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На Державну премію України в галузі науки і 

техніки висувається Комплект підручників: 

1. Дудля М.А. Буровые машины и механизмы : учебник / М.А. 

Дудля ; М-во высшего и среднего специального образования УССР, 

Днепропетровский горный институт. – Киев ; Донецк : Вища шк., 

Головное изд-во, 1985. – 176 с. 

2. Дудля М.А. Проектування бурових машин і механізмів : 

підручник / М.А. Дудля ; М-во освіти України, Державна гірнича 

академія України. – К. : Вища шк., 1994. – 335 с. – ISBN 5-11-002313-1. 

3. Дудля М.А. Автоматизація процесів буріння свердловин : 

підручник / М.А. Дудля ; М-во освіти України, Державна гірнича 

академія України. – К. : Вища шк., 1996. – 256 с. – ISBN 5-11-004645-Х. 

4. Дудля М.А. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних 

свердловин : підручник / М.А. Дудля, І.О. Садовенко ; М-во освіти і 

науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2007. – 399 с. – ISBN 978-966-350-

070-6. 

5. Дудля М.А. Промивальні рідини в бурінні : підручник / М.А. 

Дудля ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 542 

с. – ISBN 978-966-350-148-2.  
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Мета створення 

Інформаційне забезпечення підготовки фахівців 

технічної системи «Технологія буріння свердловин», 

тобто відомості про:  

геолого-технічний проект спорудження бурових 

свердловин;  

техніку та технологію буріння; 

автоматизоване керування процесом буріння; 

дослідження, освоєння та експлуатація 

продуктивних горизонтів надр 
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Зміст підручників ґрунтується на базі: 

результатів 12-ти науково-дослідних робіт з 

техніки та технології буріння свердловин;  

 

125-ти наукових публікацій, в тому числі 27-ми у 

закордонних виданнях;  

 

матеріалів 3-х міжнародних форумів, 15-ти 

міжнародних симпозіумів та конференцій; 

 

презентації навчальних розробок в Китаї, Польщі, 

Казахстані, Словакії, Росії; 

 

8-ми патентів на винаходи 
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Інноваційність Комплекту 

 створення серії підручників з техніки та технології буріння, 

кожен із яких відбиває певний процес технологічного режиму 

руйнування гірських порід; 

 доступність змісту для студента (основна вимога до 

навчальної літератури), що реалізовано за рахунок 

структурування та системного викладу навчального матеріалу, 

використання досконалої літературної мови, якості ілюстрацій; 

 використання матеріалів сучасних досягнень науки й 

техніки; 

 підпорядкування змісту стандартам вищої освіти за 

спеціальностями; 

 урахування євроінтеграційних процесів, що відбуваються в 

Україні, які висувають певні вимоги до структури та змісту 

навчальної літератури  
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Призначення  Комплекту 

Забезпечення якості вищої освіти, яка запланована 

в нормативних документах, що регламентують 

підготовку спеціалістів та магістрів за 

спеціальностями: 

«Буріння свердловин»;  

«Видобування нафти і газу»;  

«Обладнання нафтових і газових промислів»;  

«Газонафтопроводи та газонафтосховища»; 

«Геологія»; 

«Гідрогеологія». 

Комплект  видано  тиражем  13 820  примірників,   

із них  2 820 – за кордоном 
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Компетенції, які забезпечує підручник «Бурові 
машини та механізми»  

вибирати обладнання для буріння 

свердловин; 

оцінювати придатність вантажо-

підіймальних механізмів;  

класифікувати бурові вишки та 

щогли;  

розраховувати конструктивні параметри 

бурових лебідок; 

вибирати конструкції обертача та систему 

подачі бурових станків для буріння з поверхні 

та в підземних умовах;  

розраховувати витрати потужності на підйом 

інструменту та руйнування вибою свердловини 

Студент повинен: 
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Компетенції, які забезпечує підручник  
 «Проектування бурових машин і механізмів» 

розробляти техніко-економічне 

обґрунтування та технічні проекти 

бурової техніки;  

визначати раціональні параметри 

режиму буріння для певних 

гірничо-геологічних умов;  

розраховувати та оцінювати гальмівну здатність 

бурових лебідок;  

класифікувати теплові методи руйнування 

гірських порід при бурінні свердловин; 

розраховувати бурильну та обсадну 

колони на міцність; 

визначати  граничну глибину буріння  

Студент повинен: 
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Компетенції, які забезпечує підручник 
«Автоматизація процесів буріння свердловин»  

аналізувати покази приладів для оптимізації 

параметрів режиму;   

вимірювати і реєструвати параметри 

глибинно-насосних, нагнітальних і 

п’єзометричних свердловин на вибої та по 

стовбуру; 

використовувати фізичні методи неруйнівного контролю;  

контролювати режим буріння на підставі вимірювання 

параметрів;  

розробляти методологію розвідки родовищ корисних 

копалин на основі математичного  моделювання 

Студент повинен: 
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Компетенції, які забезпечує підручник  

 «Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин» 

вибирати спосіб буріння на воду 

та розробляти технологію та 

відповідну конструкцію 

свердловини;  

застосовувати ефективні методи 

розкриття водоносних горизонтів 

відповідно до гірничо-геологічних 

умов; 

визначати ефективні методи кольматації 

водоносних горизонтів для збудження припливу 

води до свердловини; 

використовувати методи геопургології відносно 

цільових завдань і можливостей; 

розробляти ефективну технологію 

тампонування свердловини 

Студент повинен: 
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Компетенції, які забезпечує підручник 
«Промивальні рідини в бурінні» 

діагностувати властивості колоїдів і види 

колоїдних систем;  

визначати та оцінювати поверхневі та 

електричні властивості колоїдів;  

регулювати параметри промивальної рідини 

шляхом добавок хімічних реагентів та 

поверхнево-активних речовин;  

оцінювати вплив фізико-хімічних явищ на процеси руйнування 

гірських порід;  

вимірювати технологічні параметри промивальних рідин;  

забезпечувати екологічні вимоги під час буріння 

геологорозвідувальних та гідрогеологічних свердловин.  

Студент повинен: 
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ВЛАСТИВОСТІ ПІДРУЧНИКІВ: 
1. Рівень дидактичного опрацювання  

 стиль викладу та структура підручників дозволяє зрозуміти і 

пояснити сутність фізики процесів з урахуванням дії вузлів 

навантаження, оцінити взаємозв’язок технологічних параметрів 

режиму буріння в різних гірничо-геологічних умовах; 

 спрямованість навчального матеріалу підручників на 

опанування студентами професійних функцій, завдань та умінь 

фахівців з буріння свердловин;  

 використання алгоритмічного викладу інформації – після 

подання теоретичних положень наводиться докладний і 

послідовний опис дій щодо їх застосування через вирішення 

практичних завдань;  

 визначеність навчальних цілей та можливість контролю їх 

досягнення студентами дозволяє віднести підручники до класу 

діагностичних навчальних книг 
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2. Реалізація сучасних  
тенденцій розвитку вищої освіти  

чітке формулювання діагностично поставлених навчальних 

цілей, які адекватні вимогам ОКХ фахівців спеціальностей; 

навчальні цілі подані як результати навчальної діяльності 

студента з певним рівнем засвоєння, адекватні параметрам 

умінь сформульованих в ОКХ;  

визначення цільової поведінки студента надає засобам і 

процесу діагностики засвоєння умінь і знань прозорості та 

об’єктивності; 

враховано вимоги євроінтеграційних процесів, зокрема: 

 компетентнісного підходу до навчального процесу; 

 європейської кредитно-трансферної системи (ЄCTS);  

 стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти  
12 



3. Сприяння ефективності 
самостійної роботи студентів 

 спрямованість навчальних книг на формування умінь та 

навичок самоосвіти через опис технологій навчальної 

діяльності; 

 висвітлення аспектів проблемного навчання, орієнтації на 

самостійний пошук та на навчально-творчу діяльність; 

 наявність контрольних завдань для розширення виконавчого 

етапу пізнавальної діяльності студента; 

 подання прикладів виконання контрольних завдань; 

 пізнавальні дії щодо самостійного опанування матеріалу 

через подання характерних проблемних ситуацій, відповідних 

завдань, еталонів їх розв’язання, завдання для самоконтролю  
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4. Придатність до оцінювання  
навчальних досягнень студентів  

 обґрунтування поділу навчального матеріалу на модулі, що 

підпорядковані певним навчальним цілям з обов’язковою 

оцінкою ступеня їх засвоєння;  

 наявність модулів суто діяльнісного спрямування (питання й 

завдання, що стосуються різноманітних видів навчальної 

діяльності) як обов’язкових складників; 

 зв’язок змісту контрольних завдань з навчальними цілями; 

 чітке формулювання очікуваних навчальних результатів; 

 наведення узагальнених еталонів рішень і прикладів 

виконання контрольних завдань  
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5. Відповідність загальнопедагогічним 
вимогам 

 підпорядкованість програмі дисципліни, змістові модулі якої 

визначено в ОКХ; 

 дидактична опрацьованість тексту (добір адекватного 

навчального матеріалу та його подання в такому вигляді, що 

забезпечує засвоєння з максимальною швидкістю в межах 

певних організаційних форм та використання технічних засобів 

навчання); 

 відображення новітніх досягнень науки й техніки; 

 формування вмінь самостійно засвоювати знання через 

оволодіння технологіями навчальної діяльності 

(самоорганізація, планування, рефлексія, самооцінка); 

 спрямованість на сприйняття й розуміння, осмислення та 

засвоєння матеріалу через логічність його викладу, 

доступності для студентів мови, якості ілюстрацій 
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Вітчизняні видання 

1987 

2005 

1990 
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Використання підручників системою  
вищої освіти Польщі 

1990 

1992 

1990 
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1996 

2004 

2002 

Використання підручників системою  
вищої освіти Польщі (продовження) 
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Використання підручників системою 
вищої освіти Казахстану 

2006 

2007 

2007 
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Використання підручників системами 
вищої освіти Росії та Словакії 

2001 

2004 

2003 
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Патентна захищеність  
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Нагороди 
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Нагороди 
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Нагороди 
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 ПІДСУМКИ  

Навчальні книги Комплекту є теоретичною базою з 

набуття професійних функцій і завдань з проектування, 

конструювання та експлуатації сучасних систем буріння 

свердловин. 

На сьогодні це основні підручники з однойменних 

дисциплін на пострадянському просторі, які залишаються 

єдиним інформаційним джерелом для підготовки фахівців 

гірничих та геологічних спеціальностей.  

Видання підручників за кордоном (2 820 примірників) 

сприяло підвищенню іміджу вищої освіти України.  

На роботу «Комплект підручників (буріння свердловин у 5-ти 

книгах)» отримано позитивні відгуки, в тому числі із 

закордонних університетів  
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