра, типу, кількості та довжини об-
садних колон, способу і інтервалів цементування. На основі оцінки робочих па-
раметрів бурової установки провести вибір бурової установки для конкретних 
умов буріння. Розрахувати витрати матеріалів та інструменту, керуючись нор-
мативними документами. Підготувати бурове устаткування і буровий інстру-
мент для запобігання викривлення свердловин. Вибирати способи буріння для 
структурно-пошукових свердловин. Проводити монтаж бурового обладнання і 
підготовку об’єктів механізації до роботи. Установити шахтне направлення, 
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проводити буріння свердловини під шурф. У відповідності до правил  технічної 
експлуатації  бурового обладнання  забезпечувати  комплектування робочих 
місць технологічною документацією, інструментом та засобами технологічного 
оснащення. Ознайомити бурову  бригаду з геолого-технічними заходами  по 
будівництву свердловини.  

 
Обладнання для буріння свердловин 

На основі сформульованих технічних, економічних, геолого-
інформативних критеріїв, вибрати раціональний спосіб буріння з урахуванням 
організаційно-технічних можливостей підприємств-виконавців. На основі оцін-
ки робочих параметрів бурової установки провести вибір бурової установки для 
конкретних умов буріння. Підготувати бурове устаткування і буровий інстру-
мент для запобігання викривлення свердловин. Керуючись існуючими методи-
ками, вибирати тип морських споруд. Вибирати способи буріння для структур-
но-пошукових свердловин. Контролювати стан бурового обладнання і інстру-
мента, проводити технічне обслуговування та поточні ремонти. Забезпечувати 
технічними засобами робочі  місця для безпечного ведення бурових  робіт. 
Оцінювати технічну придатність  бурового обладнання, привода і технологіч-
ного інструменту на основі виконання технічних розрахунків: бурильних труб, 
обсадних труб, витрат тиску при циркуляції бурового розчину. Керуючись за-
твердженою схемою ПВО, проводити монтаж, перевірку та використання його. 
Підготувати бурове обладнання до спуску обсадної колони. 

 
Механічні властивості гірських порід. 

Використовуючи звітні геологічні  матеріали  по раніше пробурених 
свердловинах визначати на проектному розрізі можливі зони ускладнень. Вико-
ристовуючи класифікацію гірських порід по швидкості, буримості, абразивнос-
ті, а також норми проходки на долото і механічну швидкість буріння по раніше 
пробурених свердловинах, оцінювати буримість порід. За характеристиками 
фізико-механічних властивостей гірських порід, пластових тисків і температур, 
їх літологічного складу, оцінювати якісні показники стійкості стінок свердло-
вини. 

 
Породоруйнівний інструмент 

На основі аналізу геологічного матеріалу, карток відпрацювання доліт, 
галузевих методичних розробок, виробничого досвіду вибрати типорозмір по-
родоруйнівного інструменту і тип вибійного двигуна. Вносити зміни в параме-
три режиму буріння, що використовувались для забезпечення раціонального 
відпрацювання породоруйнівного інструменту. Визначити  ступінь зносу доліт і 
виконувати  керування зносу  елементів породоруйнівного інструменту. Виби-
рати технічні засоби для забезпечення ефективного відбору кернового матеріа-
лу. Вибирати технічні засоби для забезпечення ефективного відборукернового 
матеріалу. Використовуючи існуючі методики та практичний досвід,  проводи-
ти технологічне оснащення бурильної колони. На основі аналізу відпрацьова-
ного породоруйнівного інструменту оцінити ефективність застосованих пара-
метрів  режиму буріння. 
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Бурильна колона 
Відповідно до конструкції свердловини і способів буріння  вибрати бу-

рильні труби. Забезпечити збирання і комплектування бурильних колон. Виби-
рати бурильний інструмент для структурно-пошукових свердловин. Оцінювати 
технічну придатність  бурового обладнання, привода і технологічного інстру-
менту на основі виконання технічних розрахунків: бурильних труб, обсадних 
труб, витрат тиску при циркуляції бурового розчину. Забезпечення транспорту-
вання і вантажно-розвантажувальних робіт бурових труб. Використовуючи но-
рмативні документи, організувати раціональну експлуатацію бурильної колони. 
На основі керівних документів організувати ремонт бурильних труб та їх еле-
ментів. Виконувати контроль різьбових з’єднань бурильних труб. Проводити 
заходи з перевірки стану бурильних труб з метою попередження аварій. Вико-
нувати облік роботи, нарахування зносу і списання бурильних труб. 

 
Бурові розчини 

Вибір типу бурового розчину, його приготування, хімічної обробки, 
способу очистки, технологічних властивостей, використовуючи розрахункові 
дані та виробничий досвід. Забезпечити приготування промивної рідини у від-
повідності до заданої рецептури. Вибирати хімічні реагенти для надання розчи-
ну необхідних технологічних властивостей, вибирати схему розробки бурового 
розчину хімічними реагентами. Керуючись галузевими методиками  та норма-
ми витрат  матеріалів, визначати їх необхідну кількість. Використовуючи тех-
нологічні регламенти на поглиблення стовбура свердловин, проводити переве-
дення бурового розчину з одного типу на інший. Виконувати приготування бу-
рового розчину в умовах глинозаводу. Промивка свердловини при бурінні 
ПСС. Обробка і підготовка бурового розчину до спуску обсадної колони. Вико-
ристовуючи існуючі методи, проводити роботи по підвищенню продуктивності 
свердловини. Здійснювати необхідні розрахунки. На основі володіння методи-
кою вимірювання параметрів промивної рідини здійснювати контроль цих па-
раметрів  та їх регулювання в процесі проводки стовбура свердловини.  

 
Режим буріння 

На основі аналізу геологічного матеріалу, карток відпрацювання доліт, 
галузевих методичних розробок, виробничого досвіду вибрати типорозмір по-
родоруйнівного інструменту і тип вибійного двигуна. Проектування режиму 
буріння, використовуючи технологічні рекомендації та виробничий досвід від-
працювання доліт. Вносити зміни в параметри режиму буріння, що використо-
вувались для забезпечення раціонального відпрацювання породоруйнівного ін-
струменту. Вибирати технічні засоби для забезпечення ефективного відбору  
кернового матеріалу. Організувати заходи по забезпеченню максимального ви-
носу  і цілісності кернового матеріалу. Забезпечувати раціональну технологію 
виконання циклу штучного викривлення з урахуванням відповідних методич-
них рекомендацій та інструктивних вказівок. Вибирати параметри режиму бу-
ріння для структурно-пошукових свердловин. На основі аналізу записів реєст-
руючих приладів оцінювати ситуацію на вибої свердловини в процесі буріння. 
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Ускладнення в процесі  буріння 

Використовуючи статичну звітність бурових підприємств, узагальнюва-
ти та аналізувати результати робіт по попередженню і ліквідації аварій і ускла-
днень по раніше пробурених свердловинах. Керуючись існуючими методами, 
вибирати раціональні способи, технічні засоби і технологію проведення робіт 
по попередженню і ліквідації аварій і ускладнень. Вибирати спосіб попере-
дження  і ліквідації ускладнень і втілювати їх під час буріння. Проводити дії 
щодо запобігання  переходу газонафтопроявлень у відкритий фонтан. Здійсню-
вати заходи по виконанню розробленого і затвердженого плану по ліквідації 
відкритих фонтанів. Забезпечувати технічними засобами робочі  місця для без-
печного ведення бурових  робіт. Використовуючи існуючі методики та показ-
ники контрольно-вимірювальних приборів, діагностувати ускладнення в сверд-
ловині. Керуючись виробничим досвідом  і показниками контрольно-
вимірювальних приборів, своєчасно визначати ознаки ГНВП. 

 
Буріння похило-направлених свердловин 

Вибирати ефективний  відхилюючий  пристрій згідно методичних реко-
мендацій і досвіду буріння. Розрахувати запроектований плоский профіль по-
хило-спрямованої свердловини. Вибирати параметри режиму буріння і компо-
новку низу бурильного  інструменту для запобігання викривлення свердловин. 
Підготувати стовбур свердловини для проведення геофізичних досліджень. Ре-
гулювати інтенсивність викривлення свердловин, використовуючи спеціальні 
пристрої і режими буріння. Вибирати технічні засоби штучного викривлення та 
орієнтування відхилювачів. Керуючись нормативними документами, забезпе-
чити перевірку обсадної колони на герметичність та обладнати устя свердлови-
ни. Використовуючи існуючі методики та практичний досвід,  проводити тех-
нологічне оснащення бурильної колони. 

 
Розкриття і випробування  пластів в процесі буріння свердловин 

Вибір технічних засобів випробування пластів під час буріння відповід-
но до параметрів пласта. Вибирати спосіб опробування пласта після кріплення 
його експлуатаційною колоною в залежності від колекторських властивостей. 
Підготувати стовбур свердловини і буровий розчин для проведення робіт  з 
пластовипробувачем. Забезпечити технологію робіт з випробування пластів 
трубним пластовипробувачем. Провести обв’язку устя свердловини для безава-
рійного проведення робіт з випробувачем пластів.  

 
Кріплення свердловин 

На основі геологічних даних виділяти в проектному розрізі зони, несу-
місні за умовами буріння. Використовуючи галузеві методики та виробничий 
досвід, проектувати конструкцію свердловин різного призначення з визначен-
ням її параметрів: кінцевого діаметра, типу, кількості та довжини обсадних ко-
лон, способу і інтервалів цементування. У відповідності до проекту будівницт-
ва свердловини  і виконуючи існуючі методики, підготувати стовбур свердло-
вини до спуску обсадної колони. Забезпечення приготування тампонажного ро-
зчину  у відповідності до заданої рецептури. Регулювання параметрів цемент-
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них розчинів в процесі розробки рецептури розчину і під час цементування све-
рдловин. Забезпечити проведення цементування свердловини, керуючись галу-
зевими вимогами з охорони праці та довкілля. Використовуючи методики та 
практичний досвід, здійснювати виклик припливу флюїду, керуючись галузе-
вими вимогами з охорони праці та довкілля. Розробляти заходи з охорони аква-
торії від забруднення. Використовуючи існуючі методики, вибирати для струк-
турно-пошукових свердловин конструкцію свердловини. Оцінювати технічну 
придатність  бурового обладнання, привода і технологічного інструменту на 
основі виконання технічних розрахунків: бурильних труб, обсадних труб, ви-
трат тиску при циркуляції бурового розчину. У відповідності до проекту будів-
ництва свердловини і використовуючи існуючі технологічні  методики – підго-
тувати обсадні труби до спуску їх у свердловину; провести спуск обсадної ко-
лони в свердловину. Проводити підготовчі роботи для цементування свердло-
вини. На основі володіння методикою вимірювання параметрів цементного ро-
зчину здійснювати контроль цих параметрів. Керуючись нормативними доку-
ментами, забезпечити перевірку обсадної колони на герметичність та обладнати 
устя свердловини. 

 
Призначення структурно-пошукових свердловин та свердловин на 

морі 
Організувати заходи по забезпеченню максимального виносу  і ціліснос-

ті кернового матеріалу. Керуючись існуючими методиками, вибирати тип мор-
ських споруд. Керуючись існуючими методиками, забезпечувати обв’язку устя 
свердловини на акваторії. Розробляти заходи з охорони акваторії від забруд-
нення. Використовуючи існуючі методики, вибирати для структурно-
пошукових свердловин конструкцію свердловини. Вибирати породоруйнівний 
інструмент  для структурно-пошукових свердловин. Вибирати способи буріння 
для структурно-пошукових свердловин. Вибирати бурильний інструмент для 
структурно-пошукових свердловин.  

 
Аварії в бурінні 

Використовуючи статичну звітність бурових підприємств, узагальнюва-
ти та аналізувати результати робіт по попередженню і ліквідації аварій і ускла-
днень по раніше пробурених свердловинах. Керуючись існуючими методами, 
вибирати раціональні способи, технічні засоби і технологію проведення робіт 
по попередженню і ліквідації аварій і ускладнень. Визначати склад робіт по 
консервації свердловин та здачі їх в експлуатацію у відповідності до норматив-
них документів. Аналізувати причини виникнення аварій в процесі будівництва 
свердловин, при експлуатації свердловин під час проведення ремонтних робіт. 
Керуючись існуючими методиками, розробляти технологічні заходи по попере-
дженню аварій. Вибирати (розробляти) спосіб ліквідації аварій. Вибирати необ-
хідний аварійний інструмент. Керуючись нормативними документами, прово-
дити облік і розслідування аварій. Використовуючи існуючі матеріалитапоказ-
ники контрольно-вимірювальних приладів – діагностувати аварії в свердлови-
нах; оцінювати місце аварії у свердловині та її характер. Проводити навчання і 
перевірку знань дії бурової бригади у випадку виникнення ГНВП. Керуючись 
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існуючими методиками, розробляти організаційні заходи по попередженню 
аварій.   

 
Охорона надр та довкілля 

Розробляти заходи по охороні надр і навколишнього середовища, керу-
ючись відповідними нормативними матеріалами та законодавчими актами. Ви-
бирати комплекс природоохоронних заходів і заходів з охорони праці, керую-
чись нормативними матеріалами та узгоджувати ці заходи з відомчими служ-
бами контролю. Забезпечити проведення цементування свердловини, керую-
чись галузевими вимогами з охорони праці та довкілля. Використовуючи існу-
ючі методи, проводити роботи по підвищенню продуктивності свердловини. ТБ 
і ОНС при ліквідації аварій. Техніка безпеки при проведенні обробок ПЗП. 
Здійснювати матеріально-технічну підготовку виконання заходів по охороні 
навколишнього середовища при проведенні бурових робіт, використовуючи 
законодавчі та нормативні документи. 
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Зразок екзаменаційного білету фахового вступного іспиту 
 
 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТИ І ГАЗУ 
(Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

фахового вступного іспиту  
для вступників на базі ОКР кваліфікований робітник 

Освітньо-професійний ступінь    фаховий молодший бакалавр 
  
Спеціальність 184. Гірництво 
  
Освітньо-професійна програма Гірництво 
  

 
№ 

за пор. ЗМІСТ  ЗАПИТАННЯ ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ К-сть 
балів 

1. Що входить в підготовчі роботи до 
буріння свердловини ? 

А – доставка на бурову доліт і обсадних труб; 
Б – установка шахтного направлення, шурфа, оснастка талевої 
системи, центрування вежі, доставка бурильного інструменту, 
бурових доліт; 
В – приготування глинистого бурового розчину, доставка 
хімічних реагентів; 
Г – буріння під шурф, підготовка пускової документації. 

5 

2. Як класифікуються гірські породи 
по буримості ? 

А – крихкі, пластичні, скальні; 
Б – пружні, абразивні, крихко-пластичні; 
В – м’які, середні, тверді, міцні і дуже міцні; 
Г – м’які, середні, міцні. 

5 

3. Які долота відносяться до доліт 
спеціального призначення ? 

А - пікоподібні, зарізні, фрезерні твердосплавні; 
Б – алмазні і долота ІНМ  (ИСМ); 
В – бурильні головки і коронки армовані твердим  сплавом; 
Г –колонкові, шарошкові долота і шарошкові розширники. 

5 

4. 
Яке число ниток звичайної трубної 
різьби припадає на довжину 
25,4 мм ? 

А – 10;                Б – 8; 
В  –  5;                 Г – 6. 5 

5. 
При якому значенні коефіцєнта 
обвалоутворень можна використа-
ти воду в ролі бурового розчину ? 

А – kобв > 5; 
Б  – 3 <  kобв<  5; 
В  – 1<  kобв<  3; 
Г  –  kобв<  1. 

5 

6. Що може бути причиною звужен-
ня стволу свердловини ? 

А – витікання порід і обвалювання стінок; 
Б – каверноутворення і жолобоутворення; 
В – осипання стінок і розчинення соленосних порід; 
Г – набухання глинистих порід і втрата долотом початкового 
діаметру. 

5 

7. 

За допомогою якого манометра 
ГІВ контролюється навантаження 
на долото в кожний момент з ве-
ликою точністю? 

А – верньєр – це зовнішній манометр із стрілкою і замкнутою 
шкалою; 
Б – трансфораматора тиску; 
В – записуючий манометр з круглою діаграмою; 
Г – показуючий манометр з умовною шкалою. 

5 

8. Для чого використовується 
„маятникова  КНБК”? 

А – для набору кривизни або зменшення  зенітного кута; 
Б – для збільшення азимуту свердловини; 
В – для зменшення азимуту свердловини; 
Г – для розкриття продуктивних горизонтів. 

5 

9. Диференціальний (статичний) тиск 
∆Рдиф, це: 

А – різниця між гідростатичним тиском бурового розчину в 
бурильній колоні Ргб.к. і пластовим Рпл тиском увідповідній 
точці свердловини; 
Б – різниця між гідростатичним тиском бурового розчину в 
свердловині Рг і пластовим Рпл (поровим Рп)тиском у відпові-
дній точці пласта; 
В – різниця між гідростатичними тисками буровогорозчину в 
бурильній колоні Ргб.к. і затрубному просторі Рг з.пр.; 
Г – різниця між гідростатичним тиском бурового розчину в 
свердловині Рг і тиском в бурильній колоні Ргб.к.. 

5 

10. 
Для турбінного способу буріння 
збільшення подачі промивної 
рідини призводить до 

А –  зростання навантаження на долото; 
Б  – зменшення навантаження на долото; 
В  – зростання частоти обертання долота; 
Г –  зменшення частоти обертання долота. 

5 
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№ 
за пор. ЗМІСТ  ЗАПИТАННЯ ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ К-сть 

балів 

11. 

Яка повинна бути питома витрата 
бурового розчину на 1 см2 площі 
вибою при бурінні свердловин 
електробуром? 

А – в межах  0,08 – 0,09 дм3/с; 
Б – в межах  0,035 – 0,05 дм3/с; 
В –  не більше 0,07 дм3/с; 
Г – не більше  0,035 дм3/с. 

5 

12. Що є основною причиною викрив-
лення вертикальних свердловин? 

А – не горизонтальна установка стола ротора; 
Б – перекос в різьбових з’єднаннях елементів низу бурильної 
колони; 
В – застосування кривого бурильного інструменту; 
Г – геологічні умови товщі, що розбурюється. 

5 

13. 
Горизонтальна частина профілю 
горизонтальної свердловини  може 
бути 

А – тільки увігнутою або випуклою; 
Б – тільки  увігнутою або прямолінійною; 
В – тільки  хвилеподібною або прямолінійною; 
Г – увігнутою або випуклою, а також прямолінійною або 
хвилеподібною. 

5 

14. 
Для зменшення зенітного кута відс-
тань між долотом та першим ОЦЕ 
повинна становити 

А – не менше9 м; 
Б – не менше2 м; 
В – не менше5 м; 
Г – не більше 6 м. 

5 

15. Розгалужено-горизонтальними 
(РГС) називаються свердловини, 

А – в яких проектом буріння передбачається буріння декіль-
кох відхилених від вертикалі стовбурів по заданій кривій 
у відповідних азимутах; 
Б – у вертикальній частині стовбура яких   забурюється 
декілька похилих стовбурів (розташованих вище за 
продуктивний пласт),  кожний з яких має інтервали 
розтину продуктивного пласта, що  не менше чим в два 
рази перевищує його товщину; 
В – в яких проектом буріння передбачається постійна зміна 
азимуту декількох окремих стовбурів; 
Г –  в яких інтервал розтину продуктивного пласта стовбуром 
свердловини більш ніж в два рази перевищує товщину 
пласта. 
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16. Яка з цих компоновок являється 
«жорсткою»? 

А –  долото+КЛС+турбобур+ОБТ; 
Б – долото+ОБТ більшого діаметра+ОБТ меншого діаметра; 
В– долото+КЛС+ОБТ+КЛС+ОБТ+КЛС+ОБТ; 
Г – долото+КЛС+турбобур+КП+ОБТ-8м+МП. 
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17. З якою метою на буровій спору-
джують шурф? 

А – для установки бурильних свічок при СПО; 
Б – для організованого збору рідких відходів буріння;                                                                               
В – для установки ведучої труби при нарощуванні інструмен-
ту і СПО; 
Г  – для ізоляції поверхневих вод. 
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18. З допомогою якого приладу вимі-
рюють тиск ? 

А – аерометра; 
Б  – манометра; 
В – віскозиметра; 
Г – ГІВ. 
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19. 
Скільки часу було затрачено на 
механічне буріння 20 м при меха-
нічній швидкості 3,5 м/год. ? 

А – tб  =  4,3 год.; 
Б  – tб  =  5,7 год.; 
В – tб  =  6,2 год.; 
Г –  tб  =  4,9 год. 
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Всього  100 
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