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Болонний В.Т., 
заступник директора з навчальної роботи 

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», 
м. Дрогобич,Україна 

Даниляк Т.В., 
викладач циклової комісії  

спеціальності «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ»  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», 

м. Дрогобич,Україна 
 

ПРОГНОЗУВАННЯ  ДІАГНОСТИЧНОГО СТАНУ МАГІСТРАЛЬНОГО 
ГАЗОПРОВОДУ  

         
Експлуатувати газотранспортну систему протягом декількох десятків  

років на оптимальних режимах з високою експлуатаційної надійністю 
встановлює великий обсяг науково-дослідних робіт безпосередньо на 
працюючих об’єктах [1-4].  

Внутрішньотрубну діагностику [1] газопроводів виконує фірма Rosen. 
Модульна конструкція діагностичних поршнів, розроблених цією компанією, 
дозволяє поєднувати різні технології в одному пристрої. Ядро такого 
діагностичного пристрою використовує високочутливі датчики MFL, одометри, 
орієнтаційні та швидкісні сенсори, допоміжні системи і необхідне комп’ютерне 
устаткування для накопичення і зберігання даних. Воно може об’єднуватися з 
багатьма різними діагностичними модулями для створення діагностичного 
поршня, що задовольняє вимоги поставленого завдання. Компанія Rosen має 
широкий ряд діагностичних пристроїв для трубопроводів діаметром від 76 мм 
до 1420 мм, що дозволяють виконувати наступні завдання: 

- обстеження геометрії трубопроводу (включаючи визначення 
просторового положення) за допомогою електронних геометричних 
пристроїв RoGeo і RoGeoXt (рисунок 1); 

 Рис. 1. – Електронні геометричні пристрої Rosen для дослідження 
геометрії трубопроводу:    а – RoGeo; б –RoGeoXt DN  мм з високою 

роздільною здатністю 
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Рис. 2. Діагностичні пристрої Rosen для визначення втрати металу 

а – магнітний пристрій з високою роздільною здатністю RoCorrCMFL DN 
350 мм; б – магнітний пристрій RoCorrMFL DN 700 мм;  

в – ультразвуковий пристрій RoCorrUT DN800 мм 
 
У разі вирішення цих складних завдань безпека трубопроводів може бути 

піднята на наступний рівень. Для обробки великої кількості даних, зібраних під 
час технічної діагностики трубопроводів, компанією Rosen розроблений 
програмний пакет ROSOFT DataManagement. 

За результатами пропуску засобів внутрішньотрубної діагностики компанії  
Rosen встановлена велика  кількість різноманітних дефектів на одному з діючих 
газопроводів України (рисунок 3). Зокрема при інспекції газопроводу  було 
виявлено  10714 дефектів. З них 90% дефекти пов`язані з корозією (в основному 
втрата металу), 4 % - будівельні дефекти, 6 % - заводські дефекти.  

Проте велика кількість дефектів на вказаних ділянках газопроводу зовсім 
не означає, що дані ділянки є найбільш небезпечними в аспекті руйнування, 
оскільки міцність стінки труби більшою мірою залежить від глибини дефекту 
та його розмірів. 

Розділимо всі дефекти за глибиною на чотири групи у відсотках від 
товщини стінки труби: 

- дефекти глибиною до 20 % від товщини стінки труби; 
- дефекти глибиною (20 – 30) % від товщини стінки труби; 
- дефекти глибиною (30 – 40) % від товщини стінки труби; 
- дефекти глибиною 40 % і більше від товщини стінки труби. 
Ділянку газопроводу розіб’ємо на двадцятикілометрові ділянки і 

проаналізуємо розташовання дефектів  – рисунок 4. 
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Рис.3. Результати діагностики ділянки магістрального газопроводу 
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Рис. 4. Розподіл дефектів за глибиною по довжині газопроводу 

 
Промислові дослідження, які проведені в даній роботі за результатами 

обробки статистичної інформації діагностування лінійної частини газопроводу, 
дали змогу провести глибокий моніторинг аномалій металу труб і встановити їх 
характер. За результатами обробки закономірностей розподілу, сформовано 
градацію дефектів по довжині лінійної частини.   
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 Попри проведення масштабного дослідження в галузі діагностування 
лінійної частини магістрального газопроводу відкритою залишаться проблема  
обстеження потенціалу електрохімічного захисту трубопроводу вздовж траси. 
Значним внеском у розвиток і покращення дослідження експлуатаційних 
можливостей газопроводу, стало б використання в діагностичному пристрої 
модулів, що здійснювали б діагностику роботи станцій катодного захисту, з 
метою регулювання ефективності їх використання. Наразі дане питання 
залишається відкритим і буде досліджуватись авторами в наступних роботах. 

 
Література 

1.  www.RosenInspection.net; 
2. Грудз В.Я. Сучасні програмні продукти,як засіб діагностування 
неізотермічних газопроводів / Грудз В.Я., Мельник Л.І., Болонний В.Т., Ждек 
А.Я. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – №1(42). – 
С.7–16.  
3.  Ждек А.Я. Визначення залишкового ресурсу тривало експлуатованих  
нафтопроводів  з урахуванням наявних корозійних дефектів та умов 
експлуатації / Ждек А.Я., Грудз В.Я. Науковий вісник [спецвипуск]. – 2012. - 
№2(32). – С.134 – 143. 
4.  Грудз В.Я. Технічна діагностка трубопровідних систем / В.Я. Грудз., Я.В. 
Грудз, В.В. Костів, В.Б. Михалків, О.С. Тараєвський, Д.Ф. Тимків. Івано-
Франківськ: Лілея-НВ, 2012. - 512 с. 
 

 
mgr inż. Wioletta Rajs – Rabska, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4  im. Ignacego Łukasiewicza 
w Krośnie, Polska 

 
RYS HISTORYCZNY WIERTNICTWA 

 
Za podstawę wzrostu potencjału gospodarczego kraju uważa się ciągłe 

odkrywanie, dokumentowanie i zwiększanie zasobów surowcowych. Właśnie od 
wielkości wydobycia i przeróbki zasobów bogactw naturalnych zależy rozwój 
ekonomiczny kraju. Obecnie metody poszukiwawcze surowców naturalnych 
opierają się na technice wykonywania otworów wiertniczych. 

Historia wiertnictwa światowego była związana z początkiem cywilizacji i 
życia. Już około 2000 lat p.n.e. wykonywano wiercenia w skałach przeznaczonych 
do budowy piramid w Egipcie oraz do budowy studni na terenach pustynnych. 
Chińczycy już prawie trzy tysiące lat temu w poszukiwaniu solanki i wody 
osiągnęli głębokość wiercenia około 500 m, wiercąc metodą udarową przy użyciu 
lin konopnych i żerdzi bambusowych. Napotykane w czasie wiercenia pokłady 
ropy naftowej czy gazu ziemnego eksploatowane były niejako przy okazji, a ropę i 
gaz używano do podgrzewania solanki. 

W Europie początek wierceń datowany jest na wiek XV. W tym czasie 
rozpoczęto wiercenie otworów za wodą w północnej Italii i Francji. W północnej 

http://www.roseninspection.net/
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Francji w prowincji Artois, nastąpił wówczas samoczynny wypływ wody i stąd 
pochodzi nazwa tych studni - studnie artezyjskie. W Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych, Anglii i innych krajach europejskich w XIX wieku wprowadzono 
wiercenie udarowe na przewodzie żerdziowym, a następnie na linie. 

Pierwsze w dziejach naszego górnictwa naftowego wiercenie udarowe w celu 
poszukiwania ropy naftowej wykonał w roku 1861 w Borysławiu Robert Doms, a 
w rok później w kopalni ropy naftowej w Bóbrce Henryk Walter zastosował 
nożyce wolnospadowe. Unowocześniło to znacznie technikę wiercenia. 

Urządzenie do wierceń udarowych 
 

W 1864 roku Szwajcar R. Leschot wprowadza wiercenie rdzeniowe (koronką 
i rdzeniówką). Skonstruowana została wówczas koronka wiertnicza, na ostrzach 
której osadzono diamenty. Koronki te po raz pierwszy zostały zstosowane do 
wykonywania otworów strzałowych przy budowie tuneli.  

W 1884 roku Kanadyjczyk Wiliam Henry Mac Garvey wprowadził stosowaną 
aż do roku 1930 metodę wiercenia udarowego na żerdziach z zastosowaniem 
nożyc ogniwowych. 

Stosowana do dziś metoda wiercenia obrotowego z płuczką została 
wprowadzona po raz pierwszy przez amerykańskiego wiertnika J.F.Lucasa w roku 
1901 znaną powszechnie jako metoda „rotary”. System ten zrewolucjonizował 
sposoby wierceń i do dziś (z modyfikacjami) jest podstawową metodą stosowaną 
w wiertnictwie. 
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W latach 1901 – 1902 zostało skonstruowane przez W. Wolskiego jedno 
z najlepszych urządzeń w ówczesnej technice wiertniczej tzw. „taran wiertniczy”. 
Było to urządzenie do wiercenia hydraulicznego, szybkoudarowego z silnikiem 
umieszczonym tuż nad świdrem.  

W 1923 roku W. Łodziński stosuje do wierceń linowych świder ześlizgowy, 
który po pewnych zmianach stosowany jest do dziś przy wierceniach linowych. 
Jego konstrukcja pozwala na wywiercenie otworu o średnicy większej od długości 
jego ostrza.  

W 1923 roku M. A. Kapelusznikow stosuje wiercenie turbowiertem, 
w którym świder poruszany jest turbiną wodną, napędzaną przepływem tłoczonej 
płuczki. Natomiast w latach 1937 – 1940 A. P. Ostrowski i N. N. Aleksandrow 
opracowali urządzenie zwane elektrowiertem. Przy tej konstrukcji świder 
napędzany jest silnikiem elektrycznym umieszczonym nad narzędziem 
urabiającym. 

Obecnie do wykonania otworów specjalnego przeznaczenia stosowane są 
metody wierceń wibracyjnych, ultradźwiękowych oraz z zastosowaniem 

materiałów wybuchowych. 
Historia przemysłu naftowego w Polsce wiąże 

się z osobą Ignacego Łukasiewicza, którego uważa 
się za ojca polskiej nafty. Urodził się w 1822r we 
wsi Zaduszniki (dzisiejsze woj. podkarpackie). 
Efektem wspólnego wysiłku badawczego Ignacego 
Łukasiewicza i Jana Zeha zatrudnionych w jednej z 
lwowskich aptek było wydzielenie z ropy drogą 
destylacji nafty. W wyniku tego procesu otrzymują 
2-go grudnia 1853 roku patent wydany przez Urząd 
Patentowy w Wiedniu. Patent miał ważność dwa 
lata i dotyczył „wynalazku ropy naftowej na drodze 
chemicznie oczyszczonej tak, że nadaje się do 
bezpośredniego użycia dla celów technicznych”. 
Pozostało więc znaleźć zastosowanie dla 
opatentowanego wynalazku. W efekcie tego Adam 

Bratkowski lwowski rzemieślnik przerobia sprowadzane z Niemiec lampy olejowe 
na naftowe. W pierwszym rzędzie zrobił lampę ścienną do laboratorium śp. 
Mikolascha, a następnie robił małe lampki gospodarskie z przyrządem do 
podsuwania knota. 

Wydarzeniem z udziałem lampy naftowej staje się operacja przeprowadzona 
w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1853 roku w szpitali oo. Pijarów we Lwowie. 
Wydarzenie to zostaje uznane za początek przemysłu naftowego na świecie. 

W 1854 roku Ignacy Łukasiewicz wraz z  właścicielem wsi Polanka koło 
Krosna, w lasku należącym do pana Karola Klobassy w Bóbrce rozpoczynają  
poszukiwać i wydobywać ropę naftową. Początkowe wiercenia wyglądały dość 
prymitywnie - nad szybem kopanym stawiano tzw. trójnóg. Były to 
kilkunastometrowej długości trzy belki skręcane na górze śrubą, do której 
montowano rolkę. To zastępowało obecnie stosowaną wieżę wiertniczą i metodą 
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udarową kruszono skałę. Pierwsze szyby naftowe - to kopane ręcznie studnie 
o głębokości kilkudziesięciu metrów, tzw. "kopanki". Ropę wydobywano z nich 
przez łyżkowanie, za pomocą ręcznych kołowrotów. Jeden z pierwszych w Polsce, 
pochodzący z czasów Łukasiewicza, kopany ręcznie szyb "Franek" zachował się 
do dziś na terenie kopalni w Bóbrce, gdzie znajduje się muzeum historii polskiego 
przemysłu naftowego. 

Pierwszy głęboki szyb, który osiągnął głębokość 900 m został odwiercony w 
Borysławiu przez inż. Władysława Długosza w roku 1893. Do wiercenia użyto 
wiertnicy o napędzie parowym zbudowanej przez przybyłego w 1881 z Kanady 
majstra wiertniczego Williama Mac Garveya.  

Urządzenie do wiercenia metodą kanadyjską. 
 
Po pierwszej wojnie światowej przemysł naftowy prężnie się rozwija. 

Założony w 1928 roku koncern „Małopolska” posiada 130 kopalń w okręgach 
górniczych Jasło, Drohobycz i Stanisławów, 12 rafinerii, 9 gazoliniarni, 
2 elektrownie, 3 fabryki maszyn i urządzeń, własny system dystrybucji 
przetworów naftowych. 

Powstające szkoły naftowe w Ropiance i Borysławiu są kuźnią kadr dla 
światowego przemysłu naftowego. Punktem przełomowym w tworzeniu naukowo-
kadrowego zaplecza jest założenie w 1919 roku w Krakowie Akademii Górniczej, 
na której powstaje wkrótce dysponująca od samego początku znakomitą kadrą 
naukowo-dydaktyczną Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Ropy. 
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We współczesnym rozwoju techniki wiertnictwo spełnia ogromną rolę. 
Niemal całe wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż odbywa się 
poprzez odwierty wykonane z powierzchni ziemi lub morza. Bardzo ważną rolę 
spełnia wiertnictwo w rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż  węgla, rud metali i 
innych surowców mineralnych. Poza wierceniami rozpoznawczymi w samym 
tylko górnictwie podziemnym odwierty są niezbędne do takich prac jak: mrożenie 
górotworu dla głębienia szybów, doprowadzanie podsadzki hydraulicznej, 
odmetanowanie kopalń, wykonywanie otworów strzałowych itp. Ogromne 
znaczenie spełnia wiertnictwo w dziedzinie hydrogeologii. Inną dziedziną 
wykorzystującą wiertnictwo jest budownictwo lądowe oraz ochrona środowiska.   

Technika kierunkowego wiercenia otworów stosowana jest przy 
wielodennym udostępnianiu ropo– i gazonośnych poziomów skał zbiornikowych. 
Ma to na celu zwiększenie drenażu i powierzchni dla filtracji płynu złożowego do 
otworu. Otwory kierunkowe coraz częściej wykorzystuje się również do celów 
specjalnych do prac ratunkowych, czy w celu wyeliminowania różnych 
komplikacji oraz awarii wiertniczych. 
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Савчин Я.М.,  
голова циклової комісії «Буріння свердловин»  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» , 

м. Дрогобич, Україна 
 

ПРИЧИНИ ПРИХВАТІВ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ ПРИ  
БУРІННІ СВЕРДЛОВИНИ 

 
В практиці буріння свердловин на даний час виникає велика ймовірність 

виникнення прихватів бурильної колони. У процесі буріння свердловин можуть 
виникати різні прихвати, з яких найбільш поширеними є такі: 

− під дією перепаду тиску у свердловині і пласті; 
− внаслідок заклинювання низу колон під час їх переміщування у 

свердловині; 
− внаслідок жолобоутворення; 
− внаслідок сальникоутворень; 
− через порушення стійкості стану порід у стінках свердловини; 
− внаслідок заклинювання породоруйнівного інструменту; 
− внаслідок порушення режиму промивки; 
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− у процесі випробування свердловин випробувачами пластів. 
Класифікація прихватів 
За природою утримувальної сили та однорідністю обставин, що передують 

виникненню, прихватів на три категорії: 
І – внаслідок перепаду тиску; 
ІІ – внаслідок заклинювання інструменту під час його переміщення у 

свердловині; 
ІІІ – через звуження поперечного перерізу стовбура свердловини. 
Для оцінки впливу різних факторів на виникнення прихватів у 

«ВНИИКРнефть» було проведено експертнеопитування фахівців. Анкета 
опитування містила 18 факторів, які впливають на виникнення прихвату. 

Внаслідок обробки даних експертизи за ступенем значущості були виділені 
такі групи факторів: 

1 – найбільш значущі; 2 – значущі; 3 – слабозначущі; 4 – незначущі. 
Значимі фактори, що впливають на прихват колони труб, записані в 

таблиці 1 з врахуванням їх рангів. 
 

Таблиця 1. 
Значущість факторів, які впливають на виникнення різних категорій 

прихватів колони труб 
Група факторів Категорія прихвату 

І ІІ ІІІ 
1 х3 х1,х4,х5 х10, х3, х17, х4 

2 х9, х6 х6,х7,х18,х2,х10,х15 
х18, х15, х2, х13, 

х1, х7, х6 

3 х13,х15,х4,х12,х1,х18,х7,х3,х10,х5 х8,х13,х9,х12,х17,х11,х16,х14 х8, х11, х5, х16, 
х14 

4 х2,х17,х16,х14,х11 – – 
 
Діагностика прихатів розглядає такий перелік ознак і факторів: 
− місце прихвату (розташування меж прихвату); 
− глибина свердловини та розташування в ній інструменту, а також 

властивості породи і пласта (літології, тектоніки, проникність,пластовийтиск, 
температура, флюїдонасиченість), особливості стовбура свердловини (діаметр, 
наявність каверн, жолобів, перегинів), характер траєкторії свердловини 
(зенітний і азимутальний кути), характеристика інструменту в зоні прихвату; 

− технологічні властивості бурового розчину (густина, фільтрація, 
реологічні параметри, мастильна здатність та інші); 

− технологічна операція, що передує прихопленою, та брак під час 
виконання допоміжних робіт (осипання, затягування, посадки, падіння 
сторонніх предметів у свердловину); 

− додаткові ускладнення, що мали місце в процесі ліквідації прихвату 
(поглинання та інші). 

Визначення прихвату за допомогою спеціального обладнання 
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Дляцьоговикористовуютьприхватовизначник(ПО)та 
індикатормісцяприхвату (ИМП). 

Прихватовизначник – це електромагніт циліндричної форми, який дає 
змогу ставити мітки на сталевій бурильній колоні після подачі струму, а потім 
фіксувати їх на стрічці самописного пристрою у каротажній станції. У таблиці 2 
наведено технічні характеристики прихватовизначників. 

 
Таблиця 2. 

Технічні характеристики прихватовизначників 
Параметр Тип 

ПО–90 ПО–70 ПО–50 ПО–25 
Габаритний діаметр бурильних труб та їх з’єднань, у 
яких рекомендується застосування прихватовизначник, 
мм 

115 – 165 76 – 115 62 – 76 30 – 50 

Розміри пристрою, мм: 
– довжина 

– зовнішній діаметр 

 
452 
90 

 
422 
70 

 
412 
50 

 
435 
25 

Маса,кг 15–20 9–14 5–10 2–5 
Максимально допустимі: 
Температура,°С 
Тиск, МПа 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
135 
50 

 
Робота прихватовизначника ґрунтується на властивості феромагнетиків 

розмагнічуватися з деформацією попередньо намагнічених ділянок. Порядок 
роботи описаний нижче. 

Спочатку в передбачуваному місці прихвату, що охоплює верхню межу 
прихвату, фіксують магнітний стан колони (перший замір). Потім ставлять 
магнітні мітки (мітка – це немагнічена ділянка труби завдовжки 0,2 м). 
Фіксують ці мітки, які індукуються ділянками підвищеної магнітної індукції, 
що перевищує замки труб ( другий замір ). Висота магнітних міток має бути в 
2÷5 разів вищою за відповідні аномалії від перешкод та в 2÷3 вищою за 
аномалії від замків бурильних труб. 

Стирання магнітних міток над зоною прихвату виконують, розходжуючи 
колону бурильних труб та прокручуючи її ротором у межах безпечних 
навантажень. Потім знаходять зону переходу, де магнітні мітки збереглися ( 
третій замір). Цю зону і приймають за верхню межу прихвату. Часткове 
збереження магнітних міток свідчить про деяку податливість інструменту у 
верхній частині зони прихвату. 

Використання індикатора місця прихвату (ИМП) конструкції колишньої 
«АзНИИбурнефть » дає змогу підвищити точність і прискорити виконання 
замірів. Принцип вимірювання за допомогою приладу ИМП полягає у 
реєстрації деформації прихваченої колони після утримання індикатора 
магнітною силою на внутрішній стінці труби. Отже, нижче верхньої межі 
прихвату, де відсутня деформація труб, сигнали на поверхню не надходять. 
Характеристика обладнання ИМП наведені в таблиці 3. 
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Таблиця 3. 
Характеристика обладнання ИМП 

Характеристика свердловинного приладу ИМП 
Максимальна температура, °С 120 
Тиск, МПа 100 
Габаритні розміри, мм: 

− довжина 
− діаметр 

 
1100 
52 

Маса, кг, не більше  15 
Наземна апаратура 

Робоча температура, °С 0 – 50  
Напруга живлення, В 200 – 250  
Частота живлення, Гц 50 
Габаритні розміри, мм: 

− довжина 
− діаметр 

 
470×400×315 
470×400×315 

 
Класифікація способів ліквідації прихватів 

Ліквідація прихватів зводиться до усунення утримувальної сили. 
Ефективність ліквідації прихватів визначається правильністю вибору способу 
чи набору способів, які б відповідали виду прихвату. 

З огляду на різноманітну природу сили, що утримує колону труб, для 
ліквідації прихватів запропоновано використовувати такі способи: 

фізико-хімічні; 
гідравлічні; 
механічні; 
комбіновані. 
Способи ліквідації прихватів можна класифікувати на такі групи: 
− встановлення ванн; 
− механічна, гідромеханічна та інші види імпульсної дії; 
− оббурювання труб; 
− встановлення мосту і забурювання нового стовбура свердловини. 
У буровій практиці вже склалися загальні принципи методологічного 

підходу щодо вибору способів ліквідації прихватів. 
На рисунку 1 схематично показано алгоритм дій, щорекомендуються для 

ліквідаціїприхватів довільної категорії з вибором відповідних способів у 
кожному конкретному випадку прихвату на етапах 2, 3 і 4. 
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Рис. 1. Класифікація способів ліквідації прихватів за черговістю їх 

виконання. 
 
Слід зазначити, що такі способи ліквідації прихватів, як застосування 

ударних механізмів, гідроімпульсний та імпульсно–хвильовий, забезпечують 
досягнення відразу кількох результатів дії на зону прихвату. Так, застосування 
ударних механізмів призводить не тільки до чисто механічного руйнування 
зони прихвату, а й до деякого зменшення коефіцієнта тертя в зоні контакту. 
Гідроімпульсним способом досягається як збудження пружних хвиль 
розвантаження колони, так і розмив зони контакту. Тому згадані способи в 
комбінації з іншими можна застосовувати для ліквідації прихватів, 
спричинених як прилипанням, так і заклинюванням. 

Такі способи, як оббурювання і звільнення колони частинами, потребують 
великих витрат часу та матеріальних засобів. У багатьох випадках дешевше та 
швидше перебурити прихвачений інтервал, а тому бурове підприємство має 
оцінити економічну доцільність виконання цих робіт. Імовірність виникнення 
додаткових ускладнень з використанням зазначених способів набагато вища. 
Можливі випадки прихвату труб для оббурювання. Якщо бурильну колону 
звільнюють від прихвату частинами, то нерідко роз'єднання відбувається 
далеко від наміченого місця або одночасно в кількох місцях. 

 



 Секція 1. НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ  

 20 

Література 
1. Бойко В.С. Довідник з нафтогазової справи / Бойко В.С., Кондрат Р.М., 
Яремійчук Р.С. –  Львів,  «Місіонер», 1996. –  620 с. 
2. Коцкулич Я.С. Буріння нафтових і газових свердловин: підруч. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / Коцкулич Я.С.,  Кочкодан Я.М.  – Коломия, «Вік», 1999. –  
504 с. 
3. Мислюк М.А. Буріння свердловин, довідник у п’яти томах (1,2,3,4,5) / 
Мислюк М.А., Рибчич І.Й., Яремійчук Р.С. –  Київ,  «Інтерпрес  ЛТД», 2002 – 
2004. 
4. Правила безпеки у нафтогазовидобувній промисловості України. – ДНАОП  
1.1.21 – 1.20 – 03. –  Київ,  2003. –  123 с. 
5. Ганджумян Р.А. Расчеты в бурении, справочноепособие / Ганджумян Р.А., 
Калинин А.Г., Сердюк Н.И. –  Москва,  РГТРУ, 2007. – 668 с. 

 
 

Ждек А.Я., 
інженер механо-технічної дільниці ЛВДС «Броди», 

м. Броди, Україна 
Петрів Н.В., 

викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», 

м. Дрогобич,Україна 
 

РОЗРАХУНОК ОБ’ЄМУ ВИТОКІВ НАФТИ В РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЇ 
ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНОГО НАФТОПРОВОДУ 

 
Найбільш економічно вигідним для транспортування нафти серед всіх 

видів транспорту є трубопровідний транспорт, оскільки він в порівнянні з 
іншими видами транспорту має ряд суттєвих переваг: низька собівартість 
транспортування, невеликі питомі капітальні витрати на одиницю транспортної 
роботи і швидка окупність витрат, безперервний хід технологічного процесу 
транспортування, який практично не залежить від кліматичних умов, незначні 
втрати нафти при транспортуванні. Саме ці переваги зумовили широке 
застосування трубопроводів для транспортування нафти як в Україні так і в 
більшості промислово розвинених країнах світу. 

Існуюча система нафтопроводів України знаходиться в експлуатації в 
середньому від 20 до 48 років, в залежності від терміну вводу в дію її 
складових. За час експлуатації значна частина магістральних нафтопроводів і 
технологічного обладнання вичерпала свій ресурс, неодноразово підлягала 
поточному та капітальному ремонтам і морально застаріла. Це призводить до 
різного роду аварійних ситуацій, включаючи пошкодження лінійної частини і 
аварійних витоків нафти. 

Аварії на нафтопроводах супроводжуються великими втратами нафти і 
мають негативний вплив на навколишнє середовище. Найбільший збиток 
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наносять аварії на трубопроводах, в яких сталися руйнування по основному 
металу труб, або в зоні зварних з'єднань [1]. 

Основним фактором, що визначає розмір завданої шкоди при аваріях 
магістральних нафтопроводів є кількість розлитої нафти. Тому розробка 
методики прогнозування аварійних втрат нафти при порушенні герметичності 
нафтопроводу та впровадження заходів зі зниження втрат нафти при її 
транспортуванні є актуальною науково-технічною проблемою. 

Об’єм розлитої нафти при аваріях лінійної частини магістральних 
нафтопроводів можна оцінити шляхом визначення сумарного об’єму розлитої 
нафти при трьох різних режимах витікання: 

- витікання нафти з моменту виникнення аварії до зупинки перекачування; 
- витікання нафти з трубопроводу з моменту зупинки перекачування до 

моменту перекриття пошкодженої ділянки лінійними засувками; 
- витікання нафти з трубопроводу з моменту закриття лінійних засувок до 

припинення витоку. 
Розглянемо випадок пошкодження лінійної частини магістрального 

нафтопроводу на відстані *x  від нафтоперекачувальної станції (НПС) – 
рисунок 1. 

 
Рис. 1.  Розрахункова схема нафтопроводу після виникнення аварії 

 
Об’єм розлитої нафти з моменту виникнення аварії до зупинки 

перекачування:  
1 1 1,V Q= ∆τ                                                     (1) 

де 1Q  – витрата нафти через місце пошкодження при працюючій НПС; 
1∆τ  – проміжок часу з моменту виникнення аварії до зупинки перекачування. 
Продуктивність витікання нафти через місце пошкодження до зупинки 

перекачування визначається з виразу: 
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       (2) 

де Q′– продуктивність перекачування нафти по нафтопроводу після аварії (до 
зупинки перекачування); 

oQ  – продуктивність перекачування нафти до моменту виникнення аварії;  
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l  – довжина ділянки нафтопроводу між двома НПС, на якій стався витік; 
*x – віддаль від НПС до місця пошкодження; 

Z1, Z2 – геодезичні відмітки відповідно початку і кінця ділянки ,l  що 
визначаються за профілем траси нафтопроводу; 

Р', Р" – тиски на початку та в кінці ділянки l при працюючих НПС після 
аварії, що визначаються за показами приладів на НПС на момент аварії [2]. 

Після відключення насосної станції відбувається спорожнення 
розташованих між двома найближчими насосними станціями прилеглих до 
місця пошкодження ділянок з більшими висотними відмітками. Витікання 
нафти визначається змінним у часі напором, що зменшується внаслідок 
спорожнення нафтопроводу. 

Для виконання розрахунків тривалість витікання нафти Δτ2 з моменту 
зупинки перекачування до закриття засувок розбивається на елементарні 
інтервали τi, усередині яких режим витікання (напір і витрата) приймається 
незмінним. При цьому сумарний об’єм витоків нафти з нафтопроводу за час Δτ2 
визначається як сума об’ємів нафти Vi, що витікають за елементарні проміжки 
часу τi: 

    2 ,i i iV V Q τ∑ ∑= = ⋅                                                  (3) 
де iQ  – витрата нафти через місце пошкодження для кожного і-го 
елементарного інтервалу часу, 

  2 ,i iSQ ghµ=                                                     (4) 
де µ  – коефіцієнт витрати нафти через дефект у стінці труби (з врахуванням 
опору ґрунту 0,15)µ =  [3]; 

S  – площа поперечного перерізу дефектного отвору; 
 g  – прискорення вільного падіння; 

ih  – напір в місці аварії, відповідний і-му елементарному інтервалу часу. 
Після закриття засувок усереднені втрати нафти рівні її об’єму, що 

знаходиться в нафтопроводі між двома лінійними засувками, що відсікають 
аварійну ділянку. 

Об’єм нафти, який витікає після закриття засувок, з достатньою для 
розрахунків точністю можна визначити за формулою 

            6 2
3 0,083 10 ,рV D l−= ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅                                         (5) 

де D  – внутрішній діаметр нафтопроводу, м; 
рl – довжина ділянки нафтопроводу між двома засувками, м [4]. 
З використанням розробленого програмного забезпечення дана методика 

дозволяє спрогнозувати об’єми витоків нафти при розгерметизації лінійної 
частини нафтопроводу, своєчасно оцінювати небезпеку пошкоджень і 
можливість подальшої експлуатації пошкодженої ділянки трубопроводу. 
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викладач  циклової комісії «Буріння свердловин»  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»,  

м. Дрогобич, Україна 
 

ОСОБЛИВОСТІ БУРІННЯ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ  
 
Після розтину свердловиною тих або інших порід в процесі подальшого 

буріння в стінках стовбура відбуваються різні зміни, які можуть привести до 
ускладнень – це порушення технологічного процесу буріння свердловини, 
викликані гірничо-геологічними умовами (при дотриманні технологічних 
регламентів технічного проекту).  

При  появі ускладнень в процесі буріння свердловини,  виникають  
порушення нормального  поглиблення її, тобто, буріння свердловини можливе, 
але для цього необхідне виконання спеціальних заходів. 

 Якщо ускладнення зустрічаються рідко, або їх немає зовсім, то процес 
будівництва свердловин характеризується як нормальні умови буріння.  

Якщо ускладнення можливі на кожній свердловині, то це ускладнені умови 
буріння. У останньому випадку вже на стадії проектування передбачається 
комплекс спеціальних заходів при її будівництві. 

До ускладнень належать: 
• порушення стійкості  (цілісності) стінок свердловини; 
• поглинання бурового і тампонажного розчинів;      
• флюїдопрояви.   
Одними із найбільш поширеними ускладненнями процесу буріння є 

порушення цілісності стінок свердловин, яке призводить до зміни форми 
стовбура свердловини внаслідок механічного руйнування гірських порід, їх 
пружної і пластичної деформації, розмивання, розчинення, набухання, фазового 
перетворення і т. п. 

Залежно від зміни діаметра свердловини порушення цілісності її стінок 
зумовлює розширення (каверно- і жолобоутворення) та звуження стовбура 
свердловини. 

До порушень цілісності стінок свердловин  належать: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Pb/2010_16/Statti/15.pdf
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• осипання та обвалювання стінок свердловини; 
• звуження стовбура свердловини; 
• жолобоутворення. 
Взагалі кажучи, природа нестійкості стінок свердловини з'ясована не до 

кінця. Ряд дослідників вважає першопричиною осипань та обвалювань є 
перерозподіл напруги в пристовбурному  просторі. 

У незайманому масиві гірські породи знаходяться в умовах всестороннього 
стиснення. В процесі буріння горизонтальна напруга, що виникає в результаті 
дії гірського тиску, знімається. Одночасно при значних глибинах температура в 
свердловині нижча, ніж в породі. Внаслідок цього в пристовбурній  зоні 
виникає розтягувальна напруга. Разом з тим на стінки свердловини діє 
гідростатичний тиск стовпа бурового розчину, і в породі виникає стискуюча 
напруга. Під дією алгебраїчної суми цієї напруги в гірській породі виникають 
деформації. Якщо деформація перевищує межу пружності, то починається 
пластичний перебіг порід в сторону стовбура свердловини (діаметр 
свердловини зменшується). У крихких породах при граничній деформації 
відбувається їх руйнування, і діаметр свердловини збільшується. 

 Якщо це вважати головним в порушенні стійкості стінок свердловини, то 
підвищення густини бурового розчину повинно зменшити вірогідність 
ускладнень. У багатьох випадках це дає позитивний результат. Проте як 
показують дослідження цей захід лише відсовує час початку ускладнень, а не 
перешкоджає утворенню каверн.  

 Разом з тим є значний досвід буріння свердловин, коли густина розчину 
знижувалася в порівнянні з первинною, але використовувався розчин вищої 
якості, і осипання  припинялося. Більш того, при бурінні з продуванням 
повітрям стінки свердловини достатньо стійкі, хоча протитиск  на гірські 
породи практично рівний  нулю. 

Багато авторів переважаюче значення в осипанні та обвалюванні стінок 
свердловини   надають фільтрації води в гірську породу. Це підтверджується як 
лабораторними, так і виробничими дослідженнями. Проте як показує практика, 
застосування безводних розчинів не виключає утворення каверн. 

З сказаного можна зробити висновок, що одним з основних показників 
бурового розчину, що впливає на стійкість гірських порід, є водовіддача. Цей 
показник визначає ступінь і глибину зволоження порід. 

При бурінні сольових (хемогенних) відкладень залежно від конкретних 
умов (вид бурового розчину) може відбуватися їх розчинення з утворенням 
каверн значних розмірів. 

Для попередження розчинення (солей) можуть бути використані наступні 
заходи:  

      • застосування перенасиченого сольового бурового  розчину (густина 

фільтрату повинна бути 
3

. 1160 1180 /ф кг мρ ≥ − ), причому до 10 % солі повинно 
знаходитися в твердій фазі у зв'язку з тим, що при підвищенні тиску і 
температури в пристовбурній  зоні, розчинність солей також зростає; 
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      •  застосування розчинів, що виключають розчинення солей (гідрофобні  
емульсії, розчини на нафтовій основі); 

      • придушення розчинності однієї солі інший відповідно до 
закономірностей сольової рівноваги. 

Запобігання попадання водної фази розчину в породу зменшуєїх 
набухання, не приводить до ослаблення сил зчеплення, збереже коефіцієнт 
тертя між окремими частинками породи. Цього можна  досягти при 
застосуванні якісних бурових розчинів з мінімальною фільтрацією, які 
утворюють тонку непроникну кірку  на стінках свердловини.  

Можна також використовувати інгібовані промивальні рідини з 
мінералізованою водною фазою, рідини на вуглеводневій основі або гідрофобні  
емульсій, які не викликають зменшення міцності порід, і підтримувати густину 
промивальної рідини на рівні, достатньому для збереження стійкості стінок 
свердловини. 

 Для до того, щоб напруга в гірській породі в пристовбурній  зоні була 
близька до напруги в масиві необхідно підвищити гідростатичний тиск в 
свердловині, що досягається збільшенням густини бурового розчину. 

Щоб не допускати зниження гідростатичного тиску в свердловині 
необхіднопостійно стежити за густиною бурового розчину згідно затвердженим 
регламентам, і при необхідності доводити її до потрібної. В процесі підйому 
інструменту проводити постійний долив свердловини. 

Для зменшення істотних коливань тиску в свердловині потрібно знижувати  
швидкість спуско-підіймальних операцій, не допускати  утворення сальників, 
проводити плавний  запуск бурових насосів з одночасним ходінням і 
обертанням колони бурильних труб. 

Запобігти втомному руйнуванню гірських порід в стінках свердловини 
можна за рахунок установки амортизаторів, протекторів, а ерозії стінок 
свердловини шляхом зниження швидкості висхідного потоку бурового розчину 
та не допускати розмивання різьбових з’єднань бурильної колони. 

Звуження — вид повзучо-пластичної деформації гірських порід, 
спричинений їх напруженим станом у пристовбурній зоні пласта, зменшенням 
міцності порід унаслідок релаксації напружень, підвищення вологості і 
термомеханічної втоми.  Звуженняспостерігаються як у глинистих, так і в 
піщанистих породах, особливо на початковому етапіїхрозкриття. 

Причини звуження стовбура свердловини:  
• фізико-хімічна дія фільтрату бурового розчину; 
• набухання, зволоження і зменшення міцності гірських порід; 
•  випучування гірських порід, їх обвалювання; 
• високопластичні властивості гірських порід; 
• утворення товстих фільтраційних кірок на проникних ділянках стінок 

свердловин;  
• налипання на стінки частинок осипаних і розбурених порід, зволожених 

промивною рідиною (наслідки −сальникоутворення та проблеми, які з цим 
пов‘язані); 
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• різке зменшення тиску у свердловині внаслідок поглинань або 
газопроявів; 

• недостатній тиск у свердловині, що призводить до повзучості і 
пластичних деформацій порід (солей); 

• вплив змінних термогідродинамічних навантажень; 
• високий перепад тиску між свердловиною і пластом; 
• зношення доліт або центрувальних елементів (калібраторів, центраторів, 

стабілізаторів) по діаметру. 
Витікання порід— вид в'язко-пластичної деформації з повним порушенням 

рівноважного стану гірських порід у стінках свердловини.  
Витікання спостерігаються під час розбурювання високо-пластичних порід 

з невисокою міцністю (солей, при глибині  залягання понад 3000м), що 
приводить до звуження стовбура в результаті їх пластичної деформації. 

Ознаками звуження стовбура свердловини є: 
• з'являються посадки і затягування інструменту під час буріння (відриви 

від вибою, нарощування); 
• суттєво збільшуються навантаження, необхідні для переміщення колони 

труб, а іноді промивання стає неможливим; 
• підвищенні тиску на стояку бурових  насосів при промиванні; 
• затягування на деякій відстані від забою при підйомі інструменту після 

тривалого перебування його на вибої; 
• необхідність проробок (порівняно невисока швидкість проробок та 

позитивні результати проробки тільки на певний час); 
 • у процесі прихвату інструмент може мати певний інтервал руху у 

свердловині; 
 • можливе звільнення інструменту у разі підвищених навантажень і 

прокручування ротором; 
• поява сальників. 
Ознаками сальникоутворення є: 
• падіння механічної швидкості буріння при невідпрацьованому долоті 

унаслідок «зависання» інструменту; 
• затягування при відриві інструменту від забою, посадки при спуску; 
•  збільшення крутного моменту на роторі; 
•  зростання тиску бурового розчину при його циркуляції.  
Негативнінаслідкивідзвуженнястовбурасвердловини: 
• можлива  повна втрата циркуляції; 
• утворення в свердловині суцільних пробок; 
• необхідність перебурювання пробок значної довжини з можливою 

втратою стовбура свердловини; 
• заклинювання доліт і прихвати бурильного інструменту; 
• недопуск обсадних колон; 
• зминання обсадних колон (можлива ліквідація свердловини). 
Заходи попередження  звуження стовбура свердловини 
Дієвість профілактики порушення цілісності стовбура  свердловини 

зумовлюється достовірністю інформації про гірничо-геологічні умови буріння. 



 Секція 1. НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ  

 27 

Стратегія попередження цих ускладнень спрямована на розробку якісних 
технологічних рекомендацій. 

 Небезпеку значного звуження свердловини  можна попередити, якщо: 
• правильно вибрати тип бурового розчину (застосовувати промивальні 

рідини з низьким показником фільтрації); 
• зменшитиналипання на стінки розбурених частинок породи, а також 

частинок, що осипались, вводячи в промивальну рідину мастильні домішки 
(нафта, графіт, СМАД); 

• правильно відробляти долота, слідкувати за зношенням  центрувальних 
елементів (калібраторів, центраторів, стабілізаторів) по діаметру (не допускати 
зношення більше 3 мм); 

•  доливати  свердловину при підйомі інструменту; 
•  не допускати сальникоутворення. 
Для запобігання утворенню сальників необхідно: 
• складати КНБК з мінімально необхідною кількістю елементів, що 

змінюють її перетин; 
• проводити якісне очищення бурового розчину і постійний контроль за 

всіма ступенями його очищення; 
• не допускати накопичення осаду в приймальних ємкостях; 
• при механічній швидкості буріння менше 10 м/год. проробляти  

свердловину на довжину квадратної штанги через 1 годину з швидкістю до 5 
м/хв., при більшій механічній швидкості проробку проводити перед 
нарощуванням інструменту; 

• при появі затягувань і підвищенні тиску розчину проробку  свердловини 
проводити  на довжину квадратної штанги до зникнення ознак; 

• перед нарощуванням інструменту проводити промивання свердловини до 
вирівнювання параметрів  розчину. 

• після спуску інструменту проробляти привибійну зону на 10-15  м з 
швидкістю до 3 м/хв., проводити відриви долота від вибою на 10-15 м через 10-
15 хв.; 

• після простою з розходжуванням проробляти  свердловину так само, як і 
після спуску інструменту. 

Особливості буріння в сольових відкладеннях 
При розбурюванні хемогенних порід можливе їх розчинення і розмив, 

внаслідок чого утворюються каверни, або звуження стовбура в результаті 
пластичної течії. Істотне значення на поведінку солей надає температура. Якщо 
вона не перевищує критичну, при якій солі втрачають стійкість, то має місце 
розчинення.  

Якщо температура пласта вище критичної, то відбувається витікання 
(випучування, течія) солей. Значення критичної температури коливається в 
межах від 45 до 200°С залежно від виду солі. Необхідна густина бурового 
розчину, при якій виключається пластичне витікання солей може бути 
визначена за формулою 

КН
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пгбр

2
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де ρг.п. – середня густина вищерозміщених гірських порід, кг/м3; 
Рст– статична міцність солі при температурі пласта, МПа (таблиця 1); 
Н – глибина залягання пласта, м; 
      К– коефіцієнт запасу міцності, залежний від температури. 

 
Таблиця 1. 

Залежність статичної міцності солей і коефіцієнта запасу від температури 

Температура, оС 
Статична міцність, МПа Коефіцієнт 

запасу 
міцності К Ангідрит Галіт Гіпсоліт Сильвін Бішофіт 

20 240,0 35,0 19,0 15,0 7,0 1,37 
50 - 22,5 7,5 10 3,0 1,37 
100 235,0 10 3,5 5,0 0 1,40 
150 225,0 5,0 - 0 - 1,45 
200 210,0 0 - - - 1,50 

 
Аналіз формули (1) показує, що при критичній температурі густина 

бурового розчину повинна бути рівна середній густині вище розміщених 
гірських порід, що виключить течію солей.  

Практика показує, що при густині бурового розчину 
3/1780 мкгбр ≥ρ  буріння 

свердловини можна проводити без важких ускладнень, але практично під час 
кожного спуску бурильної колони виникає необхідність проробки інтервалу 
залягання таких солей. При цьому рекомендується через кожні 12÷14 год. 
знаходження долота на вибої бурильну колону підняти вище зони ускладнення 
та знову проробити цей інтервал.  

Для попередженняускладнень, пов'язаних з пластичною течією солей, 
необхідно: 

      • дотримувати рівність пластичної течії солей шляхом підбору 
бурового розчину відповідного типу і якості (причому густина бурового 
розчину 

3/1780 мкгбр ≥ρ ); 
      • здійснювати промивки свердловини охолодженим розчином з метою 

зниження вибійної температури; 
      •  попереджувати поглинання бурового  розчину; 
      •  доливати  свердловину при підйомі інструменту. 
Виходячи з власного досвіду, рекомендую перед кожним підйомом 

бурильного інструменту до соленасиченого бурового розчину доливати прісну 
воду, одночасно добавляючи при цьому обважнювач (запобігти зменшенню 
густини розчину).    

При розбурюванні магнієвих солей дуже часто бурильну колону прихвачує 
внаслідок їхньої течії, тобто проходить її заклинювання (рисунок 1). 

Наявність гіпсових пропластків також може спричинювати такі прихвати. 
Такі прихвати дуже небезпечні, так як циркуляція втрачається частково, а в 

де-яких випадках і повністю, що приводить до перебурювання свердловини. 
Прихвати інструменту із-за пластичної течії ліквідовуються також шляхом 

прокачування по свердловині прісної води в процесі циркуляції. 
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Рисунок 1.Схемаприхватубурильної колони 
внаслідок  порушення стійкості свердловини 
через пластичну течію  гірських порід 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ГАЗУ НА 
КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЯХ З ГАЗОТУРБІННИМИ АГРЕГАТАМИ 

 
Економія технологічного газу є однією з найважливіших проблем ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ». Враховуючи вартість технологічного газу для 
газотранспортних підприємств, його економія - важливе і актуальне науково-
технічне завдання. 

У наукових працях [1-3] автори велику увагу приділяють аналізу 
структури витрат газу на виробничо-технологічні потреби за обсягами 
транспортування та питомими витратами газу. Із джерел [4,5] розкриваються 
особливості планування собівартості послуг із транспортування нафти, 
нафтопродуктів та газу, формування виробничо-технологічних витрат у 
виробничому процесі. У першоджерелі [7] висвітлені теоретичні та практичні 
аспекти реконструкції об’єктів газотранспортної галузі з точки зору 
забезпечення її надійної і довготривалої експлуатації, але ці наукові роботи не 
висвітлюють питань зменшення витрат паливного газу введенням 
енергоефективних методів удосконалення роботи пускових систем 
газоперекачувальних агрегатів із газотурбінним приводом. 

Власне в даній роботі авторами запропоновані методи зниження обсягів 
витрат технологічного газу за рахунок зменшення витрат пускового газу в 
газоперекачувальних агрегатах з газотурбінним приводом, а саме – відмова від 
природного газу в пускових системах газоперекачувальних агрегатів та 
економічні аспекти їх реалізації. 

       Перший метод полягає в тому, щоб замінити пускову турбіну 
(турбодетандер) на електродвигун, тим самим відмовившись від використання  
природного газу при пуску ГТУ. 
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Рис. 1. Загальний вигляд  ГТК 10-2 

 
Другий метод передбачає встановлення компресора високої 

продуктивності, що нагнітає в пусковий колектор  стиснене повітря замість 
природного газу. Для прикладу можна використовувати компресор високої 
продуктивності  Samsung Techwin SM 4000 зображений на рисунку 2, який за 
технічними характеристиками близький до умов роботи компресорних цехів, 
обладнаних машинами типу ГТК 10-2. Подальші наукові праці авторського 
колективу будуть присвячені технологічним і економічним основам 
практичного впровадження даних методів удосконалення роботи пускових 
систем. 

Другий метод є більш універсальним, бо при зовсім незначних змінах в 
конструкції газоперекачувального агрегату, можна повністю відмовитись від 
використання природного газу при їх пуску. 

 

 
Рис.  2. Компресор високої продуктивності 
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Суть методу полягає в тому, що замість природного газу пускову турбіну, 
або так званий турбодетандер, розкручує стиснене повітря. Це дає можливість 
економити енергоносій у великих об’ємах. Для прикладу в умовах ГТК-10 при 
кожному пуску в атмосферу викидається близько 1400 кубічних метрів газу, що 
є не тільки значною економічною втратою, а й завдає значної екологічної 
шкоди, забруднюючи атмосферу. Перевагою другого методу є також те, що 
встановлення даного обладнання не вимагає конструкційних змін в будові 
турбоагрегата і великих об'ємів робіт. Єдиним недоліком залишається велика 
вартість даного компресора, проте дане нововведення швидко себе окупить. 

Якщо порахувати скільки пусків ГПА відбувається на компресорній 
станції впродовж року, пусків без навантаження (ПБН), холодних прокруток 
(ХП), то в кінцевому результаті проведених багатоваріантних розрахунків 
економічний ефект буде коливатись в межах від 50 000 до 100 000 кубічних 
метрів за рік. 

Одним із основних критеріїв визначення ефективності заходів, що 
проводяться, є зниження витрати газу на паливо для роботи КС (витрата газу на 
власні потреби) [6].  

Річна економія паливного газу для одного агрегату .п гq∆  (м3/рік) 
розраховується за формулою: 

. 1,2 .п г п гq L H∆ = ⋅∆ ,    (1) 
де 1,2L  - енергія стиснення газу, що витрачається, з розрахунку на один 

агрегат, кВт·год/рік; 
.п гH∆ - зниження питомої витрати паливного газу в результаті модернізації, 

м3/кВт·год. 
Енергія стиснення, що витрачається, виходячи з номінальної потужності на 

муфті ГПА 0
eN , річного фонду часу 8760oT = год., відносного часу роботи ГПА 

за рік pT , середньостатистичних коефіцієнтів завантаження ГПА завK і 
технічного стану ГТУ по потужності NeК  з обліком політропічного ККД 
нагнітача 0

nη , а також емпіричних поправок на зниження ефективності роботи 
стиснення в експлуатаційних умовах: 

0
1,2 8760,Ne зав н р с м рец e pL K K K K K K K N Tη η η η η= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (2) 

де  нKη  - коефіцієнт технічного стану нагнітача; 

рKη  - коефіцієнт режиму роботи нагнітача; 

сKη  - коефіцієнт гідравлічного опору між ступенями стиснення; 

мKη  - механічний ККД нагнітача; 

рецKη  - коефіцієнт рециркуляції технологічного газу. 
Зниження питомої витрати паливного газу визначається як різниця значень 

цього показника до і після модернізації ГПА: 
/

. . . ,п г п г п гH H H∆ = − ,    (3) 
де /

. .,п г п гH H - питома витрата паливного газу відповідно до і після 
модернізації, (м3/кВт·год), або за формулою: 
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.
.

( ) ,
100

п г ГПА
п г

НH η∆
∆ =     (4) 

де ГПАη∆  - підвищення ККД агрегату в результаті модернізації, % (відн.). 
Економія паливного газу досягається за рахунок вищого ККД внаслідок 

проведення заходів щодо модернізації ГПА. 
Наприклад, економія паливного газу від модернізації агрегатів ГТК-10 на 

компресорній станції, обладнаній шістьма ГПА становитиме: 
3 3

. . 16,5 . / 3 96 . /п г п г ГПАQ q n тис м рік тис м рік= ∆ ⋅ = ⋅ = . 
     Доцільність впровадження даного обладнання визначена в першу чергу 

ціною на технологічний газ, нагадаємо що ціна на природний газ для 
промислових споживачів з 1 квітня 2014 становить 4,02 тис грн за 1 тис. куб. м.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І РИЗИКИ ВИДОБУВАННЯ 

СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ 
 
Розвиток енергетики має визначальний вплив на стан економіки будь-якої 

держави світу та суттєво впливає на вирішення проблем соціальної сфери і 
рівня життя людей. Тому енергетичну незалежність переважно пов’язують з 
національною безпекою держави і її впливом на зовнішні ринки, [1]. 

Енергетична безпека держави – це її спроможність забезпечити ефективне 
використання власної паливно-енергетичної бази і оптимальну диверсифікацію 
джерел і шляхів постачання на власні ринки енергоносіїв для забезпечення 
функціонування економіки і побуту населення. При цьому вона визначається 
кількісними та якісними показниками наявності власних енергоресурсів, 
транспортної інфраструктури, рівнями енергоспоживання, можливістю 
використання альтернативних джерел енергії, тощо. Енергетична безпека 
держави залежить від рівня забезпечення своїх потреб власними енергетичними 
ресурсами, наявності альтернативних джерел їх надходження. мірою енергетична 
безпека зумовлена рівнем освоєння і використання наявних ресурсів та глибиною 
їх переробки, станом контролю за витратами енергії і рівнем енергозбереження. 

На сьогодні, потреби в енергії прийнято визначати за трьома основними 
факторами: зростанням населення, економічним розвитком і технологічним 
прогресом. Так склалося, що ці потреби щороку збільшуються пропорційно до 
стрімкого зростання населення планети, а виробництво енергоносіїв відповідно 
— зменшується. За останнє століття кількість населення Землі зросла майже в 
чотири рази, а річне видобування енергоресурсів — тільки у 21 раз. 

У первинному енергоспоживанні України частка природного газу складає 
41-45 %, що приблизно вдвічі перевищує аналогічний середньоєвропейський 
показник, а разом з нафтою вони займають в енергетичному балансі близько 60 
%. За рахунок власного видобутку Україна забезпечує свої потреби в нафті і 
природному газі лише на 20-25 %, що знижує її можливості до рівня 
енергодефіцитних держав світу, [2]. 

Світовий досвід доводить, що досягнення відповідного рівня енергетичної 
безпеки держави можливе за рахунок проведення скоординованої енергетичної 
політики з пошуком і впровадженням технологій диверсифікації джерел енергії. 
В цьому плані, одним із основних шляхів, які обрала Україна, стала розробка 
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покладів сланцевого газу. На території України розглядаються два перспективні 
регіони з покладами сланцевого газу: Дніпровсько-Донецький та Люблінський 
із запасами 1,36 трлн. м3 та 4,22 трлн. м3, що географічно розташовані на 
територіях Харківської, Львівської та Івано-Франківської областей. За умови їх 
освоєння, при видобуванні лише технічно доступного сланцевого газу (20 % від 
акумульованого) Україна зможе забезпечувати себе цим вуглеводнем протягом 
35 років. 

Технологія видобутку сланцевого газу передбачає спорудження 
горизонтальних свердловин з подальшим проведенням в них «гідророзриву 
пластів», у які під тиском закачується суміш з води, піску та хімічних 
наповнювачів. Після закінчення процесу закачування вода з “розірваного 
пласта” повертається у свердловину, а пісок залишається і сприяє відтоку з 
гірських порід сланцевого газу. Воду, яку відкачали, мають піддавати 
очищенню і використовувати повторно для проведення гідророзривів. 

16 січня 2013 р. Донецька облрада погодила проект угоди про розподіл 
продукції між Україною й британсько-нідерландським концерном Shell щодо 
освоєння Юзівської газової площі (Донецька та Харківська області). Урядом 
України 23 січня 2013 р. було схвалено проект угоди про розподіл вуглеводнів, 
які видобуватимуться у межах ділянки «Юзівська», між Державою Україна та 
компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.», 
[3]. При середніх потребах буріння до 10 свердловин (св.) на 1 км2 на площі 
Юзівській (~4 тис. км2) та Олеській (~6 тис. км2) буде пробурена до 100000 св. з 
можливістю закачування в них до 15 000 м3 в 1 св. Для 100000 св. відповідно це 
буде становити 1,5 млрд. м3. З них ~1,2 млрд. м3 у вигляді високотоксичних 
стоків повернуться на поверхню. У травні 2012 року визначили іноземних 
партнерів у видобутку сланцевого газу: на Олеському родовищі на заході 
України – Chevron, а на сході — на Юзівському — Shell. 

Незважаючи не вищенаведене, розробка родовищ сланцевого газу в 
Україні та його видобування, по-перше, може призвести до низки проблем із 
дотриманням екологічної безпеки, які потребують фахового правового 
врегулювання. До них належать [4]: 
• забезпечення потреб населення водними ресурсами та зменшення 

імовірності їх забруднення хімічними добавками; 
• імовірність незворотної втрати великих площ земельних ресурсів; 
• підвищення сейсмічної активності територій внаслідок виникнення 

деформацій гірської породи в глибині надр; 
• невизначеність реакції навколишнього природного середовища на сумісну 

дію техногенних впливів, зумовлених розвідкою і видобутком газу та 
інших виробництв (хімічні та видобувні підприємства); 

• недослідженість наслідків глобальних змін клімату (збільшення кількості 
та масштабності опадів, частоти і висоти повеней); 

• можливість потрапляння газу в атмосферу (від 4 до 8 % газовіддачі) на 
етапі будівництва та експлуатації свердловини (метан у декілька десятків 
разів ефективніше ніж вуглекислий газ створює відомий «парниковий 
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ефект»); 
• ризик гідро- геоміграції газу і хімічних речовин у горизонти прісних 

підземних вод, річок, озер; 
• відсутність методики відшкодування шкоди майну та здоров’ю громадян; 
• відсутність методики визначення екологічних ризиків діяльності у сфері 

добування сланцевого газу; 
• відсутність спеціалізованого полігону для відходів нафто-, газовидобутку; 
• відсутність інформації щодо хімреагентів, які становлять «комерційну 

таємницю». 
По-друге, на сьогодні є певні сумніви щодо оцінки запасів сланцевого газу 

в Україні, які за різними джерелами суттєво відрізняються: 
• Державна служба геології та надр Мінприроди України – 7,0 трлн. м3. 
• Американська інформаційна енергетична агенція (11.8. ЕІА) – 1,2 трлн. 

м3. 
• Міністерство енергетики і вугільної промисловості України – 5,0 трлн. м3. 
• Більшість наукових експертів вважають цю цифру – 5,58 трлн. м3 при 

можливому коефіцієнті його вилучення 20%. 
По-третє, тенденція по згортанню і скороченню робіт з видобування 

сланцевого газу у провідних країнах світу вносить в розвиток цього питання в 
Україні великий негатив. Так на сьогодні до тих країн, де роботи з видобутку 
сланцевого газу повністю заборонені належить Франція і Болгарія. Часовий 
мораторій на роботи з видобування сланцевого газу введено у провінції Квебек 
(Канада); під пильним екологічним контролем вони проводяться у 
Великобританії; відмічені скандалом ці роботи у штаті Огайо (США) через 
порушення технології і зливання забрудненої води у водойми. Ті роботи, які 
виконуються у Польщі з характеризуються високою собівартістю видобутку 
сланцевого газу – до 300 дол. США, [5].  

По-четверте, у вересні 2012 року Конгрес Міжнародного союзу охорони 
природи (МСОП), до якого входять понад 78 країн, 112 урядових та 735 
неурядових експертних організацій, прийняв резолюцію № 118, в якій закликав 
держави призупинити видачу ліцензій на видобуток газу методом гідророзриву, 
а також заборонити його застосування поблизу родовищ питної води, у 
сейсмонебезпечних районах, у районах з дефіцитом води, поблизу сейсмічних 
розломів і на природоохоронних територіях [6]. 

Недостатність геологічного вивчення ділянок надр, що потенційно можуть 
бути використані для видобування сланцевого газу, та відсутність досвіду щодо 
впровадження такого типу технологій в Україні зумовлює необхідність більш 
детального аналізу і підготовки не лише відповідних технологій, але й 
вдосконалення чинного законодавства. Створення правового підґрунтя та 
формування законодавчої бази, врахування думок науковців та громадськості, 
врегулювання принципів користування надрами сприятиме забезпеченню 
еколого-техногенної безпеки України, стимулюватиме розвиток вітчизняної 
нафтогазовидобувної промисловості. Зважаючи на досвід видобування 
сланцевого газу в США, при повністю відмінних гірничо-геологічних умовах і 
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заселеності людьми перспективних площ навіть із сучасним рівнем розвитку 
техніки і технологій «бум» у питаннях добування сланцевого газу в Україні 
потребує проведення належних економічних розрахунків та аналізу усіх 
протиріч та переваг. За результатами наукових досліджень та з урахуванням 
світового досвіду слід проводити належне інформаційне забезпечення 
місцевого населення, насамперед, щодо переваг і ризиків видобутку сланцевого 
газу. У березні 2013 року Верховна Рада України відмовилася проводити 
парламентські слухання на тему: «Екологічні проблеми видобутку сланцевого 
газу в Україні». «За» відповідний проект постанови №2030 проголосував лише 
161 народний депутат при мінімально необхідних 226 [7]. 

Тому Україні доцільно звернути увагу на процес переорієнтації 
вітчизняного енергетичного ринку на альтернативні джерела енергії, зокрема 
відновлювальну енергетику, що сприятиме суттєвому покращенню екологічної 
ситуації в державі та стимулюватиме тих, хто інвестуватиме відповідні кошти 
на розвиток ринків вітроенергетики та біогазу, адже прибутки від добутого 
сланцевого газу залишаться у закордонних компаніях, які його видобуватимуть. 
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ПОТЕНЦІАЛ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ 
АСПЕКТИ ЙОГО ВИДОБУВАННЯ 

 
Над питанням забезпечення України природним газом працювало безліч 

науковців, зокрема Дмитренко Я., Доспехова Є., Мелешко І., Редько А., 
Світлова А., Єременко А. та інші.  

Економіка України є надзвичайно енергомісткою і енергозатратною. 
Досвід США та інших країн показує, що імпорт газу можна зменшити шляхом 
видобування сланцевого газу. 

Протягом останніх років в багатьох країнах світу йде «сланцева війна» між 
прихильниками і противниками нетрадиційного видобутку газу.  

Сланцевий газ видобувається зі сланцевих порід на глибині 3–4 тис. м і 
складається він переважно з метану. Він міститься у невеликих обсягах (0,2–3,2 
млрд м3 на один квадратний кілометр). 

Світові запаси сланцевого газу становлять 456 трлн м3(Китай – 36,7трлн.м3 

, Аргентина – 21,9 трлн м3  , США – 24,4 трлн м3 ). 
За запасами сланцевого газу Україна посідає четверте місце в Європі (після 

Польщі, Франції і Норвегії) . 
Гострота проблеми видобування сланцевого газу полягає в тому, що 

економіки України значною мірою породжує залежність від імпорту 
енергоресурсів.   

Сучасний видобуток газу в Україні стабілізувався на рівні 19,5 - 20,5млрд. 
м3/рік. Україна додатково імпортує ще 27 млрд. м3/рік і залишається країною з 
найбільшим у світі річним споживанням газу на одиницю ВВП. 

На території України розглядаються два перспективних басейни з 
покладами сланцевого газу: Дніпровсько-Донецький та Люблинський на Заході 
країни з запасами 1,36 трлн. м3 та 4,22 трлн. м3 відповідно. 

З сумарних запасів у 5,58 трлн. м3 можуть бути технічно вилучені 1,19 
трлн. м3 (до 20%). За умови використання лише технічно доступного 
сланцевого газу на теперішньому рівні споживання природного газу запасів цих 
ділянок вистачить більше ніж на 25 років. 

В Україні процес розробки сланцевого газу починається з освоєння двох 
ділянок: Олеської в межах Люблинського басейну та Юзівської в межах 
Дніпровсько-Донецького басейну.  

Тендери на освоєння цих ділянок отримали дві компанії, що входять до 
числа провідних у світі: американська «Шеврон» та британо-нідерландська 
«Шелл». За даними Міністерства екології та природних ресурсів загальні 
запаси Олеського та Юзівського родовищ складають 2-5 трлн. м3 газу.  
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Буріння свердловин для видобутку сланцевого газу вестиметься кущовим 
методом, тобто свердловини розташовуватимуться близько одна від одної. З 
одного вертикального ствола буритимуться кілька горизонтальних. Ризики у 
процесі вертикального буріння ті ж, що і при бурінні свердловин традиційного 
газу – проходка водоносних горизонтів при необсадженому металевою 
колоною стволі, ліквідація поглинань бурового розчину. При кущовому методі 
буде значне використання води і хімічних реагентів на невеликих ділянках.  

Технологія видобутку сланцевого газу методом «гідророзриву» передбачає 
створення системи вертикальних та горизонтальних свердловин, в які під 
тиском закачується суміш з води, піску та наповнювачів, що підвищують 
в’язкість розчину і викликають просторове утворення мікротріщин та 
збільшення площі дренування. Після зниження тиску вода вільно витікає з 
утворених тріщин, а пісок не дає їм закриватися для вільного витоку газу. Воду, 
що відкачали, мають піддавати очищенню і використовувати повторно для 
проведення гідророзривів. 

Під час виконання гідравлічних розривів лише для однієї свердловини 
використовується від 9 000 до 29 000 метрів кубічних води.  

1. Можливість потрапляння газу в атмосферу при будівництві та 
експлуатації свердловин; 

2. Вірогідність забруднення водойм ,низька забезпеченість водними 
ресурсами України ( особливо площ видобутку сланцевого газу);  

3. Можливість незворотної втрати великих площ земельних ресурсів; 
4. Виникнення деформацій поверхні;  
5. Невизначеність реакції навколишнього середовища на сумісну дію 

техногенних впливів, зумовлених розвідкою та видобутком газу та 
інших виробництв, а також наслідків глобальних змін клімату.  

Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні залежать від вирішення 
екологічних проблем. Потрібно чітко уявляти екологічні негаразди і соціальні 
наслідки, що можуть бути викликані видобуванням сланцевого газу, а з іншого 
боку -  економічні вигоди.  

 Потрібно провести ретельні дослідження з метою уточнення умов 
видобутку та прогнозування наслідків видобування сланцевого газу.  

Перевага сланцевого газу, яка сприятиме розширенню і поглибленню 
«сланцевій революції» – розміщення його запасів у всіх регіонах планети .  

Видобуток сланцевого газу технологічно більш складний, ніж природного. 
Тому необхідно свердлити вертикальні, а потім і горизонтальні свердловини в 
самому пласті, закачувати в них рідину, яка розриває сланець і відкриває шлях 
газу. 

До негативного можна віднести те, що горизонтальне буріння і 
експлуатація свердловин для сланцевого газу вимагають застосування 
токсичних хімічних реагентів, на більшість з яких в Україні відсутні екологічні 
нормативи. У нормативних актах більшості країн від компаній вимагається 
повністю розкривати склад фрекінг-рідини. В Україні такої вимоги у 
законодавстві немає, отже, у разі аварії або ж навмисного забруднення довкілля 
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довести провину саме компаній, що застосовують фрекінг, буде майже 
неможливо.  

Щоб не допустити такого сценарію розвитку подій на Землі, слід вивчити 
можливість та економічну доцільність застосування при видобуванні 
сланцевого газу замість вуглеводнів та інших хімічних речовин для 
навколишнього природного середовища органічних і хімічних речовин.  

Дослідження впливу наслідків видобування сланцевого газу заслуговує 
ретельного вивчення, так як може вирішити проблему газопостачання країни, а 
саме  забезпечити Україну дешевим, екологічно безпечним видом енергоносіїв 
– сланцевим газом. 
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викладач автоматизації технологічних процесів 

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», 
м. Дрогобич, Україна 

 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА 

АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

 
Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України вимагає 

подальшого збільшення видобутку економічних видів пального, що пов’язано 
як з розвідкою  нових нафтових і газових родовищ, так і ефективним 
використанням уже існуючих за рахунок вдосконалення техніки та безаварійної 
технології буріння свердловин. 

Буріння свердловин – це складний технологічний процес, особливістю 
якого є нестаціонарність і взаємозв’язок більшості процесів, що виникають у 
стовбурі свердловини і навколишньому масиві гірських порід, а також 
винятковість різноманітності технологічних умов, що часто призводять до 
виникнення непрогнозованих перед аварійних ситуацій і необхідності 
прийняття кваліфікованого рішення в обмежений проміжок часу. 
Найважливішим питанням підвищення якості робіт в бурінні свердловин є 
зменшення кількості ускладнень і виключення аварій. Також на ефективність 
буріння впливає час, затрачений на процес буріння, час на спуско-підіймальні 
операції та відповідно кількість спуско-підіймальних операцій. Таким чином 
скоротивши всі перелічені витрати часу ми суттєво збільшимо рейсову 
швидкість буріння, скоротивши при цьому матеріальні затрати. Аналіз затрат 
матеріальних і трудових ресурсів показав, що найбільше часу при бурінні 
нафтових і газових свердловин в Україні затрачається на ліквідації різного роду 
аварій, що виникають в процесі буріння. Вони виникають через науважність, 
незнання та брак досвіду у буровиків. Таким чином на допомогу могла би 
прийти автоматизована інтелектуальна смарт-система, що має змогу 
самонавчатись, здійснювати прогнозування можливих аварій та ефективно 
попереджувати їх. Проте цілий ряд питань, пов’язаних з контролем процесу 
буріння свердловин, залишаються маловивченими і недостатньо розробленими, 
оскільки має місце нечіткість, яка обумовлена ймовірністю, неоднозначністю і 
недостовірністю даних, недостовірністю показів приладів та ін.  

Використання відомих методів, що базуються на детермінованих моделях, 
не дозволяє ефективно здійснювати контроль за ходом процесу буріння, 
оскільки деякі впливаючі фактори неможливо визначити за допомогою 
приладів, але можна спрогнозувати відповідно до отриманої попередньо 
інформації та отриманого досвіду буріння в даній місцевості. Це, наприклад, 
зміни меж пластів гірських порід, зношення озброєння і опор долота, осипання 
і обвал порід у свердловині та інші. Досвідчений оператор-бурильник досить 
ефективно здійснює керування процесом буріння, використовуючи свій досвід і 
професійні навики у вигляді нечітких якісних понять. Тому для прийняття 
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рішення за допомогою технічних засобів контролю доцільно використовувати 
теорію нечітких множин і нечітку логіку. Це створює необхідність розробки і 
представлення в розпорядження оператора засобів аналізу технологічних 
ситуацій на буровій установці з метою контролю процесу буріння і запобігання 
аварійних ситуацій в умовах невизначеності, за рахунок отримання інформації 
про фактичні параметри процесу, які визначаються системою 
керування.Досягнення вказаної мети потребує розв’язання певних задач: 

1. Розробки інформаційної моделі роботи бурової колони та вибору 
параметрів автоматичного контролю. 

2. Розробки логіко-лінгвістичних моделей контролю для запобігання аварій, 
що виникають у процесі буріння. 

3. Розробки алгоритму контролю та керування процесом буріння. 
4. Розробки методичного, алгоритмічного і програмного забезпечення 

досліджень системи керування. 
5. Розробки системи керування для запобігання аварій на базі теорії 

нечітких множин і нечіткої логіки. 
При розробці інформаційної моделі роботи бурової колони важливо чітко 

визначити мінімальну і в той же час достатню кількість технологічних 
параметрів процесу. Аналіз робіт українських та закордонних науковців 
(Семенцова Г.Н., Самотоя А.К., Яремійчука Р.С. та ін.) показує, що для чіткого 
раннього визначення аварійних ситуацій необхідно контролювати шість 
параметрів і показників процесу буріння: механічну швидкість проходки VM, 
тиск бурового розчину pH у нагнітаючому трубопроводі, вагу бурильного 
інструменту F, витрату бурового розчину на вході і виході із свердловини Qвих, 
Qвх, крутний момент при обертанні бурильного інструменту. Варто відзначити 
також, що процес виникнення аварійної ситуації відбувається дуже швидко, 
майже миттєво. Це ставить проблему вибору давачів, що забезпечать необхідну 
швидкодію стосовно збору інформації про хід процесу буріння. Для її 
вирішення повний цикл опитування всіх давачів названих параметрів і 
показників повинен здійснюватися комп’ютером за час ∆t ≤ 1 c. Обробка даних 
та графічне представлення вимірювальної інформації повинно постійно 
оновлюватись за час до 15 с. В оперативній пам’яті ЕОМ накопичується 
інформація від всіх давачів, після чого процесор усереднює її і у вигляді 
дискретних значень графічно відображає на екрані дисплею. З початку буріння 
в межах кроку механічного каротажу ∆hk= 0.1÷ 0.5 м для всіх контрольованих 
параметрів і показників буріння створюються свої тренди і довірливі інтервали. 

При виникненні аварійної ситуації (послідовного відхилення певної 
кількості дискретних значень контрольованих параметрів за межі довірливих 
інтервалів і більше ніж на 2σ від трендів) кожному параметру приписується 
відповідне еталонне значення, після чого з використанням еталонної таблиці 
визначається вид аварійної ситуації, яка відображається на дисплеї. Еталонні 
діагностичні таблиці складаються для кожного району буріння і постійно 
коректуються по мірі внесення інформації про нові аварії в ньому (для 
прикладу – прихоплення бурової колони). Діагностування починається з 
порівняння двох будь-яких типів прихоплень,а після віднесення прихоплення 
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до одного з них переходять до порівняння розпізнаного типу з тим, який ще не 
приймав участі в діагностуванні. Тип прихоплення вважається розпізнаним, 
якщо діагнози подвійної перевірки співпадають. В іншому випадку розпізнати 
тип прихоплення неможливо, що свідчить про необхідність поповнення 
статистичного матеріалу і внесення нових даних в діагностичні таблиці. 

До інформаційної моделі роботи бурової колони ставляться такі вимоги: 
− модель повинна містити несуперечливу систему операцій, необхідних 

для експериментального визначення параметрів, що входять в її 
конструкцію та для перевірки адекватності моделі; 

− модель повинна бути фізично реалізуюча, стійка, коректна за 
Адамалом; 

− математичні вирази повинні всебічно відображати взаємодію колони 
бурильних труб з свердловиною, що буриться роторним способом; 

− простота аналітичних виразів, які добре відображають процес і 
дозволяють ідентифікувати коефіцієнти моделі за результатами буріння 
свердловини; 

− математичні вирази повинні бути прив’язані до деякої групи вибійних 
умов: глибина ≤ 5000 м, спосіб буріння роторний, використання даних 
геолого-технологічного наряду, чіткі межі застосування моделі; 

− фактори, що явно не відображаються моделлю повинні бути враховані 
як обмеження, або бути сталими; 

− ідентифікація моделі повинна здійснюватися за оперативними даними. 
Стан бурової колони в кожен момент часу t з певною вірогідністю і 

точністю, опираючись на постановку задачі контролю і розуміння природи 
процесу функціонування об’єкту, можна охарактеризувати набором таких 
величин: { })t(Q),t(Q),t(M),t(P),t(p),t(Vh(t),),t(n)t(Z 21М=  

де n(t) - швидкість обертання, h(t) - переміщення бурової колони, VМ(t) - 
механічна швидкість, р(t) - тиск бурового розчину на викиді насосів, Р(t) - 
осьове навантаження на долото, М(t) - момент або N(t) потужність, що 
витрачається на обертання бурової колони; Q2(t) - витрата бурового розчину на 
виході із свердловини і на вході Q1(t), які є параметрами стану колони. При 
переході від одного миттєвого стану до іншого значення n, Vм, P, M, Q1, Q2 
змінюються, тобто вони є функціями стану і часу t. 

Найважливішими впливами і параметрами контролю для запобігання 
аварій при процесі буріння є: 

− вхідні керуючі впливи Х(t) ={P(t), n(t), Q1(t)}, що вимірюються; 
− параметри бурової колони А= {k, dт, dц, l, αаз, θ, dд, }, для кожного 

інтервалу буріння свердловини задаються геолого-технологічним 
нарядом ГТН; 

− стан долота по озброєнню і опорі А={Вд}, є контрольованим збуренням; 
− фізико-механічні і абразивні властивості f порід, які є прогнозовані за 

ГТН (згідно стратиграфічного розрізу), але є неконтрольованими і не 
прогнозованими збуреннями. 
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Параметрами бурової колони в нас є: k – параметри КНБК, dт – діаметр 
бурильних труб, dц – діаметр центратора, l – довжина БК, αаз – азимут, θ - 
зенітний кут, dд – діаметр долота. 

Таким чином, характеристики стану об’єкта Zi (t) пов’язані з вхідними 
величинами Х(t) і параметрами бурильної колони А і властивостями гірських 
порід f залежністю: Zi(t) = Fi [x(t), A, f, t], i = 1,..,5. 

Вплив стану бурової колони на показники процесу буріння 
характеризуються значеннями його вихідних змінних Y(t): відношення моменту 
на роторі МР(t) до номінального моменту Мном(t), швидкість переміщення 
колони VМ(t), відношення тиску БР р(t) до номінального значення рном(t), 
відношення витрати БР на виході із свердловини Q2(t) до витрати БР Q1(t) на 
вході до неї.  

Кожна з вихідних величин визначається через параметри стану Z(t) своєю 
залежністю ]),([)( ttZHtY Ji = ,  j = 1,..,4 

Таким чином, пристрій керування процесом буріння визначатиме можливу 
аварію на основі вихідних змінних Y(t), порівнюючи їх зі значеннями 
діагностичних таблиць. Керування проводитиметься, спираючись на приведені 
вище вимірювані параметри X(t) та попередньо введені в комп’ютер параметри 
колони А та прогнозовані властивості гірських порід f. 

 
Література 

1. Буріння свердловин: Довідник: У 5 т. / М.А. Мислюк, І.Й. Рибчич, Р.С. 
Яремійчук. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2002. Т.1.:Загальні відомості. Бурові 
установки. Обладнання та інструмент. – 367 с. 
2. Винниченко В.М., Гончаров А.Е., Максименко Н.М. Предупреждение и 
ликвидация аварий и осложнений при бурении разведочных скважин. - М.: 
Недра, 1991. - 170 с. 
3. Семенцов Г.Н. Автоматизація процесу буріння свердловин: Навчальний 
посібник. Ч. 3 - Івано-Франківськ: Факел, 1998. - 191 с.  
4. Семенцов Г.Н. Математичне моделювання процесу буріння / Нафтова і 
газова промисловість, 1992. - № 2. - С. 25-27.  

 
 

Андрухів М.М., 
студентка Національного авіаційного університету, 

м. Київ, Україна 
 

ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ В 
УКРАЇНІ 

 
Нафтогазова промисловість України має багатовікову історію: перші 

історичні дані про видобуток нафти на території західної України з’явилися ще 
в XIV столітті. У 20-тих роках XIX століття розпочався промисловий видобуток 
нафти в районі м. Борислав на Прикарпатті. На той час це був найбільший 
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нафтовидобувний регіон у Європі. Вже на початку XX століття обсяг видобутку 
в цьому регіоні досяг 2 млн. тонн на рік 

У післявоєнний період нафтова і газова промисловість України інтенсивно 
розвивались внаслідок відкриття значних запасів вуглеводнів в регіоні 
Дніпровсько-Донецької западини, на Прикарпатті та в Причорноморсько-
Кримській нафтогазоносній області. У 1972 році було досягнуто максимального 
обсягу видобутку нафти та газоконденсату – 14,4 млн. тонн; а у 1975 році – 
найбільшого рівня видобутку газу – 68,7 млрд.куб.м. 

Нафтогазова промисловість України виникла на базі нафтового промислу 
України (видобуток і переробка нафтової ропи, асфальту, озокериту та інших 
бітумних мінералів), який існував від найдавніших часів аж до початку і 
зародження великої нафтово-озокеритної, а згодом і газової видобувної та 
переробної промисловості як у краї, так і в Європі починаючи з 1853 р.  

В Україні перші нафтопереробні заводи виникли на Прикарпатті — у 
Бориславі, Львові, Дрогобичі, Надвірній. 

Видобуток нафти, відповідно до офіційних джерел, почали в 1771 р. у 
Коломиї (нині Івано-Франківська область). Відомості про видобуток нафти в 
Бориславському районі (Львівська область) відносяться до 1792 р., коли в 
районі Нагуєвичів з колодязів добули 7 т нафти. 

У 1886 р. у Бориславі почали буріння перших свердловин ударним 
способом, застосування якого сприяло бурхливому зростанню видобутку 
нафти. У 1895 р. в Бориславі був відкритий високопродуктивний горизонт – 
бориславский пісковик. 

Завдяки відкриттю нових родовищ в 1972 р. видобуток нафти в Україні 
зріс до 14,5 млн. т. Пріоритетне значення мав розвиток газової галузі. У 1975 р. 
видобувалося вже 68,7 млрд. м3 газа. 

На території України відкрито 126 нафтових родовищ з промисловими 
запасами, які розташовані в трьох географо-геологічних регіонах на території 
10 адміністративних областей:  

1) Прикарпатський прогин, або західний регіон (Івано-Франківська, 
Львівська, Чернівецька області) – 40 родовищ. 

2) Дніпровсько-Донецька западина, або східний регіон (Чернігівська, 
Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області) – 76 родовищ. 

3) Причорноморсько-Кримський, або південний регіон (Одеська область і 
АР Крим) – 10 родовищ. 

Концепція розвитку нафтогазової промисловості 
 Розвиток газової промисловості України відбувається під впливом 

внутрішніх і зовнішніх чинників. До перших належить обмеженість власних 
ресурсів, до других — успадкована від колишнього Союзу залежність від 
монопольної поставки газу з Росії і Туркменистану. Базою для подальшого 
розвитку газової промисловості України є як власні ресурси природного газу, 
так і розвинута мережа магістральних газопроводів та підземних сховищ газу. 
Розташування України на основних шляхах транспортування природного газу 
від таких регіонів з найбільшими у світі запасами газу, як Росія (ресурси 53 
трлн кубомерів) і Близький Схід (ресурси 33 трлн кубометрів) до великих 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92
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споживачів цього газу — країн Центральної та Західної Європи — дуже вдале. 
Крім того, в Україні зосереджена значна кількість висококваліфікованих кадрів 
газової промисловості (науковців, проектантів тощо). Розвинена металургійна і 
машинобудівна база, яка виробляє значну частину машин і обладнання для цієї 
галузі,професійнопідготовлені кадри буровиків, будівельників та 
експлуатаційників. 

Перспективи видобутку нафти і газу в Україні 
Перспективи видобутку на суходолі становлять 161 тис. квадратних 

кілометрів, а на акваторіях Чорного і Азовського морів — відповідно 43,8 та 29 
тис. кв. кілометрів. В Україні виділяються такі райони, де концентруються 
основні запаси нафти і газу: Передкарпатський, Закарпатський та Львівський 
прогини, Складчасті Карпати (Західний регіон), Дніпровсько-Донецька 
западина (Східний регіон) і Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна 
провінція (Південний район). 

У цих регіонах виявлено 285 родовищ нафти і газу, з яких на 1992 рік 
видобуто 264 млн тонн нафти, 1570 млрд кубометрів газу і 51,5 млн тонн 
газового конденсату. Максимальний рівень річного видобутку нафти і 
конденсату (14,4 млн тонн) досягнутов 1972 p., а газу (68,3 млрд кубометрів) — 
в 1975 р. У наступні роки, незважаючи на збільшення розвіданих запасів, через 
роззосередження по площі виявлених покладів видобуток нафти і конденсату 
знизився майже втричі. 

Основний приріст запасів газу (85-90%), нафти і газового конденсату (60-
65%) забезпечує Дніпровсько-Донецька западина, перспективна площа якої 
77,5 кв. кілометрів. Формуються нові райони нафтовидобутку в Чернігівській, 
Полтавській та Харківській областях. Так, на Рудівсько-Мехедівській площі в 
інтервалі глибин 4200-5900 м виявлено вже п'ять газоконденсатних родовищ, 
розвідані запаси яких можуть досягти 100 млрд кубометрів. Ресурси 
Юльївсько-Безлюдівської площі на глибині 3500-4000 м оцінюються в 35-40 
млрд кубометрів. 

  Основні перспективи західного регіону України, нафтогазоносна 
територія якого досягає 63,3 тис. квадратних кілометрів, пов'язуються із 
Зовнішньою і Внутрішньою зонами Передкарпатського прогину, ї головним 
чином, з широкою територією основи Східно-Європейської платформи, 
перекритої насувом Карпат.  На півдні України на Керченському півострові 
виявлене Поворотне родовище газу, ресурси якого оцінюються в 8 млрд 
кубометрів газу. Проте основні перспективи південного регіону пов'язуються з 
освоєнням Чорного і Азовського морів, де є можливість збільшити видобуток 
газу в 2000 році до 5 млрд кубометрів, що повністюзабезпечить потреби в 
ньому народногогосподарства півдня України. На сьогодні в районі відкрито 
вже 10 газових родовищ на глибинах моря, які не перевищують 60 м. 
Підготовлено до буріння 28 об'єктів і виявлено кілька сотень локальних 
структур.  

На державні компанії в 2014 році припало 16 850 млн куб м або 85% 
видобутку. Рік став найскладнішим для "Нафтогазу України", який втратив 
контроль над "Чорноморнафтогазом".У розвиток кримської компанії 
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вкладалися значні кошти. Були закуплені дві самопіднімальні бурові установки, 
які почали роботи на Одеському та Безіменному родовищах. За рахунок 
введення в експлуатацію цих родовищ у 2013-2014 роках компанія збільшила 
видобуток на 40%. 

На момент захоплення, у березні 2014 року, "Чорноморнафтогаз" мав 
найбільший приріст видобутку, і в 2014 році обійшов за обсягами видобутку 
газу "Укрнафту". За неповний рік "Чорноморнафтогаз" кілька разів міняв 
керівництво. Зараз керівником компанії є Сергій Бейм, власник невеликої 
мережі АЗС в Криму без досвіду роботи у видобувній галузі.Компанія працює 
лише на кримського споживача і поки їй вдавалося уникнути серйозних 
проблем, пов'язаних із захопленням майна України. Проте "Нафтогаз" 
неодноразово заявляв про намір через суд повернути захоплене майно. 

Складним виявився рік і для "Укргазвидобування". У 2013 році компанію 
залишив голова правління Юрій Борисов, близький соратник опального 
бізнесмена Дмитра Фірташа, який сьогодні перебуває під домашнім арештом в 
Австрії.  

За останній рік видобуток впав на 110 тис тонн або більш ніж на 17% до 
533 тис тонн. Це найгірший результат за останні 15 років. Падіння видобутку в 
компанії пояснюють виснаженням основних газоконденсатних родовищ. 

Наслідком падіння видобутку рідких вуглеводнів стало різке зменшення 
виробництва нафтопродуктів на Шебелинському ГПЗ. 

Незважаючи на труднощі, 2014 року в "Укргазвидобування" були і хороші 
новини. Компанія відкрила два невеликих родовища. 

У Харківській області - Малокринківське газоконденсатне родовище. За 
результатами оцінок фахівців Українського інституту природних газів загальні 
запаси ресурсів родовища становить 500 млн куб м газу. У цій же області було 
відкрите Ольшичне родовище із запасами 500 млн куб м. Крім того, було 
пробурено 45 нових свердловин, з них три - високодебітні. 

Висновок 
2014 рік став справжнім випробуванням для української нафтогазової 

галузі. Відбулося кілька значущих подій, які докорінно змінили ринок, 
передусім газовий. 

В цілому видобуток у 2014 році становив 19,8 млрд куб м, що на 460 млн 
куб м або 2,4% більше, ніж у 2013 році - без урахування "Чорноморнафтогазу". 

У 2014 році вдалі проекти реалізовані в рамках спільної діяльності. На 
Гніденцівському родовищі разом з компанією "Галс-К" завершене буріння семи 
свердловин. Дві з них мали початковий дебит 40 тонн на добу, решта 10-20 
тонн. 

Хоча родовище експлуатується більше 50 років, видобуток нафти не 
знижується. Ще чотири свердловини заплановано пробурити у 2015 році. Однак 
це, мабуть, один з небагатьох вдалих проектів, у яких бере участь "Укрнафта". 
В цілому, обсяги буріння "Укрнафти" незначні. Звідси і невтішні результати у 
видобутку. 

За 24 роки незалежної держави видобуто понад 430 млрд. куб. м газу, 
близько 90 млн. тонн нафти та газового конденсату, пробурено 4,3 млн.м 
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пошуково-розвідувальних свердловин та 5,4 млн. м експлуатаційних 
свердловин, збудовано 8400 км магістральних газопроводів, протранспортовано 
2,67 трлн. куб. м природного газу та 1,2 млрд. тонн нафти. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВТРАТИ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ЗАКОЛОННОГО 

ПРОСТОРУ СВЕРДЛОВИНИ 
 
В останній період часу в зв’язку з складною ситуацією в нафтогазовій 

промисловості, складністю гірничо-геологічних умов проводки свердловин, 
значною виснаженістю більшості нафтогазових родовищ виникає зменшення 
об’ємів геолого-розвідувальних робіт і об’ємів експлуатаційного буріння 
свердловин в районах нафтогазовидобутку. 

Підтримання рівня видобутку  вуглеводнів здійснюється за рахунок 
введеня в експлуатацію свердловин з старого фонду і забезпечення якісної 
роботи свердловин діючого фонду шляхом проведення капітального ремонту. 

Основний об’єм робіт при капітальному ремонті свердловин  припадає на 
ремонтно-ізоляційні роботи (РІР), пов’язані з  вторинним цементуванням і 
водоізоляційними операціями. 

Неякісне цементування свердловин  являється головною причиною 
нафтогазоводоправлень, грифоноутворень  і відкритих фонтанів, які приносять 
великі фінансові втрати. 

Неякісне цементування свердловин призводить до міжпластових перетоків, 
що сприяє обводненню продуктивних горизонтів, а також може призводити до 
не вірної оцінки нафтогазових  запасів в продуктивних пластах. Від успішності 
проведення робіт по розмежуванню пластів залежить тривалість обезводненої 
експлуатації об’єктів і зменшення затрат на ремонт свердловин. 

Якість кріплення обсадних колон залежить від багатьох факторів: [1]. 
- проникності пластового флюїду в цементний розчин внаслідок 

зменшення гідростатичного тиску на пласт. 
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- виникнення каналів між колоною і цементним кільцем при пониженні 
тиску в цій колоні в процесі очікування затвердіння цементу (ОЗЦ). 

- зміна макроструктури і мікроструктури  цементного каменю при його 
твердінні  при контакті з глинистою кіркою. 

- виникнення каналу між обсадними трубами і цементним кільцем в 
результаті деформації обсадної колони і інших технологічних операціях. 

- виникнення міжколонного тиску (МКТ) залежить від герметичності 
заколонного простору свердловини особливо газових. 

Враховуючи дослідження і практичний досвід, основними принципами 
негерметичності заколонного простору свердловини являється:[2]. 

1. Неповне заміщення цементним, бурового розчину в кавернозній частині 
ствола свердловини. 

2. Ексцентричне розміщення експлуатаційної колони. 
3. Рихла глиниста кірка на стінках свердловини. 
4. Неякісне  щеплення цементного каменю з обсадною колоною і гірською 

породою. 
5. Відмінна порційна густина цементного розчину при закачуванні в 

свердловину. 
6. Порушення суцільності цементного кільця в процесі технологічних 

операцій в свердловині. 
7. Виникнення каналів в цементному камені і в глинистій кірці за рахунок 

процесів, що проходять при структуроутворенні і його твердінні. 
8. Пониження гідростатичного тиску і притік газу або рідини із високо- 

напірних пластів в зацементований заколонний простір. 
9. Корозійне  руйнування цементного каменю. 
10. Природне старіння цементного каменю. 

У зв’язку з цим при  спорудженні свердловини велику увагу приділяють 
питанням надійного ізоляційного комплексу в системі « стінка свердловини – 
цементне кільце – обсадна колона». Для підвищення герметичності заколонного 
простору свердловини і ліквідації  міжколонного тиску в сучасний час 
застосовуються різноманітні тампонажні матеріали, які мають відповідати 
поставленим вимогам[3]. 

Деякі загальні вимоги до тампонажних матеріалів і технології 
розмежування пластів: [1]. 

1. Розмежувальне середовище повинне бути герметичне при будь-яких 
перепадах тиску між пластами. 

2. Розмежувальне середовище повинне бути довговічним і не повинне 
руйнуватись під дією пластових флюїдів і бактерій, газів, а також при 
різних перепадах температур, які виникають  в період буріння або 
експлуатації свердловини. 

3. Постійно повинно існувати щільний контакт розмежувального 
середовища з поверхнею обсадної колони і гірською породою, при цьому  
герметичність цього контакту не повинна руйнуватися при можливих 
деформаціях обсадних труб. 
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4. Герметичність свердловини повинна витримувати різноманітні ударні 
навантаження, які виникають при прострілювально-вибухових, 
ремонтних і інших операціях , що проводяться в середині обсадної 
колони. 

На основі аналізу літературної і промислової інформації  представлені 
основні причини неякісного кріплення свердловин і їх характеристика 
приводяться в таблиці 1 [2]. 

 
Таблиця 1. 

Основні причини неякісного кріплення свердловин і їх характеристика 
№ 
п/п 

Причини неякісного кріплення 
свердловин Ознаки неякісного кріплення 

1 
Пониження тиску в обсадній колоні при 
проведенні ОЗЦ – очікування затвердіння 
цементу 

Утворення каналів між обсадною 
колоною і цементним кільцем. 

2 Зменшення тиску на пласті Попадання пластового флюїду в 
цементний розчин 

3 
Низький рівень видалення глинистої кірки з 
міжколонного простору 

Утворення каналів між обсадною 
колоною і цементним кільцем і 
гірською породою. 

4 
Процес формування цементного каменю в 
безпосередньому контакті з глинистою 
кіркою 

Зміна макроструктури і 
мікроструктури незатверділого 
цементного каменю.  

5 
Деформація обсадної колони при опресовані і 
інших технологічних операціях. 

Виникнення тріщин каналів між 
обсадними трубами і цементним 
кільцем. 

6 Деформація обсадної колони і цементного 
каменю в процесі механічного буріння. 

Появлення тріщин в цементному 
камені або його руйнування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО 

ПОВІТРЯ НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІЇ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ 
 

В ході моніторингу обладнання бурової установки, виявлено, що значний 
негативний вплив на атмосферне повітря здійснює низьконапірна частина 
насосно-циркуляційної системи бурової установки (НЦС БУ) та інші об’єкти 
БУ, де циркулює буровий розчин (БР), які недостатньо досліджені. Основними 
чинниками впливу НЦС на навколишнє середовище є: складники бурового 
розчину (хімічні речовини різних класів небезпеки); промивальна суміш; 
фізичні характеристики БР; насиченість БР небезпечними речовинами 
пробурюваних порід; площа поверхні випаровування БР; тривалість 
випаровування; температура БР, який виходить із свердловини; кліматичні 
умови; стан рідини. 

Запропоновано структурну схему експериментальних досліджень факторів, 
що впливають на інтенсивність забруднення території БУ випарами БР (рис. 1), 
яка включає перелік основних параметрів, що необхідно експериментально 
визначити та вивчити. В схемі наведено перелік необхідних приладів для 
проведення експериментальних досліджень.  

Дослідження проводилися на діючих БУ: IDECO –525 (виробництва Італії) 
Летнянська та Дубаневицька площі; БУ-75БрЕ (виробництва Росії) Летнянська 
площа; IRI-160 (виробництва США) Макунівська площа; БУ-75БрЕ 
(виробництва Росії) Малогорожанська площа Стрийського ВБР, БУ 
«Укрбургазу». В ході промислових досліджень були опрацьовані наступні 
матеріали: 

- приписи Державної екологічної інспекції у Львівській області, де 
наголошено про недопустимість понаднормативних викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, також необхідність вести первинний облік 
стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря та використання 
екологічних хімреагентів на бурових тощо; 

- акти перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства, 
якими охороняються та контролюються земельні ресурси, надра, атмосферне 
повітря, водні ресурси, а також ведеться нагляд за поводженням з відходами; 
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Рисунок 1. Структурна схема для експериментальних досліджень 

факторів, що впливають на інтенсивність забруднення  
території БУ випарами БР 

 
- ОВНС при будівництві розвідувальної свердловини, де серед впливів на 

повітряне середовище виділяються пилевикиди при приготуванні БР, продукти 
випаровування з ємностей для зберігання дизельного палива та продукти 
вільного випаровування з амбарів-накопичувачів;  

- документація на буріння нафтогазових свердловин (наряди на 
будівництво свердловин, геолого-технічні наряди (ГТН), добові циклограми; 

 - схеми розташування бурового обладнання. 
Під час експериментальних досліджень в промислових умовах 

визначалися: геометричні параметри та режими роботи обладнання з якого 
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відбувається випаровування БР (табл. 1); наявність шкідливих речовин в 
атмосфері біля об’єктів НЦС БУ та в місцях, де є випаровування розчину в 
процесі виконання різноманітних технологічних операцій; температура на 
поверхнях випаровування БР у важкодоступних місцях або в місцях, де 
забороняється присутність персоналу в процесі виконання технологічних 
операцій та на поверхнях, де проходять швидкоплинні процеси. 

Проведення досліджень стану атмосферного повітря навколо БУ 
здійснювалося за допомогою газоаналізатора «Дозор-С-М». Це дало змогу 
виявити вміст шкідливих речовин в атмосфері біля об’єктів НЦС БУ та в 
місцях, де є випаровування розчину в процесі виконання різноманітних 
технологічних операцій. Визначення наявності шкідливих речовин в атмосфері 
на прилеглій території БУ.  У випарах бурових розчинів зафіксовано наявність 
вуглеводнів, хлору, аміаку, сірководню, діоксиду азоту тощо. 

 
Таблиця 1. 

Геометричні параметри обладнання та поверхонь випаровування 
№ 
п/п 

Назва обладнання та 
поверхонь 

Величина 
параметрів 

Площа по-
верхні випаро-

вування, м2 
Примітка 

1 Вібросито двоярусне, 
2 шт 1,16м х1,52м 7,04 IDECO-525 

2 Вібросито 1,08м х 2,41м 2,603 БУ-75 БрЕ 
3 Вібросито 1,11м х 2,41м 2,68 IRI - 160 
4 Жолобна система 22,0м х 0,5м 11 IDECO-525 
5 Жолобна система 12,3м х 0,6м 7,38 БУ-75 БрЕ 
6 Жолобна система 12,9м х 0,42м 5,42 IRI - 160 
7 Резервуари 2,25м х 11м 24,75 IDECO-525 
8 Резервуари 2,2м х 10м 22 БУ-75 БрЕ 
9 Резервуари 2м х 12м 24 IRI - 160 
10 Амбар 10м х 30м 600 IDECO –525 
11 Резервуар з 

хімреагентами 10м3  БУ-75БрЕ 
12 Бурильні труби 0,127 ∅,м х 9м   
13 Бурильна колона 2340м 936 IRI-160 
14 Бурильна колона 1950м 780 IDECO –525 
15 Бурильна колона 1200м 480 БУ-75БрЕ 
16 Бурильна колона 1725м 690 БУ-75БрЕ 
17 Бурильна колона 1620м 648 IDECO –525 

 
Для визначення температури на поверхнях випаровування БР, де 

проходять швидкоплинні процеси, у важкодоступних місцях або в місцях, де 
забороняється присутність персоналу в процесі виконання технологічних 
операцій використовувався цифровий пірометр Extech VIR50 (США) табл.2. 

Проведені заміри дають можливість виявити зони найбільш активного 
випаровування БР. При надходженні із свердловини БР з температурою 25°С на 
вібросито і виході з вібросита охолодженого до 21,9 – 22,7°С можна зробити 
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висновок, що це зниження відбувається за рахунок інтенсивного випаровування 
БР з самого вібросита. 

 
Таблиця 2. 

 Заміри температури та вологості пірометром Extech VIR50 
№п/п Ділянка НЦС Температура 

БР, ° 
Вологість,% 

1 До вібросита 25 46 
2 Після вібросита 26,7 44 
3 Через 2 м після вібросита 24,5 46,4 
4 Через 15м після вібросита 26,9 56,1 
5 У резервуарі 26,3 62,3 

 
На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

забруднення атмосферного повітря території бурової установки встановлено: 
1. Джерела забруднення атмосферного повітря, які не включені в перелік 

контрольованих: відкриті частини обладнання по якому циркулює буровий 
розчин. 

2. Площі поверхні випаровування, м2: вібросита - 7, жолобів -10 і більше, 
резервуари з буровим розчином – 25, шламовий амбар – 600, бурильна колона – 
648 і більше. 

3. Прямий вплив на інтенсивність розповсюдження шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі від природно-кліматичних факторів. 

4. Найвищі концентрації випарів метану відзначені біля блоку грубої 
очистки бурового розчину та жалобної системи; 

5. Температура бурового розчину після блоку грубої очистки різко 
знижується – це підтверджує інтенсивне випаровування бурового розчину на 
віброситі. 
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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГАЗОВИДОБУТКУ В УКРАЇНІ 
 

Газова проблема в Україні на сьогодні є однією із найбільш актуальною, і 
поряд з тим, викликає глибоку занепокоєність  байдужість влади та в цілому 
суспільства, і навіть наукової спільноти,  до теми що стосується розвитку 
національного газовидобутку. 

Україна посідає одне із провідних місць серед країн світу за відносною 
роллю нафтогазоперспективних територій, які складають 488,7 із 603,7 тис кв. 
км (81%) [1]. Якщо взяти до уваги нові погляди на нафтогазоносність 
кристалічного фундаменту то ця цифра збільшиться до 90 %.  

В питаннях нафтогазовидобутку наша країна була у свій час однією із 
самих розвинутих, і тому виникає назріле питання, чому країна із такими 
великими перспективами та фактичними досягненням, сьогодні не в змозі 
забезпечити себе власним газом та нафтою. 

У 1995 році була прийнята науково обґрунтована Національна програма 
“Нафта і газ України до 2010 року” [2], яка передбачала  щорічний середній 
приріст запасів природного газу на 36  млрд. куб. м, і довести його за 15 років 
до 550,0 млрд куб. м, а щорічний видобуток довести у 2010 році до 35 млрд. 
куб. м. Передбачалось вводити в експлуатацію щорічно до 400 газових 
свердловин, а за весь період - 2,5 тис. Обсяги розвідувального буріння 
планувалось довести до 600 тис. м. на рік.  

Проте, під тиском зовнішніх та внутрішніх сил, зацікавлених в імпорті 
енергоносіїв, програма по всіх напрямках всіляко гальмувалась урядовими 
структурами.  Виконання програми не контролювалось, результати не 
аналізувались і не обговорювались, висновки та рекомендації фахівців не 
приймались до уваги, винуватці не притягувались до відповідальності, а 
навпаки такі їх діяння всіляко стимулювались владою на всіх рівнях. 

Справа дійшла до того, що після 6 років невиконання Програми Урядом у 
2001 році було прийняте безпідставне рішення по її корегуванню в сторону 
значного зменшення рівня показників: по приросту запасів - майже на 40 % (з  
550 до 350 млрд. куб. м), а по річному видобутку – на 30 % (з 35 до 24.5 млрд. 
куб. м) [3]. 

В цілому, навіть скорегована програма була виконана по приросту запасів 
на 70 %, а по збільшенню річного видобутку - всього  на 14 %. Це підтверджує 
те, що головна причина невиконання програми криється не у виснаженні 
ресурсної бази, і вона є ще  достатньою для забезпечення суттєвого 
нарощування видобутку. 

На початку 2009 року на засіданні Президії НАН України було обговорено 
питання «Про науково обґрунтовані шляхи нарощування запасів вуглеводнів в 
Україні» [4]. Було відзначено, що всього з українських надр вилучено 360 млн. 
т нафти і 1.8 трлн. куб. м газу, що становить приблизно четверть початкових 
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ресурсів. Ці цифри переконливо свідчать про те, що Україна має достатній 
ресурсний потенціал, щоб забезпечити її повну енергонезалежність протягом не 
менше як 100 років.  

Було також відзначено, що при сучасних цінах на нафту і газ експлуатація 
численних малих родовищ, які в минулому за наявності великих і середніх, 
вважались нерентабельними, дозволить суттєво збільшити видобуток. 

Наприкінці 2009 року за ініціативи Спілки буровиків України відбулась 
Всеукраїнська науково-практична конференція  «Збільшення обсягів буріння 
нафтогазових свердловин – шлях до енергонезалежності України» [5] за участю 
провідних фахівців нафтогазової геології, буріння та видобутку, які визначили , 
що Україна має достатній потенціал, який при розумних підходах в змозі 
найближчим часом забезпечити її повну енергонезалежність. Розповсюдження 
інформації про вичерпність цього потенціалу та неспроможність України 
вирішити цю проблему самостійно є цілеспрямована дезінформація з боку сил, 
зацікавлених в імпорті енергоносіїв.  Уряд України під тиском цих сил всіляко 
гальмує процес розвитку національного газовидобутку видобутку. 

На конференції були також розглянуті результати досліджень процесів 
відновлення покладів нафти та газу [6]. Науково доведене і практично 
підтверджене явище зростання запасів вуглеводневих покладів на стадії 
високого ступеню виробленості. За попередніми оцінками щорічний приріст 
запасів від цього може скласти від 3 до 5 млрд. куб. м.  

Незважаючи на тиск з боку наукової громадськості, Уряд не здійснив 
жодного кроку в напрямку розвитку нафтогазової галузі, навіть на тих 
напрямах, які не потребували значних коштів.  

На початку 2011 року відбулись Парламентські слухання «Про стан та 
перспективи видобутку вуглеводнів в Україні» [7], на яких академік Лукін 
О.Ю. відкрито заявив, що всупереч дуже поширеним в різних колах уявленням, 
спад видобутку газу обумовлений не міфічним виснаженням надр, а занепадом 
відповідної галузі та обвальним зменшенням обсягів буріння і сейсморозвідки.  
Директор Інститути геології НАН України, академік Гожик П.Ф. також заявив, 
що у нас є великий резерв малих родовищ.  Навіть Росія, при її гігантських 
запасах, приступила до його активного освоєння. Вони можуть бути освоєні на 
місцевому рівні і це має велике значення в нарощені видобутку газу.  

На засіданні Експертної ради з газових питань 23.04.2013 року були 
озвучені такі данні: розвідані запаси газу із традиційних джерел складають 1.1 
трлн. куб. м, а потенційні ресурси 5.4 трлн. куб. м [8].  

На підставі наведених експертами даних можна зробити висновки, що 
навіть при зростанні видобутку газу до 40 млрд. куб. м. на рік, тільки 
розвіданих запасів вистачить на 25 років, а ресурсних на 100 років. Тому в 
Україні на сьогодні є достатня ресурсна база для забезпечення України газом 
власного видобутку із традиційних джерел. 

На засіданні Президії НАН України, яке відбулось  2 липня 2014 року, 
була заслухана і обговорена доповідь академіка О.Ю. Лукіна про забезпечення 
України власним природним газом. Зокрема він зазначив: «… Україна, яка 
свого часу була серед піонерів і світових лідерів у сфері індустрії  природного 
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газу (в т.ч. з газовидобування і газотранспорту), нині опинилась осторонь 
цього, що зумовлено не міфічним виснаженням українських надр, а обвальним 
падінням обсягів глибокого буріння і сейсморозвідки та порочною 
економічною політикою. При чому, все це супроводжувалося агресивною 
дезінформацією «про виснаженість надр» [9].  

Стосовно сланцевого газу, у доповіді Лукіна О.Ю.,  було відзначене 
наступне: «…На жаль, галас з приводу сланцевого газу не має нічого спільного 
з реальними оцінками перспектив освоєння його ресурсів в Україні. Ставити 
питання про пріоритетність цього напряму, маючи у розпорядженні значні 
ресурси вільного (традиційного) газу, неправомірно. Ні Юзівська, ні Олеська 
площі, які жодних підстав (не пробуривши жодної оцінюючої свердловини) 
іменують родовищами, з різних геологічних, економічних і соціально-
політичних причин, не можна розглядати як першочергові об’єкти для розвідки 
й видобування нетрадиційного газу. Для України абсолютно не підходить 
північноамериканський досвід екстенсивної розробки. Ми маємо йти своїм 
шляхом, і тут доцільно повернутися до старих, запропонованих задовго до 
горезвісного сланцевого буму, рекомендацій… Це комбінована розробка 
вільного і сланцевого газу, яка дозволяє значно зменшити обсяги 
горизонтального буріння і масового крекінгу. Загалом прогнозні ресурси 
нетрадиційного газу в надрах України дуже великі (мінімальна оцінка – близько 
20 трлн м. куб., тим більше йдеться про ресурси, які відновлюються метаном з 
різних джерел). Однак ще раз підкреслимо, що це не першочерговий напрям… 
Спроби освоєння ще не відкритих Юзівського і Олеського родовищ остаточно 
зруйнують, і так розбалансований, геологорозвідувальний процес…».    
       Важливу роль у зростанні газовидобутку надається метану вугільних 
родовищ. Розвідані запаси цього газу складають 314 млрд. куб. м, прогнозні 
видобувні ресурси – 3 трлн. куб. м, а по деяким оцінкам – 12 трлн. Із виступу 
академіка Гожика П.Ф. на Парламентських слуханнях: «… Потрібно 
зосередитись на шахтному метані. Є хороші наробки. Колектив шахти Засядько  
за це отримав державну премію».  

Розроблені та впроваджені сучасні технології промислового використання 
шахтного метану на шахтах ім Засядько та ШУ “Покровське” ПрАТ 
“Донецьксталь”. 

 Щорічний видобуток на цих підприємствах складає всього 0,2 млрд. куб. 
м, і це при тому, що кожного року тільки під час видобутку вугілля виділяється 
більше 1.2 млрд. куб. м метану, який забруднює атмосферу, загострюючи 
проблему глобального потепління і це абсолютно не турбує екологів, увага 
яких сьогодні зосереджена на ще не існуючому  видобутку сланцевого газу.  

Спілка буровиків України, яка об’єднує провідних науковців та фахівців 
нафтогазової галузі та видобутку, послідовно та наполегливо здійснює заходи 
по приверненню уваги влади, наукової спільноти та громадськості до проблем 
нафтогазової галузі, яка є на сьогодні базовою в становленні 
енергонезалежності, економічному і соціальному зростанню та 
обороноздатності країни  
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Незважаючи на значну чисельність різнобічних заходів, здійснених за 
ініціативою Спілки, із залученням широкого кола представників влади різних 
рівнів, експертно-аналітичних центрів, громадськості та ЗМІ, зрушити з місця 
українське суспільство в напрямку підтримки стрімкого нарощування 
національного газовидобутку не вдалося. І це при тому, що за весь  цей час 
жодного разу ніхто не заперечив, і навіть не піддав сумніву в об’єктивності, 
наданих фахівцями Спілки висновків та   доводів  по суті піднятих питань, і не 
була спростована гостра критика та викриття безпосередніх винуватців у 
бездіяльності або злочинній діяльності [10]. 

Нинішня влада у своїй байдужості до цього головного питання країни 
навіть перевершила попередню. Необхідно віддати належне владі Януковича, 
яка не зважаючи на свою злочинну суть, все таки наважувалась здійснювати 
якісь позитивні кроки, а також вступати у дискусію та відповідала на запити. З 
Урядом Арсена Яценюка та Адміністрацією Петра Порошенка поки що ніяких 
спілкувань, жодної відповіді на запити, які стосуються  сприяння розвитку 
національного газовидобутку в таких важких для країни умовах.  

Викликає глибоке занепокоєння те, що на посади перших керівників 
Держегеонадра України призначаються особи, які до геологорозвідки не мають 
ніякого відношення, крім того, що їхній економічний та юридичний досвід, 
дозволяє запропонувати нові, більш витончені, корупційні схеми, пов’язані із 
розподілом та привласненням газових родовищ і свердловин.  

За час свого правління новий Уряд жодного разу не розглянув питання 
нарощування  національного газовидобутку, незважаючи на те, що газова 
проблема є першочерговою. 

В кінці березня 2014 року за ініціативи Спілки буровиків України 
відбулась науково-практична конференція  із надзвичайно важливого питання 
відновлення бездіючого фонду нафтогазових свердловин та покладів.  Тільки на 
балансі НАК «Нафтогаз України» нараховується біля 2.3 тис газових 
свердловин експлуатаційного фонду, які не використовуються по різним 
технічним, технологічним та суто формальним причинам. 

Особливих проблем в усуненні причин технічного та технологічного 
характеру практично не існує. Сучасні технології, якими досконально 
володіють вітчизняні сервісні підприємства, дозволяють ефективно усувати 
різні ускладнення у свердловинах, виявляти та відкривати пропущені 
продуктивні горизонти і здійснювати інтенсифікацію видобутку на виснажених 
покладах. Тільки за рахунок цього з’являється можливість   збільшувати 
щорічний видобуток газу на 5 млрд. куб. м. Це надзвичайно великий резерв і 
викликає подив те, що він не використовується. 

А справа в тому, що є надзвичайно потужні перешкоди формального, 
навмисного і навіть злочинного характеру. Вони проявляються у вигляді 
бюрократичної тяганини при проходженні дозвільних процедур, зміни прав 
власності, незаконного привласнення, непрозорості, незацікавленості у 
нарощуванні видобутку на користь держави, різного роду маніпуляціях, 
спекуляціях і навіть злочинних дій. І все це допускалося в минулому та 
продовжується в тому ж стилі нині за потурання влади, громадськості та ЗМІ, 
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не зважаючи навіть на надважку ситуацію, що склалась в Україні.  І потрібно 
тільки одне – бажання та політична воля влади і суспільства у вирішенні цих 
проблем.  

На превеликий жаль, очікувати такі бажання та волю у більшості 
представників влади мабуть не реально, тому що вони є власниками або 
співвласниками безпосередньо газових свердловин, цілих родовищ, 
перспективних ділянок, газотранспортних систем, нафтогазових підприємств та 
інших структур. Є велика зацікавленість у зменшенні національного видобутку 
і збільшенні ціни на газ, що дозволяє отримувати їм надприбутки. Тому у 
вирішенні газової проблеми на першому місці перебуває питання прозорості в 
цій сфері діяльності. 

Уряд України 2009 року прийняв постанову № 1098 від 30 вересня якою 
проголосив намір української сторони приєднатися до міжнародної Ініціативи 
забезпечення прозорості видобувних галузей [11]. Ця тематика стала 
актуальною на переговорах між Україною, з одного боку, та Єврокомісією і 
групи міжнародних фінансових інститутів щодо проблематики реформування 
газового сектору. У меморандумі між урядом України і МВФ, є пункт про 
реалізацію цієї ініціативи.  

Таким чином дана ініціатива повинна була отримати свій розвиток. Вона 
розглядається, з поміж іншого, і як антикорупційна ініціатива.  

Тому важливим аспектом є те, щоб на цій позиції були прийняті рішення, 
які стосуються проведення інвентаризації, ре-паспортизації і ілюстрації 
власності того, що ми маємо у нафтогазовій галузі із залученням до цієї справи 
широкого кола фахової громадськості.  

Суспільство повинно володіти чіткою інформацією про кількість та стан 
газових свердловин, їх власність, обсяги видобутку газу із них,  ціну його 
реалізації, споживачів та сплачені податки, а також яка частина надходжень 
використовується на розвиток галузі. Це є перший, вкрай необхідний крок в 
напрямку неухильного розвитку національного газовидобутку. 

В останній час все більше аналітиків відкрито висловлюють свою думку 
про те, що основною метою нинішньої влади  є не виведення країни із глибокої 
кризи, а передпродажна підготовка надр України для західних кредиторів [12].    

Висновки: 
1. Україна володіє достатніми природними ресурсами, який при розумних 

підходах його використання в змозі повністю забезпечити країну природним 
газом власного видобутку.  

2.  Влада, під тиском сил, зацікавлених в імпорті ресурсів,  не сприяє, а 
навпаки всіляко гальмує процеси позитивного розвитку нафтогазової сфери. 

3. Суспільство, зокрема і наукова спільнота, в наслідок непрозорості в 
діяльності видобувних галузей, не володіє об’єктивною інформацією їх стану та 
перспективами розвитку, і тому не в змозі суттєво впливати на визначення 
оптимальних напрямків розвитку нафтогазової галузі.  

4. Першочерговим заходами в оптимізації газової галузі повинні стати її 
інвентаризація, ре-паспортизація та ілюстрація експлуатаційного фонду 
свердловин та покладів.   



 Секція 2. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ  

 61 

5. Серед оптимальних шляхів вирішення проблеми пропонуються  заходи 
по відновленню без діючого фонду, інтенсифікації виснажених покладів за 
рахунок сучасних технологій, розвиток робіт на традиційних напрямках. 

6. Із нетрадиційних напрямків найбільш оптимальним в сучасних умовах є 
освоєння та поширення видобутку метану вугільних родовищ. 

7. Видобуток сланцевий газу та інших подібних видів вуглеводнів в 
сучасних умовах для України є економічно недоцільним. Поряд із тим є великі 
перспективи їх  використання в далекому майбутньому, і тому необхідно 
підтримувати наукові дослідження в цьому напрямку, але  тільки за рахунок 
недержавних інвесторів.  

8. Для реалізації цих напрямків необхідно мобілізувати наявний в країні 
науковий, технічний, фінансовий і адміністративний ресурс, удосконалити 
законодавство з надрокористування.  

9. Все це можливо тільки за  умови суттєвого усунення впливу політичного 
фактору, як головної причин всіх газових та інших енергетичних проблем.  
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ДЕШИФРУВАННЯ АЕРОФОТОЗНІМКІВ 

 
У світі аерофотозйомка має важливе значення. Отримані під час 

аерофотозйомки знімки особливо застосовуються в картографії, визначенні 
кордонів землеволодінь, структурній геології, археології, вивченні довкілля, 
виробництві кінофільмів і рекламних роликів та інших. Зрозуміло, яких 
величезних витрат і часу вимагає суцільне вивчення наземної зйомки значних 
територій. Так як цей підхід мало реальний при комплексному вивченні 
території, адже для одночасного вивчення і рослинного покриву, і грунтів, і 
геологічної будови, та господарської діяльності людини потрібно одночасно 
відправляти на польові роботи фахівців багатьох професій. Наголосимо також 
на те, що в проведенні польових обстежень дуже важко  домогтися 
синхронізації, одночасності спостережень в усіх галузях території.   Єдиним  
збором інформації - в польових умовах, в безпосередньому контакті з 
місцевістю,  з її об'єктами, бути не може. Тому обов'язково ми доповнюємо свої 
дослідження іншими, неконтактними методами збору інформації, що дозволяє 
охопити відразу значні площі. 

Це завдання дозволяє вирішити аерофотозйомка. Перші аерофотозйомки 
проводилися ще з повітряних куль біля підніжжя розвитку фотографії у 
середині ХІХ століття, а в 20-30-ті роки ХХ століття фотозйомка місцевості з 
літаків почала застосовуватися для створення топографічних, геологічних карт, 
для геологорозвідувальних робіт. 

Аерофотозйомка – один із видів топографічної зйомки, який грунтується 
на фотографуванні місцевості зверху: з бортів тихохідних літаків, гелікоптерів, 
штучних супутників Землі. На даний час вона є основним методом створення 
сучасних топографічних планів і карт великого масштабу, особливо у великих 
важкодоступновіддалених територіях, і навіть при комплексних і галузевих 
дослідженнях (геологічних, ґрунтових, землевпорядних, інженерних та інших.) 

Важлива перевага аерофотозйомки – об'єктивність й інформативність 
фотознімків, за допомогою яких створюється карта у камеральних умовах. Вона 
містить у собі власне фотографування, планову і висотну підготовку знімків, 
дешифрування знімків і роботи з обробки знімків –фотограмметричні роботи. 

Різні типи фотоплівок дають змогу одержувати різні типи знімків. Чорно-
білі АФЗ відбивають об'єкти із змінною тональністю сірого кольору; на 
кольорових знімках місцевість змальовується в кольорах, близьких до 
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природних; на спектрозональних знімках деякі об'єкти, наприклад рослинні 
угрупування, зображуються в контрастних кольорах, що полегшує їх 
дешифрування. 

Існує також  аерофотогеологічне картування, метою якого є складання 
геологічних карт за допомогою дистанційних методів (аерофото- та 
космофотознімків) при обмеженому об’ємі наземних спостережень, які 
проводять для встановлення геологічної природи віддешифрованих об’єктів та 
геофізичних аномалій. У такі контрольні спостереження можуть входити 
геологічні маршрути, геоморфологічні, гідрогеологічні та інженерно-геологічні 
спостереження. 

Дешифрування – це процес вилучення різноманітних інформаційних даних 
із фотозображень земної поверхні.  У ньому здійснюється виявлення, 
розпізнавання об'єктів, визначення їх географічної сутності, встановлення їх 
якісних і кількісних характеристик закріплення результатів вивчення на знімку 
чи карті умовними знаками. Дешифрування неменш важливе, ніж сама 
аерофотозйомка, оскільки є основним етапом створення й відновлення 
топографічних карт. Його якість залежить від оптичних і геометричних 
властивостей АФЗ, застосовуваних приладів, і навіть рівня знань й 
європейського досвіду дешифрувальника. 

Залежно від поставлених завдань розрізняють загальногеографічне 
(топографічне і ландшафтне) і спеціальне (геологічне, грунтове, лісове, 
військове та інше.)дешифрування. 

Топографічне дешифрування АФЗ здійснюється з метою виявлення й 
отримання характеристик тих об'єктів, які зображені на топографічній карті. Це 
може здійснюватись польовими, камеральними і комбінованими  методами. 
При польовому дешифруванні об'єкти розпізнаються безпосередньо на 
місцевості шляхом співставлення АФЗ з наявністю; при камеральному – 
вивчають знімки в лабораторних умовах; при комбінованому – як на місцевості, 
так і по створеним еталонам дешифрування ділянок характерних ландшафтів. 

Дешифрування АФЗ здійснюється візуально чи за допомогою 
стереофотограмметричних приладів: стереоскопа, стереометра, 
стереопроектора. В усіх випадках дешифрування має спиратися на знання 
основних географічних закономірностей і особливостей досліджуваної 
місцевості, і навіть на вивчення дешифрувальних ознак об'єктів. Їх ділять на 
прямі й опосередковані. Дешифровочними ознаками вважають характерні 
властивості об'єктів,за якими ці об'єкти може бути виявлено і розпізнано. 

Властивості об'єктів, відображені на АФЗ, називають прямими ознаками: 
розміри, форма, тінь, колір зображення об'єкту, і навіть структура 
фотозображення. При дешифруванні природних, економічних пріоритетів і 
інших об'єктів широко застосовують непрямі ознаки, які засновані на  
взаємозалежностях об'єктів місцевості. 

За великомасштабних геологознімальних робіт здійснюють геологічне, 
геоморфологічне, а інколи  й гідрогеологічне та інженерно-геологічне  
попереднє дешифрування. 
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На стадії підготовчих робіт дешифрування включає: загальний огляд 
матеріалів аерофотознімання, докладне дешифрування АФЗ з виокремленням 
усіх можливих об’єктів картування та їхнє узгодження з навколишньою 
ситуацією шляхом зіставлення окремих АФЗ з фотопланом, вимірювальне 
дешифрування на стереограмметричних приладах, перенесення результатів на 
топооснову та їхнє узагальнення. Можливість використання матеріалів 
дешифрування АФЗ при геологічному картуванні існує в тих випадках, коли 
рельєф і особливості будови  похованих об’єктів відображені в сучасному 
рельєфі. На якість дешифрування впливають властивості покривних утворень, а 
також час, умови і масштаб зйомки,природні умови і клімат району,наявність 
сільськогосподарських угідь і інших об’єктів людської діяльності. 

При дешифруванні геологічної будови похованого фундаменту можливе 
застосування космічних знімків, що дають якісно нову інформацію. Також  
доцільно використовувати  різномасштабні  аерофотометоди. 

По справжньому широкі перспективи відкрилися перед дистанційним 
зондуванням тільки з розвитком комп'ютерних технологій, перенесенням всіх 
основних операцій із обробки та використання даних зйомок на комп'ютери, 
особливо  з появою та значним поширенням  геоінформаційних технологій.  

Дистанційне зондування сьогодні - це величезна розмаїтність методів 
отримання зображень, які буквально переважають у всіх діапазонах довжин 
хвиль електромагнітного спектру від ультрафіолетової до дальньої 
інфрачервоної і радіодіапазону, найрізноманітніша оглядовість зображень - від 
знімків із метеорологічних геостаціонарних супутників, які охоплюють цілу 
півкулю, до детальних аерозйомок ділянки на кілька сотень метрів. 
Просторовий дозвіл може коливатися, відповідно, від кількох основних 
кілометрів до сантиметрів. 

На даний час обробку отриманих зображень ведуть за допомогою 
спеціальних комп'ютерних комплексів —Цифрових фотограметричних станцій 
( ЦФС) — наприклад, IntergraphImageStation чи PHOTOMOD. У цьому 
додатково виконуються корекції перспектив, дисперсії та інших оптичних 
спотворень, кольорова і тонова корекція отриманих знімків, підшивка 
змонтованого фотоплану у єдине зображення, каталогізація зображень, 
суміщення його із вже існуючими картографічними матеріалами, включення до 
Географічної інформаційної системи , тощо. 
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ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ ЗА РАХУНОК 

ОСВОЄННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКЛАДІВ НА ВЕЛИКИХ 
ГЛИБИНАХ І ПОРОДАХ ФУНДАМЕНУ 

 
Результати буріння надглибоких свердловин у різних регіонах світу 

свідчать про доцільність пошуків нафти і газу в глибокозанурених горизонтах, 
але, нажаль, на сьогодні уявлення про умови їх залягання поки що обмежені і 
перенесення досвіду пошуково-розвідувальних робіт з верхніх горизонтів не 
завжди є оправданим. 

У світі відомо понад 430 нафтогазоносних і можливо нафтогазоносних 
регіонів (басейнів), з яких у 159 (37 %) максимальна товщина осадового чохла 
перевищує 4500 м, у 92 (21 %) – 6000 м. 

Бурінням окремих надглибоких свердловин встановлено, що на глибинах 
понад 5 км в осадовому розрізі можуть існувати породи-колектори і покришки, 
а також сприятливі пастки для формування скупчень нафти і газу. Що 
стосується геохімічної та гідрогеологічної обстановок на великих глибинах, то 
вони, як правило, є сприятливими для існування вуглеводневих покладів. 
Говорячи про породи-колектори, слід відзначити, що на великих глибинах 
практичне значення мають лише пласти-колектори відносно великої товщини, а 
тонкі прошарки внаслідок процесів вторинної цементації втрачають свої 
колекторські властивості. 

Як показали теоретичні та експериментальні дослідження нижня межа 
промислової нафтоносності може опускатись до глибин 8–9 км. До того ж на 
цих глибинах руйнівному впливу температур на рідкі вуглеводні сильно 
протидіє тиск. 

Вивчення та підготовку до буріння глибокозанурених об’єктів (структур) 
доцільно проводити сейсморозвідкою – методами РНП та ЗГТ, підвищуючи їх 
результативність за рахунок ущільнення мережі профілів та системи 
спостережень, групування вибухів і сейсмоприймачів. Поряд з цим доцільним є 
застосування високоточної гравіметрії та електророзвідки методом ЗСБ 
(встановлення в ближній зоні). 
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Важливим є буріння надглибоких параметричних свердловин для 
виявлення перспективних глибинних горизонтів, встановлення у розрізі порід-
колекторів і отримання фізичних параметрів, які необхідні для якісної 
інтерпретації та прив’язки геофізичних даних. 

Досвід показує, що пошуки нафти на великих глибинах передусім слід 
проводити на тих структурах, у розрізі яких уже виявлені поклади із 
урахуванням співвідношень структурних планів верхніх і нижніх горизонтів 
осадового чохла. 

Аналіз пошукових робіт на великих глибинах показав, що близько 
половини площ виводяться з буріння з негативними результатами внаслідок 
низької якості і значної латеральної мінливості порід-колекторів. Тому 
вивчення літолого-фаціальних особливостей порід, прогноз властивостей і 
поширення колекторів на великих глибинах має першочергове значення для 
підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт, зменшення витрат 
на розвідку та видобуток запасів. 

Для зменшення витрат і підвищення ефективності освоєння 
глибокозанурених покладів необхідне максимально можливе суміщення 
розвідки та розробки. Необхідно також широко впроваджувати детальні 
сейсморозвідку і електророзвідку, які проводяться в комплексі з пошуковим і 
розвідувальним бурінням на родовищах та довели високу ефективність. 

Скупчення рідких і газоподібних вуглеводнів у кристалічних породах 
фундаменту давно відомі в багатьох регіонах світу, причому в деяких країнах із 
таких утворень отримані потужні припливи нафти і газу. Ці дані сприяли 
підвищеному інтересу до проблеми нафтогазоносності порід кристалічного 
фундаменту і пошуків у них покладів вуглеводнів. Нафтогазоносність у 
фундаменті може асоціюватись як з основними, так і з кислими гірськими 
породами в межах давніх і молодих платформ. 

Геологічними об’єктами для пошуків у породах фундаменту можуть бути: 
– кора вивітрювання фундаменту; 
– зони дріблення і підвищеної тріщинуватості порід поблизу глибинних 

розломів; 
– зони розущільнення, дезінтеграції та вилуговування порід. 
Більшість скупчень вуглеводнів промислового значення, які виявлені в 

породах фундаменту, виявлено випадково свердловинами, що розкрили верхню 
частину фундаменту при пошуках нафти і газу в осадовому чохлі. 

Формування скупчень нафти і газу в породах фундаменту в геологічній 
літературі трактується по-різному з позиції неорганічного (абіогенного) синтезу 
вуглеводнів та з позиції органічного (біогенного) їх походження. 

З позиції біогенного генезису вуглеводнів відомі в світі поклади нафти і 
газу в породах фундаменту є вторинними і сформувались за рахунок міграції 
ВВ з прилеглих продуктивних комплексів осадового чохла. Тому найбільші 
перспективи пов’язуються безпосередньо з верхньою відкритою і 
тріщинуватою зоною фундаменту. Перспективними можуть бути і більш 
глибокі зони (зокрема, зони розущільнення порід), але переважно не глибше 
позначок залягання підошви осадового чохла в сусідніх депресіях. 
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Згідно з позицій неорганічного синтезу вуглеводнів нафта і газ 
розглядаються як продукти мінерального синтезу в умовах глибинних зон 
земної кори і верхньої мантії. Вертикальна міграція по зонах глибинних 
розломів зумовлює утворення скупчень нафти і газу в пористо-тріщинуватих 
породах-колекторах фундаменту та осадовому чохлі. 

Новітні геолого-геофізичні матеріали свідчать, що тріщинуваті зони в 
невивітрілих кристалічних товщах з глибиною не зникають, а на глибині 
існують тріщинно-жильні резервуари з задовільними колекторськими 
властивостями. Вони прогнозуються по сейсмічних відбивних межах і 
підтверджуються надглибокими свердловинами (Криворізькою, Кольською та 
ін.). Деякі дослідники (І.І. Чебаненко та ін.) виділяють у верхній частині 
фундаменту зону підвищеної тріщинуватості, куди входить і кора вивітрювання 
(площова і лінійна) і нижче по розрізу зони розущільнення і дроблення. Верхня 
зона має товщину від 250 до 500, а деколи і до 1000 м. Власне цю величину 
необхідно враховувати при проектуванні глибин пошукових свердловин на 
фундамент. Тому доцільно параметричні свердловини заглиблювати до 
розкриття нижньої зони, оскільки на ряді родовищ у різних регіонах 
нафтогазонасиченість простежено до 1000 м від поверхні фундаменту, а нижня 
межа промислової нафтогазоносності поки що не встановлена. 

Фактичний матеріал показує, що скупчення нафти і газу в породах 
фундаменту можуть контролюватися трьома основними типами структур: 

– переважно ерозійного характеру; 
– ерозійно-тектонічними блоковими структурами моноклінального або 

горстового типу; 
– переважно тектонічно складчастого типу. 
Для пошуків скупчень нафти і газу в породах фундаменту найбільш 

перспективними є вали і виступи фундаменту, менше перспективні 
моноклінальні і депресійні ділянки. Важливим є також врахування 
гідрогеологічних умов розрізу. 

Враховуючи те, що мова йде про нижні структурні поверхи, то доцільно 
застосування нетрадиційної методики розвідки “знизу догори”, яка спирається 
на сучасні глибинні геофізичні методи дослідження рельєфу і структури 
фундаменту. У різних районах в залежності від геологічних умов можуть бути 
ефективними ті або інші геофізичні методи, або їх комплекс. Наприклад, на 
території Польських Карпат для простеження фундаменту під флішовими 
товщами, найбільш вдалим є метод магнітотелуричного зондування, особливо в 
комплексі з гравірозвідкою і сейсморозвідкою (ГСЗ і КМЗХ). 

Для пошуків нафти і газу в фундаменті можуть бути дуже корисними 
структурні карти поверхні фундаменту. Оскільки поклади в породах 
фундаменту тісно пов’язані з покладами в базальних горизонтах осадового 
чохла і контролюються незгідністю, що залягає вище, дуже інформативними є 
карти поверхонь незгідностей, палеоструктурні профілі та інші геологічні 
документи, які дозволяють робити висновок про давній рельєф, джерела і 
напрямки зносу матеріалу тощо. 
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Розломи, що відіграють важливу роль в багатьох осадових басейнах щодо 
нафтогазоносності фундаменту, можуть успішно вивчатись за допомогою 
аерокосмічних та інших методів. Картування розломів і виявлення їх природи, 
особливо в сукупності з регіональним геофізичним аналізом, дозволяє 
прогнозувати розміщення асоційованих зон тектонічної тріщинуватості, 
блокових структур тощо. 

Геофізичні дослідження у свердловинах дозволяють виявити можливу 
шаруватість і блокову будову фундаменту, наявність розущільнених зон, їх 
товщин та поширення по площі і розрізу кори вивітрювання фундаменту і 
перехідних зон від фундаменту до осадового чохла. 

Однією із важливих умов успішних пошуків скупчень нафти в фундаменті 
є його розкриття бурінням на достатню глибину, причому, декількома 
свердловинами, розміщеними не тільки на склепіннях виступів, але і на схилах, 
та ретельне випробовування перспективних інтервалів. Не слід також забувати, 
що пластини фундаменту можуть бути алохтонними і перекривати на значних 
територіях перспективні на нафту і газ нормальні осадові товщі не тільки в 
насувних зонах сучасних орогенних зонах, але і в аналогічній тектонічній 
ситуації під чохлом накладених осадових басейнів. 

Першочергової уваги заслуговують ті райони, в яких вже встановленні 
ознаки нафтогазоносності в породах фундаменту або вже отримані припливи 
вуглеводнів. 

Свердловини слід закладати за профільною системою навхрест і вздовж 
простягання різних структурних зон і великих тектонічних елементів 
фундаменту.  

На сьогодні дискутується припущення про існування феномену постійного 
надходження вуглеводнів із кристалічного фундаменту на родовищах 
Татарстану (Р.Х. Муслимов, 2003). Тут відзначено ряд покладів, з яких 
вилучені всі балансові запаси, а видобуток нафти продовжується (наприклад, 
Ромашкінське родовище в Росії). 

Виходячи із вище вказаного ми рекомендуємо провести дорозвідування 
діючих родовищ нафти і газу, що приурочені до регіональних тектонічних 
порушень, а саме пробурити параметричні свердловини, щоб перевірити 
наявність вуглеводнів на великих глибинах та породах фундаменту, оскільки по 
тектонічних розломах могла відбутись міграція вуглеводнів у нижні горизонти. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОВОДЖЕННЯ З ОБЛАДНАННЯМ ТА 
НКТ, ЩО МІСТЯТЬ NORM 

 
Радіаційне випромінювання, як фактор техногенного впливу на довкілля 

особливої актуальності в Україні набуло після аварії на ЧАЕС.  При цьому, 
джерела іонізуючого випромінювання в інших галузях народного господарства 
вважались такими, що не становлять значної небезпеки. Тому наукові 
дослідження щодо радіаційної безпеки у нафтогазовій галузі практично не 
проводились. 

Проблема, що пов’язана із забрудненням нафтопромислового обладнання 
та довкілля нафтогазовидобувних регіонів природними радіонуклідами – 
радієм, торієм та калієм, виникла відносно недавно. Першими науковцями, які 
почали займатися вивченням цієї проблеми в Україні, були В.О. Шумлянський, 
А.Г. Субботін, А.Х. Бакаржієв, М.Ю.  Журавель та ін. [1]. Проте проблеми 
нафтогазової галузі України (далі НГУ) у сфері радіаційної безпеки висвітлені 
лише в окремих публікаціях і на даному етапі не вирішують проблеми 
зменшення обсягів накопичення природних радіонуклідів та безпечного 
поводження з ними. 

На окремих об’єктах НГУ природні радіонукліди або згідно з [2, 3], 
техногенно-підсилені джерела природного походження (далі ТПДПП) 
з’являються в результаті підйому на поверхню супутньо-пластових вод (далі – 
СПВ) під час видобування вуглеводнів і подальшого осадження мінеральних 
солей та інших утворень на поверхні обладнання, що призводить до 
концентрування природних радіонуклідів і збільшення їх активності порівняно 
з природним фоном. ТПДПП на об’єктах НГУ можуть бути у твердому, 
рідкому та газоподібному стані. Самі ТПДПП (мінеральні відклади, шлами, 
плівки, виділення газів тощо) та техногенні об’єкти , що їх вміщують (насосно-
компресорні труби (далі НКТ), нафтопроводи, водоводи, резервуари тощо, 
можуть бути реальною загрозою для персоналу (іонізуюче опромінення), а за 
відсутності контролю – для населення та навколишнього середовища. 

Для забезпечення радіаційної безпеки (далі – РБ) на об’єктах НГУ в 
процесі поводження з ТПДПП або згідно з міжнародною класифікацією: 
природними радіоактивними речовинами - «Naturally-Occurring Radioactive 
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Materials» (далі NORM).» (далі – NORM) [4], необхідно врахувати світовий 
досвід та напрацювання вітчизняних науковців і розробити цілий ряд заходів та 
нормативних документів. 

Накопичення NORM відбувається на багатьох нафтогазових родовищах 
України. На окремих родовищах північної прибортової зони Дніпровсько-
Донецької западини максимальні рівні потужності експозиційної дози (далі 
ПЕД) забруднення від промислового обладнання можуть сягати до 6000 
мкР/год. На родовищах Прикарпаття на деяких виробничих об’єктах також 
відмічено підвищені рівні ПЕД але вони є значно нижчими від показників у 
ДДЗ. 

У 1991 р. проведеним радіоекологічним моніторингом виявлено ряд 
аномалій практично на всіх нафтових родовищах НГВУ «Охтирканафтогаз» [1, 
5]. Пізніше радіаційна обстановка уточнювалась на інших родовищах 
видобувних підприємств ПАТ «Укрнафта» Північно-Східного регіону України. 
Максимальні рівні ПЕД було виявлено від промислового обладнання НГВУ 
«Охтирканафтогаз». Для НГВУ «Чернігівнафтогаз» та НГВУ 
«Полтаванафтогаз» ПЕД не перевищувала 1000 мкР/год. Найбільш часто 
радіоактивні аномалії виявлялись від Талалаївського до Рибальського 
нафтогазових родовищ з максимальними значеннями на Артюхівському, 
Анастасівському і Коржівському родовищах.  

Також, були проведені дослідження у Передкарпатській нафтогазоносній 
області, на об’єктах НГВУ «Долинанафтогаз», НГВУ «Надвірнанафтогаз» та 
НГВУ «Бориславнафтогаз». Підвищені рівні ПЕД виявлено було лише на 
окремих об’єктах [5]. 

На підприємствах НГУ забруднене обладнання накопичується у значних 
обсягах на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасового зберігання 
(рис. 1.). Такі майданчики облаштовані майже у всіх видобувних підприємствах 
ПАТ «Укрнафта». При цьому, проблема подальшого поводження з НКТ  
жодним чином не вирішується вже декілька років. Особливо гостро проблема 
постала в НГВУ «Охтирканафтогаз». Ситуація жодним чином не вирішується 
вже декілька років. Через негативне ставлення населення до «радіації» зростає 
соціальна напруга у місцях їх тимчасового зберігання.  

 
Рис.1. Майданчик НГВУ «Охтирканафтогаз» для тимчасового зберігання 

НКТ забрудненого природними радіонуклідами 



 Секція 2. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ  

 71 

 
Виходячи із цього, ПАТ «Укрнафта» спільно з Харківським Державним 

міжобласним спеціалізованим комбінатом (надалі – ДСП «ХДМСК»), 
Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління 
Мінприроди України у 2013 р. було проведено дослідження з гідродинамічної 
очистки труб НКТ, що містять NORM на території пункту захоронення 
радіоактивних відходів (далі ПЗРВ) ДСП «ХДМСК» [4]. 

Зокрема, проведено  дезактивацію трьох фрагментів НКТ Ø73,0 мм, 
довжиною 1,0-1,3 м, одного фрагменту обсадної труби Ø 168 мм, довжиною 
1,25 м та засувки ЗКЛ ДУ-100, при цьому отримано 2,01 кг твердих механічних 
домішок (мінеральних відкладень) зі щільністю потоку β-часток – 1500 
част.•см2•хв-1 і потужністю  експозиційної дози (ПЕД) – 53 мкР/год. 

Таким чином, даними експериментальними дослідженнями підтверджено 
технічну можливість і ефективність гідродинамічного очищення НКТ та іншого 
нафтопромислового обладнання від мінеральних відкладень з підвищеною 
радіоактивністю. Ступінь зниження рівня забруднення за всіма радіаційними 
параметрами становила від 4 до 360 разів. Найбільш показовими є результати 
дезактивації для α-забруднення і ПЕД. У результаті проведених експериментів 
ці радіаційні показники були знижені практично до фонових значень. 

Загальний об’єм відпрацьованої технологічної води склав 830 л, вода за 
своїми радіаційними параметрами не перевищує фонових показників. У воді та 
осаді відмічено наявність природних радіонуклідів: Th-232, Ra-226 і K-40. 
Досліджена вода не перевищує допустимі концентрації по НРБУ-97 для питної 
води і не є рідкими радіоактивними відходами. Тверді відходи (осад) відповідно 
до класифікації ОСПУ-2005 можуть бути віднесені до низько активних РАВ. 

У процесі гідродинамічного очищення фрагментів НКТ ушкодження 
внутрішніх і зовнішніх поверхонь не відбувається, що забезпечує можливість їх 
повторного використання. При очищенні/дезактивації виключено утворення 
пилу або аерозолів від радіоактивних відкладень. Всі відкладення видаляються 
разом з водою. Екологічна чистота та радіаційна безпека обслуговуючого 
персоналу в процесі очищення забезпечується відповідно до встановлених 
норм. 

При цьому, додатковими дослідженнями встановлено, що НКТ з 
природними мінеральними відкладеннями, що містять сполуки галеніту (PbS), 
окисли і гідроокисли заліза (FeO, Fe2O3, Fe(OH)2) майже не піддаються 
гідродинамічнму очищенню. Ще складнішими для видалення є штучні 
утворення, що містять 23-25% оксидів цинку (ZnO), походження яких нами ще 
не встановлено. Висловлено припущення, що «оцинкування» труб може 
відбуватися за рахунок процесів електрохімічної корозії, що виникає при 
контакті двох металів у середовищі водних розчинів електролітів: металу НКТ 
та супутньо-пластових з інгібітором солевідкладень, що містить іони Zn2+ 

У зв’язку із переповненням сховища ПЗРВ ДСП «ХДМСК» підприємство 
самостійно розпочало пошук ефективних методів дезактивації НКТ. 
Дезактивація здійснюється методом механічного видалення з внутрішніх і 
зовнішніх поверхонь НКТ відкладень із NORM. Установку виконано на базі 
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токарно-гвинторізного верстата ДІП-300 із використанням штатної 
вентиляційної системи. 

Слід зазначити, що радіаційні поля і радіоактивне забруднення досить 
неоднорідні по поверхні труби. Переважна більшість НКТ має суцільне 
забруднення внутрішніх поверхонь мінеральними відкладеннями з NORM 
низької активності. Окремі фрагменти труби мають лише поодинокі плями 
радіоактивного забруднення розмірами 10÷20 см.  

Станом на 01.02.14 у результаті проведення експериментальних робіт 
дезактивовано 31 692 кг НКТ (3 269 фрагментів). Ці труби пройшли державну 
процедуру зняття з регулюючого контролю відповідно до вимог НП 306.4.159-
2010, що підтверджено офіційним рішенням ДІЯР. 

Окремою проблемою, що потребує інших підходів для вирішення є 
дезактивація нестандартного нафтопромислового обладнання (запірна 
арматура, насоси, кабельна продукція, трубопроводи тощо. Так, наприклад, під 
час демонтажу водоводів та інших трубопроводів, що перебували тривалий час 
в експлуатації, на внутрішніх стінках міститься значна кількість осадів з NORM 
При дезактивації трубопроводів та іншого обладнання гідродинамічним 
методом, що містять розчинні мінеральні сполуки можна отримати рідкі 
радіоактивні відходи,  вартість захоронення яких є у 4–10 разів вищою 
порівняно з твердими NORM-відходами. 

На підставі проведених випробовувань можна стверджувати, що даний 
напрямок досліджень по дезактивації НКТ є перспективним, що дає можливість 
проводити подальші дослідження з вибору найбільш оптимального і 
ефективного способу очистки нафтопромислового обладнання від NORM і 
зменшити навантаження на персонал, населення і довкілля. 

Крім цього, потребує дослідження наявності газоподібних NORM у 
газоповітряній суміші в межах загазованості територій м. Борислава та їхній 
вплив на здоров’я працівників, населення та довкілля.  

Таким чином, проблема з NORM в Україні є специфічною і потребує 
нормативно-правового врегулювання. Отриманий досвід робіт із РБ на 
підприємствах НГУ, державних спеціалізованих підприємствах, а також 
прийняті міжнародні документи є саме тим підґрунтям, на якому може бути 
створена система поводження з NORM в НГУ. На нашу думку, найбільш 
перспективним способом знешкодження ТПДПП–NORM є гідродинамічна 
дезактивація (очищення) обладнання на виробничих об’єктах з подальшим 
поверненням осадів та вторинних РАВ у глибинні геологічні формації в межах 
гірничих відводів родовищ.  
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В НАФТОГАЗОВИДОБУВНІЙ ТА 
ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Нинішня екологічна ситуація в Україні з кожним днем набуває все більш 

загрозливих та катастрофічних масштабів, що формувалася протягом тривалого 
періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення 
природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації 
народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні 
сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей 
промисловості. 

Економіці України притаманна висока питома вага ресурсномістких та 
енергоємних технологій, які не базуються на енергозберігаючих технологіях, не 
використовують будівництво відповідних очисних споруд. До сьогодення це 
було можливим за рахунок відсутності ефективно діючих правових, 
адміністративних та економічних механізмів природокористування та без 
урахування вимог охорони довкілля. 

Саме через низький рівень екологічної свідомості суспільства, 
нехтуванням основних законів природокористування та ресурсозбереження 
навколишнього середовища, неправильні дії людства призвели до значної 
деградації довкілля України, надмірного забруднення поверхневих і підземних 
вод, повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих, у 
тому числі високотоксичних  відходів виробництва. 

І такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення 
стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а 
це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України. 
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Слід зазначити, що винятковою особливістю екологічного стану України є 
те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими 
регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими 
медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками спричинила в 
Україні ситуацію, яка наближається до рівня глобальної екологічної 
катастрофи. Екологічні наслідки військових дій на Донбасі, такі як економічні, 
соціальні і людські втрати, є катастрофічними. Це – друга за масштабами (після 
Чорнобильської техногенно-ядерної катастрофи) військово-техногенна 
екологічна катастрофа в Україні.  

На сході нашої держави гострі екологічні проблеми були ще до війни — 
численні промислові комплекси, затоплені шахти та сховища з токсичними 
речовинами – відходами хімічних виробництв. Сьогодні, коли на Донбасі йде 
війна, екологічних проблем стало більше, і вони досягли критичного рівня. Це і 
руйнування природного ландшафту внаслідок обстрілів із систем залпового 
вогню, і забруднення води, і ризик техногенної катастрофи, якщо котрийсь зі 
снарядів влучить у хімічний завод чи склад отруйних речовин. Тому найбільша 
загроза яка може виникнути на сході України -  руйнація підприємств хімічної 
промисловості та складів із отруйними речовинами. 

Значний техногенний вплив на довкілля мають промислові відходи при 
поводженні з ними за звичайних умов. Але коли пошкодженні укриття над 
ними, коли вони горять при недостачі кисню (низьких температурах), цей 
вплив збільшується в сотні або і більше разів; також внаслідок аварійних 
відключень електроенергії в атмосферне повітря потрапляє викидання значного 
об‘єму небезпечних речовин. 

Так можна зазначити , що через  обстріли артилерією сталося загоряння 
екологічно небезпечних підприємств: Авдіївського та Ясинівського 
коксохімічного заводів, Лисичанського нафтопереробного та Краматорського 
верстатобудівного заводів, «Точмашу» та «Стиролу». 

Небезпеку для довкілля можуть нести потрапляння снарядів в місця 
зберігання небезпечних речовин, бурові установки, а також об‘єкти 
інфраструктури такі як газо-,   нафто- та аміакопроводи. Так минулого року, за 
офіційними даними МНС України, у вересні був зафіксований випадок, коли в 
результаті військових дій в районі Донецького аеропорту осколком снаряду 
було пошкоджено газопровід, також через потрапляння вибухонебезпечного 
предмету на склад Донецького заводу хімічних виробів сталося загоряння.  

На цій території де зараз немає війни, теж вистачає багаторічних 
невирішених екологічних проблем пов‘язаних з нафтогазовидобувною та 
хімічною промисловістю. 

Головними причинами, що призвели до катастрофічного стану 
навколишнього середовища, є: 

- застаріла техніка і технологія  виробництва, спрацьоване обладнання, 
висока енергомісткість та матеріаломісткість,  що перевищують у два - три  
рази відповідні показники розвинутих країн; 

- високий рівень концентрації промислових об'єктів; 
- несприятлива структура промислового виробництва з високою 
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концентрацією екологічно-небезпечних виробництв; 
- відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, 

оборотних систем водозабезпечення і ін.), низький рівень експлуатації 
існуючих природоохоронних об'єктів; 

- відсутність належного  правового  та економічного механізмів, які 
стимулювали б розвиток  екологічно  безпечних  технологій  та 
природоохоронних систем;  

- відсутність належного контролю за охороною довкілля. 
Вплив підприємств нафтохімічного комплексу на стан навколишнього 

природного середовища  характеризується  викидами  в атмосферу  
вуглеводнів,  сірчаної  кислоти,  сірковуглецю,  ртуті, фтористих та інших 
шкідливих сполук. 

У ряді регіонів України висока концентрація хімічних та нафтохімічних 
виробництв призвела до занадто високого рівня забруднення джерел 
водопостачання. У відкриті водойми хімічні підприємства скидають щорічно 70 
млн. куб. метрів неочищених або недостатньо  очищених  стоків.  Хімічна 
промисловість - одна  з основних галузей, де утворюються у великих обсягах 
відходи, значна кількість яких - токсичні. 

Підприємства нафтогазовидобувного комплексу за рівнем шкідливого 
впливу на довкілля вважаються об'єктами підвищеного екологічного ризику. 
Вони є потенційними джерелами  забруднення  довкілля,  що може статися  у 
разі порушення технологічних режимів роботи устаткування чи аварійної 
ситуації.  Деякі  об'єкти  забруднюють довкілля і за нормальних умов роботи,  
що зумовлено існуючими технологічними процесами. 

Першою характерною рисою екологічної небезпеки нафтогазовидобувного 
виробництва є підвищена небезпека його продукції, тобто флюїду, що 
добувається з нафти, газу, високомінералізованих і термальних вод і ін. Ця 
продукція вогненебезпечна  для всіх живих організмів, - небезпечна по 
хімічному складу, гідрофобності, по можливості газу у високонапірних 
струменях дифундувати через шкіру усередину організму, по абразивності 
високонапірних струменів. Газ при змішуванні з повітрям утворює 
вибухонебезпечні суміші.  

Другою особливістю екологічної небезпеки нафтогазовидобувного 
виробництва є те, що воно може викликати глибокі перетворення природних 
об'єктів земної кори на великих глибинах - до 10-12 тис. м. У процесі 
нафтогазовидобутку здійснюються широкомасштабні і дуже істотні впливи на 
пласти (нафтові, газові, водоносні й ін.). Так, інтенсивний добір нафти у 
великих масштабах з високопористих піщаних пластів - колекторів приводить 
до значного зниження пластового тиску, тобто тиску пластового флюїду - 
нафти, газу, води. Навантаження від ваги вищезалягаючих порід спочатку 
підтримувалися як за рахунок напруг у породному кістяку шарів, так і за 
рахунок тиску пластового флюїду на стінки пор. При зниженні пластового 
тиску відбувається перерозподіл навантаження - знижується тиск на стінки пор 
і, відповідно, підвищуються напруги в породному кістяку пласта. Ці процеси 
досягають таких широких масштабів, що можуть приводити до землетрусів. 
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Третьою особливістю екологічної небезпеки нафтогазовидобувного 
виробництва є те, що практично всі його об'єкти, застосовувані матеріали, 
устаткування та обладнання, техніка є джерелом підвищеної небезпеки. Сюди ж 
відноситься весь транспорт і спецтехніка - автомобільна, тракторна, авіа і т.д., 
небезпечними є трубопроводи з рідинами і газами під високим тиском, всі 
електролінії, токсичними є хімреагенти і матеріали. Можуть надходити із 
пластів і виділятися з розчину такі високотоксичні гази, як сірководень, є 
екологічно небезпечними смолоскипи, у яких спалюється нафтовий газ. 

Четвертою особливістю екологічної небезпеки нафтогазовидобувного 
виробництва є те, що для його об'єктів необхідно вилучати із 
сільськогосподарського, лісогосподарського чи іншого користування відповідні 
ділянки землі. Іншими словами, нафтогазовидобувне виробництво вимагає 
відводу великих ділянок землі (нерідко на високопродуктивних угіддях). 
Об'єкти нафтогазовидобутку (свердловини, пункти збору нафти і т.п.) займають 
відносно невеликі площадки в порівнянні з вугільними кар'єрами, що займають 
дуже великі території, проте кількість об'єктів нафтогазовидобутку дуже 
чисельна.  

П'ятою особливістю екологічної небезпеки нафтогазовидобувного 
виробництва є величезна кількість транспортних засобів, особливо 
автотракторної техніки. Уся ця техніка - автомобільна, тракторна, річковий і 
морський транспорт, авіатехніка, двигуни внутрішнього згоряння в приводах 
бурових установок і т.д. так чи інакше забруднюють навколишнє середовище: 
атмосферу - вихлопними газами, води і грунти - нафтопродуктами (дизельним 
паливом і оліями). 

За рівнем негативного впливу на навколишнє природне середовище 
нафтогазовидобувне виробництво займає одне з перших місць серед галузей 
народного господарства. Воно забруднює практично всі сфери навколишнього 
середовища - атмосферу, гідросферу, і не тільки поверхневі, але і підземні води, 
геологічне середовище, тобто всю потужність шарів, що розкриваються 
свердловиною, із сукупності з їхніми флюїдами, що насичують. 

Характер впливу на екологію обумовлений, зокрема, і тим, що всі 
технологічні процеси нафтогазовидобувного виробництва - розвідка, буріння, 
видобуток, переробка, транспорт - впливають на навколишнє середовище. 

Саме тому для вирішення екологічних проблем у нафтогазовидобувній і 
хімічній промисловості, як і в цілому по Україні, необхідно якнайшвидше 
вирішувати ряд принципових задач – забезпечення стабілізації і вдосконалення 
стану навколишнього середовища за рахунок «екологізації» економічної 
діяльності, тобто ведення господарської діяльності в межах екосистем на основі 
масового впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, 
впровадження системи екологічного керування і менеджменту, що включає  в 
себе створення такого механізму, що цілеспрямовано буде орієнтувати всі 
суб‘єкти підприємництва на дотримання природоохоронних вимог. До такого 
раціонального природокористування та ресурсозбереження потрібний 
системний підхід, який би оптимізував весь матеріально-виробничий цикл – від 
сировини до готового продукту й утилізації відходів виробництва. Цей цикл 
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повинен містити в собі створення замкнутої промислової схеми маловідходного 
та ресурсозберігаючого  виробництва. 

Знаходячись у постійній взаємодії з природою, людина усе гостріше 
відчуває необхідність налагодження таких взаємозв‘язків із навколишнім 
середовищем, при яких був би забезпечений  стійкий екологічний компроміс, 
що не порушує природного балансу й еволюційного розвитку планети.  
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СУЧАСНІ  ПРОБЛЕМИ  ДЖЕРЕЛ  ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 

 
Ця тема вважається  актуальною для кожного з нас. Практика показує, що 

між енергетикою і суспільством  існує взаємозалежність: надлишок енергії 
забезпечує покращення життя людства, а з підвищенням життєвого рівня 
збільшується і споживання енергії. Характерним є й підвищення попиту саме на 
найбільш складні види енергії: природні палива (рідке і газоподібне) та 
електричну енергію. Крім того, всі ми хочемо жити в екологічно чистому 
середовищі і дихати незабрудненим повітрям. Більшість країн не мають 
великих джерел енергії, а транспортування енергії на великі відстані для них є 
економічно невигідним. Виключення складають тільки нафтопроводи, 
газопроводи та перевезення нафти танкерами. 

На території України є всі відомі нам традиційні види природного палива. 
До паливно-ресурсної бази відносяться Донецький і Львівсько-Волинський 
кам’яновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, нафтогазоносні 
регіони (Дніпровсько-Донецький, Карпатський, Причорноморсько-Кримський, 
Волино-Подільський). Горючі сланці розвідані у Придніпров’ї і на Поділлі. 
Поклади торфу розміщені у північних областях України.  



 Секція 2. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ  

 78 

 

 
 

Рис.1. Види природного палива (Україна) 
 
Зокрема, можна відмітити найбільший в Україні вуглевантажний комплекс  

в  Донецькій обл., видобування бурого вугілля  у Кіровоградській обл., 
Східницьке нафтове  родовище  та газове родовище (с.Чайковичі) у Львівській 
обл. За сумарними запасами серед паливних ресурсів найбільше є кам’яного 
вугілля. А запаси нафти і природного газу відносно невеликі, і забезпеченість 
ними національної економіки нашої країни є недостатньою. Так в чому ж 
полягають сучасні проблеми з використанням джерел енергії? А в тому, що 
неухильне скорочення запасів викопних палив та їх постійне подорожчання 
перетворює проблему енергозабезпечення України в одну з найважливіших  
сучасних загальнодержавних проблем.  

Отже, єдиний шлях вирішення  енергетичної проблеми − це створення 
нових джерел енергії, що є альтернативою традиційним джерелам. У нашій 
країні давно існує стійкий інтерес до виробництва нетрадиційних видів палива,  
до яких відносяться: біопаливо (тверде, рідке),  біогаз,  шахтний метан, 
сланцевий газ, біоетанол, спирти, водовугільне паливо. Серед них можна, 
наприклад, відзначити, тверде біопаливо. У чому його неперевершеність? По-
перше, досягається утилізація відходів, що є позитивним − технологія повинна 
бути безвідходною.  

По-друге, після спалювання тверде біопаливо практично не залишає золи і 
не забруднює атмосферу шкідливими хімічними речовинами.  

Одним з варіантів добування шахтного метану − це попередня дегазація, 
тобто добування газу з допомогою буріння свердловин до  початку вилучення 
вугілля.  
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Рис. 2. Вугільна шахта ім. Засядько (м. Донецьк) 

 
Однак поки цей спосіб  добування газу не одержав широкого 

розповсюдження, оскільки десорбція «розсіяного» у вугільних пластах газу − 
процес  складний  і дорогий.       

Отже, все йде до того, що основним і найбільш досконалим проміжним 
видом енергії на сучасному етапі в автомобільних двигунах вважається 
електроенергія. Електроенергія може легко і швидко перетворюватись у тепло, 
світло, кінетичну енергію і зберігатись у зручному виді для використання. От 
тільки як її отримати? 

Мабуть, ефективним, компактним і нешкідливим способом отримання 
електроенергії залишається використання паливних елементів та біопаливних 
батарей. 

 

 
Рис. 3. Паливний  елемент на 

метанолі 
 

 
 

 
Рис. 4. Біопаливна батарея 

майбутнього 
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 Сама ідея про створення нетрадиційних видів палива не така вже й нова. Її 
історія починається, як не дивно, ще у XVII−XIX століттях  дослідженнями 
голландського винахідника Яна Ван Гельмінта, англійського вченого-хіміка 
Гемфрі Деві, італійського вченого-фізика Олессандро Вольта, англійського 
вченого-фізика  Уїльяма Роберта Гроува − винахідника паливного елемента.  

 До найкращих рішень сучасних проблем джерел енергії можна віднести 
використання газу, транспорту з електроприводом, біохімічних паливних 
елементів  для виготовлення електричної енергії. Тільки у газу є необхідні 
потужності, щоби частково замінити нафту. У найближчій перспективі газові 
двигуни будуть переважати над використанням електромобілів. В транспорті  з 
електроприводом залишається актуальним застосування удосконалених 
акумуляторів, паливних елементів, живлення  електроенергією  від  проводів  
або  інших систем  дистанційної передачі електромагнітної енергії.  

Якщо взяти до уваги відновлювальні джерела енергії, то можуть бути 
запропоновані наступні нетрадиційні джерела енергії майбутнього, а саме: 
сонячна енергія, енергія вітру, енергія океанів, геотермальна енергія, 
термоядерна енергія. Геотермальне тепло підземних джерел в ряді країн 
широко використовується для теплопостачання, виготовлення електроенергії. 
Завдяки проявам геотермальної теплоти, яка має практичне значення, є запаси 
гарячої води  і  пари  у  підземних  резервуарах на відносно невеликих глибинах 
і гейзери, які виходять на поверхню.  

 

 
Рис.  5. Геотермальне джерело (Івано-Франківська обл.) 

 
Прикарпатські області України володіють значним потенціалом 

геотермальних ресурсів. Існує проект з використання геотермального джерела 
на Івано-Франківщині для теплопостачання обласного центру (мікрорайон 
«Позитрон»).  
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Цей проект за умови його реалізації дозволить стабільно забезпечити 
теплом 20% населення Івано-Франківська і зменшить до мінімуму залежність 
міста від природного газу. 

Закарпатці переймають словацький досвід використання геотермальної 
енергії − у жовтні 2014 року у словацькому селі Калужа (Кошіцький край) 
стартував міжнародний семінар, присвячений можливості використання 
геотермальних джерел. Семінар є частиною проекту «Біоенергія Карпат», який 
реалізується в рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП 
Угорщина − Словаччина − Румунія − Україна. 

Його учасники − представники органів місцевого самоврядування 
Словаччини та Закарпаття, науковці Кошіцького технічного університету, 
Центру альтернативних джерел енергії (Ужгород). 

 

  
Рис. 6. Проект «Біоенергія Карпат» (семінар) 

 
Енергія вітру, на жаль, непостійна. А от сонячні промені − ще один 

невичерпний вид енергії від сонячних батарей або сонячної башти. Сонячні 
батареї − це портативні пристрої, які перетворюють сонячне світло в 
електричний струм за допомогою фотоелектронної емісії. Стаціонарні  сонячні 
башти − це найновіший нетрадиційний спосіб одержання енергії.  
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Рис. 7. Сонячні батареї 

 
Рис. 8. Сонячна башта 

 
Сонячне випромінювання має великі можливості і, без сумніву, знайде 

практичне застосування у майбутньому. 
Термоядерна енергія базується на використанні реакцій синтезу і тому 

позитивно відрізняється від ядерної енергетики на реакціях ділення важких 
елементів. Термоядерний синтез відноситься до нетрадиційних  джерел енергії. 
Процеси термоядерного синтезу відкривають нові можливості виробництва 
електроенергії. 

 

  
Рис. 9. Перший термоядерний реактор синтезу − 2014 

 
Контрольований термоядерний синтез може забезпечити міста дешевою і 

майже невичерпною енергією. Аналіз екологічних наслідків використання 
термоядерних енергоустановок з реакторами синтезу доводить, що їх 
радіаційна небезпека для навколишнього середовища суттєво менша, ніж від 
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сучасних АЕС, які базуються на застосуванні реакторів ділення. Отже, поява 
термоядерної електростанції − питання часу. Але якщо людству вдасться 
оволодіти контрольованим термоядерним синтезом, то можна забути про 
проблеми з паливом на тисячі років 

До найновіших джерел енергії можна віднести водень як найбільш 
перспективне джерело − повністю екологічно чисте і невичерпне паливо. 
Водень може стати єдиним доступним видом автомобільного палива після 
вичерпання родовищ джерел нафти і газу. Для добування водню можуть бути 
застосовані  різні термохімічні, електрохімічні і біохімічні (з біомаси) способи з 
використанням енергії сонця, атомних і гідравлічних електростанцій. 
Газоподібний водень зручно зберігати у підземних сховищах, в рідкому стані − 
у резервуарах. Ця якість водню дуже важлива в порівнянні з електроенергією, 
яка після її отримання повинна бути терміново передана споживачу. Втілення 
водневої альтернативи здійснюється прискореними темпами і практично всі 
розробки у сфері автомобілебудування зв’язані з воднем. Водень − один з 
головних претендентів на звання палива майбутнього. А поки що застосування  
водню  є  питанням  проблематичним.  

Сподівання нашої держави щодо вирішення цих проблем покладаються на 
нових вчених, інженерів, особливо молодих. Держава вважає, що винахідник, 
якому вдасться розробити економічно вигідні методи одержання нових джерел 
енергії і забезпечити їх масове використання, здійснить велику послугу своєму 
народові. І, можливо, будуть здійснені  дивні відкриття. А для цього важливо, 
щоби у майбутньому ми мали бажання  шукати,  довідуватися,  задавати  
питання  природі  на  тій мові, на якій вона звикла відповідати нам, тобто  бути 
учасниками формування енергетичної безпеки України. 
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Калинович В.М., 
директор ТОВ «КАРАТ», 

м. Охтирка, Україна 
 

ГРУПА КОМПАНІЙ «КАРАТ» 
 

До складу групи компаній «КАРАТ» входять наступні підприємства: 
- ТОВ «КАРАТ» LTD засноване в 1995 р.  
- ТОВ НВП «КАРАТ-ЕкоТех» засноване в 2007 р. 
- ТОВ НВП «КАРАТ-БурСервіс» засноване в 2009 р. 

За підсумками виробничої діяльності  група 
компаній «КАРАТ» отримала срібну та дві бронзові 
медалі та звання «Лідер галузі 2012» серед малих 
підприємств України від Національного бізнес-
рейтингу. 

Активну діяльність  в нафтогазовому секторі з 
очищення бурових розчинів ТОВ «КАРАТ» LTD  
розпочало в 2005році. 

За час діяльності послугами наших підприємств скористалися:СП «Каштан 
Петролеум», ТОВ «Компанія РЕГІОН», Бурова компанія «РУДІС», ТОВ НВП 
«АТОЛ»,ВАТ «Бурова компанія «БУКРОС», ТОВ КФТК СУБП «ЄВРОКРИМ», 
ТОВ «Східний геологічний союз», ТОВ «ХОРС», ЗАТ «Газінвест», ПрАТ 
«НДІКББІ», ЗАТ «Природні ресурси», ТОВ «ЕСКО-Північ», ТОВ «КУБ-ГАЗ», 
СП «Дельта», ТОВ «ГолденДеррік»,ТОВ Бурова компанія «Горизонти», ТОВ 
«Навігатор комплект», ПП «Бориславнафтопродукт», ДП 
«Богородчанинафтогаз», ТОВ «Укрнафтогазінвест», ТОВ «Кримська бурова 
компанія», ТОВ «СКС КРС», ТОВ НТП «Бурова техніка», ТОВ «БК 
Укрбурсервіс», ТОВ «УКРІСТГАЗ», ТОВ «Капітал Ойл Україна», ПП «УСБК-
1», ТОВ «ПАРІ», ТОВ «РЕГІОН», 
ТОВ «ЄВРОКРИМ»,ТОВ «Українська 
Бурова Компанія», ТОВ 
«Євротехсервіс-1991», Бурова 
компанія ДП «Укрбурсервіс», ТОВ 
«ЗАХІДТЕХНОГАЗ», ТОВ 
«Карпатигаз», ТОВ «Горизонти», 
ПрАТ «Донецьксталь» металургійний 
завод»,ЗАТ «Укрнадрасервіс», 
ТОВ«Спецмехсервіс», ТОВ «СЕЙВ 
ВЕЛ ЛТД», ТОВ «Надрасервіс ЛЛС», 
ТОВ «Енергофінанс» 
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За участю наших підприємств 
побудовано більше 70-тисвердловин на таких 
родовищах: Леляківське, Ігнатівське, 
Чернухівське, Західно-Радченківське, 
Різниківське, Берестівське, Луценківське, 
Роганське, Сарське, Гірське, Кільцівське, 
Шкурупіївське, Мехедівське, Максимівське, 
Микитинецьке, Свиридівське, Любелівське, 
Ковильненське, Володимирівське, 
Фонтанівське, Харківцівське, Дебеславецьке, 
Летнянське, Славецьке, Східно-Берегівське, 
Платовське, Сахалінське, Покровське 
шахтоуправління, Краснозаярське, 
Старобогородчанське,  Юлівське, 
Чайковичське, Гуцулівське, Пилипецьке, 
Русько-Комарівське, Островерхівське, 
Нікловичське, Тинівське, Качанівське, 
Грабівське, Семеренківське, Мачухське, 
Васищівське, Шереметівське 

В даний час офіс і виробнича база  
компаній «КАРАТ»  розташовані в місті 
Охтирка Сумської області. Технічне 

забезпечення бази дозволяє проводити власними силами поточні та капітальні 
ремонти обладнання, а також проектувати та виготовляти нестандартне  
обладнання різної складності. Виготовлені нами металоконструкції успішно 
використовуються при будівництві свердловин з різними буровими верстатами. 

Наші підприємствана протязі багатьох років успішно надають сервісні 
послуги з очищення бурових розчинів при бурінні свердловин різної складності 
з використанням парку власного обладнання.На балансі підприємств є повний 
набір необхідного обладнання для якісного багатоступеневого очищення 
бурових розчинів: вібросита, 
ситогідроциклонні установки, 
шламові насоси, дегазатори, 
центрифугальні модулі, 
перемішувачі, блоки 
приготування бурових розчинів, 
універсальні блоки очищення 
бурових розчинів. Парк власного 
обладнання дозволяє забезпечити 
повний комплекс для 
одночасного буріння декількох 
свердловин, а для забезпечення 
останньої ступені очищення з 
центрифугальними установками 
ми можемо забезпечити 
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одночасне буріння 12-ти свердловин. Парк обладнання постійно обновляється 
та поповнюється новими типами обладнання.Ефективність робіт наших 
підприємств зростає також завдяки співпраці з Українським державним 
геологорозвідувальним інститутом (УкрДГРІ), ПрАТ «НДІКБ бурового 
інструменту»,Науково-технічним підприємством «Бурова техніка» та ТОВ 
«Укрнафтозапчастина». 

В останній час взаємовідносини людини і навколишнього середовища 
знаходяться в центрі уваги всієї світової спільноти. У тому числі це стосується і 
нафтогазового сектору, особливо приділяється увага проблемам навколишнього 
середовища при бурінні свердловин, так як це-затратна частина видобутку 
вуглеводнів, всі компанії намагаються здешевити будівництво свердловин, але 
при цьому необхідно дотримуватися усіх інструкцій і норм чинного 
законодавства з екологічної безпеки. 

Наші компанії мають ряд рішень цих питань, пов'язаних з очищенням 
бурових розчинів, очищенням бурових стічних вод, мінімізації відходів 
буріння,  впроваджені технології безамбарного буріння, а також успішно 
впроваджено технологію регенерації баритового обважнювача. 

 

 
Система регенерації бариту на Кільцівському родовищі 

 
В 2008 році на Кільцівському  родовищі спільно з буровою компанією  

ТОВ «ДАФОРА- Україна» наше підприємство вперше в Україні за допомогою 
двох центрифугальних модулів з центрифугами типу ОГШ реалізувало 
технологію регенерації баритового обважнювача. Ця технологія дає можливість 
тонкого очищення бурового розчину від вибуреної породи та колоїдної фази в 
обважнених бурових розчинах. Центрифуги ОГШ з частотним регулюванням 
обертів мають високу здатність щодо вилученнярідини і регулювання вмісту 
твердої фази, значно скорочують обсяги рідких відходів та загальні витрати на 
будівництво свердловин. При використанні двох регульованих центрифуг в 
обважнених системах бурового розчину є можливість повертати в активну 
систему до 75% бариту, з паралельним видаленням тонкодисперсної твердої 
фази. 
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В 2010 році для технології регенерації бариту був розроблений та 
впроваджений спеціальний мобільний блок з двома центрифугами ОГШ, який 
використовувався при будівництві свердловин  на Фонтанівськомуродовищі в 
Криму в 2011 році. 

 
 

Фонтанівське родовище 
 
Впровадження у бурову практику безамбарного способу буріння дозволяє 

значно поліпшити екологічну ситуацію при будівництві свердловин. У той же 
час переваги даного способу можуть бути реалізовані тільки при вирішенні 
цілого комплексу спеціальних питань,спрямованих на вдосконалення 
технології очищення та утилізації відпрацьованого бурового розчину з 

використанням ефективних 
технологій та реагентів. В 
даний час при будівництві 
свердловин активно 
впроваджується безамбарна 
технологія ведення бурових 
робіт, що є найбільш 
прогресивним напрямком 
мінімізації негативного 
впливу відходів буріння на 
навколишнє природне 
середовище. Крім 

традиційно 
використовуваних систем 
збору і очищення бурових 
відходів, у даному варіанті 
передбачене тонке 

очищення рідкої фази відходів з використанням блоків коагуляції-флокуляції 
(КФБ), збір бурового шламу за допомогою шнекового транспортера в 
спеціальні ємності і його вивіз з бурового  майданчика без використання 



 Секція 2. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ  

 88 

амбарів. Безамбарна технологія дозволяє максимально вилучати з 
відпрацьованого бурового розчину тверду фазу з подальшою її утилізацією. 

Відпрацьовані бурові розчини  являють собою гетерогенні 
полікомпонентні системи, що складаються з рідкої і твердої фази. Фізико-
хімічний склад і технологічні параметри бурових розчинів визначаються 
геологічними і техніко-економічними умовами буріння, при цьому 
компонентний склад рідкої і твердої фази відпрацьованих бурових розчинів в 
кожному конкретному випадку різний. Очищення бурових розчинів за 
допомогою сучасних механічних і фізико-хімічних способів дозволяє 
переводити тверду фазу в буровий шлам. 

Аналіз існуючих на сьогоднішній день проблем в області переробки 
відпрацьованих бурових розчинів на блоці КФБ показав, що найбільшу 
складність при поділі розчинів на зневоднену тверду фазу і дисперсійне 
середовище, що характеризується прозорістю і здатністю зберігати свою якість 
тривалий час, викликають безглинисті бурові розчини. Вони містять у своєму 
складі високу концентрацію полімерних органічних реагентів-регуляторів 
реологічних властивостей і знижувачів фільтрації, стабілізуючих розчини, в 
результаті чого ускладнюється процес їх руйнування на блоці КФБ. 

В основі роботи системи флокуляційного посилення лежать наступні 
фізико-хімічні процеси: коагуляція і флокуляція в розчині твердої фази і 

подальша дія на розчин відцентрових сил 
центрифугальної установки. При цьому 
ефективність роботи центрифуги і обсяг 
шламу, що утворюється, залежать від 
того, наскільки оптимально підібрані 
коагулянт і флокулянт для конкретного 
типу переробленого бурового розчину. 

В 2009 році на Західно-
Радченківському родовищі нашому 
підприємству поставлена задача – 
запропонувати  схему очищення 

бурового розчину з технологією 
безамбарного способу буріння. Наша 

компанія успішно впоралась з цією задачею. Для реалізації технології було 
використановібросито ЛВС-1, ситогідроциклонну установку СГЦУ-1, 
центрифугу ОГШ-501К-10, гвинтовий конвеєр,коагуляційно-флокуляційний 
блок КФБ та запропоновано нову схему для розміщення обладнання для 
багатоступеневого очищення бурового розчину, що дало змогу значно 
скоротити витрати на будівництво свердловини та мінімізувати кількість 
шламу, що вивозиться з бурового майданчика. 

В 2012 році при бурінні свердловин на Богородчанському та 
Чайковичському родовищах для очищення бурових розчинів та бурових 
стічних вод при безамбарному бурінні, було застосовано по два центрифугальні 
модулі. В результаті якісного глибокого очищення бурового розчину вдалось 
суттєво зменшити кількість вивезеного шламу.   

Західно-Радчинківське родовище 
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В 2008 році перед нами замовником було поставлене завдання вирішити 
питання по повному глибокому очищенню бурового розчину та утилізації 
бурових стічних вод.  Буровий майданчик свердловини на Шкурупіївському 

родовищі знаходився в зоні високих 
ґрунтових вод. Для уникнення 
завдання екологічної шкоди для 
навколишнього середовища 
застосовувались два 
центрифугальних модуля в 
послідовному режимі роботи та 
система дренажних трубопроводів з 
збірною ємністю. Після збирання 
певної кількості бурових стічних вод 
ця суміш насосом подавалась 
послідовно на центрифуги з великою 

частотою обертання ротора. Після 
очищення тверда фаза скидалась в 

шламозбірник, а технічна вода використовувалась для поповнення об’єму 
свердловини. 

Група компаній «КАРАТ» запрошує до взаємовигідної співпраці 
зацікавлені бурові компанії. «Через якісне очищення бурових розчинів – до 
максимальних прибутків!» - це гасло, якому ми слідуємо.    

 
Юридична адреса: 42704, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 115/3 

Телефон/факс: (05446) 3-17-28 , 3-11-12, тел. моб. (050) 404-88-67 
E-mail: karat.byr@gmail.com 

Шкурупіївське родовище 

mailto:karat.byr@gmail.com
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Сизоненко А.В, Ткаченко М.В., 
асистенти кафедри обладнання нафтових і газових промислів 

Полтавського національного технічного  
університету імені Юрія Кондратюка, 

м. Полтава, Україна 
 

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ГВИНТОВИХ 
КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ В ПНЕВМОСИСТЕМУ БУРОВИХ 

УСТАНОВОК 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

практичними завданнями. Відмінною рисою сучасного виробництва є 
використання в обладнанні високотехнологічних, однотипних по 
функціональному призначенню і конструкції компонентів. В першу чергу, до 
таких компонентів відносяться різного роду приводи і системи забезпечення.  

Відповідно до ГОСТ Р 52869-2007 пневматична система – це технічна 
система, що складається з пристроїв, що знаходяться в безпосередньому 
контакті з робочим газом (повітрям). Сукупність пристроїв, призначених для 
створення потрібних зусиль (моментів) або переміщення виконавчого 
механізму з подоланням діючих на нього зусиль, і що використовують для 
цього енергію стислого повітря називають пневмоприводом. 

Будь-яка пневматична система містить в своєму складі 
енергозабезпечуючу частину, головним елементом якої є компресорна станція. 
Для постачання стислим повітрям пневмосистем бурової установки (БУ) 
застосовують компресорні установки з механічним приводом (контрприводом) 
від трансмісій силових агрегатів або з індивідуальним електроприводом. 

Установки з електроприводом називаються компресорними станціями. У 
компресорних установках використовують двохступеневі компресори типу КС-
3М, КС-5М, КСР-5М, КТ-6 з подачею 3–5 м3/хв при робочому тиску 0,8–0,9 
МПа. 

Найбільш поширеного використання на бурових установках в 
нафтогазовидобувній галузі України набули поршневі компресорні установки 
КТ-6 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод».  

Компресорна установка КТ-6 з механічним приводом складається з 
компресора, опор приводу, привідного шківа, змонтованого на рамі. Привід з 
компресором сполучений муфтою ШПМ-300. Зовнішнє повітря засмоктується 
через повітрофільтр у циліндри першого ступеня стиснення, а потім по 
трубопроводу подається через холодильник в циліндри другого ступеня 
стиснення, звідки стисле повітря поступає в повітрозбірники. 

Компресорні установки працюють в автоматичному режимі, включаючись 
при втраті тиску в пневмосистемі до 0,7–0,75 МПа і вимикаючись при 0,8–0,85 
МПа. Роботу компресора в такому режимі забезпечують спеціальні 
розвантажувальні клапани, які досягши максимального тиску в пневмосистемі 
спрацьовують і подають повітря в розвантажувальні пристрої компресорів, які 
закривають всмоктуючі клапани обох ступенів стиснення, внаслідок чого 
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компресори при постійному обертанні колінвалів переходять на холостий хід. 
При зниженні тиску в пневмосистемі до нижньої межі, згадані клапани 
перекривають доступ повітря в розвантажувальні пристрої і сполучають їх з 
атмосферою, внаслідок чого всмоктуючі клапани повертаються в  робоче 
положення і компресори починають подавати стисле повітря в пневмосистему. 

Проте поршневі компресори мають такі недоліки: 
1) наявність змащувального мастила в циліндрах приводить до попадання 

мастила в контур холодильної машини, що небажано; 
2) у механізмі руху компресора мають місце відносно великий знос; 
3) при роботі поршневих компресорів виникають в тій або інший ступені 

неврівноважені сили та моменти, що викликають вібрації. 
4) клапани поршневих компресорів як найменш надійні вузли конструкції 

є причиною зниження надійності всієї машини в цілому; 
5) наявність всмоктуючих клапанів обмежує робочий діапазон поршневих 

компресорів значенням тиску всмоктування порядку 20 кПа. 
Мета даної праці – це подолання проблем повітрозабезпечення бурових 

установок, оснащених поршневими компресорними станціями, підвищення 
надійності роботи пневмосистеми, скорочення вартості обслуговування 
компресорного устаткування, зниження витрат на електроенергію. 

Викладення матеріалу та результати. Як варіант реалізації даного 
рішення пропонується використання гвинтових компресорних установок. 

Гвинтовий компресор – ротаційний компресор, в якому стиснення 
середовища досягається за допомогою двох зчеплених між собою роторів з 
гвинтовими зубами. Використання гвинтових компресорів – один з найбільш 
ефективних способів отримання стислого повітря на виробництві. Спосіб 
забезпечує надійність і високі робочі характеристики компресорного 
устаткування при низьких експлуатаційних витратах. Гвинтовий компресор 
складається з корпусу (циліндра), ведучого і веденого роторів із зубчато-
гвинтовими лопатями. Гвинтова пара засмоктує повітря, обертаючись в 
масляному шарі, що забезпечує низький коефіцієнт тертя, додаткове масляне 
ущільнення, що гарантує герметичність системи, а також ефективний 
тепловідведення від робочої зони.  

Використання гвинтового компресора, при всіх перевагах поршневих, 
різко скорочує вартість обслуговування компресорного устаткування. 
Гвинтовий компресор, в середньому, повинен обслуговується один раз в рік і 
фактично працює як машина, що не потребує обслуговування. Крім того, для 
обслуговування компресора гвинтового не потрібного кваліфікованого 
персоналу, як у випадку з поршневою технікою. Тоді як поршневий компресор 
вимагає періодичних зупинок, гвинтовий розрахований на постійний режим 
роботи. Гвинтовий компресор рівної продуктивності компактніший, якість 
повітря з погляду концентрації частинок води і масла вища, а експлуатаційні 
витрати нижчі.  

Гвинтовий компресор також дозволяє економити електроенергію: основна 
економія прихована в системах регулювання.  
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Гвинтовий компресор не вимагає великих початкових вкладень і має 
набагато менші вкладення в монтаж і налагодження. Йому практично не 
властива вібрація, тому для його установки не потрібний фундамент і окрема 
будівля (економія на будівельно-монтажних роботах).  

Необхідно відзначити і інші технічні переваги гвинтових компресорів. 
Об'єм його ресивера значно менший, чим в поршневому компресорі, оскільки 
він потрібен тільки для згладжування нерівномірності споживання стислого 
повітря. Тому гвинтові машини компактні і мають низький рівень шуму. Вони 
виготовлені на основі досконалих матеріалів та комплектуючих і призначені 
для роботи в жорстких умовах тривалої безперервної експлуатації. 

Гвинтова компресорна станція монтується на базі контейнерів і 
складається з самого компресора або декількох компресорів, систем підготовки, 
очищення і зберігання стислого повітря, а також систем автоматичного 
управління компресорним устаткуванням. 

Більшість вітчизняних бурових підприємств вважають за краще 
використовувати і використовують поршневі компресори, вважаючи, що вони 
дешеві, прості в експлуатації і ремонтопридатні чим гвинтові. Хоча вже у 
всьому світі вважається, що гвинтові компресорні станції найбільш вигідні як у 
використанні так і в ремонті і обслуговуванні. 

В 2012 році в Росії фахівцями було розроблене і прийняте рішення про 
впровадження гвинтової компресорної станції «ШТОРМ 0600» в пневмоситему 
бурової установки БУ 3Д-86. Результатом даного рішення стало підвищення 
надійності роботи пневмосистеми бурової установки, скорочення вартості 
обслуговування компресорного устаткування, зниження витрат на 
електроенергію приблизно на 30%. 

В 2013 році ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» розроблені та 
виготовляються ряд гвинтових компресорів серії «Вітер». 

Основною особливістю компресорів ВІТЕР є їх простота в конструкції, 
експлуатації і технічному обслуговуванні і найголовніше найнижча ціна на 
території України в порівнянні з іншими аналогічними гвинтовими 
компресорами. 

Ще однією особливість гвинтових компресорів ВІТЕР є гнучкість 
конструкції при комплектації. Тобто можливо виробництво компресорів ВІТЕР 
того виконання, яке найбільш підходить як в конструктивному, так і у 
вартісному виразі необхідним умовам. 

Розробка і впровадження адаптивних умовам бурової установки гвинтових 
компресорних станцій дасть змогу підвищити надійності роботи 
пневмосистеми БУ, скоротити вартість закупівлі і обслуговування 
компресорного устаткування та знизити витрати на електроенергію. 

Гвинтова компресорна станція – це сучасне високотехнологічне і 
високоекономічне рішення, яке дуже актуально у наш час, коли всі галузі 
промисловості поступово переходять на енергозберігаючі технології. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ГВИНТОВИХ ВИБІЙНИХ 
ДВИГУНІВ – ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БУРІННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ 
СВЕРДЛОВИН 

 
Як показує досвід роботи бурових підприємств, в даний час пріоритетним 

є буріння похилоспрямованих і горизонтальних свердловин. При будівництві 
таких свердловин застосовують обертальний спосіб буріння, використовуючи 
як привід долота гвинтові вибійні двигуни (ГВД від 85 до 90%) з одночасним 
періодичним або постійним обертанням бурильної колони ротором, або верхнім 
приводом. Виробничники даний спосіб називають комбінованим. Його 
використання дозволяє здійснювати буріння свердловин різної глибини різними 
типами профілю, широким діапазоном зміни вигляду і властивостей 
промивальних рідин, параметрів режиму буріння, а також із застосуванням 
різних конструкцій і типорозмірів породоруйнуючого інструменту. 

Порівняно з іншими видами вибійного приводу породоруйнуючого 
інструменту використання ГВД при бурінні свердловин має значні техніко-
економічні переваги:  

- низька частота обертання при високому крутному моменті, що забезпечує 
ефективний відробіток різних типів доліт; 

- невеликий робочий перепад тиску, що дозволяє використовувати 
гідромоніторні долота при існуючому насосному парку; 

- можливість контролю режимно-технологічних параметрів у процесі 
експлуатації;  

- можливість застосування практично будь-якого типу промивального 
агента в якості робочого, із вмістом наповнювача до 10%. 

Найбільше використання в Україні здобули двигуни російського 
виробництва ВАТ НВО «Бурова техніка». До недоліків таких ГВД можна 
віднести низький моторесурс, обмежені температурні межі експлуатації, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903363094
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невисоку стійкість до агресивної дії свердловинного середовища, значна зміна 
робочої характеристики в процесі експлуатації, високу трудомісткість і вартість 
ремонтно-профілактичних робіт. 

Сучасні технології розкриття продуктивних пластів, особливо в похило-
спрямованих свердловинах і свердловинах з горизонтальним закінченням 
стовбура, пред'являють підвищені вимоги до надійності і довговічності 
вибійного інструменту. 

При технології буріння, що склалася на сьогодні, наголошуються 
проблеми пов'язані з нестабільністю роботи ГВД, їх зупинками, низьким 
моторесурсом робочих органів (РО), а також аваріями (відвертанням, зламами 
елементів ГВД) компоновки бурильної колони (БК). Зокрема, моторесурс 
двигунів залежно від типорозміру та умов експлуатації складає від 90 до 235 
год.; відмови ГВД від 5 до 12 в рік. 

Досвід використання ГВД в бурінні і капітальному ремонті свердловин 
показує, що двигун втрачає працездатність зважаючи на наступні основні 
причини:  

- знос робочих органів;  
- знос шарнірного з'єднання;  
- знос шпинделя;  
- вихід з ладу по технологічних причинам (шламування робочих органів, 

роз'єднання елементів роторної групи, роз'єднання корпусних різьб, 
несправність переливного клапана та ін.); 

-  аварійний  вихід з ладу (відривання гумової обкладки статора від 
корпусної труби, злам торсіона, карданного і вихідного валів і тому подібне). 

Мета роботи – підвищення ефективності буріння похило-спрямованих і 
горизонтальних свердловин за рахунок розробки і використання вдосконалених 
конструкцій і технологій виготовлення гвинтових вибійних двигунів. 

Вдосконалення гвинтових забійних двигунів  з метою підвищення техніко-
економічних показників буріння нафтових і газових свердловин ведеться з 
моменту їх створення в 1966 р. 

На сьогодні основними напрямками вдосконалення ГВД є: 
1. Збільшення довжини РО. Досягається оснащення виробничої бази 

сучасним спеціалізованим технологічним устаткуванням (зуборізними, 
полірувальними верстатами, спеціалізованою машиною для литва). Дозволить 
значно понизити рівень контактних навантажень в зачепленні, зменшити 
інтенсивність їх зносу і запобігти передчасному руйнуванню гумових зубів із-за 
підвищених деформацій та розігрівання гуми. Підвищення ресурсу за рахунок 
збільшення довжини робочих органів пояснюється також можливістю їх 
напрацювання до великих величин зазорів в зачепленні статор-ротор 0,5 мм і 
більше. 

2. Розработка і реалізація способу автокомпенсації зносу в РО. В основі 
пропонованого способу лежить використання, активованої тертям, дифузійної 
взаємодії еластичного матеріалу статора з робочою рідиною з метою 
відновлення натягу в парі за рахунок зміни розміру гумового елементу двигуна, 
тобто автокомпенсації зносу. Кінетичною умовою реалізації автокомпенсації 
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зносу в робочих органах ГВД є  узгодження величини інтенсивності 
зношування в парі тертя і швидкості зміни розміру гумового елементу за 
рахунок набухання. Технічно це може бути реалізовано при використанні 
гумового елементу двошарової конструкції. Це дозволить забезпечити 
підвищення зносостійкості вузлів і деталей в процесі експлуатації двигуна без 
втручання в його роботу двигуна. 

3. Зменшення маси ротора. Найбільш раціональним конструктивним 
рішенням є застосування облегшених і гідроштампованих роторів. Це 
дозволить зменшити вплив інерційних поперечних навантажень на компоновку 
двигуна 

4. Збільшення жорсткості гвинтових зубів статора і покращення 
відведенням теплоти від гумового обкладання. Реалізується за рахунок 
застосування гвинтової тонкостінної металевої оболонки, отриманої методом 
гідроштамповки. Кільцева порожнина між циліндровим розточуванням корпусу 
і зовнішньою гвинтовою поверхнею оболонки заповнюється жорстким 
металевим елементом. Зменшення розігрівання гумового обкладання 
досягається застосуванням в конструкції нового статора значно меншого об'єму 
гумової суміші. Все це дозволяє зменшити відгинання зубів від дії перепаду 
тиску рідини в робочих камерах героторного механізму і дії моменту ротора та 
призводить зменшення об'ємних втрат в робочих органах ГВД, збільшується 
крутного моменту і поліпшення навантажувальних характеристик ГВД. 
Одночасно при досягнутій герметичності робочих камер і відсутності об'ємних 
втрат є можливість зменшення натягу в робочих органах ГВД при незмінній 
довжині зачеплення без втрати силових характеристик гідромашини. Це 
дозволить значно зменшити знос робочих поверхонь деталей, понизити 
механічні втрати на тертя в героторному механізмі і, отже, підвищити 
довговічність робочих органів ГВД. 

5. Статори з рівномірною товщиною еластичного обкладання. 
Оснащення двигунів статорами з рівномірною товщиною еластичного 
обкладання (профільованими або армованими статорами), не дивлячись на 
певні додаткові витрати на виготовлення, перетворює ГВД в класичну об'ємну 
гідравлічну машину, у якої крутний момент, що розвивається, практично не 
залежить від витрати рідини, що подається, а частота обертання, у свою чергу, - 
від моменту, що розвивається. Це забезпечить підвищений крутний момент, 
збільшення ККД і ще два важливих фактори - збільшення ресурсу і 
термостійкості (унаслідок зниження деформації еластичного обкладання і 
поліпшення тепловідводу). 

6. Впровадження статорів з біметалевим остовом. Статор оснащується 
біметалевий остовом, що має внутрішні гвинтові зуби і виготовлений методом 
литва. Результатом чого є підвищення питомих потужносних характеристик 
робочих органів. Зуби статора, армовані цинковим сплавом, володіють 
хорошим відведенням тепла від гумового обкладання, тому статор такої 
конструкції можна застосовувати для виготовлення вибійних двигунів, що 
працюють в тяжких умовах. 

7. Розробка нових еластомірів. Використання нових покращених гум 
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дозволить використовувати ГВД в свердловинах з вибійною температурою 
вище 150 Со та при бурінні свердловин на депресії із використанням 
вуглеводневих розчинів. 

8. Оптимізація геометричних і конструктивних параметрів робочих 
органів. Не дивлячись на виконаний вітчизняними фахівцями комплекс 
теоретичних і дослідницьких робіт по оптимізації та конструкції РО, є великі 
резерви подальшого вдосконалення, зокрема з метою поліпшення трібологічної 
обстановки в гвинтовому героторному механізмі та оптимізації його 
просторової геометрії. 

Перераховані заходи дозволять в найближчому майбутньому значно 
підвищити довговічність і технологічність ГВД та як наслідок підвищити 
техніко-економічні показники буріння нафтових і газових свердловин. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВЫНУЖДЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

САМОВЕНТИЛИРУЕМЫМИ ДИСКАМИ ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Введение. Для повышения энергоемкости дисково-колодочных тормозов 

автотранспортных средств создаются и внедряются новые фрикционные 
материалы и усовершенствуются методы расчета тормозных дисков с точки 
зрения их динамической и тепловой нагруженности. Поверхностная и объемная 
температуры  и вызывающие градиенты в тормозных дисках существенно 
влияют на износо-фрикционные свойства пар трения тормоза. Особенностью 
последнего является небольшой коэффициент взаимного перекрытия пар 
трения, который составляет только kвз=0,1-0,2. 

Состояние проблемы. Как известно поддержанию стабильной 
эффективности любых видов тормозных устройств при фрикционном 
взаимодействии их сопряженных деталей препятствуют генерируемые 
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электрические токи и аккумулируемая теплота на микроыступах пар при 
электротермомеханическом трении. При торможении автотранспортного 
средства имеет место диссипация механической энергии в тепловую, которую 
воспринимают, в первую очередь, поверхностные слои тормозного диска и 
фрикционных накладок колодок в дисково-колодочных тормозах. Это приводит 
к потере износо-фрикционных свойств полимерной накладки из-за достижения 
на ее поверхности температур выше допустимых для материалов из которых 
она состоит. При этом нагревается и тормозной диск. Последний нагревается 
неравномерно из-за небольшого коэффициента взаимного перекрытия пар 
трения (kвз=0,1…0,2), что приводит к большим поверхностным и по толщине 
диска температурным градиентам. Наличие различных типов вентиляционных 
каналов в теле металлического диска ускоряет процесс его радиационно-
конвективного теплообмена со скоростными токами омывающих потоков 
воздуха, но резкое изменение толщины в зонах ребер и каналов при 
неравномерном нагревании приводят к обратимым тепловым деформациям и 
образованию эксплуатационной волнистости на поверхности трения. Это 
подтверждается появлением пятен меди на поясе трения самовентилируемого 
диска (за счет эффекта массопереноса из материалов фрикционных накладок) 
над вентиляционными каналами (в то время как на поверхности трения 
сплошного диска наблюдаются кольцевые дорожки меди). Появление упругих 
наряду с электротепловыми волнами на поверхности и в теле тормозного диска 
в процессах электротермомеханического торможения проводит к концентрации 
импульсных нагрузок и росту тепловыделения на локальных пятнах контактов 
микровыступов пар трения, что снижает работоспособность фрикционных 
узлов дисково-колодочного тормоза автотранспортного средства. 

Постановка задачи. В материалах статьи рассмотрены следующие 
вопросы: 

– проникновение теплоты в тело тормозного диска и фрикционной 
накладки при длительном и импульсном режимах их нагружения; 

– особенности конструирования тормозных дисков. 
Цель работы. Оценить энергонагруженность тормозных дисков различных 

типов, исходя из коэффициентов взаимного перекрытия пар трения тормоза, и 
закономерностей их эксплуатационных параметров. 

Проникновение теплоты в тело тормозного диска и фрикционной 
накладки при длительном и импульсном режимах их нагружения. Результаты 
расчетов по разработанной методике [1]  с учетом изменения коэффициентов 
температуропроводности при температурах 150; 300 и 450°С позволили 
произвести анализ полученных данных при импульсном и длительном режимах 
подведения теплоты, которые  свидетельствуют о следующем: 

импульсном (тормозной диск) 
- при изменении аш в пределах (0,87-1,08)10-5, м2/с - глубина 

проникновения теплоты колебалась от 0,051 мм до 0,22 мм, т.е. прогретым был 
приповерхностный слой тормозного диска; 

длительном (тормозной диск) 
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- при изменении аш в пределах (0,87-1,08)10-5, м2/с глубина проникновения 
теплоты колебалась от 5,1 мм до 22,02 мм, - т.е. была прогрета полностью 
толщина тормозного диска; 

импульсном (накладка) 
-  при изменении ан в пределах (0,2-0,6)10-6, м2/с глубина проникновения 

теплоты составила от 0,008 мм до 0,052 мм, т.е. прогретым был поверхностный 
слой накладки; 

длительном (накладка) 
- при изменении ан в пределах (0,2-0,6)10-6, м2/с глубина проникновения 

теплоты составила от 0,77 мм до 5,19 мм, т.е. прогретым был рабочий слой 
накладки. 

При расчетах время изменялось следующим образом: при подведении 
теплоты: импульсном - от 0,0001с до 0,0015с; длительном - от 1,0с до 14,0с. 

Таким образом, энергонагруженность тормозного диска таковая, что 
эффективная глубина проникновения тепловых токов заведомо больше его 
номинальной толщины при длительном тепловом режиме нагрузки. 

Энергонагруженность металлополимернх пар трения тормозных устройств 
в значительной степени зависит от соотношения нагреваемых и охлаждаемых 
поверхностей. 

Особенности конструирования тормозных дисков. Одним из важнейших 
конструктивных параметров дисково-колодочного тормоза является 
коэффициент взаимного перекрытия, характеризируемый отношением 
площадей трения элементов контактирующей пары «диск – накладки колодок». 
Дисково-колодочный тормоз имеет низкий коэффициент взаимного перекрытия 
(kвз=0,1…0,2), что создает хорошие условия для вынужденного охлаждения. 
Это особенно важно для автотранспортных средств, работающих в городских 
условиях с частыми остановками. 

На реальных физических моделях в эксплуатационных и стендовых 
условиях изучали температурное поле при электротермомеханическом трении 
пары «СЧ-15 – ФК24А» с соблюдением условия ΔθП>ΔθV [2]. Испытания 
проводили на серийном и модельном дисково-колодочном тормозе. В 
результате исследований коэффициента взаимного перекрытия kвз и параметров 
процесса трения, из которых выделено импульсное нормальное усилие N, в 
зависимости от термосостояния диска было установлено (рис. 1 а, б, в, г, д, е):  

 
Рис. 1. а, б, в, г, д, е Общие влияние коэффициента взаимного перекрытия kвз (б, 

в, д) и температурного градиента по длине поверхности (дθП/дl) [а, е] 
на динамический коэффициент трения f (а, б), интенсивность 
изнашивания U (д, е) и среднюю температуру поверхностей трения 
θп (в), а также коэффициента взаимного перекрытия kвз на  
температурный градиент по длине поверхности (дθп/ дl) (г) 
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-  уменьшение kвз приводит к снижению средней поверхностной θп  и 
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При поверхностных температурах металлических сплошного и 
самовентилируемого тормозных дисков, изготовленных из различных 
материалов, превышающих 150…200 °С, интенсивность вынужденного 
конвективного теплообмена резко падает, но возрастает теплообмен 
лучеиспусканием. Согласно закону Стефана-Больцмана коэффициент 
теплоотдачи лучеиспусканием равен: 
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где θН – температура нагревания поверхностей сплошного и 
самовентилируемого тормозных дисков, К; θB – температура окружающей 
среды, К; СЛ – коэффициент излучения, Вт/(м2·К4). 

 Обод тормозного шкива (ленточно-колодочного тормоза) и обода 
тормозного барабана (барабанно-колодочного тормоза) при проектом расчете 
разбивается на n-ое количество дисков. Выбор конструктивных параметров 
последних необходимо производить, исходя из их энергонагружнности. При 
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этом немаловажную роль играет соотношение площадей поверхностей 
охлаждаемых к нагреваемой. 

Расчеты, выполненные по зависимости (3) позволили получить 
графические зависимости, устанавливающие связь между поверхностной 
температурой (θП, ºС), коэффициентами теплоотдачи лучеиспусканием (σ, 
Вт/(м2·ºС)) и отношением теплоотдачи конструктивных параметров (d/A,  м-1) 
[см. рис. 2 а, б]. 

 
Рис. 2 а, б Зависимость коэффициентов теплоотдачи (σ) лучеиспусканием 

матовых (а) и полированных (б) поверхностей металлических 
фрикционных элементов от температуры нагревания (θП) при 
различных значениях отношения диаметров поверхности трения  
ленточно- и барабанно-колодочных и тормозных дисков дисково-
колодочных тормозов к площадям поверхностей (d/A), 
соответственно, первый и второй ряд цифр на правой шкале 

 
Необходимо отметить, что коэффициенты излучения матовой и 

полированной поверхностей для чугуна (изготовлены тормозные диски и 
барабаны) и стали (изготовлены тормозные шкивы) имеют разные значения. По 
величине отношения коэффициентов излучения матовой поверхности к 
полированной, которая должна быть равна отношению площадей этих 
поверхностей, можно судить о наступлении их установившегося теплового 
состояния. В виде соотношений получаем:  

для дисково-колодочного тормоза (тормозные диски изготовлены из чугуна) 
при CЛм /CЛп = 3,748/1,134 = 3,3 

         сплошной диск                                        самовентилируемый диск 

          ;5,3
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В данном случае рассматриваются площади поверхностей теплообмена 
сплошного и самовентилируемого дисков тормоза, смонтированных на балке 
переднего моста автобуса А-172. Процентное расхождение между 
полученными величинами отношений для различных типов тормозных дисков 
составляет: для первого случая – 6,0 %,  для второго – 12,3 %, что является 
хорошим результатом для подобных расчетов. 

 Таким образом, на основании расчетно-экспериментальных данных 
установлена взаимосвязь между излучательной способностью матовых и 
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полированных поверхности и их площадями в дисково-колодочном тормозе 
при использовании в нем сплошных и самовентилируемых дисков. 

 Выводы. Таким образом, на основании предварительных этапов 
испытаний типа I и II дисково-колодочных тормозов автобуса А 172 оценена 
энергоемкость их пар трения, что позволило: 

 – установить закономерности теплообменных процессов нагреваемых и 
охлаждаемых поверхностей сплошных и самовентилируемых дисков со 
скоростными токами омывающего воздуха; 

 – проиллюстрировать закономерности изменения объемных и 
поверхностных температурных градиентов тормозных дисков различных типов  
и показать их влияние на основные эксплуатационные параметры пар трения 
тормоза; 

 – обосновать взаимную связь теплофизических параметров полированных 
и матовых поверхностей с площадями сплошных и самовентилируемых 
тормозных дисков. 
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ДВНЗ «Дрогобицький коледж  нафти і газу»,  

м. Дрогобич , Україна  
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАКРУЧУВАННЯ  
НИЖНІХ КОРПУСІВ КОЛОННИХ ГОЛОВОК ТИПУ   

ОКК НА КОНДУКТОР 
 
Закручування нижніх корпусів колонних головок (колонних фланців)  на 

кондуктор в колонних головках типу ОКК потребує  значних крутних моментів. 
В залежності від діаметра кондуктора і групи міцності матеріалу обсадних труб 
вони можуть досягати 60 кНм.[4 ] 
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Накручування колонного фланця проходить в шахті, яка заглиблена в 
землю і має обмежені поперечні розміри, або  в сучасних бурових установках 
при високих вежових основах над рівнем землі .  

Процес накручування колонного фланця  вище вказаними методами 
викликає певні складності і небезпеки: труднощі або відсутність контролю   
крутного моменту, низька продуктивність праці , велика ймовірність 
травмування. 

В даний час накручування колонних фланців  проводиться методами , які 
приведені на рис. 1. 

 Граничний крутний момент для закручування колонного фланця 
визначається по формулі [2]                            

                          Мгр= ,
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де σт –межа текучості матеріалу обсадної труби ;    
 f–коефіцієнт тертя в різьбовому з’єднанні;  
W–полярний момент опору розрахункового січення; 
d–внутрішній діаметр труби; 
L–довжина різьбового з’єднання; 
2r- середній діаметр розрахункового січення  різьби, взятий  по 

середині довжини 







2
L  різьбового зєднання ; 

b–середня товщина стінки труби. b=r–dв; 

 
                                    а                                                            б 

а – з допомогою квадратної штанги: 1-шахта, 2–квадратна штанга;3–
шпильки; 4–колонний фланець; 5–кондуктор; 6- поршневі штоки. 

 б– з допомогою трактора: 1 –канат до трактора; 2– шток бурового 
насоса з привареними пальцями; 3– колонний фланець, 4–кондуктор; 5- шахта. 

Рис . 1. Існуючі методи закручування нижнього корпуса колонної головки 
на кондуктор 
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Полярний момент опору    W=0,5 ,
44

r
rr â−

⋅π                                                                         

де rв– внутрішній радіус труби. rв=
2
d                         

D–зовнішній діаметр труби ; d- внутрішній  діаметр труби; d1 –зовнішній  
діаметр різьби біля торця; 

 
Рис. 2. Схема різьбового з’єднання колонного фланця і кондуктора 
         
 Середній радіус розрахункового січення труби 
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     де  h–висота різьби;   Dсер–середній зовнішній діаметр різьби. D = .
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       Враховуючи коефіцієнт запасу міцності n допустимий момент  
  закручування нижнього корпуса на кондуктор визначиться формулою 

                                                           Мд = n
Ì ãð  

Нами пропонується універсальний пристрій для закручування колонних 
фланців  всіх типів колонних головок ОКК, передбачених ТУ 26–02–579–74 і 
ТУ 26–16–183–85[3] і ГОСТ 30196–94[1], схема роботи якого приведена на 
рис. 3. 

При використанні пристрою підвищується продуктивність праці, 
покращується її безпека і  культура виробництва .  

Планшайба має ділильні кола з отворами, що відповідають всім розмірам 
фланців колонних фланців по приведених стандартах. З’єднання планшайби з 
фланцями  проводиться двома пальцями, які  встановлюють під потрібний 
розмір колонного фланця  і утримуються запобіжним диском. 
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1– планшайба; 2–палець;3– муфта квадратна; 4–квадратна 

штанга140×140; 5–муфта під елеватор; 6–фланцеве з’єднання; 7–болт ;8–
запобіжний диск; 9–фіксуючий палець. 

Рис. 3. Схема пропонованого пристрою для закручування колонного 
фланця 

 
Планшайба приводиться в обертання ротором і квадратною штангою через 

квадратну муфту. Крутний момент закручування контролюється моментоміром. 
Для зручності транспортування , набору потрібної довжини при 

закручуванні  в залежності від висоти  вежової основи та глибини шахти і 
виключення можливості попадання фланцевого з’єднання на рівень ротора по 
довжині квадратна штанга ділиться на три частини  4,4,6 м(рахуючи знизу), які 
з’єднуються фланцями.  
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В зв’язку з тим, що даний пристрій при бурінні свердловини 
використовується  тільки один  раз: при закручування колонного фланця, то він 
один може застосовуватися  для цілого нафтового регіону або всієї країни. 
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ЭНЕРГОНАГРУЖЕННОСТЬ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ «ДИСК-
НАКЛАДКА КОЛОДКИ» ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Состояние проблемы. Процесс электротермомеханического трения, 
реализуемого дисково-колодочным тормозным механизмом в 
автотранспортном средстве, может быть как непродолжительным (единичное 
торможение), так и продолжительным и длительным (циклическое и 
длительное торможение). От продолжительности процесса зависят 
генерируемые токи на поверхности трения фрикционных узлов, количество 
возникающей теплоты и глубина проникновения тепловых волн по толщине 
тормозного диска. Исходя из вышеизложенного, и предлагается к 
рассмотрению импульсный и длительный подвод теплоты к элементам пары 
трения  «диск – накладки колодок». Остановимся кратко на анализе 
опубликованного ранее материала, касающегося нового подхода к тепловой 
динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств, в частности, 
составляющих генерируемых токов в парах трения тормозных устройств [1].  
Генерируемые токи напрямую зависят от состояния поверхностных слоев 
фрикционных накладок, которое может быть до допустимой температуры и 
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выше ее для их материалов. Указанные поверхностные слои фрикционных 
накладок, являющиеся своего рода анодом, несмотря на то, что остальная часть 
накладок по их толщине выполняет функции мощного теплоизолятора, 
принимают непосредственное участие в процессах теплообмена по схеме 
«приповерхностные слои фрикционных накладок - приповерхностные слои 
тормозного диска». Слои последнего и сам металлический фрикционный 
элемент с его фланцем (являются мощным аккумулятором тепловой энергии. 
При этом необходимо иметь в виду, что сам металлический тормозной диск 
выполняет функции своего рода катода. Состояние последнего зависит не 
только от его температур, но и от градиента температур по поверхности так и 
по толщине тормозного диска. 

В работе [2] предложен метод расчета температур в области контакта 
элементов пар трения дисково-колодочных тормозов подъемно-транспортных 
машин. Однако в данном методе не были учтены генерируемые электрические 
токи на пятнах контактов микровыступов пар трения тормоза, которые влияют 
на их энергонагруженность. 

Постановка задачи. В материалах статьи рассмотрены следующие 
вопросы: 

– влияние типа испытаний на энергонагруженность пар трения дисково-
колодочного тормоза автотранспортного средства; 

– теплообменные процессы с поверхностей тормозных дисков различных 
типов. 

Цель работы – оценить энергонагруженность тормозных дисков 
различных типов, исходя из их конструктивных особенностей. 

Влияние типа испытаний на энергонагруженность пар трения дисково-
колодочного тормоза автотранспортного средства. Удельная энергоемкость 
металлических фрикционных элементов (тормозных: шкивов, барабанов и 
дисков) существенно уменьшается за счет их веса. За данными проф. М.П. 
Александрова удельная энергоемкость дисково-колодочных тормозов 
подъемно-транспортных машин с циклическим режимом работы (за равных 
условий эксплуатации) выше удельной энергоемкости колодочных тормозов в 
4-ре раза,  конусных – в 6-ть раз, дисковых – в 10-ть раз. Все вышеизложенное 
подтверждается графической зависимостью момента инерции металлического 
фрикционного элемента трения колодочных (1) и дисково-колодочных (2) 
тормозов (рис. 1 а, б). 
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Рис. 1. а, б  Зависимость момента инерции контртел колодочных (1) и дисково-

колодочных (2) тормозных устройств от: а – величин внешнего 
диаметра D; б – тормозного момента 

 
Все вышеизложенное в одинаковой мере относится и к фрикционным 

накладкам. Кроме того, следует заметить, что некоторые существующие 
факторы (как, например, термостабилизационное и метастабильное состояние, 
соответственно, тормозного диска и рабочей поверхности фрикционной 
накладки), влияющих на динамику энергонагруженности фрикционных узлов 
дисково-колодочных тормозов автотранспортных средств, остаются вне поля 
зрения исследователей. 

Дисково-колодочный тормозной механизм состоит из вращающегося 
сплошного диска 1, к которому с обеих сторон при помощи привода (на рис. 2 
не показан) прижимаются неподвижные колодки 2 с фрикционными 
накладками. Последние расположены внутри суппорта 3, закрепленного на 
кронштейне цапфы (на рис. 2 не показана).  

На процессы механического, электрического, теплового и химического 
характера, протекающие на фрикционном контакте, существенное влияние 
оказывает геометрия микровыступов взаимодействующих поверхностей, 
которые в реальности отличаются от идеальной поверхности. Это приводит к 
тому, что при сближении рабочих поверхностей пар трения под внешней 
нагрузкой взаимодействие происходит на пятнах контактов микровыступов 
(дискретный фрикционный контакт) с большими удельными нагрузками, 
генерируемыми электрическими токами и интенсивным тепловыделением. 
Особенно это касается циклического (тип I) и длительного (тип II) испытаний 
дисково-колодочных тормозов автотранспортных средств [3]. 
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Рис. 2. Дисково-колодочный тормоз: 1 – вращающийся сплошной тормозной 

диск; 2 – неподвижные колодки с фрикционными накладками;  3 – 
суппорт 

 
Указанные режимы являются систематизированными, и в них темп 

нагревания поверхностей трения тормоза на два порядка выше, чем темп их 
вынужденного охлаждения [4].  

Критериями оценки эффективности дисково-колодочных тормозов 
автотранспортных средств в нагретом состоянии являются испытания типа I и 
II в соответствии с Правилами 13 ЕЭК ООН (Европейской Экономической 
Комиссии при Организации Объединенных Наций). Согласно этому документу 
предварительные этапы испытаний I и II проводятся, соответственно, методами 
последовательных и длительных торможений, в конце которых реализуются 
экстренные торможения автотранспортного средства до полной остановки 
(основной этап). Поэтому значительный интерес представляет сопоставление 
температурных режимов пар трения дисково-колодочных тормозов при 
проведении предварительных этапов испытаний типа I и II. 

Энергии, воспринимаемые парами трения дисково-колодочных тормозов 
автотранспортных средств на предварительных этапах испытаний I и II, 
составляют:  

Е'=20Ga(VH
2 – VK

2)/2·3,62=2083Ga, Дж   (1) 
Е''=GagS[i-(f+γτ')]=2354Ga, Дж       (2) 

где Gа - масса автотранспортного средства; VH, VK - регламентируемые 
скорости, соответственно в начале и конце торможения; g - ускорение 
свободного падения, м/с2; i - величина уклона дороги (i=0,06); S - 
протяженность спуска, (6 км); f – коэффициент сопротивления качению;                   
γτ' - удельная тормозная сила, создаваемая тормозом-замедлителем                            
(f + γτ' = 0,02). 

Из анализа полученных величин энергий согласно зависимостям (1) и (2) 
следует, что общая энергонагруженность пар трения дисково-колодочных 
тормозов на предварительном этапе испытаний II приблизительно на 12 % 
выше, чем при испытаниях I, несмотря на то, что условия теплоотвода лучше 
при длительном подводе теплоты к тормозному диску. При циклическом 
нагружении тормоза  (испытания типа I) имеет место импульсный подвод 
теплоты к тормозному диску. 
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Теплообменные процессы с поверхностей тормозных дисков различных 
типов. Одной из важных проблем является обеспечение достаточной 
энергоемкостью тормозных дисков с учетом того, что фрикционные накладки 
колодок по своему структурному составу выдерживали лишь тепловую 
нагрузку до допустимой температуры. 

Остановимся на средствах интенсификации вынужденного охлаждения пар 
трения тормозных устройств, имеющим коэффициент взаимного перекрытия 
пар трения Квз>0,5. 

Фирма Гэтке (США) выпускает фрикционные накладки 1 (рис. 3) с 
канавками 2 на поверхности трения фрикционного материала с однообразным 
узором (с угловым расположением канавок – а; зигзагообразными канавками – 
б; с канавками в виде елочки – в; с вафельным рисунком – г; охлаждающим 
равномерно всю их поверхность. Такое расположение канавок создает 
циркуляцию воздуха между рабочей поверхностью тормозного барабана и 
фрикционными накладками и интенсивно их охлаждает, а также очищает 
накладки от пыли, грязи и продуктов износа. 

 
Рис. 3. а, б, в, г, д, е Однообразные узоры на рабочей (а, б, в, г, е) и нерабочей 

(д) поверхностях фрикционных элементов: а, б, в, г, д – 
накладки; е – тормозного барабана 

 
На нерабочей поверхности фрикционной накладки 1 (рис. 3 д) выполнены 

продольные пазы 2 на глубине ее допустимого износа. При работе устройства 
поток воздуха, попадая  в пазы между накладками и колодкой, обтекает 
внутреннюю поверхность накладки смежную поверхность колодки и тем самым 
охлаждает накладку. В этом случае эффект охлаждения мал из-за низкого 
значения коэффициента теплопроводности фрикционного материала. К тому же 
уменьшается жесткость фрикционных накладок и усложняется технология их 
изготовления. 

Фрикционный элемент 4 (рис. 3 е) выполнен в виде цилиндра из металла, 
его поверхность пересекается рядом поперечных канавок 5. На этой же 
поверхности имеется ряд параллельных спиральных канавок 6 такой же 
глубины. Пересечением канавок на поверхности фракционного элемента 4 
образуется ряд отдельных секций, улучшающих циркуляцию воздуха в них, а  
следовательно, и охлаждение поверхностей. Однако при этом уменьшается 
площадь трений фрикционных накладок, что ведет к увеличению удельных 
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нагрузок. По мере износа фрикционных накладок их канавки заполняются 
продуктами износа. 

Глубина канавок должна быть оптимальной, так как ее превышение 
приводит к потере жесткости фрикционных накладок. 

Исходя из вышеизложенного необходимо тормозные диски 
конструировать таким образом, чтобы они могли рассеивать кинетическую 
энергию автотранспортного средства при длительных и апериодических 
циклических торможениях без превышения допустимой температуры для 
материалов фрикционной накладки в трибосопряжении [5]. Как показали 
последующие исследования энергонагруженности тормозных дисков, 
спроектированных без учета указанных требований, были недоиспользованы 
значительные резервы теплорассеивающей способности. 

При разработке новых конструкций самовентилируемых тормозных 
дисков решаются следующие задачи: 

- обеспечение интенсивного теплоотвода от поверхностей трения; 
- создание автоматически регулируемой системы вынужденного 

охлаждения, расположенной в теле тормозного диска, в зависимости от угловой 
скорости его вращения. 

Применение развитой поверхности теплообмена в виде ребер, выступов и 
других элементов внутри тормозного диска позволит его рабочим 
поверхностям воспринимать большие тепловые удельные нагрузки без 
превышения допустимой температуры для материалов фрикционных накладок 
тормозных колодок в трибосопряжении (см. рис. 4 в, г, д, е). 

 
Рис. 4. а, б, в, г, д, е Конструктивные варианты самовентилируемых тормозных 

дисков 1 с: отверстиями 2 по касательной к фланцу 3 (а); 
чередующимися отверстиями 4 с ребрами 5 по дуге (б); 
вентиляционными каналами 6 (в) и с радиальными 
чередующимися: выступами 7 с зазором (г); полуребрами 8 и 
ребрами 9 (д); ребрами 9 (е) 

 
На рис. 5 а, б, в проиллюстрированы: самовентилируемый тормозной диск 

с накладкой (а) и их конструктивные параметры; фрикционное взаимодействие 
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пары «диск - накладка колодки» (б) с теплофизическими параметрами; пятно 
контакта на микровыступах пары трения (в). 

 
Рис.  5. а, б, в  Самовентилируемый тормозной диск с накладкой (а) и их 

конструктивные параметры; фрикционное взаимодействие пары 
«диск – накладка колодки» (б) с теплофизическими 
параметрами; пятно контакта на микровыступах пары трения (в) 

 
На рис. 5 а, б, в использованы следующие обозначения: d, D – диаметры 

тормозного диска: внутренний; наружный; А1, А2 – площади элементов пары: 
диска; фрикционной накладки; δ, h3, b и h2 – толщины: тормозного диска и его 
стенки; перегородки между ребрами диска; ребра и фрикционной накладки; h1 - 
высота ребра; σ, λ, а – коэффициенты: теплоотдачи; теплопроводности; 
температуропроводности; с – теплоемкость; ρ – плотность; h4, 5 – высота 
микронеровности; r1, 2 – радиус микронеровности; θвсп, θ1, 2 – температуры: 
вспышки; поверхностные; τ1, 2 – напряжения среза микронеровностей.  

В теплообмене принимают участие: рабочие и нерабочие поверхности 
тормозного диска, нерабочие поверхности фрикционной накладки и тормозной 
колодки. При этом кольцевой пояс диска, взаимодействующий с фрикционной 
накладкой колодки, имеет полированные поверхности, а остальные 
поверхности сплошного диска являются матовыми.  

Аккумулятором тепловой энергии в данном виде тормоза является 
тормозной диск, который распределяет ее к периферии от его пояса трения, к 
центру -  фланцу диска и через крепежные болты - к суппорту балки переднего 
моста автотранспортного средства посредством кондуктивного теплообмена. 

Фрикционные накладки колодок являются своего рода теплоизолятором 
между поясом трения диска и собственно тормозной колодкой. При этом не 
перекрытые поверхности сплошного диска омываются скоростными токами 
воздуха при движении автотранспортного средства. В самовентилируемом 
тормозном диске (см. рис. 4 в) процессы нагревания и вынужденного 
охлаждения происходят несколько иначе, чем в сплошном тормозном диске. 
Во-первых, теплота генерируемая на поясе трения самовентилируемого 
тормозного диска, расходуется на нагревание его тонких рабочих и нерабочих 
поверхностей вместе с радиальными чередующимися выступами с зазором,  
полуребрами – ребрами и ребрами (см. рис. 4 г, д, е). Перечисленные элементы 
с развитыми поверхностями теплообмена омываются скоростными токами 
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воздуха. В процессе длительного нагревания пояса трения самовентилируемого 
диска за счет вынужденного охлаждения создается температурный градиент по 
толщине его боковых стенок, который к концу торможения заметно снижается 
из-за прогрева боковой стенки. Во-вторых, аккумулируемая теплота в поясе 
трения распространяется к периферии и к центру от него в те части 
нагруженной поверхности самовентилируемого тормозного диска, которые 
интенсивно вынужденно охлаждаются, что ведет к увеличению поверхностного 
температурного градиента. 

Выводы. Таким образом, на основании предварительных этапов 
испытаний типа І и ІІ дисково-колодочных тормозов автобуса А 172 оценена 
энергоемкость их пар трения и установлены закономерности теплообмена 
поверхностей (нагреваемых и охлаждаемых) со скоростными токами 
омывающего воздуха сплошных и самовентилируемых дисков. 
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ОЧИЩЕННЯ БУРОВОГО РОЗЧИНУ 

 
Процес очищення бурового розчину оцінюється за різними параметрами: 

якісно - ефективністю фазового розподілу, кількісно – продуктивністю 
вібросита, енергетично – затратами кількості електроенергії на одиницю об’єму 
очищеного розчину. 

Якість очищення – важлива характеристика вібросита, яка визначає степінь 
очистки бурового розчину. Основним фактором, що визначає якість роботи 
вібросита є ефективність фазового розподілу (очищення) бурового розчину.  

Ефективність фазового розподілу (очищення) бурового розчину – 
відношення кількості шламу шQ , який видалено в процесі очищення на 
віброситі, до кількості шламу Q , що міститься в буровому розчині до 
очищення, вираженому в процентах: 

Е= %100⋅
Q

Qш .     (1) 

Кількість шламу Q , що міститься в буровому розчині, можна встановити 
порівнянням кількості бурового розчину Q 1, який був закачаний в свердловину, 
та, відповідно, вийшов з неї Q 2:  Q =Q 2 –Q 1. 

Формула для визначення ефективності фазового розподілу може бути 
записана наступним чином: 

Е= ( ) %100
12

⋅
−QQ

Qш      (2) 

Ефективність очищення можна визначати як за масою, так і за об’ємом: 

 Ем= %100⋅
m

mø ,    ЕV= %100⋅
V
Vø ,    (3) 

де øm , øV  - маса та об’єм видаленого шламу відповідно, m, V - маса та 
об’єм шламу, який міститься в буровому розчині.  

Значення величин ефективності роботи вібросита  за масою та за об’ємом 
одинакові для однотипної вибуреної породи, що міститься в буровому розчині з 
однаковими фізичними параметрами. Це пояснюється тим, що маса та об’єм є 
величинами, які взаємозв’язані: m= ρ V, де ρ  - густина вибуреної породи, яка 
видаляється. 
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Відношення вмісту шламу в буровому розчині, що подається на вібросито, 
до вмісту піску в ньому після очистки називають коефіцієнтом очисної 
здатності:  

К0= ( ) %100⋅
− шQQ
Q ,    (5) 

де  Q - кількість шламу, що міститься в буровому розчині;  шQ - кількість 
видаленого шламу. 

На практиці ефективність очищення бурового розчину від твердої фази 
залежить від багатьох технологічних параметрів вібросита: довжини 
просіюючої поверхні, L,м; кута нахилу віброрами, α,0; розміру чарунки сита, d, 
мм; пропускної здатності бункера живлення; q, кг/с; амплітуди коливань 
вібросита, А, мм; частоти обертання вала вібродвигуна, ω,хв-1; процентного 
вмісту шламу в буровому розчині, %; густини шламу, ρ, г/мм2; вологості 
очищеного шламу, W, %; швидкості переміщення шламу по просіюючій 
поверхні, v, м/c; віброприскорення, яке розвиває вібродвигун, G, м/c2; характеру 
руху ситополотна (коловий, еліптичний збалансований або незбалансований, 
лінійний тощо). 

Здатність вібросита розділяти тверду і рідку фази залежить і від 
технологічних характеристик параметрів бурових розчинів, що очищуються: 
густини, в’язкості, а також об’єму рідини, яку потрібно очистити.  

Для оцінки ефективності велике значення має вміст вологи в шламі, що 
пройшов очищення: чим сухіший шлам, тим вища якість процесу, а значний 
вміст вологи в шламі призводить до втрат високовартісного бурового розчину. 

Особливо сильно впливає на ефективність фазового розділення пластична 
в’язкість бурового розчину при очищенні його на ситах з дрібними отворами 
(рис.1). При очищенні необважненого бурового розчину віброситом ВС-1 з 
розмірами чарунок сітки 0,25x0,25 мм, з зміною пластичної в’язкості від 10 до 
20 мПа∙с може привести до зменшення пропускної здатності з 50 до 35 л/с. Для 
підвищення ефективності використання вібросита необхідно прагнути до 
використання бурових розчинів з мінімально допустимою для даних умов 
в’язкістю [1].  

Ефективність очищення залежить і від геометричних розмірів 
ситополотна: чим більша ширина сита, тим більша кількість бурового розчину 
очищується в перші секунди потрапляння на сито і його продуктивність 
збільшується, а далі ефективність різко знижується і продуктивність падає. 
Збільшення довжини ситополотна підвищує ймовірність проходження бурового 
розчину крізь сито, головним чином збільшуючи ефективність і лише незначно 
підвищуючи продуктивність (рис. 2).  
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Рис. 1. Залежність ефективності 
очищення Е від пластичної в’язкості 

бурового розчину (густиною 1200 кг/м3) 
при очищенні на сітках з різними 

розмірами чарунок 

Рис. 2. Залежність ефективності 
очищення Е від подачі бурового 
розчину на ситополотно Q при 

різних довжинах і постійній 
ширині сита 

 
Практика показує, що довжина повинна бути в 2-3 рази більше ширини 

сита.  
При різних технологічних параметрах бурових розчинів спостерігається 

залежність ефективності їх очищення від часу перебування на ситополотні. 
Ефективність очищення в перший момент потрапляння розчину на вібросито 
значно зростає, а потім плавно знижується (рис. 3). Такий ефект пояснюється 
тим, що маса бурового розчину, який проходить через чарунки сита в кожен 
момент часу, прямо пропорційна масі бурового розчину, що знаходиться на 
ситі. Практично очищення відбувається на 70% довжини сита, а на решті 30% - 
шлам осушується від надлишкової вологи.  

Залежність ефективності очищення Е від тривалості очищення бурового 
розчину t досліджена експериментально [2]. Дослідні дані описано виразом [2]: 

Е=
at

t
n

n

+
=1+

a
t n

=1 – е-kt,      (5) 

де а – час t в ступені n, при якому досягається ефективність очищення, 
рівна 50%, k - коефіцієнт пропорційності. 

Швидкість очищення  бурового розчину від твердої фази в кожен момент 
часу є величина, прямопропорційна масі бурового розчину, який знаходиться 
на ситополотні:  

v(t)=km,       (6) 
де v(t) - швидкість руху бурового розчину в даний момент часу; m - маса 

бурового розчину, який перебуває на ситі в даний моменту часу. Чим більша 
маса бурового розчину, тим більша швидкість його руху. 

З графіка (рис. 4) видно, що з збільшенням швидкості руху бурового 
розчину по ситополотні ефективність зростає, проте настає такий момент часу, 
при якому швидкість стає занадто великою і ефективність починає критично 
знижуватись. 
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Для безперервного очищення використовують заміну змінного часу t на 
постійний час переміщення бурового розчину по ситополотні:  

t=L/vтр=m/q,       (7) 
де L - довжина сита; vтр - швидкість транспортування; q – продуктивність 

вібросита; m - маса бурового розчину на ситі. 

  
Рис. 3. Залежність ефективності 

очищення Е від часу перебування на 
ситополотні t 

Рис. 4. Залежність ефективності 
очищення Е від швидкості 

транспортування v 
 
Підставивши (7) в (5), отримаємо: 

Е=1 – 
m

qh
tv

e )(
)(

,       (8) 
де h – товщина шару на ситі. 
Можна зробити узагальнений висновок, що ефективність очищення 

зростає зі зменшенням пластичної в’язкості бурового розчину, який 
очищується, продуктивності вібросита або часу перебування бурового розчину 
на ситі вібросита. Важливий влив на ефективність очищення має також 
величина шару бурового розчину, який знаходиться на віброситі: чим менша 
його товщина та більша маса, тим ефективність вища. Ефективність фазового 
розподілу також зростає з збільшенням швидкості руху бурового розчину по 
ситі, але не повинна перевищувати критичну, встановлену для конкретного 
бурового розчину. Для уточнення вище наведених окремих припущень 
доцільно провести додаткові дослідження. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАТОРА 
В ПІДВІСЦІ  ШСНУ  

 
В процесі роботи штангової насосної установки в точці підвішування 

штанг діють, крім статичних, інерційні і динамічні навантаження. Інерційні 
навантаження виникають внаслідок прискореного руху колони штанг і стовпа 
рідини. Динамічні навантаження виникають в результаті вібрації колони штанг. 
Такий характер навантаження призводить до ускладнень в роботі насосних 
штанг і всіх механізмів, що зменшує їх довговічність. 

Наявність амортизатора в схемі підвіски клони штанг суттєво покращить 
умови роботи обладнання штангової насосної установки, дозволить запобігти 
виникненню поломок та скоротити витрати на ремонт та обслуговування 
обладнання.  

Внаслідок пружних деформацій штанг і труб після початку руху точки 
підвісу штанг вгору плунжер насоса залишається нерухомим щодо циліндра. 
Після того, як відбудеться розтяг штанг і скорочення труб, рух від точки 
підвішування штанг (канатної підвіски) передається плунжеру, причому за цей 
час точка підвісу встигає набрати певну швидкість. В результаті плунжер різко 
зрушується з місця і навантажується стовпом рідини в трубах у вигляді 
імпульсу сили, тобто виникають поздовжні вільні коливання системи «колона 
штанг - стовп рідини». В даному випадку застосування амортизаційної підвіски 
дозволить компенсувати амплітуду коливань штанг і зменшити динамічне 
навантаження в точці підвісу штанг в момент зрушення плунжера, після чого 
плунжер буде набирати меншу швидкість, що дозволить суттєво знизити 
кількість обривів колони насосних штанг через динамічне перевантаження. 

Компенсація амплітуди коливань відбувається за рахунок пружних 
деформацій амортизуючого елемента. В якості амортизаційного елемента 
можна використати амортизатор коливань, який виготовляється з гуми. 

Вибір матеріалу амортизатора пояснюється тим, що гума має властивість 
значно деформуватись при відносно незначних напруженнях (еластична 
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деформація). При цьому відбувається зміна форми амортизуючого елемента 
при збереженні його постійного об’єму. В процесі прикладання навантажень 
амортизуючий елемент деформується, поглинаючи механічну енергію, а при 
знятті навантажень він набирає вихідної форми, розсіюючи при цьому 
поглинуту енергію. При дії короткочасних імпульсів чи ударів, викликаних 
заклинюванням плунжера свердловинного насоса, поглинання енергії 
амортизуючим гумовим елементом дозволяє суттєво зменшити навантаження 
на підвіску, що значно підвищить довговічність системи «верстат-качалка – 
свердловинне обладнання». При цьому енергія, що поглинається витрачається 
на внутрішнє тертя шарів гуми амортизуючого елемента. Це призводить до 
нагріву робочих поверхонь, що потребує в майбутньому додаткових 
досліджень. 

При поглинанні механічної енергії відбувається зменшення величини 
навантаження на підвіску колони насосних штанг на величину, яка рівна 
значенню енергії, поглинутої на деформацію пружного елемента. Тобто 
величина енергії, що поглинається амортизуючим елементом, повинна бути 
максимально великою для забезпечення мінімальної величини динамічних 
навантажень на точку підвісу штанг.  

Для гуми як в’язко-пружного матеріалу з спадковістю, найбільш підходять 
теорії в’язкого тертя Кельвіна-Фохта та Максвелла, і теорія спадковості 
Больцмана-Вольтера. Перші дві базуються на гіпотезі про пропорційність 
внутрішнього тертя швидкості зміни циклів прикладання навантажень та 
приводять до загальновідомих рівнянь коливальних систем. Для випадку 
стаціонарних коливань та одномасної системи рівняння мають вигляд: 
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де f(y) – нелінійна функція тертя гістерезисного типу; р – власна частота 

коливань системи; ω – частота рушійної сили; m – маса системи; Р – рушійна 
сила; ε –деформація. 

Рівняння (1) розв’язується методами, викладеними в [2]. 
Спадкова теорія Больцмана-Вольтера враховує весь спектр релаксації 

системи і приводить до інтегрально-диференційних рівнянь типу: 
)sin(1 tqyCy t ⋅=+ ω ;     (6) 
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)(2 ωπψ B= ,      (10) 
де Ct – оператор жорсткості пружної системи; С0 – миттєве значення 

жорсткості; Эα(–β, t – τ) – експоненційна функція Ю. Работнова; q1 – сила 
інерції, що діє на одиницю маси системи амортизації. 

Рівняння (1) - (10) дозволяють отримати вирази для основних параметрів 
системи амортизації в вигляді: 

для коефіцієнта амортизації: 
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для коефіцієнта динамічності та ефективності відповідно: 
2222 )1( ZZKa ψ+−= ;                   Э = (1−η )100%.  (12) 

Фізична суть спадкової теорії Больцмана-Вольтера наступна. Нехай в 
момент часу t діюче напруження має значення σ . Деформація пружного 
елемента в цей час рівна сумі декількох складових. Перша складова – це 
миттєва деформація, яка залежить від діючого в даний момент часу 
напруження, яке визначається згідно закону Гука. В випадку амортизатора 
устьового штока ця складова рівна величині навантаження на шток і для 
верстата – качалки вона змінюється від величини навантаження, яке 
створюється вагою свердловинного обладнання при непрацюючому верстаті – 
качалці, до ваги, яка рівна навантаженню від ваги свердловинного обладнання 
та ваги стовпа пластової рідини, що піднімається. Це значення не повинно 
перевищувати вантажопідйомність верстата – качалки, встановленого 
паспортною характеристикою. Друга складова – це власна деформація 
пружного елемента. В нашому випадку – це попереднє затягування 
амортизуючих елементів в системі. В порівнянні з величиною навантаження ця 
величина є незначною і становить близько 0,5-0,8 кН. Третя складова - 
накопичена деформація, яка залежить від всіх навантажень, котрі раніше діяли 
на амортизатор. Якщо в деякий момент часу τ <t напруження складало σ (τ), то 
до моменту часу t від напруження залишились спадкові деформації незначних 
величин. Якщо напруження діяло деякий момент часу τd , то відповідна 
спадкова деформація )(τε  пропорційна σ (τ) та часу τd . Але ця спадкова 
деформація послабиться з часом, причому закон її послаблення описується 
функцією в залежності від часу ( τ−t ). За початок відліку часу прийнято брати 
час початку прикладання навантажень. Для того, щоб отримати повну величину 
деформації, необхідно додати всі складові миттєвих деформацій за всі 
проміжки часу τ−t . Дане рівняння наведено [1]. 

Отже, гума – це матеріал, що при прикладенні циклічного навантаження 
зазнає постійних деформацій. При цьому спостерігається переміщення 
матеріалу в поперечних перерізах і при накопиченні втомних процесів 
відбувається її втомне руйнування. 
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Рівняння (1-9) свідчать про наступне: внутрішнє тертя практично не 
змінює власну частоту коливань амортизуючої системи; спостерігається вплив 
на величину амплітуди коливань та на положення резонансного піку відносно 
вертикальної осі; при побудові математичних моделей коливань амортизаторів 
немає можливості врахування внутрішнього тертя, його вплив видно тільки в 
резонансних точках. Тобто розрахунки пружних коливальних систем 
амортизаторів не піддаються точним розрахункам за допомогою математичних 
методів, але можна скористатись комп’ютерним моделюванням, яке дає 
можливість відображення стану внутрішніх переміщень та деформацій у всіх 
точках коливальної системи. 

В останній час ведучі зарубіжні фірми –виробники пропонують нові 
моделі верстатів – качалок з канатними підвісками устьових штоків, що 
обладнані амортизаторами на основі полімерних пружних елементів, які здатні 
відчутно знизити вплив навантажень, особливо в пікових точках, на штангові 
колони, редуктори, виті канати, втулки та інші навантажені деталі, які 
працюють з номінальним навантаженням на устьовий шток. 

З метою встановлення оптимальної форми амортизуючих елементів варто 
провести дослідження для амортизуючих елементів таких конструктивних 
виконань: суцільний прямокутного перерізу, напівсферичний суцільного 
перерізу, а також напівсферичний пустотілого перерізу. 

 
Література 

1. Булат А.Ф. Прикладная механика упруго-наследственных сред. В 3-х томах / 
А.Ф. Булат, В.И. Дырда, Е.Л. Звягильский, А.С. Кобец.// К.: Наук. думка – Т. 1. 
Механика деформирования и разрушения эластомеров. – 2011. 

 
 

1Вольченко А.И., 2Красин П.С., 3Малык В.Я., 4Стаднык О.Б. 
1Професор кафедры механики машин, 

3Доцент кафедры нефтегазового оборудования,  
4Аспирант кафедры механики машин 

Ивано-Франковский национальный технический университет  
нефти и газа, Украина 

2Аспирант кафедры материаловедения и автосервиса 
Кубанский государственный технологический университет,  

г. Краснодар, Россия 
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Введение. Закономерности влияния, полученных расчетным путем 

конструктивных и эксплуатационных параметров дисково-колодочного 
тормозного устройства, на единое энергетическое поле их пар трения при 
электротермомеханическом контактно-импульсном взаимодействии 
заключается в том, что особенностями конструкции и закономерностями 
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изменения тахограмм сплошного или самовентилируемого диска 
обеспечивается взаимосвязь скоростной, силовой, электрической и тепловой 
характеристик, составляющих единое поле энергетического взаимодействия 
металлополимерных пар трения. Все вышеизложенное необходимо соблюдать 
при теоретических исследованиях, разработке расчетных методов, и как 
следствие, при конструировании тормозных дисков. 

Состояние проблемы. Существующие подходы к проектным и 
проверочным расчетам относительно оценки энергонагруженности пар трения 
дисково-колодочных тормозов различного назначения и к напряженно-
деформируемому состоянию их дисков не в полной мере учитывают 
конструктивные особенности дисков. Так, например, трехмерное напряженно-
деформируемое состояние самовентилируемого диска, меридиальное сечение 
которого усложнено местными концентраторами напряжений, невозможно 
оценить с достаточной степенью точности при схематизации исследуемого 
объекта совокупностью пластин, колец и оболочек [1, 2]. Все это и заставило 
искать новые пути конструирования тормозных дисков. 

Постановка задачи. В материалах статьи рассмотрены следующие 
вопросы: 

– основы теории и расчета различных типов дисков; 
– конструирование тормозных дисков. 
Цель работы – предложить проектный и проверочный расчеты различных 

типов дисков для тормозных устройств. 
Основы теории и расчета различных типов дисков. Теоретические 

изыскания дисков различных типов применительно к тормозным устройствам 
заключались в следующем:  

– разработке общей модели (динамической, нагреваемой и охлаждаемой) 
применительно к сплошным и самовентилируемым тормозным дискам; 

– оценке энергонагруженности пар трения дискового тормоза с учетом 
коэффициентов распределения тепловых потоков между фрикционными 
элементами; 

– построении термограмм поверхностного и объемного характера для 
тормозного диска с последующим определением поверхностных и объемных 
температурных градиентов; 

– оценке напряженно-деформированного состояния диска с учетом 
влияния двумерного температурного поля; 

– определение интенсивности вынужденного охлаждения внешних и 
внутренних поверхностей дисков, омываемых скоростными токами воздуха, 
исходя и его объемного расхода; 

– использовании различных эффектов (вихревого, тепловой трубки и др.) 
для снижения энергонагруженности тормозных дисков. 

 Остановимся кратко на каждом пункте, входящего в проектный и 
проверочный расчет различных типов дисков для тормозных устройств. 
Первоначально остановимся на напряженно-деформируемой модели 
самовентилируемого диска [1] и на тепловой модели «диск-накладка» дисково-
колодочного тормоза [2], имеющего самовентилируемый диск (рис. 1 а, б). 
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Рис. 1. а, б Модели самовентилируемого тормозного диска при оценке: 

а – напряженно-деформированного состояния; 
б – энергонагруженности в составе дисково-колодочного тормоза 

 
На рис. 1 а для пространственного описания самовентилируемого 

тормозного диска использована цилиндрическая система координат τ, φ, z с 
привлечением метода конечных элементов. Для оценки энергонагруженности 
пар трения дисково-колодочного тормоза с самовентилируемым диском 
использован расчетный модуль, разработанный Г.С. Гудзом, который позволяет 
решать двухмерных и трехмерные задачи теплопереноса в диалоговом режиме 
и получать результаты в удобном и наглядном виде. Однако предложенные 
модели пригодны при длительном подводе теплоты (испытания типа ІІ) и 
нельзя их использовать при импульсном подводе теплоты (испытание типа І) 
для дисково-колодочных тормозов автотранспортных средств. При этом 
действующие модели необходимо дополнить контактно-импульсной моделью 
пятен контактов микровытсупов при их фрикционном взаимодействии, а также 
учитывать темп нагревания и охлаждения поверхностей трения [3]. 

Оценка энергонагруженности пар трения дисково-колодочного тормоза 
должна сопровождаться знанием коэффициентов распределения тепловых 
потоков, которые напрямую влияют на теплофизические свойства 
применяемых фрикционных материалов для их элементов. Кроме того, оценка 
энергонагруженности сплошного или самовентилируемого тормозного диска 
позволит проиллюстрировать термограммы их поверхностного характера, а 
также по слоям дисков, т.е. объемного характера. Это позволит в дальнейшем 
определить поверхностные и объемные температурные градиенты, которые 
важно знать при оценке напряженно-деформируемого состояния как сплошного 
так и самовентилируемого диска. 

Оценка интенсивности вынужденного охлаждения внешних и внутренних 
поверхностей дисков, омываемых скоростными токами воздуха должно 
производится с учетом его энергетического баланса и термодинамических 
параметров, что позволит определить объемный расход охлаждаемого воздуха. 

Для реализации косвенного принудительного охлаждения различных 
типов дисков в составе тормоза возможно использование вихревого эффекта, 
позволяющего охлаждать не только тело диска, но и скоростные токи воздуха. 
Что касается эффекта тепловой трубки, работающего на жидкой и 
парообразной фазе теплоносителя, то его эффективность является очевидной. 
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При этом теоретические исследования проводятся на нано- микро- и 
макроуровне с учетом не только фрикционного взаимодействия пар трения 
тормоза, но и с оценкой энергетических уровней поверхностных и 
подповерхностных слоев элементов при их электротермомеханическом 
нагружении. Особое внимание  необходимо обратить на импульсный и 
длительный подвод теплоты к материалам пары трения трибосопряжения. 
Расчеты выполняются в строгой последовательности протекания процессов, 
явлений и эффектов на пятнах контактов микровыступов пар трения дисково-
колодочного тормоза, а также в их поверхностных и подповерхностных слоях. 

Конструирование тормозных дисков. Конструирование тормозных дисков 
выполняется с учетом допустимых ограничений на скоростные, силовые, 
электрические и тепловые характеристики пар трения дисково-колодочного 
тормоза при их электротермомеханическом нагружении. 

Основными причинами отказов дисково-колодочных тормозов является 
износ фрикционных накладок колодок и выход из строя диска. Это происходит 
вследствие тяжелого температурного режима при длительном торможении, а 
также в условиях экстренного торможения при высоких начальных скоростях. 
Указанные режимы торможения и накладывают отпечаток на динамику 
температурных полей в диске в процессе торможения. Особенную роль при 
этом имеют встречные электротепловые волны распространяются с рабочей 
зоны поясков трения диска к его середине, что и вызывает неравномерный 
прогрев тела диска. 

Генерируемую теплоту на поверхностях трения тормозного диска 
необходимо быстро отводить в окружающую среду. Так появились 
самовентилируемые диски. Наиболее простой конструкцией является 
расположение лопастей между двумя тонкими дисками. Такая конструкция 
является схожей с турбиной и позволяет отводить теплоту гораздо быстрее, а 
значит, улучшить эффективность действия тормоза. На тормозных дисках 
можно встретить отверстия и канавки. Такие дополнения способствуют 
снижению веса диска, препятствуют его короблению и обеспечивают удаление 
газов, которые образуются при трении накладок об диск, создавая воздушную 
прослойку между их рабочими поверхностями, уменьшающую эффективность 
работы тормозов. Кроме того, канавки и перфорация (отверстия в диске) 
способствуют удалению грязи, воды и нагара от фрикционного материала 
колодок. 

Согласно принципов конструирования различных типов тормозных дисков 
необходимо добиваться их минимального веса с соблюдением прочностных 
характеристик, а тело дисков должно быть выполнено из материалов с 
небольшим удельным весом и с термоизоляционными свойствами. «Начинка» 
тормозных дисков, т.е. его тело, должно выполнять функции вихревых труб, 
которые способны интенсивно охлаждать тонкие торцевые стенки тормозных 
дисков.  В этом случае отпадет разработка градиентной теории (поверхностных 
и объемных градиентов температур) и напряженно-деформируемого состояния 
тормозных дисков, поскольку такое в них не имеет места.  
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Выводы. Таким образом, показана взаимосвязь между теорией и расчетом 
различных типов тормозных дисков с учетом их конструктивных особенностей. 
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-

ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДРОГОБИЧЧИНИ 
 

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) один з головних чинників сталого 
розвитку економіки країн, забезпечення їх економічної безпеки. Особливо це 
стосується економічної безпеки України, яка володіє невеликими запасами 
паливно-енергетичних ресурсів і ПЕК якої створює немалі еколого-економічні 
проблеми. Тому ПЕК України, складовою якого є ПЕК Дрогобиччини, вимагає 
інноваційного шляху розвитку. З метою розроблення та практичної реалізації 
паливно-енергетичних інновацій, організації їх міжнародного трансфера, 
необхідно створювати загальнодержавну мережу паливно-енергетичних 
інноваційних структур. 

ПЕК Дрогобиччини впродовж десятиліть був головним чинником стійкого 
розвитку економіки регіону, підсиленням її економічної безпеки. Сьогодні ПЕК 
Дрогобиччини став екологічно небезпечним, в його структуру входять 
екологічно небезпечні об’єкти з переробки нафти, транспортування нафти, 
нафтопродуктів, палива та природного газу, видобутку нафти і газу, а саме: АТ 
«НПК «Галичина»; ДВАТ «Магістральні нафтопроводи «Дружба»; ЗАТ 
«Західтранснафтопродукт»; ПУ «Прикарпат-Транснатопродукт»; НГВУ 
«Бориславнафтогаз»; Продуктопровід заводу «Поліолефіни»; ВАТ «Оріана»; 
УМГК ДК «Львівтрансгаз». 

Таким чином, з одної сторони, розвиток паливно-енергетичного комплексу 
Дрогобиччини іде на спад, з іншої, він створює у регіоні немалі еколого-
економічні проблеми, що вимагає інноваційного шляху розвитку. Належну 
організацію інноваційної діяльності у нафтовій сфері регіону, забезпечення 
інноваційного розвитку нафтовидобувного, нафтотранспортного та 
нафтопереробного технологічних процесів можна було б здійснювати шляхом 
створення нафтопромислового кластеру та технопарку «Галичина», які б 
інтегрували відповідні наукові та проектні структури Прикарпаття, 
нафтопереробний комплекс «Галичина», нафтовидобувні установи 
Бориславського та Східницького нафтового родовища, інші структури нафтової 
галузі України і зарубіжжя. У розвитку та реалізації такої інноваційної моделі 
повинні були б бути зацікавлені: паливно-енргетичні підприємства регіону, 
адже це випуск нових і конкурентоспроможних видів товарів, послуг, що дало б 
гарантований прибуток, швидке повернення вкладених інвестицій, накопичення 
вільного капіталу і можливість його вкладення у розширення виробництва; - 
працівники, оскільки це - нові робочі місця, гарантована і вчасна виплата 
нормальної заробітної платні; споживачі, що отримує доступ до нових видів 
продукції більш досконалої, з кращими споживчими якостями, і врешті-решт – 



 Секція 4. УПРАВЛІННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКА  

 128 

держава, тому що розвиток інноваційної діяльності це і є та умова що дає 
можливість прогресивному розвитку економіки.  

В основу побудови інноваційної моделі розвитку ПЕК Дрогобиччини 
пропонується покласти структуру інноваційного процесу (рис. 1) і на його 
основі  здійснювати галузеву інтеграцію науково-дослідних, проектно-
конструкторських, дослідно-експериментальних, виробничих та інших 
структур.  

 
Рис. 1. Структура інноваційного процесу 

 
Оскільки на Дрогобиччині наявними є такі підприємства ПЕК, як: 

Дрогобицька філія дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут 
нафтогазової промисловості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз 
України"; Дрогобицький філіал Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу; Дрогобицький коледж нафти і газу; 
Нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз" відкритого акціонерного 
товариства "Укрнафта"; Дрогобицьке нафтопровідне управління «Магістральні 
нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»; ВАТ НПК "Галичина", то 
вони можуть виступити засновниками технопарку «Галичина» (рис. 2), як 
базової інноваційної структури регіонального паливно-енергетичного кластеру 
(РПЕК).  
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Рис. 2. Модель технологічного парку 

 
Елементами входу {X} тут є матеріали, технологічне обладнання та 

апаратура. Оскільки технопарк “Галичина” спеціалізуватиметься на випуску 
нафтопродуктів, то основною сировиною для технологічного парку буде нафта. 
Тому дуже важливо для технопарку налагодження нормальних зв’язків із 
поставниками обладнання та сировини для своєї діяльності, оскільки 
технологічне обладнання та апаратура для технологічного парку повинні бути 
виготовлені на високому технологічному рівні. Елементами виходу {Y} тут є 
нафтопродукти, сервісні послуги, економічний ефект, розвиток технопарку та 
задоволення потреб його працівників. 

Технопарк постійно  повинен займатися  розробкою,  пошуком  і 
впровадженням нових технологій, послуг і товарів, що задовольняють попит на 
нафтопродукти. Він повинен бути готовим до внесення удосконалень у 
технології відповідно до вимог часу та потреб. Тому метою діяльності 
технопарку «Галичина» має бути: використання та розвиток науково-
технологічного потенціалу Львівщини, України та зарубіжжя; підтримка 
малого підприємництва; залучення іноземних інвестицій для стабілізації і 
подальшого розвитку виробництва наукомісткої продукції; розроблення та 
введення нових ресурсозберігаючих та екологічно чистих безвідходних 
технологій; технічне переоснащення та модернізація підприємств; 
інтенсифікація виробництва та реалізація конкурентноспроможної на 
внутрішньому та світовому ринках продукції; насичення ринку регіону та 
України товарами і послугами високої якості, підвищення добробуту населення 
регіону. 
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Технопарк, у сукупності з названими вище підприємствами ПЕК 
Дрогобиччини, шляхом галузевої інтеграції паливно-енергетичних 
інноваційних та технологічних процесів, можуть утворювати РПЕК (рис. 3).  
Для ефективної діяльності РПЕК у його структуру доцільно інтегрувати: 
структури, що виробляють інноваційну політику та здійснюють регулювання 
інноваційною діяльністю; структури, які приймають безпосередню участь у 
процесі створення, комерціалізації та практичного використання нових знань; 
структури, спрямовані на забезпечення інноваційної діяльності РПЕК різного 
роду ресурсами з державних та ринкових джерел; структури, що посилюють 
інтеграційні процеси між системами створення, трансформації та практичного 
використання нових знань.  

 

 
 

Рис. 3. Модель паливно-енергетичного інноваційного кластеру  
 
Таким чином, науково-технічний потенціал ПЕК Дрогобиччини є 

достатнім для забезпечення технологічними змінами та інноваційними 
процесами: обслуговування та ремонт нафтових і газових промислів; переробку 
нафти і газу; буріння нафтових і газових свердловин; експлуатацію нафтових і 
газових свердловин; монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва; розвідування нафтових та газових родовищ; 
експлуатацію газонафтопроводів і газонафтосховищ; економіку підприємств. 
Тому запропонована модель інноваційного розвитку ПЕК Дрогобиччини, 
подана у вигляді регіонального паливно-енергетичного кластеру, складовою 
якого є технопарк “Галичина”, як головна інноваційна структура, може бути 
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реалізована на Дрогобиччині у повному обсязі та сприяти інтенсивному 
розвитку регіону, бути зразком для побудови інноваційних моделей розвитку 
інших сфер людської діяльності у регіоні та в Україні загалом.  

 
 

Андибур А.П.,  
завідувач геолого-бурового відділення 

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», 
м.Дрогобич, Україна 

 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНІ ПАРТНЕРСТВА ЯК ФАКТОР 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
УКРАЇНИ 

 
Організація взаємодії державної влади і приватного бізнесу є однією з 

найбільш потенційно результативних можливостей успішного соціально-
економічного розвитку нашої країни, її регіонів, галузевих систем і їх 
структурних складових – підприємств, установ і організацій.   

Формування партнерських моделей органами державної влади і бізнес-
структурами в загальних інтересах населення України в самих різних сферах 
його життєдіяльності із збереженням балансу інтересів всіх учасників дозволяє 
забезпечити така форма організації діяльності, як державно-приватне 
партнерство (ДПП).  

Організаційно-правові засади взаємодії потенційних державних партнерів з 
приватними структурами, а  також основні принципи ДПП на договірній основі 
визначаються Законом України «Про державно-приватне партнерство» від 1 
липня 2010 року № 2404-VІ [1], в якому до специфічно притаманних ознак 
ДПП віднесено:  

- забезпечення вищих результатів і ефективності  діяльності;  
- тривалі терміни партнерських стосунків (до 50 років);  
- зменшення рівня ризикованості спільної діяльності;  
- збільшення рівня і кількості каналів залучення інвестицій в об'єкти 

партнерської активності.  
До принципово важливих інновацій в здійсненні господарської діяльності 

в рамках державно-приватних партнерств [2] слід віднести:  
- рівність перед законом як державних, так і приватних партнерів;  
- заборона дискримінації прав як державних, так і приватних партнерів;  
- гармонізація цілей та інтересів партнерів;  
- незмінність цільового призначення та форми власності об'єктів, що 

перебувають у державній або комунальній власності та передані ДПП;  
- визнання партнерами прав і обов'язків, передбачених законодавством 

України та визначених умовами  договору про ДПП; 
- справедливий розподіл партнерами ризиків,  пов'язаних з виконанням 

договорів ДПП; 
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- за виключенням встановлених законом випадків конкурсне визначення 
приватного партнера. 

Об’єднання на таких умовах всіх видів ресурсів державного і приватного 
партнерів дозволяє ефективніше вирішувати економічні і соціальні завдання, 
від чого виграють одночасно бізнес, держава, споживачі, а значить і 
конкурентоспроможність економіки.  

Реалізація стратегічних цілей розвитку освітніх закладів України вимагає 
використання інноваційних технологій не тільки в навчальних процесах і 
процедурах, а і в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень щодо їх 
забезпечення. Адже інноватизацію підготовки фахівців для національного 
господарства вищими навчальними закладами сьогодні на нашу думку, 
гальмують два головні чинники. В першу чергу це дефіцит фінансових 
ресурсів, а в другу – відсутність прямого контакту і зацікавленості зі сторони 
споживачів (а вірніше замовників) продукції. 

Тому, інтеграція державних і бізнесових структур в реалізації освітніх 
проектів на засадах ДПП сприятиме розвитку новаторських форм фінансування 
навчального процесу, стимулюватиме підприємницьке мислення і 
впровадження передових методів стратегічного управління в керівних органах 
вищих навчальних закладів [3, 4, 5]. 

В доповіді приведені результати аналітичного дослідження використання 
ДПП у вітчизняній освітній галузі, обґрунтування доцільності і необхідності 
використання цієї форми господарювання, розкриті специфічні особливості 
створення ДПП в галузі освіти на прикладі закладів, які готують фахівців для 
стратегічно важливої нафтогазової галузі [6]. 
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МЕХАНІЗМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ  ЧЕРЕЗ ДІАГНОСТИКУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ  

 
Ефективне функціонування підприємств у сучасних умовах дефіциту 

ресурсів, особливо паливно-енергетичних, можливе завдяки активному 
впровадженню різних енергозберігаючих заходів.  

До вивчення питань підвищення ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів і проблем енергозбереження зверталися багато вчених. 
Так, проблемам економічного механізму енергозбереження присвячені 
дослідження О. Веклича, М. Гнідого, С. Денисюка, С. Дорогунцова, М.Ковалка, 
М. Кулика, В. Маляренка, І. Михайленка, М. Приходька, Т.Середюк, І. Сотник, 
Є.Сухіна, О. Суходолі, Н. Халявка, А. Шидловського.  

Наприклад, Ковалко М. П., Денисюк С. П. [1] під „енергозбереженням” 
розуміють процес, завдяки якому скорочується потреба в паливно-
енергетичних ресурсах на одиницю кінцевого корисного ефекту від їх 
використання. Оскільки  в процесі виробництва матеріальних благ та послуг 
споживається тільки та частина енергії, яка здатна виконати роботу, то 
енергозбереження зводиться як до заощадження паливно-енергетичних 
ресурсів, так і до забезпечення максимальної ефективності їх використання. 
Адаменко О. М. та ін. [2] також визначають енергозбереження як зменшення 
питомих витрат енергії, з одного боку,  та  як один з найважливіших елементів 
сталого розвитку - з іншого. 
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В даній науковій роботі автори досліджують теоретичні аспекти 
формування та функціонування механізму енергозбереження й розробка 
рекомендацій щодо його вдосконалення на газотранспортних підприємствах 
України.  

Ефективність використання ПЕР залежить від галузевої приналежності 
підприємства, характеру виробництва та продукції, послуг, місцезнаходження, 
форми власності та господарювання. Три перших характеристики оцінюють 
склад і структуру потрібних і доступних ресурсів, а дві останні – систему 
прийняття управлінських рішень.  

Кожна виробнича система для виконання поставлених задач споживає 
певний асортимент ПЕР, склад яких, в основному, визначається галузевими 
особливостями. Для забезпечення раціонального використання ПЕР потрібно 
насамперед визначити роль кожного виду ПЕР у функціонуванні виробничих 
процесів підприємства та характер його впливу на ефективність роботи 
підприємства загалом. При цьому потрібно враховувати можливість їх 
взаємозаміни, доступність і складність постачання.  

Енергоспоживання в процесі транспортування природного газу 
визначається структурою споживання та економії паливно – енергетичних 
ресурсів (ПЕР). Щоб дати адекватну оцінку рівню їх використання на 
газотранспортних підприємствах, доцільно розібратись з природою 
енергетичних витрат . Структура споживання паливно – енергетичних ресурсів 
в Управлінні магістральних газопроводів (УМГ) «Львівтрансгаз» передставлена 
в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. 

Структура споживання паливно- енергетичних ресурсів 
в УМГ «Львівтрансгаз» 

Показник 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Обсяги споживання  
ПЕР, тис. т.у.п. 644,68 655,63 680,89 642,21 651,54 623,31 

- природний газ: 
млн.м3 550,099 560,414 583,445 548,36 556,718 532,467 

тис.  т.у.п. 632,61 644,48 670,96 630,61 640,23 612,34 

% 98,13 98,30 98,54 98,19 98,26 98,24 

- електроенергія: 

млн. кВт∙год 27,27 21,45 20,71 18,29 21,45 30,27 

тис. т. у. п 3,35 2,64 2,55 2,25 2,64 3,72 

% 0,520 0,402 0,374 0,350 0,405 0,597 

- теплоенергія: 

Гкал 60932 59573 51605 65391 60667 50707 
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тис. т.у.п. 8,71 8,52 7,38 9,35 8,68 7,25 

% 1,35 1,30 1,08 1,46 1,33 1,16 
Питомі витрати ПЕР, 
т.у.п./млн.м3 
транспортованого газу 

25,07 25,98 26,98 24,04 24,33 19,81 

  
Проводячи її дослідження на прикладі УМГ „Львівтрансгаз”, видно, що  

96-98,5%  в процесі транспортування та зберігання природного газу припадає 
на витрати природного газу, 0,5-1,4% - на електроенергію та 1-2,75% - на  
теплоенергію. Протягом 2006-2011 рр. структура споживання ПЕР на даному 
газотранспортному підприємстві суттєвих змін не зазнала. 

Зауважимо, що питомі витрати ПЕР на млн. м3. газу, який 
протранспортовано, є різними за звітній період. Так, найвищі витрати ресурсів 
на млн. м3. протранспортованого газу в УМГ „Львівтрансгаз” – 27 т.у.п./млн. 
м3. у 2008 р. та 19,81 т.у.п./млн. м3. у 2011 р. 

Така значна різниця витрат паливно-енергетичних ресурсів на млн. м3. 
транспортування газу пояснюється тим, що УМГ „Львівтрансгаз” займається 
більше зберіганням газу та транспортує менші обсяги, ніж інші УМГ.  
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ 

 
Вирішення актуального завдання сьогодення щодо переведення економіки 

держави на шлях стабільного і динамічного розвитку зумовлює внесення 
певних змін у механізм формування та реалізації програми комплексного 
документаційного забезпечення менеджменту підприємств нафтогазової галузі. 
Кінцевим результатом будь-якого менеджменту є досягнення конкретної мети, 
яка може бути представлена певними якісно-кількісними характеристиками. 
Цей процес потребує використання різноманітних видів ресурсів, в тому числі 
й інформації, яка міститься в документах. Така сутність документа, і в першу 
чергу, управлінського документа, наділяє його якостями, що притаманні 
матеріальним об'єктам, що за певних умов можуть створювати додаткову 
вартість або сприяти появі нових товарів і послуг [2]. Виходячи  з 
вищевказаного, доцільним є встановлення умов, які сприятимуть постійному 
вдосконаленню документаційного забезпечення  менеджменту підприємств 
нафтогазової галузі. 

Відомо, що керівництво суспільством, управління галуззю народного 
господарства або організацією є з точки зору технології процес одержання, 
переробки і передачі інформації. Інформація несе повідомлення про 
навколишній світ і процеси, які  в ньому відбуваються. 

Умовно інформація поділяється на такі види: керівну, технічну, 
банківську, сільськогосподарську, медичну тощо. Матеріальними носіями 
фіксуючої інформації є документи[2,3]. Всі документи класифікують за змістом 
інформації, походженням, призначенням, назвою, ступенем важливості, 
технікою створення та ін. Найголовнішою ознакою документу є його зміст. 
Згідно із цим, виділяють документи з адміністративних питань, матеріально-
технічного постачання, планування, оперативної діяльності, бухгалтерського 
обліку, підготовки і розміщення кадрів, фінансово-кредитних, 
зовнішньоторгової діяльності та інших. За погодженням документи 
поділяються на офіційні та особисті. 

Всі документи поділяються на дві групи – постійного і тимчасового 
зберігання. Крім того, документи бувають таємні і для службового 
користування[3]. Правила роботи з документами встановлюються відповідними 
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інструкціями або тимчасовими правилами. Документ∗ є письмовим доказом 
фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням 
на право її здійснення. 

Документація відіграє важливу роль в управлінні діяльністю підприємств 
нафтогазової галузі. У формі відповідних документів (платіжних доручень, 
касових ордерів, нарядів, вимог тощо) даються розпорядження на здійснення 
господарських операцій (перерахування або видачу коштів, відпуск матеріалів, 
виконання робіт тощо). Для працівників, що виконують ці розпорядження 
(касирів, матеріально відповідальних осіб, виконавців робіт тощо), документи є 
обґрунтуванням здійснених ними операцій[6]. 

Документи мають практичне значення для попереднього і подальшого 
контролю за доцільністю і законністю господарських операцій, дотриманням 
державної дисципліни. Попередній контроль здійснюють керівні працівники: 
підписуючи документ, вони беруть на себе відповідальність за законність 
операції, оформленої цим документом. Це допомагає дотриманню 
господарської дисципліни та чинного законодавства. Подальший контроль 
здійснюють облікові працівники при прийманні і опрацюванні документів, а 
також працівники податкових, фінансових і ревізійних органів. Цей контроль 
поширюється головним чином на виправдні документи для встановлення 
законності і господарської доцільності операцій, а також перевірки 
правильності оформлення самих документів. 

Документи мають важливе значення для забезпечення контролю за 
збереженням майна підприємств нафтогазової галузі, раціональним його 
використанням. Приймання і відпуск матеріальних цінностей, використання 
грошових коштів, здійснення розрахунків тільки на підставі належно 
оформлених документів запобігають зловживанням з боку посадових осіб. 
Практика свідчить, що нестачі, розтрати і безгосподарність, різні зловживання 
найчастіше бувають там, де документи оформляються неправильно і 
несвоєчасно, облік ведеться незадовільно. 

Документи мають і правове (юридичне) значення як письмовий доказ 
здійснення господарських операцій, а тому використовуються судовими 
органами при розгляді господарських позовів. Судові органи визнають за 
документом доказову, юридичну силу в тому разі, якщо його складено 
своєчасно і належним чином оформлено. 

Інформація в менеджменті є важливим ресурсом - вона дозволяє правильно 
орієнтуватись у конкурентному середовищі, яке постійно змінюється, 
прогнозувати і аналізувати його, планувати найбільш доцільні управлінські дії, 
організовувати і контролювати їх виконання обліковувати, розраховувати тощо. 
Повертаючись до характерної ознаки управлінського документа, як ресурсу, 
слід звернутись до загального тлумачення самого поняття "ресурс", а саме, 
ресурс - засіб, можливість, джерело або запаси будь-чого.  Тобто, документ, як 
матеріальний об'єкт і носій інформації, безумовно, охоплюється загальним 

                                                           

∗ Термін    "документ"   походить   від   лат,   documentum,   що   означає "свідоцтво, доказ". 
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визначенням ресурсу. Крім того, документ, як ресурс, має конкретні якісні та 
кількісні характеристики. Так, під час створення управлінського документа, 
якість якого б відповідала сучасній системі управління, враховують вимоги 
щодо повноти та достовірності інформації, можливості її своєчасного 
отримання у необхідній формі та узгодженості з чинним законодавством[2]. 
Визначення кількісних характеристик сучасного управлінського документа 
пов'язані, по-перше, з використанням загальноприйнятої методики 
обчислювання обсягів інформації, по-друге, з розрахунками витрат на 
створення та опрацювання інформації в певних управлінських процесах. 
Управлінський документ, безумовно, в конкретних обставинах має потенційну 
можливість використовуватись як товар, тобто бути продуктом праці, 
створеним для продажу.  

У результаті діяльності органів державної  влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств нафтогазової галузі, установ та організацій усіх 
форм власності створюється величезний масив службової документації, в якому 
можна виокремити організаційно-розпорядчу, первинно – облікову, фінансову, 
планову, звітно-статистичну, торговельну та іншу документацію. Підготовкою 
та оформленням цих видів документації  займаються відповідні підрозділи 
підприємств, установ і організацій – секретаріати, служба діловодства, кадрова 
та юридична служби, бухгалтерія, плановий відділ.   

Документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств 
нафтогазової галузі і організацій до передачі в архів на зберігання проходять 
певний шлях. Для забезпечення своєчасного та якісного обліку необхідно 
організувати таку систему складання й опрацювання документів, яка б 
забезпечувала прискорення документообігу. 

Завдання правильної організації документообігу полягає у тому, щоб 
прискорити рух документів. На кожному робочому місці документ повинен 
знаходитися мінімальний строк і проходити якомога менше інстанцій. 
Прискорення документообігу покращує якість облікової інформації і забезпечує 
достовірність показників господарсько-фінансової діяльності. 

Графік документообігу оформляється у вигляді схеми або переліку робіт 
по складанню, перевірці і опрацюванню документів, які виконуються кожним 
підрозділом підприємства, а також усіма виконавцями з визначенням їх 
взаємозв'язку і строків виконання робіт. Кожному виконавцю видається виписка 
з графіка, в якій наводиться перелік документів, що відносяться до 
функціональних обов'язків виконавця, строки їх подання і підрозділи 
підприємства, в які передаються ці документи. 

Документообіг і графік документообігу на кожному підприємстві 
розробляється головним бухгалтером і затверджується керівником. Вимоги 
головного бухгалтера щодо порядку складання і подання до бухгалтерії або на 
обчислювальну установку та опрацювання документів є обов'язковими для всіх 
підрозділів і служб підприємств нафтогазової галузі. Чітка система 
документообігу прискорює оформлення і проходження документів, підвищує 
відповідальність працівників всіх рівнів, що мають справу з документами, за 
своєчасність їх складання, використання й опрацювання. Відсутність 
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належного порядку в оформленні й опрацюванні документів є однією з причин 
відставання обліку, складання звітності, неефективності використання 
облікової інформації для управління господарською діяльністю і контролю[5]. 

Для досягнення інформаційної сумісності пошукових масивів підприємств 
нафтогазової галузі необхідна централізована розробка класифікаторів: типової 
номенклатури справ, класифікатора кореспондентів, класифікатора 
структурних підрозділів (при наявності типових структур), класифікатора назв 
видів документів, класифікатора аспектів діяльності організації, класифікатора 
питань, що містяться в пропозиціях, заявах і скаргах громадян[4]. 

Отже, для формування організаційно-методичної бази реалізації 
ефективного менеджменту підприємств нафтогазової галузі  і документування 
основних процесів його функціонування, на наш погляд, необхідно створити і 
забезпечити: 

− організацію адекватного документування управління, яке базується на 
традиціях, правилах і нормах, що склались;  

− нормативно-правову регламентацію процесів реалізації основних функцій 
сучасного менеджменту разом з формуванням відповідних вимог у 
законодавстві;  

− уніфікацію і стандартизацію нових систем документації;  
− розроблення програмних засобів щодо оптимізації документопотоків, 

відповідно до рівнів і завдань документаційного забезпечення 
менеджменту;  

− створення багаторівневих документаційних баз даних та інформаційно-
пошукових систем;  

− створення умов для комерціалізації процесів документаційного 
забезпечення менеджменту;  

− створення системи підготовки фахівців в сфері документаційного 
забезпечення менеджменту.  

Цілеспрямована діяльність в напрямку реалізації цих заходів, на нашу 
думку, дозволить у стислі строки здійснити інституалізацію документаційного 
забезпечення менеджменту підприємств нафтогазової галузі як нової 
управлінської категорії і створити механізм його ефективного застосування в 
сучасних економічних умовах.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 
 
Сучасні процеси банківської конкуренції зумовлені змінами, що 

відбуваються на національних та світових фінансових ринках, та мають низку 
особливостей, що відрізняють її від конкуренції в інших галузях економіки. 
Основними факторами загострення конкуренції є глобалізація світового 
фінансового ринку, лібералізація державного регулювання, руйнація кордонів 
між сферами діяльності різних видів фінансових інститутів і розвиток нових 
фінансових та електронних технологій, обмеження доступу до кредитних 
ресурсів, індивідуалізація банківських продуктів, що не сприймаються 
споживачами як товари-субститути, та ін. 

Все це зумовлює обрання банками стратегій, зорієнтованих на зайняття 
провідних позицій у конкурентному середовищі, а також на збереження та 
підвищення своєї конкурентоспроможності. Однак, на заваді цього – загальний 
стан економічного та політичного середовища, неефективне державне 
регулювання та неякісний менеджмент, нездатні пристосуватися до кризових 
умов, але, головне, відсутність комплексних підходів до управління банком в 
таких умовах – як складною, дисипативною, здатною до самоорганізації 
системою. 

Конкурентоспроможність банківської системи значною мірою 
визначається конкурентоспроможністю банків, у свою чергу, 
конкурентоспроможна банківська система створює додаткові переваги окремим 
банкам. Однак конкурентоспроможність банківської системи і банку 
розвивається не тільки у взаємозв’язку, але й незалежно один від одного через 
самостійний вибір банками варіантів їх ринкової поведінки. 

Український банківський сектор вже пройшов досить важкий шлях з часу 
свого становлення. Головне з того, чого так і не змогли досягти банки в силу 
багатьох як об’єктивних, так і специфічних, суб’єктивних причин – це 
конкурентоспроможності хоча б на внутрішньому «полі», не кажучи вже про 
зовнішні ринки. 

З урахуванням сформованої ієрархічної системи, зовнішні фактори 
впливу на конкурентоспроможність банку слід розглядати як фактори прямого 
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впливу (фактори, що визначають конкурентоспроможність банківської системи) 
та фактори непрямого впливу (фактори, що визначають 
конкурентоспроможність країни). 

Для розробки конкурентних стратегій банку необхідним є стратегічний 
аналіз, об’єктами якого є фактори зовнішнього середовища банку прямого та 
непрямого впливу та внутрішні умови його діяльності. 

Основними внутрішніми загрозами конкурентоспроможності банків 
України є: недостатній рівень капіталізації, низька якість активів, низька 
ефективність діяльності, низький рівень корпоративного управління. До 
основних зовнішніх загроз віднесено політичні, економічні та юридичні ризики. 

Слід зазначити, що банківська конкуренція є одним з різновидів ринкової 
конкуренції. Доцільно було б визначитися з трактуванням самого поняття 
«конкурентоспроможність». Воно є більш складною ринковою 
характеристикою установи, значно ширшою від поняття стійкості і надійності. 

Конкурентоспроможність банку визначено як його реальну й потенційну 
спроможність витримати конкуренцію на певному ринку у фіксований 
проміжок часу на основі адаптації до впливу зовнішніх факторів, пропозиції 
конкурентоспроможних продуктів, ефективного управління ресурсами та 
забезпечення стійкості. 

Отже, оцінюючи конкурентоспроможність окремого конкретного банку, 
необхідно перш за все брати до уваги основні її чинники, а саме: здатність 
вчасно і адекватно реагувати на зміни в економічній ситуації; наявність заходів 
по зміцненню вузьких місць банку в порівняні з конкурентами; імідж та 
репутація банку; можливість надання комплексу банківських послуг; 
відкритість банку для клієнтів (як існуючих так і потенційних); впровадження 
інноваційних видів послуг; оновлення існуючих технічних потужностей; 
удосконалення менеджменту, управлінської та організаційної структури; 
розвиток філіальної мережі; рівень навичок та професіоналізм персоналу, 
можливість швидко вирішувати проблемні питання. 

Механізм управління конкурентоспроможністю запропоновано визначати 
як сукупність елементів, взаємодія яких повинна забезпечити вплив на фактори 
конкурентоспроможності банку, і спрямована на забезпечення створення і 
підтримки стійких конкурентних переваг банку, розвиток ключових 
компетенцій для довгострокового функціонування банку у невизначеному 
середовищі. 

Сьогодні у вітчизняному банківському секторі необхідна розробка банками 
своїх довгострокових конкурентних стратегій, орієнтованих на збереження і 
підвищення конкурентоспроможності. 

Досягнення конкурентоспроможності зумовлюється і характером обраної 
банком функціональної стратегії. Вона може бути активною (що свідчить про 
наміри подальшого посилення досягнутої конкуренто-спроможності) або 
пасивною (тобто пов’язаною з прагненням підтримати досягнутий рівень 
конкурентоспроможності).  

Оцінювання конкурентоспроможності проводиться шляхом порівняння 
важливих показників діяльності банку (за всіма напрямками) з аналогічними 
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показниками конкурентів. Його мета – виявлення слабких сторін в діяльності 
банку. Це дозволяє визначити майбутню стратегію діяльності банку на ринку, 
використати його конкурентні переваги та ліквідувати наявні недоліки. 

Також, необхідно зазначити, що той чи інший рівень 
конкурентоспроможності банку в будь-який момент визначається впливом 
взаємопов’язаних факторів. З точки зору системного підходу найбільшої уваги, 
на наш, заслуговує їх класифікація за джерелом походження. У відповідності з 
цим критерієм, усі фактори впливу можуть бути поділені на дві групи: фактори 
зовнішнього середовища та фактори внутрішнього середовища (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фактори впливу на конкурентоспроможність банку 

 
Звичайно, ця система факторів є певною мірою умовною, адже не 

обов’язково всі фактори можуть чинити вплив на кожний банк. Крім того, з 
розвитком економічної системи може змінюватись не лише кількість та 
структура факторів, а і ступінь впливу кожного з них. Для практичної реалізації 
визначених методів доцільно буле провести оцінювання 
конкурентоспроможності конкретної банківської установи. 

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності банків, може 
бути запропоновано ряд наступних ідей:  

Ефективність державно-
правового механізму 

 

 Політична стабільність 
 Дієвість законів 
 Правове та нормативне 

забезпечення 
 Банківське регулювання 

Загальноекономічна 
ситуація 

 

 Стан суспільного 
виробництва 

 Ринкова кон’юнктура 
 Інвестиційний клімат 
 Конкурентоспроможність 

вітчизняних товарів 
 Обсяг зовнішнього 

товарообороту 
 Рівень доходів населення 
 Податкова політика 
 Інфляція 

Стан фінансового ринку 
 

 Динаміка процентних 
ставок 

 Дохідність фінансових 
ринків 

 Політика центрального 
банку 

 Методи та інтенсивність 
конкуренції між банками 
країни  

 Попит на банківські 
послуги 

 Ємність фінансового ринку 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ 

 Якість менеджменту 
 Організаційна структура 
 Функціональна спрямованість 
 Інфраструктурне забезпечення 
 Фаза еволюції банку 
 Конкурентна позиція 
 Комерційні зв’язки 

 Розвиток технологій 
 Продуктова та цінова політика 
 Впровадження інновацій 
 Рівень капіталу та ресурсна база 
 Якість активів 
 Управління ризиками 
 Рівень прибутковості 

Зовнішні фактори 

Внутрішні фактори 



 Секція 4. УПРАВЛІННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКА  

 143 

 посилення конкурентоспроможності банківської установи вимагає нової 
якості банківського менеджменту, який повинен дуже оперативно реагувати на 
виклики сьогодення; 

 оптимізувати ризик-менеджмент; 
 потреба у постійному відстеженні тенденцій трансформації зовнішнього 

середовища і, як наслідок, зміни конкурентних переваг банку та його 
стратегічних конкурентів обумовлює необхідність проведення моніторингу їх 
діяльності з метою забезпечення своєчасної адаптації банківської установи до 
змін; 

 розробити довгострокові стратегії із застосуванням міжнародного 
досвіду та національних особливостей і специфічних характеристик кожного 
банку; 

 підвищити якість та рівень сервісного обслуговування та розвивати 
взаємовідносини банків з клієнтами; 

 необхідно встановлювати оптимальні ціни на ресурси, які банки 
акумулюють на ринку фінансових ресурсів; 

 сформувати нову, ринкову психологію людей та довіри в них до 
банківської системи. 

Наведені пропозиції спрямовані на подолання тих проблем, які існують 
сьогодні у банківському секторі України та впливають на його глобальну та 
регіональну конкурентоспроможність. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie 

 
TRADYCJE UBIORU „LUDZI NAFTY” W DAWNEJ GALICJI. 

   
1. Wstęp – kim byli ludzie nafty? Jak żyli? Jak się ubierali? Zwłaszcza w 

początkowym okresie tworzenia się przemysłu naftowego, którego potęgi nikt nie 
mógł przewidzieć, a która trwa do dzisiaj. Jedyną odpowiedź w polskiej literaturze 
naftowej bardzo ogólną, ale jakże trafną można znaleźć we wstępie do dzieła „A long 
time ago In the carpathians an account of the Polish petroleum” czyli dawno temu w 
Karpatach – rzecz o polskiej nafcie. Profesor Ryszard Wolwowicz pisze „model 
człowieka nafty i gazu tworzył się w ciężkich warunkach poszukiwania, 
wydobywania i uzdatniania tych surowców, a wszystko to odbywało się w tułaczce 
po górskich i leśnych ostępach, w dokuczliwych zmianach warunków 
atmosferycznych i w długiej rozłące z rodziną”…i dalej „Polski przemysł naftowy 
nie miał szczęścia ani do wielkiej literatury, ani do filmu czy sceny. Nie doczekał się 
w przeciwieństwie do „polskiego Manchesteru” czyli bawełnianej Łodzi – ani 
zainteresowania literackiego noblisty – Władysława Reymonta, ani filmowego 
portretu późniejszego laureata Oscara – Andrzeja Wajdy. Dziwne to, bardzo dziwne i 
niesprawiedliwe, zważywszy na niezwykłą drapieżną dramaturgię, tempo i klimat 
zaskakujących wydarzeń w tym zapomnianym kiedyś przez Boga i ludzi spokojnym 
zakątku Karpat. Pozostały pożółkłe fotografie i wycinki starych gazet. Wspaniała 
legenda ludzi polskiej nafty powoli odchodzi w zapomnienie. Być może warto by ją 
zachować także w obrazie tradycji ubioru ludzi którzy ją tworzyli. Może doczeka się 
jeszcze w jakiejś mierze zdarzeń rekonstrukcyjnych, opowiadających historię 
tamtych lat, tamtych ludzi wzbogacając naszą historię naftową o sztukę ubierania się, 
albowiem ona również odzwierciedlała zarówno akcenty narodowe, polskie, jak 
również wpływy europejskiej mody żurnalowej, czy w późniejszym okresie silnie 
podkreślała polskie tradycje górnicze. 

2. Zarys historii badań nad tradycją ubioru polskiego na przełomie XVIII 
i XIX  wieku. 

Dzieje ubioru polskiego, w tym poszczególnych warstw społecznych, a później 
także określonych grup zawodowych budzą coraz większe zainteresowanie zarówno 
historyków zajmujących się sprawami z przeszłości, dążącymi do integralnego 
ujmowania dziejów, co wiąże się z odtwarzaniem sposobów życia ludzi, ich potrzeb, 
dążeń do dominowania w określonym środowisku społecznym lub grupie 
zawodowej. Pierwsze hasła chronienia pamiątek narodowych i gromadzenia realiów 
dawnej kultury polskiej sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. Ubiór jako taki niestety 
nie od razu znalazł uznanie jako wartość materialna godna gromadzenia i 
pieczołowitego przechowywania –  w odróżnieniu od uzbrojenia, przedmiotów 
stanowiących wartości kultowe, monetarne lub ozdobnicze.  Źródła pisane dotyczące 
ubiorów polskich zestawił po raz pierwszy w Polsce Łukasz Gołębiowski w swojej 
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pracy pt. „Ubiory w Polsce od najdawniejszych czasów do chwil obecnych sposobem 
dykcjonarza ułożone i opisane” wydanej w roku 1831 1. Praca miała charakter 
kronikarski i zbieracki, ale pozwoliła ocalić od zapomnienia wiele nazw polskiego 
ubioru. 

Drugim poważnym dziełem była praca naszego wielkiego malarza Jana Matejki 
wydana w 1901 r, a zatytułowana „Ubiory w dawnej Polsce” (1200 – 1795) Jest to 
praca obrazująca heroiczną wręcz pracowitość i wnikliwość  badań niezbędną do 
realizacji wielkich kompozycji malarskich na temat historii Polski 2. 

Opracowywano również dawne ubiory zwłaszcza szlacheckie i ludowe na 
potrzeby opery i teatru. Zawsze jednak pomimo pozorów realistycznej dokładności 
nosiły one cechy mody ówcześnie panującej. Dotychczas ukazało się wiele prac o 
ubiorze polskim, ale traktują one zagadnienie wycinkowo, ograniczając się do 
jednego stulecia lub jednej warstwy społecznej. Dla zachowania chronologicznego 
porządku należy wymienić prace pt. „Historia  ubiorów Marii Gutkowskiej-
Rychlewskiej wydanej w 1932 r. oraz wydanie drugie 1968 r, publikacje Ireny 
Turnau „Odzież mieszczaństwa warszawskiego” XVIII w. – wyd. 1907 r, oraz prace 
Magdaleny Bartkiewicz „Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w 
drugiej połowie XVI i XVII wieku wyd.           w 1974 r3. Brak jest jednakże 
monografii o tej tematyce ujmującej w sposób syntetyczny całość zagadnienia. Tak 
więc poszukiwań ubiorów „ludzi nafty” należy szukać wśród dokumentów jej 
twórców, a więc farmaceuty Ignacego Łukasiewicza wywodzącego się ze zubożałej 
szlachty, hrabiego Tytusa Trzecieskiego, Klobassy, ubiorów rodzącej się klasy 
inteligenckiej (przemysłowców, inżynierów) kierowników kopalń – Stanisława 
Szczepanowskiego, Kazimierza Odrzywolskiego, Wacława Wolskiego, Wiliama Mac 
Garvey i innych, w tym również nauczycieli i uczniów pierwszych szkół naftowych 
jakie powstawały na terenach roponośnych ówczesnej Galicji począwszy od 1885 r. 
Tradycyjnych ubiorów robotników naftowych należy poszukiwać i odnosić w 
pierwszym okresie do ubiorów warstwy chłopskiej zwłaszcza w obszarach Galicji 
zachodniej, w okresach późniejszych do wzorów ubrań roboczych warstwy 
robotników przemysłowych. W okresie powojennym odniesieniem jest tradycyjny 
mundur górniczy – roboczy i odświętny tzw. uroczysty. Wspomnieć należy również o 
odzieży dziecięcej. Trudno jej poświęcać dużo uwagi. Stanowiła ona w zasadzie 
kopię stroju dorosłych. Była zatem kopią ubioru stanowego, z którego dziecko się 
wywodziło. Szczegóły dotyczyły nie tyle formy i kroju, lecz raczej materiału z 
którego odzież uszyto. Zwykle były to tkaniny gorszego gatunku. Nadmienić należy, 
że przedstawicieli warstw gorzej sytuowanych tego okresu cechowało wyjątkowe 
ubóstwo ubioru. 

3. Nafta i romantyzm 
Wiek XVIII w Polsce jak w żadnej innej poprzedniej epoce pod względem 

ubioru staje się wyrazem  nie tylko mody, ale także poglądów politycznych. Znany 
                                                           

1 Łukasz Gołębiowski – bibliotekarz zbiorów Tadeusza Czackiego(związany ze środowiskiem kulturalnym  J. 
Czartoryskiej – str. 7 „Polski ubiór do 1864 r. – Magdalena Bartkiewicz)  Wyd. Wrocław- W –wa Ossolineum 1979 r. 
2 tamże – str. 7 
3 tamże  - str 8 
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mąż stanu, polityk, geolog, założyciel Szkoły Akademiczno – Górniczej w Kielcach, 
uznany za jeden z największych umysłów polskich na przełomie XVIII i XIX w. 
wykształcony w College de France4 krytykuje mocno modę obcą dając temu wyraz w 
„Przestrogach dla Polski” kierując swoje uwagi w stronę tych „panów 
możnowładców co Ojczyźnie szkodzą” wmawiając szlachcie polskiej, że „suknia i 
język obcy  jest suknią i językiem głupstwa”5. Okres początków przemysłu 
naftowego przypada na koniec XVIII i początek XIX w. w tym czasie Europą 
wstrząsnął ruch kulturowy, którego początki można by wywieść z rewolucji 
francuskiej. Na potrzeby naukowe termin „romantyzm” bo o nim tu mowa używany 
jest w znaczeniu historycznym, jako umowne nazwanie w dziejach kultury 
europejskiej końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Romantyczny styl tego 
okresu oddziaływał na wszystkie objawy życia: sztukę, literaturę, teatr, a także na 
architekturę, mieszkanie oraz w dużym zasięgu na modę czyli ubiór. Romantyzm w 
Polsce był zjawiskiem w stosunku do Europy jeszcze bardziej złożonym, czego 
należy upatrywać w utracie niepodległości, oraz w podejmowaniu licznych prób jej 
odzyskania.  

Charakterystyczne ubiory polskie tego okresu wywodzą się od kultywowania 
rodzinnych tradycji ludowych, jak również ubiorów wojskowych (szczególnie     z 
okresu powstania styczniowego) Zostały one wiernie przedstawione przez wielu 
malarzy, a wśród nich przez Michała Stachowicza, Artura Grotgera, czy               J. P. 
Norblina (il. 1, 2, 3). 
 

 
Il. 1. Ubiór z okresu powstania styczniowego. 

Źródło: Magdalena Bartkiewicz - Polski ubiór do 1864 r., Wrocław 1979 r. 
                                                           

4 Poczet wielkich geologów – Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” Warszawa 1974 r. – str. 77 
5 Polski ubiór do roku 1864 – Magdalena Bartkiewicz – Wrocław  - W –wa  Ossolineum  1979 –str. 124 
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Il. 2. Dziewczęcy strój ludowy – biała obszerna haftowana bluzka,  

szeroka spódnica i zapaska.  
Źródło: Magdalena Bartkiewicz - Polski ubiór do 1864 r., Wrocław 1979 r. 
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Il. 3. Chłopięce ubiory piaskarzy. Źródło: Magdalena Bartkiewicz - Polski ubiór do 

1864 r., Wrocław 1979 r. 
 

 
Pomimo różnorodnej krytyki zwłaszcza poetów patriotycznych nawołujących do 

noszenia strojów o charakterze narodowym w kraju w tym również w Galicji 
przyjmuje się coraz to w większych kręgach tzw. „europejska moda żurnalowa” 
Wśród polskich przemysłowców naftowych tego okresu zaczynają przeważać 
surduty, fraki, kamizelki, krawaty, muchy oraz wysokie cylindry jako nakrycie głowy 
(il 4, 5). 
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Il. 4. Przykłady tzw. europejskiej mody żurnalowej  

Źródło: http://formalstyle.blogspot.com 
 

   
 

Il. 5. Polscy przemysłowcy naftowi.  
Źródło: Polski przemysł naftowy, red. R. Wolwowicz, Brzozów – Kraków 1995 

 
Wśród kobiet zaś charakterystyczne suknie w stylu romantycznym robione 

przeważnie z muślinów, tiulów, z podniesionym stanem i krótkimi bufiastymi 
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rękawami do których noszono kapelusze często wiązane pod brodą. Suknie kobiece 
bogato zdobiono koronkami, falbankami lub wstążkami (il. 6.). 
 

 
Il. 6. Honorata Łukasiewiczowa w stroju z epoki. Źródło: zbiory Muzeum Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. 
 

W tym miejscu należy wspomnieć, że wychodząc naprzeciw panującym trendom 
w modzie Honorata Łukasiewicz zakłada i prowadzi w swoim dworze w Chorkówce 
szkołę koronkarską dla dziewcząt ucząc je wytworów trudnej sztuki koronkarskiej. 

Ubiór robotników naftowych tego początkowego okresu jest bardzo ubogi          i 
czerpie wzorce ze stroju ludowego (il. 7 – 9). 
 

 
Il. 7. Dawny zbieracz ropy naftowej z naturalnych wycieków i rozlewisk.  

Źródło: „Bobrka – naftowe dziedzictwo”. Red. J. Sozański; Krosno, 1996. 
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Il. 8. Pierwsi robotnicy naftowi. Źródło: M. Wańkowicz, Sztafeta – rzecz o polskim 

pochodzie gospodarczzym, Warszawa 1939. 
 

 
Il. 9. Robotnicy kopalni Bóbrka, rok 1908.  

Źródło: W. Bonusiak, „Szejk z Galicji”, Rzeszów 2007. 
 

Moda żurnalowa nie była jednak w Polsce jedyną dostarczycielką nowych 
krojów i wzorów odzieży. Od początku utraty niepodległości coraz częściej 
akcentowano odrębność ubioru polskiego i coraz częściej sięgano po ubiory 
mundurowe, które rozpowszechniały się pod wpływem najbardziej z sentymentem 
wspominanych polskich ubiorów legionowych i ułańskich. 

Pozostałością po dawnym polskim stroju były czamary o kroju mundurowym 
z 1780 r6 (il.10).  

 

                                                           

6 Polski ubiór – str. 129 
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Il. 10. Czamara z wykładanym kołnierzem i tyłem rozszerzonym fałdami. 

Źródło: Magdalena Bartkiewicz - Polski ubiór do 1864 r., Wrocław 1979 r. 
 

Czamary te zapinano na szereg pętlic i podłużnych oplatanych jedwabiem 
guzików. Przody tych ubiorów krojono w całości bez przecięcia w stanie. 

Do jednolicie skrojonej części środkowej doszywano z tyłu fałdy układane ze 
skosu. Rękawy czamar były długie, z wykładanym mankietem i rozcięciem 
zapinanym na guziczek, kołnierze zaś wysokie, wykładane z ostrymi narożnikami. 
Ten charakterystyczny dla Polski krój czamar spotykało się w średnio zamożnych 
warstwach społecznych. Gustowała w tym ubiorze  również arystokracja, chociaż 
szyte przez paryskich krawców nie oddawały do końca narodowego dawnego kroju 
polskiego. W takim polskim stroju chodził również twórca i pionier przemysłu 
naftowego Ignacy Łukasiewicz. Wynika to z zapisu Kazimierza Chłędowskiego, 
który pisze: „ciekawy to był człowiek: skromny, a nawet przesadzający w 
skromności, ze spuszczonym na dół wzrokiem i łagodnym uśmiechem, zawsze w 
szaraczkowej długiej czamarze , zawsze w pracy…” i dalej wg. L. Tomanka „sam był 
mało wymagający, że nigdy nie chciał sobie nowego ubrania sprawić. Nową 
czamarę, gdyż z polska zawsze się nosił musiała żona po kryjomu przez służącego 
podawać”7. 

Zachowane fotografie i źródła pisane potwierdzają ubiór Ignacego 
Łukasiewicza. Być może należy polemizować z tezą , że ubiór był raczej skromny. 
Cechy te należy przypisać raczej charakterowi, aniżeli lansowaniu dalszej tezy, że 
                                                           

7 „Szejk z Galicji” - W. Bonusiak – Wyd. Libra Rzeszów 2007 – str 149 
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skromność schodziła do poziomu ubioru. Przeczą temu zachowane fotografie (il.11). 
Być może te stereotypy wzięły się z interpretacji wizji malarskich i rzeźbiarskich 
przedstawiających tę postać nadzwyczaj skromnie. 
 

 
Il. 11. Ignacy Łukasiewicz. Źródło: M. Wańkowicz, Sztafeta – rzecz o polskim 

pochodzie gospodarczzym, Warszawa 1939. 
4. Okres międzywojenny 

Wiek XIX kończy w zasadzie historię ubioru narodowego, ale nie kończy 
historii ubioru polskiego. Rozpoczyna się zwłaszcza w Galicji nowy rozdział, teraz 
już stroju ludowego. Wspominając o historii ubioru, oraz o postaciach pierwszych 
twórców przemysłu naftowego należy wspomnieć o tzw.  Polskim stroju 
kontuszowym. Strój ten noszony po roku 1860 raczej okazjonalnie był przynależny 
przedstawicielom stanu szlacheckiego. Polski strój kontuszowy z tego okresu  składał 
się z jedwabnego żupana wzorzystego w odcieniu kremowym, kontusza z welwetu, 
przyozdobionego pętlicami z wąskim szalowym kołnierzem i rękawami w 
wykładanym mankietem. Całość stroju dopełniał kołpak na głowie oraz buty z 
cholewami z żółtej skóry. Do akcesoriów służących do zapięcia kontusza i żupana 
należały guzy metalowe wysadzane ametystami (il.12, 13). 
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Il. 12. Kontusz w typie mundurowym. 

Źródło: Magdalena Bartkiewicz - Polski ubiór do 1864 r., Wrocław 1979 r. 
 

 
Il. 13. Tytus hr Trzecieski w stroju kontuszowym. Źródło: Zbiory Muzeum Fundacji 

Bobrka. 
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Strój ten został utrwalony w wizerunkach pierwszych wspólników Ignacego 
Łukasiewicza jakim byli hrabia Tytus Trzecieski i Karol Klobasa, o jednolitym stroju 
po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku mówić raczej nie można. Panuje tutaj 
moda żurnalowa zwłaszcza wśród przedsiębiorców naftowych, kierowników kopalń,  
inżynierów bądź geologów. Nieodłącznymi elementami stroju wizytowego męskiego 
są stosunkowo długie, lekko wcięte marynarki, białe kamizelki, koszule ze stójką, 
muchy. Uzupełnieniem stroju są zegarki złote lub pozłacane, noszone w kieszeniach 
kamizelki, koniecznie z dewizką. 

Stroje pań to długie falbaniaste suknie, gorsety i szerokie kapelusze (il. 14, 15). 
 

 
Il. 14. Edmund Zieleniewski – przemysłowiec. Źródło: W. Saryusz-Zaleski: „Dzieje 

przemysłu w b. Galicji 1804-1929”. Kraków 1930. 
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Il. 15. Przykłady mody żurnalowej damskiej i męskiej, ok. 1866 r.  
Źródło: Ryszard Kołodziejczyk – Warszawsko – Wiedeńska Droga Żelazna, 

Warszawa 1962 
 

Oprócz fotografii dokumentujących ludzi nafty tego okresu na tle szybów 
naftowych należy również zwrócić uwagę na rodzaj ubioru wśród podróżnych 
rozwijającej się wówczas z dużym rozmachem kolei żelaznej Warszawsko – 
Wiedeńskiej (oddanej do użytku w 1846 roku) oraz kolei transwersalnej Kraków – 
Lwów, a później Borysław. To właśnie kolej stanowiła główne źródło transportu, w 
tym pasażerów zdążających do pracy w kopalniach naftowych. Z przedstawionych 
fotografii można ocenić rodzaje ubiorów podróżnych I klasy, II klasy, III klasy i IV 
klasy (il. 16 – 19). 
 

 
Il. 16. Pasażerowie I klasy, poł. XIX w. Źródło: Ryszard Kołodziejczyk – Warszawsko – Wiedeńska 

Droga Żelazna, Warszawa 1962 
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Il. 17. Pasażerowie II klasy, poł. XIX w. Źródło: Ryszard Kołodziejczyk – 

Warszawsko – Wiedeńska Droga Żelazna, Warszawa 1962 
 

 
Il. 18. Pasażerowie III klasy, poł. XIX w. Źródło: Ryszard Kołodziejczyk – 

Warszawsko – Wiedeńska Droga Żelazna, Warszawa 1962 
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Il. 19. Pasażerowie IV klasy, poł. XIX w. Źródło: Ryszard Kołodziejczyk – 

Warszawsko – Wiedeńska Droga Żelazna, Warszawa 1962 
 

W podsumowaniu tego rozdziału należy stwierdzić, że robotnicy naftowi 
w okresie międzywojennym byli ludźmi  o znacznym stopniu zamożności. 
Przejawiało się to nie tylko w ubiorach (zwłaszcza świątecznych) ale także 
w sposobie budowy domów ich wyposażeniu, a niekiedy w kształceniu dzieci, nie 
tylko na poziomie gimnazjalnym, ale także wyższym. Okres ten trwa do 1939 r. Po 
zakończeniu działań wojennych następuje nacjonalizacja przemysłu naftowego. W 
1949 roku Komisja Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego opracowała wygląd 
honorowego munduru galowego nawiązującego do dawnych tradycji górniczych 
wprowadzonego również do Resortu Górnictwa Naftowego. 

Mundury zostały (o czym wspomniano w rozdziale 2) projektowane i szyte w 
pierwszym okresie na potrzeby wojska, przeniesione później na grunt innych grup 
społecznych, a także zawodowych. Tradycyjne mundury górnicze pojawiły się w 
Polsce na Górnym Śląsku. Były wzorowane na mundurach niemieckich, 
wprowadzone ustawą o Korpusie Górniczym z 1817 roku8.  

Twórcą ustawy, oraz wielkim orędownikiem jej wprowadzenia był jeden 
z najwybitniejszych Polaków Stanisław Staszic. Mundur miał za zadanie 
konsolidować społeczność górniczą, stanowić symbol przynależności do niej, był 
także wyróżnieniem dla jego właściciela. Historycznie ujmując górnicy dzięki swej 
niezwykle trudnej i niebezpiecznej pracy byli zwolnieni z pańszczyzny, oraz służby 
wojskowej. Umundurowanie zatem podnosiło rangę zawodu, stanowiło podkreślenie 

                                                           

8  Artur Bęben - Górnicza lampa się pali…, Wyd. AGH Kraków 2008 r.                                              
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prestiżu górników jako niezależnego stanu wolnego. Zawód górniczy od początku był 
zhierarchizowany, stąd też w dystynkcjach munduru górniczego utrwaliła się 
zawodowa hierarchia stanu górniczego. Opracowany w 1949 roku wzór munduru 
górniczego i zatwierdzony przez Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego 
obowiązuje do dzisiaj. Dotyczy to także przemysłu naftowego. Barwy związane z 
górniczym umundurowaniem to czerń, symbol podziemnych ciemności i zieleń 
będąca wyrazem górniczych tęsknot za zielenią przyrody. Uroczysty mundur galowy 
jest uszyty z czarnej krepy, składa się z kurtki, spodni i płaszcza, a formą nawiązuje 
do praktycznych cech roboczego ubioru górnika (il. 20). 

      
Il. 20. Uroczyste i służbowe mundury górnicze. Źródło: Zbiór przepisów o stopniach 

górniczych, MGiE, Warszawa 1983. 
 

Osoba posiadająca stopień górniczy ma prawo do noszenia uroczystego 
munduru górniczego wraz z posiadanymi orderami, odznaczeniami państwowymi i 
odznakami podczas świąt państwowych, Dnia Górnika i innych ważnych wystąpień i 
ceremoni istotnych dla środowiska górniczego. Formę podtrzymania tradycji i 
wyrazem uznania dla posiadanych kwalifikacji są stopnie górnicze (il. 21). Są to 
uprawnienia honorowe przyznawane dożywotnio. Przy mundurach górniczych 
uroczystych nosi się również honorową szpadę lub kordzik górniczy. 
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Il. 21. Dystynkcje górnicze. Źródło: Zbiór przepisów o stopniach górniczych, MGiE, 

Warszawa 1983. 
 

5. Zakończenie 
Spisana dotychczas bogata historia polskiego przemysłu naftowego nie 

doczekała się poważniejszej monografii na temat ubioru ludzi, którzy ją tworzyli. 
Przedstawiony zarys tej tematyki w niniejszym artykule na pewno jest pełen 
niedoskonałości, ale być może pozwoli sięgnąć do starych fotografii, opowiedzianych 
historii rodzinnych, czy spisanych pamiętników i oprócz wspomnień 
sentymentalnych rozszerzy wiedzę na ten temat. Podkreślić trzeba również fakt, że 
kształtowanie się ubiorów było także ściśle uzależnione od czynników 
gospodarczych, politycznych, kulturowych co było trudno przedstawić w krótkim 
artykule. 

Na koniec przytoczymy prośbę zawartą przez autora z epoki saskiej: 
„Póki tey nie przeczytasz księgi Czytelniku 
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Wstrzymaj o niej rozsądek, nie dawaj przytyku”9 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ В 

КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
 
Конкурентоспроможність будь-якої держави світу, в тому числі України, 

тісно пов’язана із ефективною системою освіти: успіх економічних та 
політичних реформ залежить від успішності освіти як однієї з головних сфер 
розбудови сучасного суспільства. Позитивом у даному питанні є те, що висока 
позиція у міжнародних рейтингах за оцінками людського капіталу (ПРООН), а 
також конкурентоспроможності країн, інших рейтингах підтримується перш за 
все показниками освіченості населення України. Міжнародні дослідження 
якості вищої освіти засвідчують, що показники якості вищої освіти України є 
доволі непоганими. В рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 
(The Global Competentitiveness Report) [4] у 2014-2015 році Україна посідає 76 
місце із 144 країн світу, зокрема за показником «Стан вищої та професійної 
освіти в цілому» (Higher education and training) – Україна посідає 40-е місце, за 
показником «Охоплення вищою освітою» – 13 місце, показник «якість системи 

                                                           

9 Polski ubiór do 1864 Magdalena Bartkiewicz – Wyd. Ossolineum 1979 – str. 9 
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освіти в цілому» – 72 місце (порівняльні показники за роками наведені у 
табл. 1). 

Однак, не зважаючи на достатньо непогані показники у даному рейтингу, 
система освіти України має ряд недоліків. Впродовж усього періоду існування 
незалежної України в освітньому секторі країни накопичувалися численні 
проблеми системного характеру, основними з яких є занепад матеріально-
технічної бази, старіння педагогічних кадрів, низька заробітна плата, зниження 
соціального статусу працівників освіти.  

 
Таблиця 1. 

Показники конкурентоспроможності системи освіти України  у рейтингу 
Глобального індексу конкурентоспроможності 

(The Global Competentitiveness Report) 
 2014-2015 р. 2013-2014 р. 2012-2013 р. 2012-2013 р. 

Усього країн 144 148 144 142 

Позиція України (місце) 76 84 73 82 
в тому числі за показниками: 
- стан вищої та професійної 

освіти в цілому 40 43 47 51 

- охоплення вищою освітою 13 10 10 7 
- якість системи освіти в 

цілому 72 79 70 62 
 
Також проблемами освітньої системи є неефективна, надмірно 

централізована та застаріла система управління і фінансування, зростаюча 
нерівність у доступі до якісної освіти, надмірна комерціалізація освітніх послуг, 
корупція, зниження якості освіти і падіння рівня знань і умінь учнів, моральне 
старіння методів і методик навчання тощо. 

Як наголошують автори Концепції розвитку освіти до 2025 року, проект 
якої представлено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, 
Україні потрібна системна реформа освіти, яка має бути предметом суспільного 
консенсусу, розуміння того, що освіта – це один з основних важелів 
цивілізаційного поступу та економічного розвитку. 

Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури 
освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в 
європейський економічний та культурний простір (рис. 1). 

Зокрема, передбачається, привести у відповідність із типовими 
європейськими нормами загальну тривалість навчання в школі (12 років) та 
тривалість навчального року. 

Перехід з одного рівня освіти на інший має здійснюватися лише із 
застосуванням зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО при 
переході з І на ІІ ступінь освіти будуть враховуватися лише для моніторингу 
якості, з ІІ на ІІІ ступінь – для диференціації подальшої освітньої траєкторії: 
професійна школа, професійний ліцей, академічний ліцей, гімназія тощо. 

http://osvita.ua/test/
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Рис. 1. Структура освіти в Україні 
 

Концепція пропонує передбачити з 2017 року повний перехід старшої 
школи на профільну підготовку, включаючи створення нових типів навчальних 
закладів ІІІ ступеня. Поступово виокремити ІІІ ступінь та заснувати окремі 
навчальні заклади, за винятком мистецьких, спортивних та деяких інших. 

У даній концепції передбачено ряд нововведень які повинні реформувати 
систему освіти, однак зупинимося більш детально на реформуванні змісту 
освіти. У цьому напрямку, зокрема, планується розробити і запровадити єдині 
стандарти/індикатори знань, умінь і навичок в галузі інформаційно-
комунікативних технологій для учнів та викладачів – суміжних з міжнародними 
показниками: PISA in computer skills, індустріальні міжнародні тести Microsoft 
Certified Educator тощо. 

Також упродовж 2015-2017 років буде розроблене та запроваджене нове 
покоління стандартів вищої освіти на компетентнісній основі з урахуванням 
європейських модельних стандартів, у 2020-2025 роках здійснюватиметься 
поступова відмова від стандартів вищої освіти. Це означає, що відходить у 
минуле епоха «освіта на все життя», на зміну приходить нова епоха «освіта 
впродовж життя», епоха яка потребує від людини прагматизму, творчості, 
самостійності і відповідальності, здатності бачити і вирішувати проблеми 
автономно, а також у команді, готовності і здатності постійно вчитися нового 
як у буденному житті, так і у професійній діяльності.  

Науковий рівень вищої освіти – доктор наук 

Науково-освітній рівень вищої освіти – доктор філософії (4 роки) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти – магістр (1,5-2 роки) 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – бакалавр (3-4 роки) 

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр (1,5-2 роки) 

Навчальний заклад 
академічного спрямування 

Навчальні заклади 
професійного спрямування 

Професійний коледж 
+ кваліфікований робітник 

 

Базова середня освіта  
(4 роки – 6-9 класи) 

По закінченню базової школи (9-й клас) 
всі учні проходять ЗНО 

на підставі його результатів вони вступатимуть до одного 
з 3-ьох типів 3-річної старшої школи 

 

Початкова освіта 
(5 років – 1-5 класи) 

 
Від 6 до 11 років 

Базовий стандарт – для всіх 

 

Дошкільна освіта 
 

До початку наступного року після досягнення дитиною 
6 річного віку 
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Компетентнійсний підхід до підготовки фахівців у навчальних закладах, в 
тому числі і у коледжах, передбачає кардинальні зміни у навчальному процесі, 
який впливатиме на діяльність кожного навчального закладу. Тому питання 
вивчення того, що ж таке компетентнісний підхід є достатньо актуальним у 
сучасному менеджменті освіти.  

Не зважаючи на різнопланове бачення впровадження компетентнісного 
підходу в освіту, більшість дослідників вважають, що він найглибше 
відображає модернізаційні процеси, що нині мають місце в усіх країнах 
Європи:  

- компетентнісний підхід орієнтує на побудову навчального процесу 
відповідно до очікуваного чи бажаного результату освіти (що буде знати і уміти 
студент «на виході»);  

- компетентнісний підхід гарантує високий рівень і результативність 
підготовки спеціаліста;  

- компетентнісний підхід посилює практичну орієнтацію освіти;  
- компетентнісний підхід сприяє оновленню змісту педагогічної освіти;  
- компетентнісний підхід забезпечує спроможність випускника школи 

відповідати новим запитам ринку, мати відповідний потенціал для практичного 
розв’язання життєвих проблем тощо. 

У педагогічній літературі вже достатньо часто використовуються терміни – 
«компетенція», «компетентність». Їх широке застосування цілком виправдано, 
особливо у зв'язку з необхідністю модернізації змісту професійної освіти. 
Однак і надалі спостерігається різне розуміння цих понять і найбільш 
поширеним є наступне:  

- компетенція – включає сукупність взаємопов'язаних якостей особистості 
(знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються стосовно певного 
кола предметів і процесів, необхідних для якісної продуктивної діяльності по 
відношенню до них;  

- компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією, що 
включає її особистісне ставлення до неї та предмету своєї діяльності [1]. 

У науково-методичній літературі виділені традиційні характеристики 
компетенцій:  

- політичні та соціальні компетенції, пов'язані зі здатністю брати на себе 
відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень тощо;  

- компетенції, що коливаються життям в суспільстві, визнані 
перешкоджати поширенню клімату нетерпимості та сприяти розумінню 
відмінностей і готовності жити з людьми інших культур, мов і релігій;  

- компетенції, що визначають володіння письмовим та усним 
спілкуванням, важливим у професійній діяльності та суспільному житті;  

- компетенції, пов'язані з виникненням інформаційного суспільства: 
володіння новими технологіями, розуміння їх переваг та недоліків;  

- компетенції, що реалізують здатність навчатися протягом всього життя 
не тільки в професійному плані, але і в особистому та суспільному житті [2]. 
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Зауважимо, що компетентнісний підхід не протистоїть традиційному, 
«знаннєвому» підходові, який продовжує використовуватися у професійній 
освіті, а навпаки – істотно розширює його зміст особистісно орієнтованим 
навчальним матеріалом. Цінність компетентнісного підходу полягає в реалізації 
нової системи принципів визначення цілей освіти, відбору і структурування 
змісту освіти, організації освітнього процесу й оцінювання освітніх результатів. 

Однак, в реалізації компетентнісного підходу є ряд проблем, як 
зазначається в деяких теоретико-практичних дослідженнях [3], як показує 
аналіз практики вищої професійної освіти, одне з найбільш глобальних 
протиріч пов’язане зі значною мірою формальним прийняттям у державі 
європейських освітніх стандартів та реальним домінуванням традиційної 
інформаційно-репродуктивної освіти у професійних навчальних закладах. 
Фактично сформувалась ситуація, за якої викладач формально дотримується 
нових вимог (до прикладу, продиктованих особливостями кредитно-модульної 
системи), не міняючи суті організації педагогічного процесу, що призводить до 
конфлікту систем, а значить і ще більшого пониження ефективності процесу. 

Перехід на компетентнісну освіту передбачає радикальну, сутнісну зміну 
освітньої парадигми, а не традиційне реформування окремих елементів 
системи, не зачіпаючи її основи. Не можна перенести принципи та модель 
управління розвитком класичної (інформаційно-репродуктивної) освіти на 
процес розбудови компетентнісної, за якою навчальний заклад і викладач 
повинні стати реальними суб’єктами реформаційних процесів. 

На нинішньому етапі розвитку вітчизняної освіти особливої актуальності 
набуває проблема трансформації фундаментальних теоретико-практичних 
напрацювань у сфері компетентнісної професійної освіти на рівень масової 
практики (через логіку поетапного програмування системи інноваційних змін, 
мобілізацію наукового потенціалу в рамках конкретного освітнього простору). 

Актуальною на даному етапі розвитку професійної освіти держави є 
проблема забезпечення науково-методичного супроводу означених 
трансформаційних процесів через:  

- інтеграцію наукового потенціалу у сфері компетентнісної освіти до 
потреб реальних учасників педагогічного процесу; 

- проектування логіки та поетапної програми перехідного періоду, 
визначивши особливості стартового етапу; 

- підвищення рівня розуміння викладачами та студентами теоретико-
практичних основ компетентнісної професійної освіти; 

- мобілізацію безпосередніх учасників педагогічного процесу на 
проектування та реалізацію програми переходу на стандарти компетентнісної 
освіти. 

Однак, не зважаючи на те, що головним суб’єктом реформаційних 
процесів є сам навчальний заклад, до цієї роботи мають бути залучені 
центральні, регіональні і місцеві органи виконавчої влади, об’єднання 
роботодавців, профспілок та інших соціальних партнерів, зусилля яких мають 
бути спрямовані на: 
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- сприяння підприємствам у проведенні професійного навчання персоналу, 
збереженні наявних структурних навчальних підрозділів, розвитку навчальної 
бази;  

- розроблення і запровадження механізмів стимулювання роботодавців 
щодо здійснення професійного навчання найманих працівників, а також 
стимулювання самих працівників до професійного навчання й підвищення 
кваліфікації;  

- посилення взаємозв’язку між навчальними закладами, роботодавцями і 
службами зайнятості у забезпеченні професійної підготовки, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації працівників тощо. 

Механізм взаємодії суб’єктів реформаційного процесу та реалізації 
компетентнісного підходу в освіті представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Механізм взаємодії суб’єктів реформаційного процесу та реалізації 

компетентнісного підходу в системі освіти 
 

Отже, реалізація компетентнісного підходу, в контексті реформування 
системи освіти, вимагає перш за все, вибудувати логіку поетапного 
програмування системи інноваційних змін, мобілізацію наукового потенціалу в 
рамках конкретного освітнього простору навчального закладу, забезпечення 
науково-методичного супроводу означених трансформаційних процесів та 
залучення до цих процесів роботодавців, органів виконавчої влади, профспілок 
та інших соціальних партнерів. 
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РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ 

 
За останні роки в Україні визначились нові пріоритети розвитку освіти, і, 

відповідно, розпочався складний процес її модернізації з урахуванням потреб 
сучасного інформаційно-технологічного суспільства. Інтеграція України в 
Європейський, світовий простір актуалізує завдання підготовки нової генерації. 
Зміни торкнулися не лише обсягу нових контактів,але і якісного їх рівня, форм 
та засобів спілкування тощо. Вони зумовлені інтенсивною інформатизацією та 
комп’ютеризацією усіх напрямів діяльності в суспільстві: виробництва, науки, 
освіти, культури, побуту. Зокрема, комп’ютеризація галузі комунікацій 
визначає новий рівень вимог до володіння іноземними мовами як у сфері 
усного мовлення ( наприклад, ведення розмови під час телеконференцій у 
режимі реального часу ), так і писемного ( вміння обмінюватися письмовими 
повідомленнями на рівні, наближеному до носія мови ).  

Сучасні технології у викладанні іноземної мови як на мовних, так і на 
немовних факультетах – це професійно-орієнтоване навчання, проектна робота 
в навчанні, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, 
робота з навчальними комп’ютерними програмами, дистанційні технології у 
навчанні іноземних мов, створення презентацій в програмному середовищі 
Microsoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі Internet. 

Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційно-
комунікаційних технологій активно займаються такі дослідники, як: Полат Є. 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
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С., Дмитрієва Є. І., Новіков С. В., Полілова Т. А., Цвєткова Л. А., Селевко Г. 
К.та інші. 

Актуальність даної теми дослідження зумовлена стрімким інформаційним і 
технологічним прогресом, коли все більше з’являється різних методик і 
технологій навчання іноземним мовам за допомогою комп’ютера. Сьогодні 
комп’ютерна грамотність є такою ж важливою, як звичайна грамотність сто 
років тому.  

В останні роки з’явилися дослідження і методичні рекомендації щодо 
навчання професійно орієнтованого письма як виду мовленнєвої діяльності. 
Особливо це стосується початкового етапу при вивченні ІМ. Адже на першому 
курсі студенти отримують базисні навички вживання найважливіших мовних 
явищ. ”Take care of the elementary stage, and the advanced stage will take care of 
itself”, - говорив визначний англійський педагог Гарольд Пальмер, і ми не 
можемо не погодитись з ним. Однією з найсуттєвіших груп труднощів є 
граматичні та лексико-граматичні явища. Вміти розрізняти і правильно вживати 
такі мовні явища як, стверджувальні та заперечні речення, часові форми, а 
також вміти утворити множину і присвійну форму іменників, вищий та 
найвищий ступені порівняння прикметників, вжити іменник у ролі означення та 
багато інших може далеко не кожен студент початківець. Але завданням 
навчання на першому курсі є не тільки вдосконалення мовленнєвих навичок, 
але і розвиток мовленнєвих умінь. Звичайно, аудиторного часу не може 
вистачити на всі необхідні завдання і вправи, і тому значна частина матеріалу 
після попередньої роботи в класі виноситься на домашнє опрацювання. На 
жаль, саме в домашній роботі найчастіше закріплюються помилки у вживанні 
недопрацьованих мовних явищ. Викладач не завжди має можливість перевірити 
виконання кожної домашньої роботи. Тому організацію ефективної домашньої 
роботи з регулярним контролем правильності виконання завдань можна назвати 
однією з центральних проблем початкового ступеня вивчення іноземної мови. З 
поширенням у світі інформаційно–комп’ютерних технологій склалися технічні 
передумови появи і розвитку нового напряму в освіті – дистанційного 
навчання. Дистанційне навчальне середовище, яке ґрунтується на 
використовуванні телекомунікаційних мереж (наприклад, Інтернету), 
характеризується ресурсомісткістю, інтерактивністю,а завдяки графічній формі 
спілкування в них-доцільністю писемномовленнєвої діяльності. Дистанційне 
навчання організовують як у вигляді «чистих» дистанційних навчальних 
програм з автономною системою-керування, так і у вигляді «сендвіджних», або 
«включених» навчальних курсів, які передбачають чергування дистанційних 
періодів самостійної роботи студентів над курсом з груповими аудиторними 
заняттями в традиційному вигляді. 

Для того, щоб визначити дидактичні можливості комп’ютерної мережі 
для викладання іноземних мов, передусім, необхідно визначити специфіку 

цієї дисципліни, її мету та завдання. Мета і завдання навчання іноземних мов у 
нелінгвістичних ВНЗ відповідно до державного стандарту освіти зумовлені 
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тими функціями, які дана дисципліна виконує у загальній системі освіти. До 
таких функцій належать: 

• практична функція, яка забезпечує формування комунікативної 
компетенції студентів (практичне володіння іноземною мовою в 
обмеженому обсязі як засобом спілкування у побуті та професійній  
діяльності  

• загальноосвітня функція, яка передбачає формування у студентів 
елементарної лінгвістичної компетенції, знайомство із культурою країни 
тієї мови, що вивчається (країнознавча компетенція) та професійної 
компетенції; 

• виховна функція, спрямована на формування та розвиток у студентів 
системи етичних цінностей. 

Вивчення іноземної мови сприяє підвищенню загальноосвітнього рівня та 
кваліфікації фахівців і розглядається як складовий елемент системи освіти, 
якому притаманні цілісність, автономність та специфіка. Специфіка навчальної 
дисципліни “іноземна мова” – формування комунікативної компетенції – 
потребує пріоритету інтерактивних засобів навчання для індивідуальної або 
групової роботи студентів. 

Дистанційне навчання іноземних мов із використанням комп’ютерних та 
телекомунікаційних технологій має забезпечувати реалізацію таких завдань, як: 
 формування і розвиток умінь та навичок читання з безпосереднім 

використанням матеріалів мережі Інтернет; 
 удосконалення умінь аудіювання на основі адаптованих та автентичних 

звукових текстів; 
 формування умінь та навичок перекладу та реферування тестів за фахом; 
 удосконалення умінь монологічного та діалогічного мовлення; 
 розширення активного та пасивного словників, ознайомлення з лексикою 

сучасної іноземної мови, яка відбиває певний етап розвитку культури 
даної країни, соціального та політичного ладу суспільства; 

 формування елементів глобального мислення (діалог культур); 
 формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності, потреби 

використання іноземної мови у реальному спілкуванні; 
 формування культури спілкування. 

Дослідження в галузі педагогічної технології підтверджують, що потенціал 
комп’ютерного дистанційного навчання може бути найбільш ефективно 
використаний при вивченні іноземних мов, яке включає обговорення, 
інтенсивну розумову активність та колективну діяльність. 

Одним із перспективних напрямків роботи в системі дистанційного 
навчання іноземних мов є інтегрований підхід до вирішення основних завдань, 
які поєднують у цій системі: комплекс технологій з високим дидактичним 
потенціалом і телекомунікаційну технологію; комп’ютерне навчання іноземних 
мов, технологію мультимедіа та методи інтенсивного навчання іноземних мов. 
Сьогодні в Україні споживачам пропонуються численні й різноманітні 
електронні посібники та комп’ютерні програми для вивчення іноземних мов. 
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На жаль, більшість з них являє собою спрощені популяризаторські довідники, 
які не можуть стати джерелом глибоких знань. Характерними недоліками 
багатьох існуючих електронних посібників є також довільна, методично 
непродумана презентація навчального матеріалу, зловживання 
мультимедійними засобами (аудіо- та відеофайлами, анімацією та ін.), які 
підміняють змістовну частину курсу. Велика кількість електронних посібників 
є гіпертекстовими аналогами відомих (і як правило, чужих) друкованих видань. 
На мою думку, на першому етапі розробки електронного посібника більш 
коректним і раціональним є створення власного посібника у друкованому 
варіанті, його апробація у навчальному процесі та редагування. 

Створення електронних посібників з іноземних мов повинне починатися з 
глибокого аналізу цілей навчання, дидактичних можливостей нових технологій 
передачі навчальної інформації, коректування критеріїв контролю та оцінки 
рівня засвоєння знань. 

З іншого боку, сучасна економічна і технологічна ситуація в Україні є 
такою, що основними засобами навчання залишаються традиційні друковані 
підручники та посібники. Як вже зазначалося, надання пріоритету самостійній 
роботі студентів, потребує переосмислення методичних та методологічних 
засад навчання іноземної мови та створення якісно нових посібників, які б 
відповідали таким вимогам, як: науковість, автентичність (відповідність 
реальній сучасній іноземній мові), системна організація матеріалу як в межах 
усього посібника, так і в межах його окремих структурних частин (занять), 
комплексне представлення мовного матеріалу, взаємозв’язок навчання різним 
видам мовленнєвої діяльності, професійно-орієнтований характер. 
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РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 
 

Сучасні умови розвитку соціально-економічної сфери в Україні 
передбачають необхідність переосмислення і чіткого визначення професійної 
освіти. Система професійної освіти відіграє важливу роль у житті суспільства. 
Вона, забезпечуючи кваліфікаційну структуру економічно активного населення, 
формує відповідний ринок праці, безпосередньо впливає на всі соціально-
економічні, господарські процеси, стан культури і науки в окремо взятій країні. 

Саме тому, як зазначають представники теперішнього уряду, в Україні 
проводиться інтенсивна робота над удосконаленням професійно-технічної 
освіти. Одним із завдань керівництва держави на сучасному етапі є створення 
нових форм навчальних закладів із впровадженням інноваційних технологій. 

Інноваційні методи в освіті – педагогічні методи, в основі яких лежить 
використання сучасних досягнень науки й інформаційних технологій [1]. Вони 
направлені на підвищення якості підготовки спеціалістів, розвиток у студентів 
творчих здібностей, уміння самостійно приймати рішення. Інноваційні методи 
передбачають ріст ролі студента, тобто зміщення центру навчального процесу 
від викладача до студентів, посилення функції підтримки студента, допомоги 
йому в організації індивідуального навчального процесу.  

На сьогодні одним із інноваційних методів освіти є викладання дисципліни 
з використанням інформаційних засобів навчання. Сучасний педагог повинен 
активно впроваджувати та використовувати інформаційні технології у своїй 
професійній діяльності, оскільки їх розвиток покликаний змінити підхід до 
педагогічного процесу, в традиційному його розумінні. Все це вимагає нових 
підходів до розробки змісту, форм і методів професійної підготовки фахівців 
нової формації, впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів 
сучасних інформаційних технологій. Автори аналітичної доповіді Інституту 
інформатизації ЮНЕСКО розглядають головні напрями інформатизації освіти 
та професійної підготовки майбутніх фахівців, як: 

− фундаменталізацію освіти на всіх рівнях; 
− реалізацію концепції випереджаючої освіти, орієнтованої на умови 

існування людини в інформаційному суспільстві; 
− формування системи освіти як безперервного навчання впродовж 

усього життя людини; 
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− впровадження методів інноваційної та розвиваючої освіти на основі 
використання перспективних інформаційних технологій; 

− підвищення доступності якісної освіти шляхом розвитку системи 
дистанційного навчання й засобів інформаційної підтримки процесу 
професійної підготовки завдяки сучасним інформаційним та 
телекомунікаційним технологіям [2]. 

Сучасні дослідники називають засоби інформаційних технологій, 
упроваджених в освіту: 1) як засіб навчання, що вдосконалює процес 
викладання і підвищує його ефективність та якість; 2) як інструмент пізнання 
навколишньої дійсності і самопізнання; 3) як засіб розвитку особистості 
студента; 4) як об’єкт вивчення; 5) як засіб інформаційно-методичного 
забезпечення і керування навчально-виховним процесом, навчальними 
закладами, системою навчальних закладів; 6) як засіб комунікацій із метою 
розповсюдження передових педагогічних технологій; 7) як засіб автоматизації 
процесів контролю, корекції результатів навчальної діяльності, комп’ютерного 
педагогічного тестування і психо-діагностики; 8) як засіб автоматизації 
процесів обробки результатів експерименту та керування навчальним 
устаткуванням; 9) як засіб організації інтелектуального дозвілля, розвивальних 
ігор; 10) як засіб моделювання взаємодії та організації спільної діяльності типу 
«студент – група студентів», «студент – студент», «викладач – студент». 

Розглянемо коротко які саме інформаційні технології можуть бути 
використані при модернізації навчального процесу у професійній освіті. 
Перспективним напрямом є мультимедіа-технології. Сьогодні ці технології – 
один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу. 
Мультимедіа- та гіпермедіа-технології інтегрують у собі потужні розподілені 
освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку 
ключових компетентностей, до яких відносяться, в першу чергу, інформаційна 
й комунікативна [3]. 

Організація навчального процесу з використанням мультимедіа-технології 
передбачає: 

− запровадження уроків із застосуванням мультимедійних презентацій; 
− реалізація індивідуального підходу, що включає широке використання 

на практичних заняттях навчальних індивідуальних програм, бази 
різнорівневих завдань тощо; 

− проведення значної частини занять у формі ділових ігор; 
− широке використання методу проектів; 
− системне використання проблемного підходу в навчанні. 
Згідно, деяких досліджень, при використанні інтерактивних 

мультимедійних технологій у процесі навчання частка засвоєного матеріалу 
може сягати 75 % [1]. Цілком можливо, що це, явно оптимістична оцінка, але 
про підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, коли до 
процесу сприйняття залучаються зорова та слухова складові, було відомо 
задовго до появи комп’ютерних технологій. 
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Значні перспективи в плані побудови моделей навчання та розвитку ідей, 
форм і методів представлення інформації мають Інтернет-технології. У 
сучасній педагогіці вважається недостатнім дати студентові певну суму знань, 
яку можна закласти в стандарти, підручники, навчально-методичні посібники 
тощо. Необхідно розвивати в студента самостійне, творче, критичне мислення, 
уміння вільно взаємодіяти на основі спільності інтересів із використанням 
широкого спектру інформації, що відображає різні точки зору на одну й ту ж 
проблему. Перспективним є застосування таких інтернет-технологій як 
електронні бібліотеки, бази даних, підручники, методична література, 
електронні періодичні видання, навчальні комп’ютерні програми, 
телеконференції, електронна пошта, інформаційні каталоги та пошукові 
системи та ін. При роботі з Інтернет-технологіями студенти залучаються до 
активної пізнавальної діяльності. В результаті, вони навчаються не лише 
набувати і застосовувати знання, але й знаходити необхідні для них засоби 
навчання і джерела інформації, уміти працювати з цією інформацією. 

Особливим напрямом в модернізації професійної освіти є застосування у 
навчальному процесі технології віртуальної реальності (симулятори, 
тренажери, комп’ютерні ігри), які спрямовані для напрацювання практичних 
навиків роботи в тій чи іншій сфері. З кожним роком світові розробники 
програмних продуктів пропонують все більшу кількість такого програмного 
забезпечення – це спеціальні навчально-професійні програмні продукти такі як 
Electronics Workbench, який можна застосовувати для моделювання цифрових 
та аналогових електронних схем, Model ChemLab – програмний продукт для 
симулювання різних хімічних процесів, MatLab – віртуальний практикум для 
використання у вивченні математичних дисциплін. При вивченні креслення та 
інших інженерних дисциплін ефективним інструментом є AutoCAD – дво- і 
тривимірна система автоматизованого проектування і креслення яка знаходить 
широке застосування в машинобудуванні, будівництві, архітектурі та інших 
галузях промисловості.  

Однак, слід зауважити, що інформаційні технології є лише дидактичним 
інструментом, а педагог і надалі залишається «вчителем», який зобов’язаний 
грамотно та цілеспрямовано використовувати ці сучасні інформаційні 
технології у процесі навчання.  

Отже, проблема удосконалення методичного підходу до навчального 
процесу у вищій професійній освіті набуває актуального характеру, перш за 
все, через впровадження інформаційних технологій навчання. Їх застосування у 
вищій професійній освіті дозволить підвищити рівень самонавчання, мотивації 
навчальної діяльності, дасть абсолютно нові можливості для творчості, 
отримання і закріплення різних професійних навичок. 
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РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ НОВИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, 
обумовили необхідність оновлення системи освіти у школах та вищих 
навчальних закладах. Для забезпечення нового рівня якості професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів, які можуть гнучко перебудовувати напрям і 
зміст своєї виробничої діяльності у зв’язку зі зміною вимог ринку праці, 
необхідно застосовувати нетрадиційні підходи до навчання. 

Сучасному виробництву необхідні конкурентноздатні фахівці, які вільно 
володіють комп’ютерними технологіями, мають широкий технічний кругозір, 
здатні самостійно оволодівати новою технікою й новітніми технологічними 
процесами, оперативно реагувати на миттєві зміни перебігу технологічного 
процесу, вміти передбачати можливі наслідки цих змін, нестандартно діяти в 
екстремальних умовах. Тому технічне мислення є дуже важливим компонентом 
професійної діяльності людини. Формування технічного мислення можливо 
при ефективній організації навчально-виховного процесу, який забезпечить 
професійну орієнтацію самовизначення майбутнього спеціаліста.  

Проблеми формування технічного мислення майбутніх фахівців висвітлені 
у працях С.Я. Батишева, А.І. Дьоміна, П.Г. Лузана, В.М. Манька, П.М. 
Олійника, В.К. Сидоренка. Як вказують дослідники, технічне мислення 
спрямоване на пізнання технічних та технологічних явищ і процесів, а також на 
пізнання суттєвих зв’язків між ними. Для нього характерні такі якості, як 
гнучкість, оперативність, активність у розв’язанні ряду спеціальних технічних 
завдань. Людина з розвиненим технічним мисленням володіє системою 
узагальнених знань, умінь, навичок і розуміє технічні взаємозв’язки 
конструкцій, функції окремих деталей, оперує наочними засобами [3; 4]. 

http://ru.osvita.ua/school/manage/31692/
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Якісний аналіз структури і процесу технічного мислення дозволяє 
обґрунтувати поняття "технічного мислення". Технічне мислення – це 
практично-дійове мислення, спрямоване на оперування технічними образами 
під час виробничої та творчої діяльності людини. Воно спроможне вирішувати 
складні виробничі завдання у будь-якій штатній або критичній ситуації [6; 7; 8].  

Сутність технічного мислення знаходить прояв, по-перше, у розумінні 
закономірностей функціонування технічних об'єктів і процесів, по-друге, в 
усвідомленні сукупності способів і прийомів цілеспрямованого впливу на 
предмет праці, і, по-третє, у розв’язуванні технічних задач. Термін "технічна 
задача", у широкому значенні, – це будь-яка задача, пов’язана з розв’язуванням 
технічних і виробничо-технічних проблем, а значить оперуванням сукупністю 
знань, умінь і навичок у галузі техніки і виробництва [7]. 

Вітчизняні психологи (Л. Виготський, С. Рубінштейн, П. Гальперін, В. 
Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков, Н. Менчинська та інші) розглядають навчання 
і розвиток у діалектичній єдності при провідній ролі навчання. З їхньої точки 
зору, навчання – найважливіший стимулятор розвитку, і в той же час воно само 
спирається на розвиток [4]. Розвиток технічного мислення можливий у процесі 
навчальної діяльності засобами нових інформаційних технологій навчання при 
поетапному формуванні розумових дій, понять і проблемного навчання, 
зокрема при вивченні креслення. 

Найкращі умови для розвитку технічного мислення створюються саме під 
час графічної підготовки. Психолого-педагогічні дослідження засвідчують, що 
здатність людини до графічної діяльності є одним із показників рівня її 
технічного мислення. Навчальна програма з креслення має передбачати певний 
рівень оволодіння сучасними інформаційними технологіями навчання. 
Необхідні гнучкі, прискорені і надійні технології навчання, які при 
оптимальних витратах забезпечили б гарантовану якість підготовки 
кваліфікованого фахівця. Застосування нових інформаційних технологій 
навчання під час вивчення креслення дуже ефективно впливає на якість 
підготовки майбутніх фахівців. Дослідження багатьох науковців (В.П.Агеєв, 
О.В.Ващук Б.С.Гершунський, Р.С.Гуревич, М.І.Жалдак, Г.М.Клейман, 
Ю.І.Машбиць, Є.С.Полат, В.К.Сидоренко, М.Л.Смульсон,  О.О.Чекмарьов та 
ін.) спрямовані на розкриття можливостей нових інформаційних технологій 
навчання та створення систем автоматизованого навчання. Разом з тим, 
проблема формування графічних знань, умінь та розвитку технічного мислення 
за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій поки що не розв’язана. 

Найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка впливає на 
кілька органів чуття і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше 
каналів було активізовано. К.Ушинський стверджував: “Педагог має подбати 
про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних 
рухів і, навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті 
запам’ятовування... За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння 
ви переможете найлінивішу пам’ять” [5]. Саме цим пояснюється роль 
мультимедійних засобів навчання, що виникли з появою потужних багато-
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функціональних комп’ютерів. Разом з тим, подібно використанню традиційних 
підручників, застосування навчальних інформаційних технологій, збагачує 
стратегію викладання лише в тому випадку, коли викладач не тільки поставляє 
інформацію, але також і керує, і підтримує, і допомагає у навчальному процесі. 

Для розвитку технічного мислення викладач повинен максимально 
активізувати розумову діяльність студента, а це можливо, якщо на заняттях 
креслення застосовувати нові інформаційні технології навчання. На жаль, у 
більшості ВНЗ переважає репродуктивне навчання, зокрема на заняттях 
креслення, недооцінюється вплив комп’ютерних технологій на навчальну 
діяльність. Навчальний процес часто являє собою передачу інформації від 
викладача до студента. Студенти повинні вирішувати створені проблемні 
ситуації, залучатись до розв’язування творчо-технічних задач, особливо із 
застосуванням нових інформаційних технологій навчання. 

Якщо використовувати інформаційні технологій при вивченні креслення, 
то активізується процес навчання, формуються навички роботи з комп'ютером, 
збільшення обсягу нового матеріалу та зменшення часу на його пояснення, 
скорочується час на підготовку до занять, створюється можливість виконання 
віртуальних демонстраційних показів, відкривається доступ до раніше 
недоступної інформації; здійснюється індивідуалізоване навчання. Це надає 
можливість зробити проблемне навчання більш керованим. 

Нові інформаційні технології навчання по-новому ставлять питання про 
доступність знань: багато з того, що раніше вважалось доступним лише 
фахівцю, сьогодні доступне і рядовому студенту. Комп’ютер дає можливість 
значно розширити і поглибити зміст навчання, одночасно спростивши його. 

Широкі технічні можливості комп’ютера відкривають принципово нові 
шляхи підготовки конструкторської документації та навчання графічної 
грамотності. Комп’ютер стає надійним інструментальним засобом при 
виконанні різноманітних зображень (креслень, ескізів, рисунків, схем тощо), 
автоматизуючи та полегшуючи графічну діяльність людини. Комп’ютер дає 
можливість створити принципово нові умови для викладання графічних 
дисциплін та внести інновації у традиційні технології навчання. Методичні 
рекомендації з викладання креслення мають містити приклади виконання вправ 
і графічних робіт на комп’ютері у середовищах графічного редактора, 
наприклад, AutoCAD, КОМПАС. 

Ігнорування загальноосвітньої ролі креслення призвело до того, що у 
більшості загальноосвітніх шкіл вилучено курс креслення з навчальних планів, 
у вищих навчальних закладах зменшується навантаження на вивчення 
графічних дисциплін, рівень викладання цих дисциплін у технічних навчальних 
закладах не відповідає більш високому рівню впровадження комп’ютерних 
технологій у проектно-конструкторську практику. Все це свідчить про 
нерозуміння значення графічних дисциплін, зокрема креслення, для 
формування технічного мислення і просторової уяви [1; 2]. Це дає підстави 
зробити припущення, що рівень розвитку технічного мислення майбутніх 
спеціалістів не відповідає вимогам, які висувають темпи науково-технічного 
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прогресу (здатність людини до графічної діяльності є одним із показників рівня 
її технічного мислення). 

Природно виникає питання про те, чи не замінить машинна графіка 
повністю традиційні методи виконання креслень. Тенденція згортання 
викладання традиційного креслення є помилковою. Комп'ютерні технології 
природно не заміняють традиційні уроки креслення, однак, після того, як 
студент опанує прийомами виконання креслень, доцільно частину навчального 
матеріалу виконувати на комп'ютері. З впровадженням і розширенням сфери 
застосування інформаційних технологій потреба в професійній майстерності 
креслярів і конструкторів не може відпасти або скоротитися. Робота з 
комп'ютером вимагає від конструктора бездоганного володіння технікою 
виконання креслярських робіт, знання правил оформлення конструкторської 
документації, особливої геометричної підготовки, загостреного почуття 
просторових форм і комбінаційного мислення. Отримати навички роботи з 
комп’ютером і графічним редактором можливо, вивчивши програмний матеріал 
курсу креслення. Мислити просторовими образами, створювати образи в уяві 
не здатний навіть найдосконаліший комп’ютер. Заздалегідь передбачити, 
уявити майбутній результат творчого процесу може тільки людина, - і в цьому 
її найвагоміша перевага. Тому комп'ютер розглядається як досконалий 
інструмент кресляра і конструктора, що забезпечує сучасний рівень підготовки 
виробничої, графічної і текстово-графічної документації, її зберігання, передачу 
і розмноження. 

Отже, можна зробити висновок, що застосування нових інформаційних 
технологій навчання при поетапному формуванні розумових дій, понять – це не 
тільки важлива умова управління процесом засвоєння матеріалу, але й умова 
управління процесом формування просторово-динамічних уявлень, умінь 
оперувати образами об’єктів і явищ. 

Використання комп'ютерних технологій відкриває широкі можливості 
для творчого викладання креслення, забезпечує політехнічний принцип 
навчання, інтенсифікує навчальний процес, підвищує мотивацію навчання та 
розумову активність студентів, розвиває їх творчі здібності.  
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ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Прийнятий в 2014 році Закон України «Про вищу освіту» зменшує 
аудиторне навантаження на студентів – кількість годин в одному кредиті 
змінено з 36 до 30 [1]. Це приводить до зростання ролі та обсягів самостійної 
роботи в освоєнні дисциплін. 

Питання методичного забезпечення і підвищення ефективності самостійної 
роботи є вкрай актуальним. Одним із ефективних та перспективних рішень є 
застосування технологій e-learning, що вже стало пріоритетним напрямком 
розвитку більшості університетів світу. 

E-learning можна розглядати як інноваційний підхід для надання 
користувачу спеціально-організованої, сфокусованої інтерактивної інформації в 
електронному вигляді [2]. При цьому реалізується навчання без обмежень щодо 
місця та часу отримання інформації [3] або зі спеціальними обмеженнями, 
зумовленими цілями навчання. 

Технології електронного навчання дозволяють забезпечити інтерактивну 
взаємодію студента з навчальним матеріалом із фіксацією результатів 
навчальної діяльності, дистанційне спілкування з викладачем, рівний і 
необмежений доступ до навчальних матеріалів. 
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Крім того, на думку експертів, сучасний учень (студент) засвоює 20% із 
того, що бачить, 50% із того, що чує, і 70% тієї інформації, яку він знаходить 
самостійно [4]. 

В 2014 році в Сумському державному університеті створений перший в 
Україні відкритий освітній ресурс OpenCourseWare CумДУ («OCW-СумДУ»), 
який є складовою багатофункціональної системи E-learning університету, що 
поєднує платформу дистанційного навчання «Salamstein», конструктор 
навчально-методичних матеріалів «Lectur’ED», електронний бібліотечний 
каталог та інституційний депозитарій, навчальну платформу змішаного 
навчання (рис. 1). OCW-СумДУ розміщено за адресою: http://ocw.sumdu.edu.ua. 

 

 
Рис. 1. Навчальні ресурси CумДУ: 

OCW – відкритий освітній ресурс, DISTANCE LEARNING – навчальна 
платформа дистанційного навчання, MIX LEARNING – навчальна платформа 

змішаного навчання, eSSUIR – університетський депозитарій, LIBRARY – 
бібліотека, Lectur’ED – конструктор навчально – методичних матеріалів 

 
Основні завдання OCW-СумДУ – систематизація, структуризація та 

представлення у web – просторі навчально-методичного забезпечення 
дисциплін, підвищення якості навчального контенту завдяки принципам 
відкритого до них доступу тощо. 

Колекції навчальних матеріалів можуть містити як спеціально створені 
об’єкти, так і окремі файли, посилання на існуючі матеріали електронного 
каталогу бібліотеки CумДУ (http://lib.sumdu.edu.ua), інституційного 
депозитарію CумДУ (http://essuir.sumdu.edu.ua), а також на сторонні навчальні 
web – ресурси [5].  

Матеріали, розміщені на відкритому освітньому ресурсу Сумського 
державного університету, можна використовувати для різних видів занять для 
студентів різних форм навчання. 

http://ocw.sumdu.edu.ua/
http://lib.sumdu.edu.ua/
http://essuir.sumdu.edu.ua/
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Опублікований на OCW-СумДУ навчальний матеріал має можливість 
змістовного обговорення в соціальних мережах. Інші користувачі можуть 
імпортувати опублікований навчальний контент та доопрацьовувати його на 
свій розсуд на умовах ліцензії Creative Commons Attribution – NonCommercial – 
ShareAlike (CC BY-NC-SA) [5]. 

Концепція відкритих освітніх ресурсів CумДУ надає будь-якому 
користувачу глобальної мережі вільний доступ до матеріалів навчальних 
дисциплін, що викладаються в університеті. Ресурс постійно поповнюється 
матеріалами для дисциплін різних напрямів підготовки. 

OCW-СумДУ дозволяє гнучкий пошук навчально – методичних матеріалів 
за різними параметрами: за назвою дисципліни, за ключовими термінами, за 
мовою матеріалів, за типами матеріалів тощо (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пошук матеріалів на OCW-СумДУ 

Для розміщення колекції матеріалів на OCW-СумДУ необхідно 
попередньо створити проект за допомогою конструктора навчально – 
методичних матеріалів Lectur’ED (http://elearning.sumdu.edu.ua) та помістити в 
нього необхідні навчальні об’єкти. Проект необхідно опублікувати і тільки 
після цього його можна розміщувати у відкритому доступі. Першим етапом 
розміщення матеріалів на OCW-СумДУ є проходження модерації. 

Можливість безперервної ротації контенту в інформаційному середовищі 
між платформою дистанційного навчання, відкритим освітнім ресурсом, 
соціальними мережами та конструктором навчальних матеріалів дозволяє 
організувати різнопланову взаємодію з різними аудиторіями користувачів, що 
забезпечує його постійне еволюціонування, удосконалення та оцінку 
користувачами. Результати застосування навчального контенту в он-лайн 
курсах, обговорення в соціальних мережах, навчальний аудиторіях сприяє 
всебічному аналізу якості розміщених матеріалів та шляхів їх можливої 
модернізації [5]. 

http://elearning.sumdu.edu.ua/
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Використання відкритих освітніх ресурсів в навчальному процесі сприяє 
індивідуалізації навчання, його інтенсифікації та підвищенню якості. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ СОЦІОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ 

НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА 
НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 
Сучасний навчально-виховний процес характеризується пошуком нових 

підходів до вирішення завдань педагогічної роботи, зумовлених багатьма 
чинниками, що появляються і впливають на студента, викладача, навчальний 
заклад в цілому. 

Сучасне суспільство вимагає від спеціаліста, що має диплом про 
закінчення навчального закладу, самому розібратися у можливостях 
застосувати свої знання, адаптуватися до умов ринкової економіки, що 
відзначаються появою нових технологій, вимогою уміння швидко здобути нові 
знання, опанувати ці технології, знайти своє місце в середовищі де треба не 
тільки знати, а і вміти швидко переучуватися. Звідси завдання освіти, завдання 
навчального закладу готувати студента не тільки до того щоб він мав 
можливість завдяки своїм вмінням, навикам, знанням здобути робоче місце, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/76-19/paran284#n284
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.rusnauka.com/21_DSN_2013/Pedagogica/1_143166.doc.htm
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заробляти на життя, а завдання постає набагато ширше, готувати студента, 
майбутнього громадянина, спеціаліста, сім'янина до життя у суспільстві. 

Без сумніву, це завдання, поряд з іншими дисциплінами в коледжі, виконує 
соціологія. Відчуваючи ці впливи, виклики, а ще зміни які появляються в 
процесі приходу якісно нового першокурсника, нових начальних засобів, 
технологій, появилася, зокрема, і методика викладання яку ми описуємо і 
пропонуємо до апробації як досвід12. Крім того в коледжі виникла практична 
потреба у сприянні роботи моніторингової групи, що має завдання дирекції 
відслідковувати навчально-виховний процес. 

Робота складається з трьох частин. У першій частині викладені питання, 
що висвітлюються викладачем у лекції з методики організації соціологічних 
досліджень. Дається визначення соціологічного дослідження, звертається увага 
на значенні програми і робочого плану соціологічного дослідження. Особлива 
увага зосереджена на методології збирання і обробки соціологічної інформації, 
підготовці підсумкового документа соціологічного дослідження. З теоретичної 
точки зору це зумовлено тим, щоб дати студентам інформацію про суть, 
значимість соціологічного дослідження, а з практичної - зібрати разом і, по 
можливості, подати в доступній формі знання з методології підготовки, 
проведення і, особливо, обробки даних для участі в проведенні соціологічного 
дослідження самими студентами. Досвід показує, що дуже мала кількість 
студентів має хоч якесь поняття про соціологію, а тим більше про соціологічні 
дослідження. Вони можуть згадати , що бачили по телебаченню, що 
проводилось якесь соціологічне дослідження і про нього йшла мова в 
телепередачі, або хтось брав участь в опитуванні і заповнював анкету. Бувають 
на лекції студенти які мають вже негативну інформацію про соціологію і 
соціологічні дослідження, яку теж почерпнули з засобів масової інформації, на 
зразок - соціологи підлаштовують свої результати під бажання тих хто замовляє 
дослідження, або - це не може бути щоб була об'єктивною інформація про 
дослідження такої великої кількості людей. На лекції розглядаючи питання 
теорії, дається розуміння суті соціологічного дослідження і спростовуються 
хибні уявлення про соціологію. 

Зовсім інша картина спостерігається в процесі підготовки і проведення 
семінарського заняття. Звичайно, сучасний студент йде по лінії найменшого 
опору і основну частину інформації бере з Інтернету. Доводиться прикладати 
зусиль. Щоб заставити скористатися підручниками рекомендованої літератури 
до лекції і семінарського заняття. Семінарське заняття ми не переобтяжуємо 
питаннями і виносимо питання суті соціологічного дослідження, методів збору 
інформації і обробки і аналізу результатів дослідження. Крім того студенти 
пишуть реферати. Досвід показує. Що сучасний студент не має особливого 
бажання, а головне потреби сидіти в бібліотеці, готуючись до семінарського 
заняття чи навіть до модульного контролю, тому ми не рекомендуємо великих 
списків літератури, але з тих підручників, що даються вимагаємо обов'язкового 
опрацювання. Це підручники Н.Й, Черниш1 ,особливо коли студенти 
довідуються, що це моя викладачка в час мого навчання у Львівському 
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університеті, що від неї я вперше дізнався про соціологію, як науку і практику. 
Це підручник і практикум В.М. Пічі 2,4, який теж є львів’янином і бував у 
нашому коледжі. Це академічне видання В.Г. Городяненка3, це підручник 
наших дрогобицьких соціологів під керівництвом доктора соціології Світлани 
Андріївни Щудло5, яка буває гостем нашого коледжу. Студентів вдається 
зацікавити статтями з соціології в збірнику наукових праць «Молодіжна 
політика: проблеми та перспективи», де публікуються матеріали наукових 
конференцій тільки тим, що там публікуються мої статті, як учасника 
конференції, часто в співвартості з самими студентами коледжу.[8,9,10]. 

Третя частина роботи містить матеріали підготовки і проведення 
соціологічних досліджень. Це в основному анкети, питальники і інструкції до 
них, саме з тих які проводились в нашому коледжі. Проведення соціологічних 
досліджень самими студентами дає можливість набути навичок самостійного 
соціологічного аналізу, поглибити знання з теорії і опанувати методологію 
проведення соціологічних досліджень. Крім практичної користі яка полягає в 
тому, що результати досліджень використовуються як для моніторингу 
процесів навчально-виховної практики в коледжі так і для прийняття 
управлінських рішень. Користь полягає ще в тому , що студентів які приймали 
участь в дослідженнях переконувати в істинності теоретичних і практичних 
викладок соціології вже не потрібно. Для виконання роботи студенти змушені 
уточнити, розширити свої знання з теорії, в ході досліджень дехто навіть 
відкриває свої здібності до спілкування, організації, проявляють ініціативу, 
студентську кмітливість. 

Досвід роботи з студентами, особливо спілкування в процесі соціологічних 
досліджень, показує, що студенти все більше усвідомлюють, що в сучасних 
умовах для досягнення успіху, а тим більше утвердження себе як людей 
незалежних, успішних, важливо не тільки одержання диплому, а , власне, 
одержання знань. Мають студенти інформацію і про те , що при прийомі на 
роботу роботодавці різних форм власності шляхом співбесід, тестувань 
визначають рівень підготовки до роботи на посаді. Це підтвердилося і в ході 
соціологічного дослідження учасником якого був наш коледж у 2013 році. Були 
опитані випускники коледжу (N=90). Дослідження життєвих перспектив 
випускників показали , що «левова частка молоді має бажання утвердитись у 
житті, одержати можливість заробляти гроші чи через високооплачувану 
роботу, чи через бізнес, чи здобуття високого статусу завдяки освіті, менше 
завдяки політичній діяльності». [8с.358]. 

У монографії С.А. Щудло звертається увага на те, що «зростання 
значимості освіти як важливого соціокультурного процесу мало б 
підкріплюватися у суспільстві усвідомленням того, що саме освіта та знання 
можуть стати умовою, підгрунттям і матеріального добробуту, і економічної 
незалежності, і врешті-решт, повної самореалізації. [6с.199]. 

Залучення студентів до організації і проведення соціологічних досліджень 
дає можливість студентам проявити себе. Форма роботи є корисною і 
необхідною, створюються сприятливі можливості для виховання соціально 
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адаптованого, успішного, творчого, свідомого громадянина України, здатного 
розібратися в проблемах суспільства, використовувати свої знання з метою 
розв’язання життєвих проблем в процесі становлення і самореалізації 
особистості. 

Пізнавальні і виховні завдання в навчальному закладі реалізуються через 
елементи навчального процесу. Відбувається не тільки засвоєння знань, але і 
формування особистісних якостей студентів. Досягнути поєднання завдань 
навчальної діяльності з завданнями виховання сучасного спеціаліста, 
громадянина є нелегкою метою як освіти в цілому так і окремих освітніх 
установ чи, з рештою, окремих педагогів. 

У книзі мого шанованого учителя знаменитого актора, педагога, професора 
Б.Козака «Театральні відлуння» , мою увагу привернув такий діалог: 
кореспондент задає питання знаменитому митцю: 

 Не новина , що час не стоїть на місті, пропонуючи все нові і нові 
технології. Сучасний театр встигає ( чи повинен встигати) за змінами? 

Відповідь - Свого часу французький шансоньє Моріс Шевальє, який 
завжди був сучасним і модним, говорив : «Я все життя танцював танці властиві 
тому часові, в якому я перебував». Інакше й не може бути. Наприклад, одяг ви 
носите сучасний, а не сюртуки або криноліни. Ці процеси стосуються і театру. 
Відбуваються зміни у формах, отже і в технологіях акторської гри. Актор 
повинен мати чуття сучасності, мусить бути самокритичним та дбати про 
власну гідність не залежно від віку і часу [1]. 

Вважаю, що все це відноситься і до освітніх закладів і до викладачів, тобто 
в цей текст на місце театр ставимо, наприклад, коледж , а на місце актор - 
викладач. А якщо врахувати ще різницю між театром і коледжем в тому, що в 
театр приходять люди різного віку, а в коледжі тільки молодь, то завдання 
викладача полягає в ще швидшому реагуванні на технологічні, ідеологічні, 
політичні процеси в суспільстві. Додаймо до цього мету не тільки встигнути за 
цими процесами, а і до, деякої міри, випередити їх щоб підготувати студента до 
сприйняття і впливу на них в позитивному , конструктивному значенні, то 
завдання творчого пошуку викладача освітньої установи видається ще 
важливішим ніж мистецької. 

Методика викладена в роботі приклад спроби викладача « танцювати танці 
властиві тому часові» в якому ми живемо. В роботі викладені труднощі, 
алгоритм і позитиви таких пошуків. 

Студенти, що беруть участь у підготовці, проведенні соціологічних 
досліджень відзначають, що це для них цікаво, корисно. Спілкування з ними в 
цьому процесі дає можливість впливати на студента в , так би мовити, 
неформальній обстановці, вчити на конкретному завданні розв’язувати життєві 
проблеми, виробляти дослідницькі навики, навики ділового спілкування. В 
групах проявляються лідерські якості, виконавські вміння, наполегливість, 
обов’язковість, відповідальність, відчуття колективної інтелектуальної праці. 

Для закладу така робота дає можливість застосувати соціологію для 
вирішення конкретних завдань, що стоять перед колективом в навчально-



 Секція 5. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

 186 

виховному процесі. Часто буває важко навчальному закладу розкрити 
потенціал студента, подолати його інертність , добитися зацікавлення 
навчанням , самореалізації його в колективі студентів , а звідси спонукати його 
повірити в себе , в свої можливості, дістати задоволення від досягнутих успіхів, 
від користі свого внеску як для себе так і для своєї «нафти» як любовно 
називають свій коледж студенти, викладений досвід є спробою роботи в цьому 
напрямку. Це спроба створити умови для виховання освіченого, творчого, 
успішного, свідомого студента, громадянина України, здатного вирішувати 
особисті проблеми, проблеми своєї сім’ї, села, міста, держави, а може і 
впливати на глобальні проблеми, на мові соціологів це вирішувати проблеми 
особистості, соціальної групи, соціальних інститутів і суспільства в цілому. 
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НОВІ ПІДХОДИ В ОЦІНЦІ НАУКОВОГО РІВНЯ ФАХІВЦІВ 

 
На підставі аналізу опублікованих обговорень окреслюються деякі нові 

підходи в удосконаленні  системи підготовки наукових кадрів та їх незалежного 
і об’єктивного оцінювання [1]. 

Існуюча система атестації науковців не сприяє, а навпаки, гальмує 
поступальний розвиток наукової діяльності в Україні. 

Державний контроль з боку Вищої атестаційної колегії МОН України 
втратив своє головне призначення  підвищення якості кадрового наповнення 
наукової галузі. 

Украй забюрократизована діюча процедура присудження наукових 
ступенів є марнотратною і не сприяє  залученню до активної наукової 
діяльності фахівців, дійсно визнаних науковою спільнотою, як науковців вищої 
кваліфікації за реальними науковими здобутками.  

Головною причиною такого стану є намагання чиновників в любий спосіб 
утримати державний контроль над атестацією науковців та створити видимість 
його дієвості, який фактично вже давно втрачений і в сучасних умовах є 
недоцільним. 

 Внаслідок  зниження ролі наукової громадськості та впливу її на 
оцінювання якості наукових кадрів, виникли умови безперешкодного масового 
проникнення в наукову галузь тих, які до неї не мають ніякого відношення.   

 Аналіз якості та кількості наукових кадрів в країнах де право присудження 
ступенів та звань належить університетам показує, що втручання державі у ці 
процеси не покращує, а навпаки, усугубляє дії негативних факторів [2].  

 Оцінка та визнання досягнень і рівня кваліфікації науковця це справа не 
держави, а відповідної наукової спільноти, яка підконтрольна тільки науковій 
громадськості та самостійно обирає методи об’єктивної та незалежної атестації 
з використанням сучасних найновіших наукових досягнень, яка виключає всяку 
бюрократичну процедуру.  

 Головним завданням наукової спільноти є створення сприятливих умов 
для  зацікавленості фахівців до глибокого занурення у наукові дослідження з 
метою отримання нових корисних знань, що можуть бути ефективно 
використані  для подальшого розвитку науки та в цілому суспільства.  
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 Запропоноване до обговорення нове положення  про присудження 
наукових ступенів  визнанням за бальною системою дозволяє з використанням 
сучасних наукових досягнень, всебічно, об’єктивно, незалежно, завчасно з 
мінімальними витратами, як для самого здобувача, так і для держави, оцінити 
рівень його кваліфікації та достойно визначити його місце в науковій ієрархії. 

Основні вимоги Положення наступні:  
1. Присудження за визнанням здійснюється окремим, добре відомим 

науковій спільноті та громадськості, фахівцям за систематичну, послідовну, 
наполегливу та довготривалу плідну науково-практичну та громадську 
діяльність у відповідній науковій галузі.  

2. Оцінка цієї діяльності здійснюється за бальною системою по 
оприлюдненим результатам  науково-практичної та громадської наукової 
діяльності шляхом публікацій їх в офіційних науково-практичних виданнях та 
апробацій на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 
конференціях. 

3. За основну одиницю у визначені балів приймається одна наукова 
робота та прирівнювана до неї, які опубліковані одноосібно із зменшенням  
кратним кількості співавторів. 

4. До опублікованої роботи прирівнюються також авторські свідоцтва та 
патенти на винаходи, розділи монографій, підручників, посібників, довідників 
та офіційних аналітичних доповідей.  

5. Систематична, послідовна та наполеглива діяльність визнається по 
щорічним публікаціям та послідовному їх зростанню за останній період, 
визначений для відповідного наукового ступеню. Для кандидата - 3 роки, для 
доктора - 5 років. 

6. Довготривалою визнається діяльність, термін якої перевищує 
мінімально встановлений  між першою та останньою публікацією. Мінімальний 
термін для кандидата - 5 років, для доктора -10 років.  

7.  До відомих відносяться фахівці, які систематично на протязі 
встановленого терміну (для кандидата - 4 роки, доктора – 6 років)  приймають 
активну участь в організації та проведенню всеукраїнських та міжнародних 
науково-практичних конференцій відповідної галузі, а також виступають з 
доповідями, повідомленнями та беруть безпосередню участь в обговоренні 
основних тематичних питань про що відзначено у постановах.  

8. До відомих також відносяться фахівці, які мають почесні та інші 
наукові звання і посади відомих  наукових установ, закладів та громадських 
організацій: почесний доктор, почесний професор, професор, член-
кореспондент, академік.  

9. До відомих наукових структур різних форм власності відносяться ті, в 
керівних та колегіальних органах яких, присутні академіки та член-
кореспонденти національної та галузевих академій, доктори наук, провідні 
фахівці відповідної галузі, діяльність, яких широко  оприлюднена в засобах 
масової інформації та періодичних виданнях. 
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10. Плідна діяльність визначається практичним використанням, 
прийняттям відповідними керівними і колегіальними органами, постановами 
науково-практичних зібрань рекомендацій, а також висновків в офіційних 
аналітичних доповідях, в посібниках, довідниках та в науковій літературі, 
висновків та цитувань за результатами  науково практичної діяльності фахівця. 

11. Активна громадська наукова діяльність визначається за участю фахівця 
у складі засновників, в роботі центральних та регіональних керівних органах, 
редакційних колегіях періодичних видань громадських організацій, статутним 
завданням яких є сприяння розвитку наукової діяльності, впровадженню 
новітніх технологій та підготовці фахівців відповідної галузі. Враховуються 
також доповіді, виступи, обговорення на громадських зібраннях, експертно-
аналітичних круглих столах при умові їх оприлюднення у офіційних виданнях.  

12. До офіційних науково-практичних видань відносяться ті, які 
зареєстровані в установленому порядку, мають міжнародний стандартний 
номер ISSBN, тираж не менше 100 примірників та виконані вимоги до 
стандартного оформлення наукових статей. 

13. Кожний рік наукової роботи, одна участь у науково-практичній 
конференції, один випуск науково-практичного друкованого видання для 
членів редакційної колегії, кожний повний рік участі у керівних органах 
громадської фахової організації оцінюються 0,1 балу. 

14. Для голів організаційних комітетів конференцій, головних редакторів 
редакційної колегії, перших керівників громадських організацій 
встановлюється коефіцієнт підвищення 5. 

15. Звання почесний доктор, почесний професор, професор, член-
кореспондент, академік оцінюється 10 балами. 

16. Кожна пропозиція та рекомендація, яка врахована відповідними 
постановами, а також кожний факт про економічну ефективність впровадження 
в практику розробок оцінюється одним балом.     

17. Мінімальна сума балів для присудження ступеню кандидата наук 
складає - 40, для доктора – 100.  

18. Мінімальна загальна кількість опублікованих робіт для кандидата 
складає - 20, для доктора – 50, із них не менше половини без співавторів.  

19. Для реєстрації здобувачів створюється спеціальний сайт на якому по 
спеціальній програмі обробляється вся надана ними інформація.  

20. Вся інформація на сайті є відкритою і доступною для участі і 
обговорення кожним науковцем відповідної галузі, а також всією 
громадськістю. 

21. Контроль за діяльністю сайту здійснюється спеціальною комісією, 
обраною від громадськості, підприємництва, наукових установ та університетів 
та органів центральної виконавчої влади відповідної галуззі для здійснення 
контролю за дотриманням  законодавчих вимог.  

22. Голова комісії обирається із представників громадських організацій, 
перший заступник від підприємців, інші від наукових установ та університетів. 
Секретар комісії обирається від органів державної влади. 
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23. Присудження наукових ступенів здійснюється один раз на рік 
спеціально для цього обраною комісією згідно п. 21. за результатами 
електронної обробки даних здобувачів. 

 24. Комісія уповноважена тільки підтвердити достовірність представлених 
даних та оформити і вручити диплом встановленого зразку. 

25. В дипломі передбачається графи підтвердження ступеню кожні 5 років. 
26. Ступінь підтверджується при збільшені у базі даних  інформації, яка 

оцінюється для кандидата 5 балами, для доктора 15 балами.   
 Наступним кроком у розвитку цього процесу є розробка програми 

електронної підтримки цього положення та створення на її основі відповідного 
сайту.    
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
  В даний період нашого життя, тобто в умовах розбудови державності, 

гуманізації та демократизації суспільства, виходу України у європейський і 
світові простори, дедалі актуальнішим стає формування інтелектуальної, 
соціально активної, творчої особистості.     

 Інноваційне середовище – педагогічно доцільно організований простір 
життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; 
інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу 
освітнього закладу.  
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  Відомо, що інноваційний процес – це комплексна діяльність по 
створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень. А це не 
лише нові технічні засоби, але й новий підхід до процесу навчання.  

 Для того, щоб викликати інтерес у студентів до вивчення іноземної мови, 
ми, викладачі англійської мови, повинні шукати нові, цікаві і результативні 
форми і методи навчання. Ми розуміємо, що підвищення ефективності 
навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання 
різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також 
від активізації всього навчального процесу. 

 Під час навчання потрібно використовувати такі методи, при яких:  
• у студентів виникає бажання до творчої, результативної роботи;  
• студенти стають активними, розкутими, намагаються досягти успіху. 

Найбільш поширеними інноваційними методами навчання є : 
- метод особистісно-орієнтованого навчання; 
- метод проектів; 
- інтерактивні методи навчання; 
- методи розвивального навчання; 
- інформаційні методи навчання; 
- ігрові методи.  
 Методи розвивального навчання. Система розвивального навчання 

передбачає формування активного, самостійного творчого мислення студентів і 
на цій основі поступового переходу в самостійне навчання. 
 Метод проектів. Це дослідницька технологія, пошукова діяльність студентів, 
яка передбачає не лише досягнення певного результату, але й організацію 
процесу досягнення його. Як зазначають фахівці в галузі методики навчання 
іноземних мов, проект є самостійною роботою студентів, в якій мовленнєве 
спілкування органічно вплітається в емоційно інтелектуальний контекст іншої 
діяльності (гри, анкетування, випуску журналу тощо).  

Методи особистісно-орієнтованого навчання . Центром особистісно-
орієнтованого навчання є особистість студента, його самобутність, 
самоцінність. У процесі спочатку розкривається суб'єктивний досвід кожного, а 
потім узгоджується зі змістом освіти. Метою особистісно-орієнтованого 
навчання є процес психолого- педагогічної допомоги студенту в становленні 
його суб'єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвого 
самовизначення. 

Інформаційні методи навчання надають доступ студентам до 
нетрадиційних джерел інформації. Створюють можливості для творчої 
діяльності, формування професійних навичок,  реалізувати нові форми та 
методи навчання.  

Ігрові методи навчання.  Метод ігрового навчання - це така організація 
навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення 
студента в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, "проживання" ситуації). З 
метою активного засвоєння знань треба перетворити заучування матеріалу на 
захопливу гру. 
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Відомо, що однією з основних методичних інновацій є інтерактивні методи 
навчання.  Інтерактивне навчання – це навчання, що базується на діалогічному 
мовленні, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і студента, при цьому 
вони - рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання і не відчувається 
домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над 
іншою. 

Потрібно пам’ятати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що 
навчальний процес повинен бути постійно наповнений активною взаємодією 
всіх студентів. Основою є співпраця, взаємонавчаня: викладач – студент, 
студент–студент. 

Технологія інтерактивного навчання — така організація навчального 
процесу, за якої неможлива відмова від участі у процесі пізнання:  кожен 
студент має конкретне завдання, за виконання якого відчуває власну 
відповідальність і повинен перед всіма відзвітувати;  якість виконання 
поставленого перед групою завдання, залежить від діяльності кожного 
студента.  

Комунікативна спрямованість у навчанні іноземних мов – це створення 
умов для мовленнєвої взаємодії. Таким чином,  такі умови та потреби сучасного 
життя зумовили виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови – 
застосування таких технологій, як комп’ютеризоване навчання. 

Багато сучасних педагогічних і методичних ідей є перспективними для 
розробки мультимедійних засобів навчання іноземним мовам. При створенні 
програмних продуктів стала очевидна необхідність врахування психологічних 
особливостей студентів,  використання матеріалів, що навчають міжкультурної 
комунікації, тому необхідно спиратися на принципи комунікативного підходу і 
на ідеї розвиваючого й ігрового навчання. 

Конструктивним є завдання алгоритмізації й автоматизації процесу 
складання проблемних завдань засобами комп'ютера на основі формалізації 
деяких елементів цього процесу. Легко піддаються автоматизації вправи 
пов’язані із заповненням пропуску, перестановкою, вибором, видаленням 
зайвого елемента тощо.  

Одним з основних шляхів реалізації ідеї відкритої освіти є впровадження 
системи дистанційного навчання з використанням комп’ютерних технологій, 
що передбачають різні засоби навчання. Одним із компонентів рівня володіння 
англійською мовою, як засобу ефективного спілкування, є типи текстів та 
матеріалів, які можуть бути джерелом інформації, а також уміння, які необхідні 
студентам при вивченні іноземної мови в роботі з різноманітними джерелами та 
в самостійній роботі. 

Комп'ютеризоване заняття проводиться з урахуванням індивідуальних 
здібностей студентів. Вивчення, тренувальні речення, повторення і контроль 
одного й того ж прикладу, здійснюється з різним рівнем глибини та повноти, в 
індивідуальній послідовності. 

Ще одним важливим кроком у використанні комп'ютера на заняттях 
іноземної мови є Інтернет. Якщо постійно використовувати Інтернет на 
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заняттях іноземної мови, можна зацікавити студентів та підвищити їхній 
мовний рівень. Завдяки електронній пошті та Skype, учні мають можливість 
спілкуватися зі своїми товаришами з інших країнах. Вони розширюють свій 
словниковий запас, у першу чергу розмовну лексику. Студенти самі вибирають 
матеріал та почувають себе самостійними. 

Вправи в електронних підручниках підходять для самостійної роботи 
студентів, тут у пригоді їм стануть граматичні таблиці та лексичні структури. 
Вправи доповнюються акустичними та анімаційними прикладами, що робить їх 
ефективними для засвоєння.  

Використовувати Інтернет недоцільно без вказівок викладача. Викладачі 
повинні вчитися роботі на комп'ютері. Тільки той викладач, який володіє цими 
навичками, може професійно оцінити переваги та недоліки використання 
Інтернету на занятті. 

Викладачі повинні розуміти, які можливості дає Інтернет для підвищення 
їхнього професійного рівня. Перш за все, це викладацькі конференції, обмін 
інформацією та побудова проектів, завдань та вправ, де основа - це матеріали 
Інтернету. 

Також викладачі мають можливість працювати з різноманітними 
видавництвами. Інтернет допомагає спілкуванню викладачів. Для студентів з 
високим рівнем знань можна пропонувати автентичний матеріал.  

Комп'ютеризоване навчання на заняттях англійської мови реалізується на 
таких принципах, як: індивідуалізація, диференціація, інтенсифікація. 
Використання комп'ютера у процесі вивчення англійської мови сприяє 
виконанню таких завдань: зацікавлення англійською мовою,  унаочнення 
навчального матеріалу, розширення знань студентів з певної навчальної теми,   
перевірка та самоперевірка набутих знань та умінь. 

Впровадження інноваційних технологій, зокрема, використання 
комп'ютерних навчальних програм на заняттях, проходить трьома етапами: 

1 етап - це формування лексичних та граматичних навичок з виробничої 
теми. Протягом цього етапу студенти засвоюють будову англійських речень, 
удосконалюють мовні навички, прослуховуючи та повторюючи фрази та 
речення записані на диску, водночас вони можуть бачити на екрані наскільки 
ефективно це в них виходить, бо одразу комп'ютер висвітлює бали; 

2 етап – на цьому етапі проходить удосконалення мовних навичок та 
використання тих фраз та речень, які закріплювались на першому етапі, в 
діалозі з комп'ютером. Студент має вибрати один з трьох поданих комп'ютером 
варіантів з вірною відповіддю та вчасно відповісти на фразу, подану 
комп'ютером. Крім цього під час діалогу студента з комп'ютером екран 
висвітлює фотографії, що стосуються теми діалогу;  

3 етап – це засвоєння матеріалу, розвиток умінь вживати лексичні та 
граматичні знання, набуті під час попередніх двох етапів. Студентам 
пропонуються граматичні та лексичні завдання.  

Після проходження цих етапів студент може побачити наскільки успішно 
він працював протягом заняття, переглянувши його результати. 
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Таким чином, впровадження та застосування комп'ютерних навчальних 
програм на заняттях англійської мови це: ефективний допоміжний технічний 
наочно-слуховий засіб, допоміжний засіб навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, засіб   підвищення   мотивації   та   бажання    студентів  вивчати 
англійську мову, швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, 
вмінь та навичок студентів, засіб підвищення інтерактивної та комунікативної 
діяльності. 

Тож, застосування на заняттях комп'ютерних навчальних програм - це 
досить ефективний та доцільний засіб у навчанні студентів англійської мови, 
спрямований на розвиток комунікативних здібностей студентів. Крім цього, 
використання комп'ютерних технологій у викладанні англійської мови дозволяє 
відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію 
навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння мовних структур та 
граматичних правил, а також подолати монотонність заняття, формуючи 
мовленнєву та комунікативну компетенцію студентів при навчанні англійській 
мові. 
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З розвитком сучасного суспільства виникає все більше зацікавлення у 
вивченні іноземних мов, проводяться  пошуки нових методів навчання, 
розглядаються практичність використання старих методів у сучасних умовах.  

Історія викладання іноземних мов містить кілька десятків методів 
навчання серед яких : 

1) аудіолінгвальний метод, створений Чарльзом Фрізом та Робертом Ладо 
в США в 40-50-і роки XX ст. Відповідно до цього методу мова повинна бути 
представлена у вигляді невеликих за обсягом та градуйованих за рівнем 
складності одиниць, структур, якими студенти оволодівають шляхом 
повторення, підстановки, трансформації і т. д.  2) аудіовізуальний . Весь новий 
матеріал сприймається студентом протягом тривалого часу лише на слух 
("аудіо"), а його значення розкривається за допомогою зорової невербальної 
наочності. 3) метод сугестології, який був запропонований болгарським вченим 
Георгієм Лозановим.  

На думку педагогів і психологів, ефективність сугестопедичного методу 
полягає в такому: створенні надзвичайно сильної мотивації навчання; знятті 
психологічних бар’єрів (сором’язливості, страху, скутості); можливості 
оволодіти великою кількістю інформаційних одиниць; умінні активно 
використовувати інформаційний запас у спілкуванні; умінні переносити 
засвоєні інформаційні одиниці в різні мовні ситуації тощо. Г. Лозанов 
продемонстрував, як можна вивчити іноземну мову за 24 дні. По завершенню 
цього терміну учні Лозанова дійсно досить добре розмовляли та читали 
іноземною мовою. Учителі-предметники за дев’ять місяців вивчали  мову і свій 
предмет іноземною мовою. 

Послідовниками Лозанова стали Г. Китайгородська, І. Шехтер. Практика 
показала, що комунікативні методики не універсальні. «Комунікатив» дає 
можливість почати розмовляти, подолати «мовний бар’єр», передбачає, що 
людина розмовлятиме не замислюючись, не перекладаючи подумки слово за 
словом і не будуючи фрази, але звичку говорити грамотно не формує. Якщо 
мовне середовище тривалий час для практики відсутнє, то вміння спілкування, 
набуте у процесі навчання комунікативним методом, утрачається. Традиційний 
метод вчить писати і говорити правильно. Проте традиційний метод – занадто 
довгий шлях до вміння спілкуватись, багато хто його не долає. Людина, яка 
навчається за традиційною системою і не має мовного середовища для 
практики спілкування, будує фрази на основі рідної мови і не може подолати 
бар’єр внутрішнього перекладу. 

  Серед сучасних вітчизняних учених, які поглиблено вивчають нові 
підходи і напрями розвитку інтенсивної методики, зокрема у вищій школі, 
треба перед усім згадати О.Б. Тарнопольського, С.П. Кожушко, З.М. Корнєву. 
Всі названі методи інтенсифікації навчального процесу стають дієвими і 
сьогодні, але реалізуються завдяки використанню комп’ютерних технологій. 
Комп’ютерні технології допомагають у вирішенні проблем навчання. 
Розроблені із залученням педагогів і психологів комп’ютерні програми для 
вивчення іноземних мов враховують кращі практики навчання, імітують мовне 
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середовище, тренажери вимови та функції прослуховування дозволяють 
формувати правильну вимову та вміння сприймати іноземну мову на слух. У 
комп’ютера завжди гарний настрій, він ніколи не скаже про відсутність 
здібностей до навчання, буде повторювати навчальний матеріал стільки разів, 
скільки треба учню для того, щоб його розуміти. Ігрові методи навчання 
дозволять вивчати іноземну мову без тривалого й нудного 
«зубріння».Прикладом таких програм є компютерні   програми: «Англійська, 
шлях до вдосконалення», «Lingua Match», «Англійська без акценту», які 
поєднали ті методики навчання зарекомендованих себе в якості інтенсивних із 
традиційними методиками вивчення іноземних мов. Заняття в комп’ютерному 
класі робить його сучасним, цікавим, розвиває навики аудіювання та усного 
мовлення . Студенти одночасно мають можливість слухати носіїв мови, бачити 
міміку жести і рухи. Це допомагає краще і швидше зрозуміти зміст діалогів та 
монологічних висловлювань. 

Наступним цікавим методом інтенсифікації навчального процесу є 
викладацькі та студентські презентації на заняттях іноземних мов. Їх 
використання має низку переваг. Однією з головних є цікавий виклад наглядної 
інформації на екрані. Фотографії, схеми, таблиці, слайди посилюють ефект 
впливу, концентрацію уваги, збільшують швидкість і якість засвоєння теми . 
Викладачі іноземних мов активно використовують цей метод при вивченні 
розмовних та граматичних тем, на підсумкових заняттях після прочитаних і 
опрацьованих фахових текстів. Під час підготовки мультимедійного матеріалу 
для розвитку комунікативною компетенції широко використовуються ресурси 
інтернету, які дають можливість доступу до різноманітних джерел англомовної 
інформації . 

Для формування мовних навичок і вмінь надзвичайно важливо навчити 
студентів аудіювання, оскільки без цього неможливо навчити активного 
мовлення. Організація навчальної  діяльності студентів з метою розвитку 
сприймання і розуміння на слух пов’язана з великими  труднощами, які 
пояснюються, зокрема, психологічними особливостями процесу аудіювання. 
Акт комунікації має місце лише тоді, коли досягається негайне розуміння  
почутого без членування його на окремі елементи.  

Враховуючи труднощі навчання аудіювання, викладачі з перших уроків 
проводять систематичну, цілеспрямовану роботу, що має на меті формування 
навички негайного розуміння почутого. На 1-2 курсах використовуються 
аудіозаписи текстів, діалогів з розмовних тем, які входять в навчально-
методичний комплекс «Upstream», який відповідає рівню B2. На третьому курсі 
студенти мають можливість слухати професійно спрямовані тексти записані 
носієм мови з США волонтером Корпусу Миру Ешлі  Хафман , яка працювала в 
коледжі протягом двох років . 

Згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти 
випускники нашого коледжу після вивчення курсу іноземної мови провинні 
досягти рівня незалежного користувача іноземної мови  B2. Це означає, що 
вони повинні засвоїти до 3500 лексичних одиниць вміти спілкуватися з 
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кількома співрозмовниками в найбільш типових ситуаціях (особистій та 
публічній сферах), розуміти основний зміст автентичних текстів. 

Але, на жаль, існують недоліки в середній ланці освіти, більшість 
студентів мають  малий словниковий запас і  недостатнє знання граматики, не 
можуть подолати мовний  бар΄єр , тому заняття на першому курсі нерідко 
починаються з вивчення алфавіту, транскрипції , правил читання та 
елементарної граматики. 

В центрі уваги викладача повинен бути студент - як особистість, з 
індивідуальним способом мислення, вмінням чи невмінням висловлюватись. 
Намагаємося залучати студентів до творчої співпраці через використання 
інтерактивних методів навчання, таких як: рольові ігри (покупець - продавець, 
гість готелю-адміністратор), проектні роботи, групова та парна робота , 
граматичні ігри (гра на пошук трьох форм неправильних дієслів, ступенів 
порівняння прикметників). Цікаво проходять заняття – конференції 
(«Великобританія», «Україна», «Видатні письменники України і 
Великобританії», круглі столи та диспути на тему «Батьки і діти», «Проблеми 
охорони навколишнього середовища»). Практикуємо непідготовлене мовлення 
на початку заняття про події в Україні, світі, групі. Слова «мотивація», 
«активізація», «інтенсифікація», під час вивчення іноземної мови мають один і 
той самий зміст: зробити все для того щоб студентові було цікаво вчитися, 
вказати на мотиви вивчення мови, так як мотивація є рушійною силою що 
спонукає їх до вивчення мови. 

З цією метою ми проводимо зустрічі з випускниками нашого коледжу, які 
безпосередньо використовують англійську мову в своїй роботі.  Проведено 
зустрічі з Миколою Каширським, помічником бурильника компанії «Global 
Service»;  Михайлом Боднаруком, інженером по бурових розчинах;  Дмитром 
Халусом, інженером по кріпленню свердловин компаніїї «Endevour»;  Романом 
Куманцем, переможцем міжнародної конференції в галузі нафти і газу з 
доповіддю-презентацією англійською мовою  «Компановка бурильних труб». 
Випускники нашого коледжу поділилися досвідом роботи і вказали на 
важливість знання англійської мови та її використання в своїй практичній 
роботі. 

Намагаємось також використовувати  нові інтенсивні форми і методи в 
позааудиторній  роботі: гурткова робота, позакласні заходи, факультативні 
заняття,обласні творчі конкурси. Згадані методи  дадуть можливість 
підтримати зацікавленість студентів процесом навчання мови, допоможуть 
сформувати лінгвістичні інтереси, спрямовані на розширення й поглиблення 
знань, комунікативних умінь і навичок. 
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Навороцька  М.М., 
викладач української мови та літератури 

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», 
м. Дрогобич, Україна  

 
ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У 

КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Останнім часом стрімко зріс потік інформації. Людина на порозі ХХІ 

століття абсолютно не встигає цей потік не тільки обробити, а й просто 
відстежити, бо, як відомо, обсяг інформації збільшується вдвічі кожні три роки. 
Усі ці зміни стосуються однієї з найконсервативніших галузей життя – освіти. 

Проблеми практики навчання української мови та літератури – формалізм 
у знаннях студентів, надмірне постійне зубріння правил, термінів, виконання 
великого обсягу механічної роботи (переписування з правками, групування 
тощо), недостатня сформованість умінь і навичок, мотивація навчання мови та 
літератури, що не сприяє посиленню інтересу до їх вивчення, суб’єктивна 
форма оцінювання рівня навчальних досягнень студентів, що часто вселяє 
невпевненість у своїх знаннях та вміннях, - потребують модернізації, 
кардинальних змін у технології навчання, реалізації нового підходу в 
комунікативно-діяльнісному, особистісно зорієнтованому, функціонально-
стилістичному аспектах.  

Залежно від того, яку увагу приділяють педагоги процесу засвоєння знань, 
визначаємо його традиційний чи інноваційний характер. Удосконалення  
навчального процесу характеризується зміною впродовж тривалого часу різних 
типів навчальної роботи: від інформаційно-пояснювального до ілюстративного 
й від нього до пізнавального[11; 33]. Сучасний навчальний заклад потребує 
фахівця, який би володів різними варіантами побудови навчального процесу, 
знав не один універсальний, а кілька шляхів досягнення мети.  

Використання новітніх технологій на заняттях української писемності 
передбачає пошук шляхів уникнення одноманітності в роботі викладача, наочне 
представлення мовних об’єктів і процесів, включення відеосюжетів,   
можливість виявлення рівня навчальних досягнень, забезпечення диференціації 
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та індивідуалізації навчання, мовленнєвого розвитку, формування 
мотивованого ставлення до вивчення української мови та літератури, 
оперативний самоконтроль студентів у процесі виконання вправ, тестів, 
різноманітних аналізів як головних героїв, так і  художніх творів загалом. 

Використання відеофрагментів є важливою складовою заняття, бо це 
забезпечує ілюстрацію до художнього твору, самостійне джерело інформації, 
формування позитивного ставлення до занять, створення емоційного фону, 
мотивацію і наукову організацію наукової діяльності, активізацію мислення, 
розвиток і збагачення мовлення студентів, формування умінь діяльнісної 
презентації знань, патріотичне, моральне, естетичне виховання.  

Комп’ютерні технології надають кожному студенту, спираючись на його 
інтереси, здібності, особисті цінності й досвід, можливість самореалізації в 
пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для 
самовизначення особистості в інформаційному суспільстві. Ці технології мають 
значний вплив на навчально-пізнавальну діяльність студентів. Можна оцінити 
їх переваги використання у наочності, котра сприятиме відчуттю, сприйняттю, 
спостереженню, уяві, а також  яскравості подання навчального матеріалу, що 
допоможе зосередити увагу. Саме завдяки зміні видів діяльності, включення у 
процес образних і символічних компонентів, можна досягти розвитку 
критичного мислення. Щоб це все досягти, актуально використовувати 
електронні підручники, статистичні та динамічні таблиці,  літературні портрети 
та ілюстрації, тестові завдання, диктанти, медіа-твори, віртуальні екскурсії. 

Провідна роль серед сучасних педагогічних технологій навчання належить 
проектній, що передбачає проектну діяльність і на рівні викладача, і на рівні 
студентів. Підготовка цього виду діяльності з мови та літератури, як 
дидактичного методу, пов’язана  з загальними принципами навчання. 
Дотримання принципу індивідуалізації навчання спрямовує на виконання 
одноосібних студентських проектів, врахування принципу диференціації веде 
до розробки групових проектних робіт [10; 3]. Зрозуміло, що ця діяльність має 
бути керована та оцінена педагогом за такими критеріями: 

• Значимість і актуальність висунутих проблем, адекватність досліджуваній 
тематиці; 

• Активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних 
можливостей; 

• Колективний характер прийнятих рішень(у груповому проекті); 
• Характер спілкування та взаємодопомоги, взаємодоповнюваності 

учасників проекту; 
• Глибина проникнення у проблему; залучення знань з інших галузей наук; 
• Доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої висновки; 
• Естетика оформлення результатів проведеного проекту; 
• Уміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність і 

аргументованість відповідей кожного члена групи [1; 3]. 
За характером кінцевого результату проектної діяльності можна виділити 

такі види проектів у галузі вивчення української мови та літератури: 
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• Конструктивно-практичні проекти, наприклад, «Щоденник читача», 
«Читацька майстерня», створення гри та її опис; 

• Інформативно-дослідницькі проекти, наприклад, «Вивчення літератури 
певного регіону країни», «Подорожуємо літературною Україною»; 

• Сценарні проекти – сценарій виховного заходу для коледжу або окремої 
групи; 

• Творчі роботи – вільний літературний твір, літературний переклад; 
• Видавничі проекти – стінгазети, матеріали для стендів. 
Більшість проектів виконуються на підсумкових заняттях, коли за 

результатами їх виконання оцінюється засвоєння студентами певного 
навчального матеріалу. Що дає змогу реалізуватись, розкрити творчий 
потенціал усіх учасників. Проект дозволяє вийти за традиційні межі заняття, 
проявити свої здібності та усвідомити роль знань у житті та навчанні. 

Мультимедійні проекти на лінгвістичні, міжпредметні, соціокультурні 
теми допоможуть забезпечити творчий розвиток особистості, здатної ефективно 
розв’язувати життєві проблеми. Якщо мова йде про мультимедіа, варто згадати 
термін «презентація», що є набором слайдів з графічними об’єктами, 
малюнками, текстами тощо. У навчанні особливе значення сьогодні надається 
власній діяльності студента, його пошуку, усвідомленню й застосуванню ним 
нових знань. Використання мультимедійної системи забезпечує: 

• Наочність подання матеріалу, у тому числі, за рахунок звуку та руху; 
• Прискорення темпу заняття на 10-15%, чим посилюється емоційна 

складова; 
• Здійснення міжпредметних зв’язків(інтегровані заняття); 
• Постійне експериментування з метою покращення методики викладання 

педагогом; 
• Послідовний характер навчання використовуючи планомірне 

накопичення електронних наочних прикладів, що дозволяють з легкістю в будь-
який момент повернутись до вже знайомих емоційно забарвлених образів 
пройденого матеріалу, що можуть бути значно впливовішими, ніж опорні 
сигнали[5; 53]. 

Введення у систему навчання новітніх технологій засвідчує їхню 
перспективність та доцільність, оскільки вони сприяють забезпеченню 
життєтворчого розвитку студентів, становлення їх як творчих та соціально 
активних особистостей.  Наше завдання – навчитись розумно використовувати 
інноваційні технології, не забуваючи про живе повсякденне спілкування, 
відчуття, мислення. 
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ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – КРОК ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
 
Практичне навчання є невід’ємною складовою частиною навчального 

процесу та ефективною формою підготовки спеціаліста до майбутньої трудової 
діяльності. 

В процесі проходження практики здійснюється практична  підготовка: 
розширюються, поглиблюються та  систематизуються теоретичні знання, 
набувається початковий професійний досвід та формуються основні професійні 
вміння, необхідні для реалізації виробничих функцій, передбачених освітньо-
кваліфікаційною характеристикою “молодшого спеціаліста спец. 5.04010304 
“Розвідування нафтових і газових родовищ”. 



 Секція 5. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

 202 

Метою будь-якої практики є оволодіння студентами сучасними методами, 
формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, 
формуванням у них,  на базі одержаних знань, професійних умінь та навичок 
для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних 
виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання 
та творчо застосовувати в практичній діяльності. 

Проходження практики повинно забезпечити зв’язок теоретичного 
навчання з практичним, послідовне розширення кола професійних вмінь та їх 
ускладнення по мірі переходу від одного етапу практики до наступного, 
цілеспрямованість підготовки спеціалістів до виконання основних виробничих 
функцій на посадах та робочих місцях, передбачених ОКХ. Крім того, в період 
практики відбувається формування здатності   вирішувати проблеми та задачі 
соціальної діяльності, якими повинен володіти молодший спеціаліст. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 
проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і 
умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший 
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. 

Практика – найдієвіший засіб виховання таких якостей молодого 
спеціаліста як: 
• уміння раціонально використовувати робочий час; 
• уміння грамотно і правильно використовувати устаткування, інструменти; 
• формування навичок творчого ставлення до праці; 
• застосування сучасних методів праці, які підвищують її продуктивність; 
• дотримання загальної трудової і технологічної дисципліни; 
• дотримання виробничої культури праці; 
• уміння працювати в колективі та з колективом. 

Завданням навчальної практики «Вивчення геологічних процесів» є 
ознайомлення студентів з першими геологічними спостереженнями і навчити 
правильно їх узагальнювати, привити любов до оточуючої природи. 

Завданням навчальної геолого-знімальної практики є закріплення і 
поглиблення на природному польовому  об’єкті теоретичних і практичних 
знань і навичок з курсу “Структурна геологія і геологічне картування” та інших 
загальноспеціальних дисциплін, а також отримання студентами навичок роботи 
геолога в полі, вміння робити узагальнення на підстав спостережень, зібраного 
матеріалу. 

Завданням навчальної геодезичної практики є виконання знімальних робіт, 
планових та висотних прив’язок геологічних точок до точок геодезичної 
мережі, проведення обчислювальних та графічних  робіт. 

Завданням навчальної практики «Вивчення технологічних процесів в 
бурінні та видобуванні» є знайомство студентів з основними процесами  
будівництва нафтових і газових свердловин, технологією видобування нафти і 
газу, підтримування пластового тиску в покладах нафти і газу, які 
розробляються, підземним ремонтом свердловин, промисловими 
дослідженнями свердловин, заходами з охорони довкілля. 
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Завданням навчальної практики для отримання робітничої професії 
«лаборант - колектор» є ознайомлення студентів з основами техніки безпеки та 
охорони праці при бурінні свердловин,властивостями бурових і цементних 
розчинів, матеріалів і реагентів, які застосовуються  для їх приготування, з 
обладнанням для приготування і очистки бурових розчинів, приладами для 
вимірювання їх параметрів, а також з веденням первинної геологічної  
документації на буровій. 

Завданням навчальної практики «Освоєння ПЕОМ» є ознайомлення з 
основами техніки безпеки та охорони праці при роботі з ПЕОМ, навчитись 
виконувати операції з базами даних, працювати в текстовому редакторі з 
введенням тексту та його редагуванням, оперувати з файлами та виконувати 
інші операції технологічного процесу опрацювання інформації. 

Завданням виробничої технологічної практики на бурових та 
нафтогазовидобувних підприємствах є вивчення технологічних процесів в 
бурінні та нафтогазовидобутку та освоєння організаційно-контрольних та 
технічних функцій геологічної служби в процесі будівництва свердловин та 
розробки нафтових та газових родовищ. 

Завданням виробничої переддипломної практики є узагальнення, 
поглиблення і удосконалення знань і практичних навичок, які студенти надбали 
під час навчання, безпосереднє ознайомлення на бурових і 
нафтогазовидобувних підприємствах з технологією виробництва, організацією 
праці, економікою. 

Така послідовність є логічною  та методично-обгрунтованою, оскільки по 
мірі проходження практики з кожним наступним етапом розширюється 
початковий професійний досвід студента, вдосконалюються практичні навички 
та вміння, зростає його здатність виконувати виробничі функції та вирішувати 
типові задачі діяльності, передбачені Освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками. 

Окреме місце в даному переліку займає навчальна практика по освоєнню 
ПЕОМ, якою завершується теоретичний курс “ Обчислювальна техніка та 
програмування ”, що вивчається на  3-му курсі. Після закінчення цієї практики 
студенти здають   кваліфікаційний іспит, за результатами якого їм надається 
кваліфікація  “оператор ПЕОМ” з врученням посвідчення   усталеного зразка. 

Практика студентів коледжу проводиться на навчальних полігонах та 
підприємствах нафтогазової галузі: Прикарпатське Управління Бурових Робіт 
(м. Долина); НГВУ “Бориславнафтогаз”; НГВУ “Надвірнанафтогаз”; Стрийське 
ВБР; Стрийська НГРЕ ГБ. 

Студенти можуть самостійно по узгодженню з цикловою комісією, на 
підставі укладених трьох сторонніх договорів “про практичну підготовку та 
подальше працевлаштування”, підбирати для себе місце проходження практики 
і пропонувати його для використання. З базами практики ( підприємствами, 
організаціями, установами будь – яких форм власності) коледж завчасно 
укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії 
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договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на 
період конкретного виду практики. 

Геологознімальна практика проводиться в четвертому семестрі з метою 
закріплення і поглиблення на природньому польовому  об’єкті теоретичних і 
практичних знань і навичок з курсу “Структурна геологія і геологічне 
картування” та інших загальноспеціальних дисциплін, а також отримання 
студентами навичок роботи геолога в полі, вміння робити узагальнення на 
підстав спостережень, зібраного матеріалу. 

Під час практики студенти повинні навчитися: самостійному проведенню 
комплексних геологічних досліджень, прийомам і методам поверхневого 
наземного геологічного картування, систематичному опису   відслонень 
гірських порід, самостійному аналізу матеріалів, зібраних під час маршрутів. 

    Геологознімальна практика дає можливість студентам отримати навики 
спостережливості, викликати зацікавленість до дослідницької роботи на 
матеріалах, зібраних самими студентами під час практики. Крім цього, 
практика буде сприяти більш усвідомленому розумінню і засвоєнню 
профілюючих геологічних дисциплін. В ході практики студенти отримують 
навички самостійного господарювання. 

Виїздна геологознімальна практика має виховне значення. На цій практиці 
студенти мають можливість ознайомитись з новими для них районами України; 
їх природою, культурою, історією. Не менш важливим завданням цієї практики 
є екологічне виховання студентів, поєднання навчального процесу із 
оздоровленням студентів під час практики. 

На практиці основну увагу студентів слід звернути на особливості 
осадових порід, геологічної будови району, які мають безпосереднє відношення 
до прогнозу нафтогазоносності. 
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економіки та інформатики, 
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РОЛЬ СТАТИСТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
Методологія (гр.methodos - спосіб, метод і logos - наука, знання) – вчення 

про правила мислення при створенні теорії науки. Статистика – наука з 
століттями відпрацьованою методологією дослідження соціально-економічних 
явищ.  Статистична методологія – це комплекс спеціальних, властивих 
статистиці методів і засобів дослідження. Загальновизнана роль статистичної 
методології у пізнанні закономірностей соціально-економічних явищ і процесів. 

Іван Франко у науковій праці «Статистика яко метода і яко наука» 
відзначав, що статистика є  «важною, конечною частею науки о суспільстві. 
Вона служить основою, на котрі базуються многі дуже важливі закони розвою 
економічного, але заразом служить средством для контролю дійства тих 
законів. Й практично у житті чисто публічному чи приватному статистика є 
неоціненною сказівкою для нашого поступування» [2, с.52]. 

Особливості статистичної методології пов’язані з вимірюванням, 
кількісним описом та аналізом диференціації масових суспільних явищ на 
основі використання узагальнюючих показників для характеристики 
статистичних закономірностей [1, c.20]. 

Методологію статистичних досліджень розвивали та вдосконалювали 
російські та вітчизняні вчені: І.Ф.Герман (1755-1815 рр.), Д.М.Журавський 
(1810-1856 рр.), які вивчали питання взаємодії статистики та політекономії, 
постановку статистичного спостереження та аналізу статистичних даних, 
розробляли теорію групування; Ю.Є.Янсон (1835-1893 рр.) – основоположник 
статистичного аналізу; О.О.Чупров (1835-1893 рр.), який вивчав питання 
аналізу зв’язку та залежності суспільних явищ, займався проблемами стійкості 
динамічних рядів; М.В.Птуха (1884-1961 рр.) – один з основоположників 
української демографічної статистики. Сучасна статистична методологія 
знайшла розвиток у працях таких вчених-статистиків, як В.С.Немчінов, 
С.Г.Струмилін, Б.С.Ястремський, А.Я.Боярський, Т.В.Рябушкін, С.С.Сергеєв та 
ін. [3, c.25]. 

Статистична методологія охоплює всю сукупність методів, принципів, 
положень, рекомендацій, посібників і керівництв, які формуються як на 
національному, так і на міжнародному рівні,  направлені на створення і 
вдосконалення механізму збирання даних, їх групування і класифікацій, на 
обчислення узагальнюючих показників. Елементи статистичної методології 
розглядаються в двох аспектах: на стадії статистичного дослідження і за 
напрямами соціально-економічної статистики. У першому випадку статистична 
методологія пов’язується з трьома етапами статистичного дослідження: 
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збирання первинної статистичної інформації, систематизація і обробка даних 
(зведення і групування), аналіз і прогнозування даних за допомогою системи 
показників і моделей (відносні і середні величини, різноманітні коефіцієнти і 
індекси, методи вивчення варіації, диференціації та стійкості, швидкості та 
інтенсивності розвитку, регресійні моделі) 

Статистична методологія проникає в усі можливі сфери застосування з 
використанням найрізноманітніших результатів емпіричних досліджень. 

Напрямки статистики дозволяють розділити методологічний 
інструментарій за сферами охоплення статистичною наукою всіх галузей 
суспільного життя. В цьому розумінні статистична методологія постає у 
вигляді галузевої методології, направленої на формування принципів і методів 
аналізу конкретної соціально-економічної проблеми. 

Галузева методологія використовує як загальні положення і правила 
статистичної науки, так і формує власні принципи, методи збирання і 
групування статистичної інформації, обчислення узагальнюючих показників. 
Іншими словами, спираючись на методологічну базу теорії статистики, галузева 
статистика застосовує її в своїх вузьких інтересах. Наприклад, індексний метод 
– це один із найважливіших методів статистики, який дозволяє порівнювати в 
часі або в просторі різнорідні об’єкти за якими-небудь чинниками. Статистична 
наука сформувала загальні принципи і умови застосування індексів, єдину 
класифікацію, методики обчислення, технології використання індексів як 
інструментів факторного аналізу. Галузева статистика все це використовує для 
вирішення прикладних завдань. Так, статистика макроекономічних показників 
обчислює індекси фізичного обсягу ВВП і індекси-дефлятори, статистика 
людського розвитку – індекси регіонального людського розвитку, індекси по 
блоках показників: відтворення населення, соціальне становище, комфортне 
життя, добробут, гідна праця, освіта, інтегральні індекси регіонального 
людського розвитку; статистика підприємств – індекси промислового 
виробництва, індекси нових замовлень, індекси обороту продукції; статистика 
цін – індекси споживчих цін на товари і послуги, індекси купівельної 
спроможності грошової одиниці, індекси цін виробників і т.д. 

У результаті використання теоретико-методологічних положень 
вирішуються практичні завдання. Так, обчислення індексів людського розвитку 
дозволяють побудувати єдину шкалу, на якій у ранжованому порядку 
розміщуються всі регіони України. Конкретне значення інтегрального індексу 
не має економічної інтерпретації, оскільки важливим є місце, яке належить 
кожному регіону України на єдиній шкалі. Зміну рангів аналізують в динаміці. 
У 2013 році за інтегральним індексом людського розвитку Львівська область 
посіла серед регіонів України 3-є місце після Харківської та Чернівецької 
областей, а  у 2012 році - була 4-ю після Харківської, Закарпатської, 
Чернівецької областей 

Вище перелічене представляє собою класичний підхід до статистичної 
методології. Проте можливий більш загальний підхід, який розглядає 
статистику в контексті методології науки в цілому і економічної методології як 
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її частини. Згідно з цим підходом, статистичну методологію можна розділити 
на два типи: дескриптивну (позитивну) і прескриптивну (нормативну). Перший 
тип стосовно статистичної науки буде включати розроблення і вдосконалення 
всіх її принципів і прийомів, всієї системи специфічних методів (індексного 
методу, методів середніх величин і т.д.). Простіше кажучи, дескриптивна 
функція дозволяє статистиці за допомогою своїх методів вивчати те, що є. У 
цьому розумінні статистика вільна від оціночних суджень і претендує 
виключно на об’єктивність свого аналізу. 

Другий тип методології виступає в якості регулятора науково-практичної 
діяльності, пов’язаної як з процесами рутинної статистичної роботи, так і з 
науковими дослідженнями в галузі статистики [4, с.28]. На думку відомого 
методолога Е.Г.Юдіна, даний тип методології стосовно науки в цілому виконує 
три основні функції: забезпечує правильність постановки наукової проблеми, 
дає засоби для її вирішення і покращує організаційну сторону досліджень [5]. 
Регулятивна роль нормативної методології  має місце в економічній науці. 
Методологічні рекомендації необхідні статистиці.  

Статистична методологія заперечує  усереднення. Саме статистична наука 
сформувала умови і вимоги до застосування методів середніх величин стосовно 
соціальних процесів, способів перевірки середніх показників на адекватність. 
Будь-який середній показник  є важливою характеристикою суспільних 
процесів. 

В методології науки прийнято розглядати три типи методів дослідження. 
По-перше, існують методи, властиві людському пізнанню в цілому, на базі яких 
будується як наукове, так і звичайне знання (загальнологічні методи). По-друге, 
існують методи, характерні тільки для наукового пізнання і які 
використовуються будь-якою наукою (загальнонаукові методи дослідження). 
По-третє, існують особливі методи, характерні тільки для наукового пізнання і 
які використовуються конкретною наукою – фізикою, хімією, соціологією і т.п. 
(частково наукові методи дослідження). Статистичні методи входять у третю 
групу: вони вважаються частковими методами як по відношенню до 
економічної науки, так і до науки в цілому. Кожний метод може бути 
конкретизований, тобто можна показати його зміст і особливості в економічній 
науці і статистиці. При цьому узагальнюючі методи можуть виступати в якості 
методологічної бази для часткових статистичних методів. 

Завдяки всесвітній інформаційній мережі статистична методологія стає все 
більш доступною і інформаційно насиченою і відкриває все більші можливості 
для проведення якісних досліджень економічних процесів на всіх рівнях – від 
глобальних до рівня домашніх господарств. 

Державна служба статистики України, Науково-технічний комплекс 
статистичних досліджень здійснюють випуск щоквартального науково-
інформаційного журналу «Статистика України», Національна академія 
статистики, обліку та аудиту -  збірник наукових праць «Прикладна статистика: 
проблеми теорії та практики». У журналі висвітлюються теорія та методологія  
статистики, питання макроекономічної та регіональної статистики, статистики 
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підприємств, демографічної і соціальної статистики; соціально-економічне 
становище України.  
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ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА У КОЛЕДЖАХ 
 

Єдність освіти, науки і практики є одним із провідних принципів 
реформування вищої освіти на сучасному етапі. 

Його реалізація передбачає концентрацію сил і ресурсів на підготовці 
науковців-дослідників, інтенсифікацію наукових досліджень у закладах освіти, 
ефективну їх реалізацію у практику,  підтримку і стимулювання здібної молоді.  

У процесі професійної підготовки науково-дослідна діяльність студентів 
посідає не менш важливе місце, аніж навчальна.  

Нормативними документами у галузі вищої освіти наголошується на тому, 
що через систему науково-дослідної роботи студентів (НДРС) вищі навчальні 
заклади (ВНЗ) мають забезпечувати створення достатніх можливостей і рівних 
умов для реалізації права кожного майбутнього фахівця на участь в усіх видах 
наукових досліджень. 

Як невід’ємна складова освітнього процесу НДРС є важливою функцією 
кожного ВНЗ, не виключаючи заклади І - ІІ рівнів акредитації 

Проте, проведений аналіз свідчить про відсутність науково-обґрунтованих 
та апробованих підходів щодо організації НДРС у вищих навчальних закладах 
І-ІІ рівнів акредитації. Як наслідок, на практиці потенціал науково-дослідної 
діяльності студентів у закладах цього типу залишається реалізованими лише 
частково [1]. 

Результати аналізу освітнього процесу у коледжах свідчать, що в 
організації НДРС у цих закладах існує ряд труднощів. 

http://do.mgppu.ru/User
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 Серед них - неузгодженість нормативної бази; низький рівень підготовки 
студентів до науково-дослідної діяльності, відсутність у них мотивації й 
наукової ініціативи; недостатнє методичне й інформаційне забезпечення цього 
напряму роботи.  

Значна частина студентів не може задовольнити свої наукові інтереси та 
реалізувати бажання займатись дослідницькою роботою через брак вільного 
позааудиторного навчального часу та досить пізнє (переважно на третьому-
четвертому курсах) залучення до такого виду діяльності [2]. 

Суттєвим недоліком є неузгодженість в організації НДРС у ВНЗ різних 
рівнів акредитації, зокрема, не налагоджено практику проведення спільних 
досліджень та наукових заходів за участю студентів коледжів та університетів. 

НДРС здійснюється за трьома основними напрямами: 
 у навчальному процесі; 
 у поза навчальний час; 
  участь у науково-практичних конференціях, семінарах, у громадських 

наукових організаціях та інших наукових заходах.  
Головною статутною метою Спілки буровиків України є залучення 

студентів та викладачів ВНЗ до науково-дослідної та громадської фахової 
діяльності. 

За ініціативи Спілки у квітні 2009 року на базі учбового полігону 
Київського геологорозвідувального технікуму відбулось розширене засідання 
за участі завідуючих бурових кафедр, директорів технікумів, наукових установ  
і провідних бурових підприємств по розгляду стану та перспектив 
удосконалення системи підготовки фахівців бурової справи [3]. 

В роботі цієї наради взяв участь заступник директора ДКНГ Петлевич М.Є. 
Необхідно відзначити, що Михайло Єстахович є одним із самих активних 
учасником усіх заходів, які проводились Спілкою з питань підготовки кадрів.  

Ряд рішень цієї наради уже виконана. Так, повернута у науковий Перелік 
спеціальність «Буріння свердловин».  

Спілкою неодноразово піднімалось питання організації дослідницької 
діяльності у коледжах по конкретних, реальних і корисних напрямах. 

Науковці та практики Спілки, враховуючи існуючу у ВНЗ матеріальну базу 
і можливості, пропонують конкретні дослідження, які реально можуть 
виконуватись силами студентів і викладачів,  їх результати мають практичну 
цінність і дають  економічний ефект, за рахунок якого може розвиватись 
наукова база ВНЗ та суттєво стимулюватись ця діяльність.   

Так, Київському коледжу геологорозвідувальних технологій уже тривалий 
час пропонується організувати лабораторію по визначенню фізико-механічних 
властивостей порід згідно ОСТ 41- 89 - 74 за допомогою приладу ПОАП-2М. 
Відповідні обладнання та приміщення, які відповідають вимогам, нормативні 
документи, а також фахівці у цьому коледжі є.  

У навчальних програмах передбачено вивчення цієї теми і виконання 
лабораторних робіт.  
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Виконання таких досліджень не потребують значних витрат та високої 
кваліфікації, і які в змозі виконувати навіть студенти перших курсів.  

Особливістю цих досліджень є те, що для отримання достовірних 
результатів потрібна значна кількість простих дослідів, які потребують 
сумлінного відношення.   

У свій час такі дослідження виконувались Дослідно-методичною партією 
нової техніки ДГП «Північукргеологія».  Було проведено більше тисячі 
дослідів, в результаті обробки яких були встановлені цікаві закономірності, і 
які були враховані при розробці високоефективного бурового інструменту [4].   

Актуальність таких досліджень на сьогодні і в майбутньому 
підтверджується вимогами практики.  

Дрогобицькому коледжу нафти і газу також пропонувалось організувати 
спеціалізовану лабораторію по напряму досліджень бурових промивальних 
рідин. Всі перед умови для акредитації такої лабораторії у коледжі є.  

Створення спеціалізованих  лабораторій у коледжах в сучасних умовах 
набуває особливого значення, так як суттєво підвищує науковий рівень ВНЗ,  
престижність, сприяє підвищенню кваліфікації викладачів і підготовці високо 
кваліфікованих фахівців.  

В подальшому із набуттям досвіду та створення банку даних, лабораторії 
коледжів можуть перетворитись у спеціалізовані наукові центри із конкретної 
тематики не тільки регіонального, а навіть світового рівня.  

Першим, і вкрай необхідним кроком, у розвитку цієї важливої справи є 
залучення викладачів і студентів до активної участі у громадських фахових 
організаціях, тематичних науково-практичних конференціях та публікаціях у 
друкованих та інших професійних виданнях,  без яких налагодити відповідний 
рівень дослідницької діяльності у коледжі неможливо.  

На сьогодні представники коледжів проявляють неприпустиму байдужість 
до такої діяльності. Жодної доповіді на наукових зібраннях та публікацій від 
викладачів і студентів коледжів з бурової справи не представлено. 

У науково-практичному журналі «БУРІННЯ» систематично публікуються 
матеріал про діяльність коледжів [5] та  ліцеїв [6], які готують бурові кадри, а 
також широко висвітлюються міжнародний досвід [7,8] та нові підходи в оцінці 
наукової діяльності [9].  

Спілка буровиків України створює сприятливі умови і прикладає значні 
зусилля для розвитку науково - дослідницької діяльності  у коледжах і 
висловлює надію, що це спонукає керівництво цих ВНЗ до реальних кроків у 
налагодженні цієї важливої справи.  
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РОЛЬ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ 
КУЛЬТУРИ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

 
Розвиток суспільно-економічних відносин на сучасному етапі 

життєдіяльності України характеризується впровадженням у процес освіти 
нових напрямів професійної підготовки. Водночас реалії засвідчують, що між 
якістю, яку може забезпечити фахова підготовка, і тими вимогами, що постають 
перед вищою освітою у зв'язку з розвитком науки і техніки, існує розрив. Саме 
тому пошук шляхів удосконалення підготовки кваліфікованих кадрів, їх 
поширення, практичне використання та збереження в середовищі, що швидко 
змінюється, є головною умовою забезпечення потреб України у освічених 
фахівцях [1]. 

Обов’язковою нормою у багатьох країнах є надання першої професії 
кожній молодій людині. Професійна освіта сьогодні є обов'язковим етапом 
розвитку особистості для багатьох українців. З огляду на це, проблеми 
вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців набувають 
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особливої ваги.  
Праця фахівця будь-якої спеціальності спрямована на певний об’єкт 

діяльності й полягає у виконанні визначених виробничих функцій. Вона 
пов’язана з конкретною системою діяльності та реалізується за допомогою 
відповідної системи її засобів. Тобто праця фахівця пов’язана з конкретною 
технологією або є елементом цієї технології. Впровадження новітніх технологій 
вимагає від випускників вищих навчальних закладів не просто освіченості, але 
й активності, самостійності, впевненості у власних силах, відповідальності, 
вміння жити і працювати в умовах, що постійно змінюються, бути соціально 
зорієнтованими і культурними як у повсякденному житті, так і в професійній 
діяльності. 

Важливу роль у прискореному інноваційному розвитку освіти, науки і 
техніки відіграють технічні коледжі, які мають забезпечити умови для 
розвитку, самоствердження і самореалізації особистості майбутніх фахівців – 
молодших спеціалістів. 

Навчальні заклади України, котрі готують майбутні кадри, на сучасному 
етапі не можуть залишитись осторонь прискореного, випереджального, 
інноваційного розвитку освіти і науки та техніки. Новітні технології вимагають 
від молодих фахівців не просто освіченості, активності, пошуку, а й 
самостійності, впевненості, відповідальності, вміння жити і працювати в нових 
умовах, які постійно змінюються, бути соціально зорієнтованими. Збільшення 
обсягу знань, який повинен засвоїти майбутній фахівець за роки навчання у 
вищому навчальному закладі, підвищення вимог до його професійної і 
спеціальної підготовки викликає гостру потребу всебічного і глибокого 
дослідження системи формування у студентів професійних навичок, зовнішніх і 
внутрішніх чинників становлення спеціалістів з вищою технічною освітою, 
розкриття закономірностей і особливостей професійної підготовки і 
застосування їх у навчально-виховному процесі. Саме від рівня підготовки 
фахівця, сформованості його професійних якостей значною мірою залежить 
успішне виконання соціального замовлення держави на фахівця з високою 
професійною компетентністю [7, с. 197 ]. 

Для нашої країни цей процес є дуже важливим. Ґрунтовні знання 
студентів, їхні власні переконання і, значною мірою, ціннісні орієнтації 
здобуваються під час професійного навчання. Випускник вищої школи – це 
фахівець, який одержав відповідну професійну підготовку, швидко орієнтується 
в нових сучасних постійно змінних ситуаціях, самостійно розв’язує професійні 
завдання. 

У сучасних умовах, коли від компетентності та ініціативи працівника, його 
вміння організувати практичну діяльність, залежить успіх справи, 
актуалізується завдання підготовки висококваліфікованих фахівців, які здатні 
творчо мислити, самостійно приймати правильні рішення. Мислення, за 
допомогою якого відкривається щось нове, є творчим. Але для того, щоб 
навчитись творчості, потрібно попередньо збагатити, впорядкувати мислення 
людини вже відомими операціями або пізнавальними структурами, відібраними 
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принципами і орієнтирами розв’язання певного класу задач. Основою розвитку 
мислення, необхідного для засвоєння знань, умінь і навичок, є діяльність, яка 
нерозривно пов‘язана з культурою праці. Отже, обов’язковою ознакою 
навчального процесу є його професійна спрямованість. А це означає, що 
кожному викладачеві, не тільки викладачеві спеціальних, а й загальнотехнічних 
дисциплін, необхідно добре уявляти, які професійні вміння відпрацьовуються 
під час вивчення того чи іншого курсу. Якщо викладач загальнотехнічних 
дисциплін чітко сформулює перед собою педагогічне й методичне завдання в 
перспективі та з’ясує, які фахові, культурні, моральні, інтелектуальні, фізичні, 
освітні якості потрібні майбутньому фахівцю, то він зможе значно допомогти 
викладачам спеціальних предметів успішно займатися підготовкою 
конкурентоспроможних працівників. 

Результатом поєднання науки з виробництвом, перетворення її на 
безпосередню виробничу силу є поступовий, але невпинний зріст ваги 
елементів творчості у діяльності фахівців. Він передбачає виховання культури 
праці у студентів технічних коледжів та творчого ставлення до праці, яке легше 
виховати на основі постійних і глибоких знань в галузі математичних, 
технічних і спеціальних наук.  

Як видно з вище наведеного переліку, загальнотехнічні знання і вміння 
мають міжгалузевий, а іноді галузевий характер. Міжгалузевий характер мають 
знання техніки (її суті, будови, призначення і способів використання), знання 
матеріалів, способів застосування електричної та інших видів енергії у 
виробництві, методів контролю і регулювання технологічного процесу, НОТ, 
графічні знання і навики і ін. Галузевий чи підгалузевий характер мають знання 
та вміння із загальних основ технології; вони відображають технологію тієї 
галузі, в якій будуть працювати випускники ВНЗ [7, с. 198]. 

Формування цілісного наукового знання про техніку – мета і завдання 
загальнотехнічної підготовки. Даючи основу для вивчення спеціальних 
дисциплін, загальнотехнічні предмети піднімають поняття спецтехнології на 
новий теоретичний рівень.  

Професійна підготовка – це творча взаємодія суб’єктів навчально-
виховного процесу в усіх його аспектах, які стосуються професійного розвитку 
особистості майбутнього фахівця, формування його професійних якостей, 
дотримання гуманістичних принципів особистісно-орієнтованого навчання і 
виховання; високий рівень уміння суб’єктів навчально-виховного процесу 
контролювати себе й здійснювати контроль та самоконтроль у процесі 
професійного розвитку та навчально-виробничій і трудовій діяльності, 
дотримання морально-етичних, естетичних, культурних та раціонально-
технологічних вимог до трудової діяльності. 

Велику увагу формуванню у молоді уміння організовувати та планувати 
свою роботу, дотримуватись правил поведінки та забезпечувати ділову 
обстановку, умінь і навичок швидко, якісно та у встановлені терміни 
виконувати трудові завдання надавав А.С. Макаренко, який вважав працю 
могутнім вихователем. Він стверджував, що трудова діяльність повинна стати 
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основою життя студентського колективу, і що саме колективна праця під 
умілим керівництвом викладача формує елементи культури праці, які 
знадобляться молодому поколінні в їх подальшому самостійному житті [5, с. 
94-101].  

Культура праці є якісною характеристикою розвитку особистості, сприяє її 
вільній самореалізації не тільки в трудовій, але й у професійній, пізнавальній, 
комунікативній, суспільній, побутовій, технічно-творчій та інших видах 
діяльності; характеризує продуктивність, доцільність, особистісну та суспільну 
значимість діяльності; взаємопов’язана з компонентами загальної культури 
особистості [6, с. 77-81]. 

Професор Ян Щепаньскі пише, що «культура то всі творіння людської 
діяльності як матеріальних так і нематеріальних, ціннісних і визнаних шляхів  
поведінки, конкретних і прийнятних в будь-яких колективах, що передаються 
іншим колективам, майбутнім поколінням» [8, c. 9]. 

Стефан Чарновскі трактує «культуру праці» так: «Культура є суспільним 
багатством і суспільним доробком, продуктом творчих досягнень, надбань і 
зусиль незліченних поколінь. Є сукупністю його  визнаних елементів надбань 
суспільства, спільних  певним групам, і в своїй об‘єктивності усталених і 
здатних розширюватися в просторі» [9, c. 15]. 

Тому особливої ваги набуває проблема виховання культури праці 
студентів технічних коледжів, які повинні готувати відповідального, 
дисциплінованого і разом з тим ініціативного, творчо мислячого і сумлінного 
працівника. Це передбачає не тільки підвищення рівня середньої межі 
кваліфікації, а й відповідне або випереджаюче зростання загальнотехнічних 
теоретичних і практичних умінь та навичок, що сприяють подальшому 
розширенню завдань спеціальної трудової підготовки студентів на основі вимог 
сучасного науково-технічного прогресу.  

Саме тому важливе місце у професійній підготовці студентів технічних 
коледжів належить вивченню загальнотехнічних дисциплін,  які якнайкраще 
сприяють формуванню таких елементів професійної компетентності, як уміння 
технічно мислити, планувати, проектувати, раціонально організовувати та 
використовувати сучасні новітні технології, уміння керувати виробничим 
процесом, творчо проявляти себе в ньому, оскільки людина є не тільки однією з 
важливих умов прогресу науки, техніки та виробництва, а й результатом цього 
прогресу [4, с. 123].  

У процесі професійної підготовки студентів технічних навчальних закладів 
можна успішно формувати такі якості, як зацікавленість професією, професійна 
самостійність, творчий підхід до виконання виробничих функцій, 
підготовленість до роботи у трудовому колективі. Відтак викладання дисциплін 
загальнотехнічного циклу у технічних коледжах має будуватися на принципах 
виховуючого навчання, яке дає можливість, вирішуючи завдання професійного 
навчання, свідомо ставити та реалізовувати конкретні виховні цілі. Навчальний 
процес є важливою сферою професійної підготовки і трудового виховання у 
навчальному закладі, оскільки саме він є основною діяльністю студентів і 
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їхньою працею на даному життєвому етапі. Він повинен забезпечувати не 
тільки професійне навчання, але і виховання особистості, орієнтованої на 
самовиховання, розвиток творчих здібностей, потреби у праці. В процесі 
навчання у студентів повинне сформуватися бажання отримати професійні 
знання, вміння і навички з метою творчо працювати на благо суспільства у 
майбутньому [3, с. 181].  

Центральною ланкою особистісно-орієнтованого навчання і виховання у 
технічних навчальних закладах є професійний розвиток особистості, де 
навчання відіграє роль складової частини формування майбутнього фахівця, 
підготовки його до професійної трудової діяльності. Формування професійної 
готовності студентів технічних коледжів при вивченні дисциплін 
загальнотехнічного циклу передбачає засвоєння ними т. зв. загальнотехнічних 
знань – чіткої системи вихідних положень, що складають науково-теоретичну 
базу для розвитку сучасної техніки. Ці дисципліни спрямовані на «вивчення 
загальних принципів, законів використання та методів побудови і 
функціонування технологічних систем на основі пізнаних властивостей і 
законів природи для задоволення суспільних потреб, що з’явилися у 
підвищенні ефективності практичної діяльності людей» [2, с. 128]. У 
навчальному процесі технічних коледжів загальнотехнічні дисципліни мають 
виняткове значення, оскільки саме на заняттях з цих предметів у студентів 
формуються технічне мислення, уміння ставити практичні завдання і доводити 
їх розв’язування до логічного кінця.  

Отже, основним завданням викладачів технічних коледжів має бути 
розкриття ролі і важливості навчального матеріалу загальнотехнічних 
дисциплін та його зв’язку з майбутньою професійною діяльністю, здійснення 
чого можливе за допомогою виховних бесід, тематичних вечорів, наукових 
конференцій, демонстрації фільмів про виробництво як вітчизняне, так і 
зарубіжне, здійснення студентами науково-дослідницької та індивідуальної 
роботи, конкурсів на кращі дослідницькі роботи, олімпіад.  
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МЕТОДИКУ ВИКЛАДАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ» 
 
Філософська думка України та інших пострадянських республік переживає 

важкий процес переходу від старого до нового етапу свого розвитку. Як і всі 
гуманітарні науки, вона опинилась у стані глибокої кризи, що с частиною кризи 
суспільства. У цих умовах розгорнувся цілком закономірний процес пошуку 
творчих шляхів і методів подолання кризи, виходу філософії на якісно новий 
рівень розвитку. Уже можна спостерігати чимало позитивних моментів, які 
свідчать про прагнення філософів сформувати інноваційну парадигму вищої 
освіти. Формуються нові філософські школи та течії. Проводяться вузівські, 
всеукраїнські, міжнародні науково-теоретичні та науково-практичні 
конференції, методологічні семінари. Видано немало цікавих монографій, 
підручників, розроблено типові програми курсу "Філософія", на цій основі 
створено робочі програми, методичні рекомендації для самостійної роботи 
студентів. Творчо впроваджуються новітні педагогічні технології: лекції на 
основі опорних конспектів, лекції-діалоги, лекції проблемно-пошукового 
характеру, семінари з вирішенням ситуаційних завдань, семінари-дискусії, 
студентські олімпіади тощо 

Однак важливі не самі кількісні зміни, конкретні форми інноваційних 
педагогічних технологій, а наповнення їх глибоким, творчим змістом. Творчий 
пошук - це не хаотичний, а цілеспрямований процес, який супроводжується 
зламом сталих принципів і способів вирішення конкретної проблеми, 
висуванням мети та формуванням нових підходів і засобів. 

Нині майже всі філософи пишуть і говорять про необхідність рішучої 
відмови від стереотипів, шаблонів і переходу до нових теоретичних проривів, 
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якісних змін, які відповідають вимогам сучасної вищій школи. Таку позицію 
можна тільки вітати, але, на жаль, самі підходи до процесу оновлення 
філософської думки дуже поляризовані, що негативно впливає на якість її 
викладання. 

Проблема ефективності викладання філософії особливо актуальна у 
технічних вищих навчальних закладах, оскільки вже стереотипно саме у них її 
роль зводиться до мінімуму, а то й взагалі нівелюється. Саме з такої позиції, а 
також в контексті інтеграції української освіти у загальноєвропейський освітній 
простір у межах Болонської системи, слід зауважити, що сьогодні намітився 
перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичного розвитку особистості, 
від накопичення знань до уміння оперувати ними, від одноразової освіти до 
безперервної. «Навчання демократії громадянського суспільства на засадах 
нової філософії часто розглядають як забезпечення можливостей для 
самоосвіти студентів та учнів, під час якої вони можуть організувати набуття 
особистого досвіду, здобути знання й розвинути специфічні уміння щодо 
застосування демократичних процедур у майбутній професійній діяльності. У 
методологічному аспекті (треба наголосити, що методологія викладу відіграє 
одну з ключових 

ролей, адже, за словами Л. Ландау, метод є важливішим від відкриття, бо 
правильний метод дослідження приводить до нових, ще цінніших відкриттів) 
відходить у минуле модель педагогічної системи, коли весь процес навчання 
відбувався за умовною схемою: 

             викладач – стимул 
             студент – реакція 
 Новітні методики покликані розвивати у студента чотири типи мислення: 
– колективне: міркування з іншими;  
– турботливе: міркування про інших;  
– критичне: прийняття обгрунтованих рішень;  
– креативне: створення нових ідей.  
Звичні методи так званого «кількісного навчання» без врахування 

індивідуальних особливостей студентів тепер стають гальмом на шляху 
розвитку. У психологічному аспекті механічна подача знань відкидається. 
Звідси виникає проблема впровадження оптимальних форм навчання для 
якісного засвоєння матеріалу. Тому актуальними стають концепції 
конструктивізму, соціал-конструктивізму та неопрагматизму, коли людина стає 
творцем власних знань, коли для себе виноситься лише необхідна і корисна 
інформація: «Все у світі буде таким, яким я його творю». 

Викладач може дати тільки процесуальні знання (наприклад, як 
опрацювати якусь теорію). «Відповідно до головних ідей сучасних 
філософських підходів до освіти, зокрема теорії конструктивізму, 
трансформаційні процеси у вищій школі спрямовані на забезпечення активної 
ролі студента як суб’єкта, керівника  власного процесу навчання».  

«Сучасна педагогічна освіта… покликана забезпечувати формування 
вчителя, здатного розвивати особистість учня в процесі спільної з ним 
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діяльності, а не лише передавати йому комплекс окреслених програмою знань й 
умінь, зорієнтованого на особистісний та професійний саморозвиток і готового 
створювати оптимальні педагогічні умови для самостійного конструювання 
учнями власних знань».  

Таким чином, навчання відбувається за моделлю сократівської бесіди, що 
дозволяє учню (або студенту у ВНЗ) розвивати й оцінювати своє мислення в 
порівнянні з мисленням інших. Так як учасники відповідають на сократичні 
запитання з їх власних точок зору, то таке обговорення неминуче постає 
багатовимірним. Воно спрямовує людину на шлях буття-в-світі, що веде до 
інтерсуб’єктивного за своєю природою розуміння і самопізнання. Кінцевий 
продукт такої роботи теж інтерсуб’єктивний. Єднаючи людей, ми не просто 
множимо їх інтелекти, досвід і перспективи. Швидше ми націлюємося на 
виробництво практичного знання взамін думок. 

  Тому загальні тенденції в сучасній вищій освіті можна звести до таких 
положень: 

• Освіта як безперервне навчання. 
• Перехід від школи відтворення наукових знань до школи розуміння. 
• Зміна функцій викладача – з носія інформації і знань він перетворюється 

на організатора і координатора навчального процесу. 
• Зміна ролі самого студента – тепер він стає діловим партнером, який 

активно залучений у процес навчання і засвоєння знань: Студент стає активним 
суб’єктом навчально-пізнавальної діяльності, якщо він усвідомлює її мету та 
свідомо регулює цей процес. Саме за такої умови діяльність впливає на його 
особистісне становлення й розвиток». Виникає питання: яка ж роль філософії у 
цьому процесі? Найперше треба відзначити, що сьогодні актуальною бачиться  
інтеграція знань, тобто наближення гуманітарних наук до природничих, 
поєднання інтелектуальних і духовних здатностей людини (парадокс нашого 
часу: Освічених людей стає все більше, а інтелігентних все менше). Тому, якщо 
визначати цілі викладання філософії, то, оскільки філософія є одночасно і 
світоглядом, і етичною системою, то головною метою її викладання є 
формування світогляду. Філософія – це формотворча основа світогляду. Якщо 
науки природничого штибу керують виробництвом засобів людської діяльності, 
то філософія керує виробленням цілей цієї діяльності, допомагає усвідомити та 
обґрунтувати їх, зрештою, покликана допомогти виявити себе і своє місце у 
колосальній сумі інформації і знань, що набуваються у вищому навчальному 
закладі, сприяти самотворенню власної особистості. “Філософія дає людині 
загальну орієнтацію у світі, допомагає їй знайти своє місце у ньому. Для цього 
вона, по-перше, допомагає кожній людині створити у своїй свідомості загальну 
картину світу і показати місце людини у космосі та місце кожної окремої науки 
в системі людського знання загалом; по-друге, повинна розглянути загальну 
структуру суспільства і особистості, тобто… дати їх принципову схему…; і по-
третє, філософія повинна проаналізувати загальні закономірності відношення 
людини до світу”. Саме тому курс філософії необхідно розглядати як 
пропедевтику до будь-якої галузі знання. Кінцевою метою викладання 
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філософії можна вважати всебічне формування особистості, адже головна мета 
вищої школи скерована на формування суспільства, перед нею стоїть соціальне 
замовлення. Тому студенти мають не лише засвоїти матеріал, а й виробити 
власні переконання в істинності певних висновків, які повинні стати 
елементами їхнього духовного світу. У контексті вищевказаного виникає ще 
одне запитання: як досягти оптимальної і навіть 

максимальної ефективності викладання і засвоєння знань з філософських 
дисциплін? Спираючись на дослідження в галузі психології й педагогіки вищої 
школи, можна зробити певні узагальнення. 

Для підвищення ефективності викладання філософії слід враховувати 
найперше такі моменти: 

1. Особливості розвитку студентів (хороша пам’ять, кмітливість, 
винахідливість, пошуки свого Я, неврівноваженість, зміна пріоритетів, втрата 
цікавості до навчання, самовпевненість, схильність до халяви тощо). 

2. Сучасні вимоги до організації навчального процесу: 
• розуміння навчання як когнітивного процесу, скерованого на розвиток 

мислення, критичної творчості; 
• навчання як співвідношення нової інформації з набутим досвідом; 
• створення психологічно-комфортного середовища; 
• організація навчання як набуття власного досвіду (ефективність 

навчального процессу зростає, якщо студент сам відкриває інформацію і 
набуває власного досвіду в процесі оволодіння інформацією за схемою 
(інформація → знання → досвід); 

•  врахування своєрідності кожного студента; 
• навчання стає цікавим, коли студент реалізує в ньому свої потреби 

(самоствердження, потребу в повазі, в належності до групи, потребу в успіху, 
безпеці (відчуття, що немає тиску з боку викладача, немає залякування іспитом 
чи модулями, принижень тощо), потребу в розвитку (тобто людина для себе 
знаходить і бере щось корисне)). 

Викладач повинен підсилювати мотивацію студентів (мотивація повинна 
бути дієвою), зокрема, не зовнішню (наприклад, вчитися, щоб не йти в армію, 
або ж престижна робота, чи стипендія), а внутрішню, тобто чинники, які 
пов’язані із самим процесом навчання. Щоб підняти мотивацію, викладачеві 
необхідно закцентувати увагу на таких моментах: потрібно викликати 
позитивну значущість предмета для себе, себто розглядати предмет з 
проблемами; також орієнтуватися на сам процес навчання і на пізнання (за 
законом Хілгарда, міцність запам’ятовування матеріалу залежить від способу 
відтворення матеріалу: те, що людина обговорює з іншими, вона запам’ятовує 
на 70 %, а те, що переживає сама чи реалізує в процесі активної діяльності, – на 
90 %); активно використовувати заохочення студента шляхом створення 
посильних труднощів; не порівнювати студентів між собою; сприяти їхньому 
самовизначенню (надати вибір тем, заохочувати визначати і висловлювати 
особисту позицію щодо конкретних проблем); викладач власним ставленням до 
предмета і пропонованої проблематики має захоплювати студентів; звертати 
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увагу на емоційність викладу матеріалу (використання жартів, аналогій, 
прикладів з життя, власне ставлення або ставлення науковців до проблеми, 
звертати увагу на образність мови) і, врешті, один з найголовніших моментів – 
це використання інтерактивних методик під час проведення занять. 

Під інтерактивним навчанням розуміють такий процес, що ґрунтується на 
демократичних засадах, коли викладач і студенти є на одному рівні, а також на 
використанні методик, що дають змогу максимально спілкуватись. 

Варто вказати на прямий аналог ролі вчителя з постаттю Сократа. Широко 
відоме турботливе ставлення античного мислителя до своїх учнів. Він називав 
їх не інакше, як друзі або приятелі, але не учні. Сократ не навчає їх, а 
«бесідує».Подібною є роль учителя, як модератора у даній методиці: він 
логічно скеровує дискусію, проте у філософському сенсі є лише одним із її 
рівноправних членів.  

 У такому контексті академік П. Капіца зауважив, що для того, аби учений 
своїми працями міг впливати на колективну роботу, потрібне особисте 
спілкування, живий обмін думками, дискусія. Тому найоптимальнішими 
шляхами впровадження вищеназваних методик у викладанні філософії є їх 
реалізація у формі семінарів, які покликані не тільки підвищити ефективність 
викладання філософії, а й докорінно змінити методологічні стереотипи 
викладачів.               
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ВПРОВАДЖЕННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
 
Освіта – це рівень інтелектуального потенціалу будь якої держави, вона є 

головним чинником її економічної та політичної самостійності, запорукою 
конкурентоспроможності на світовій арені. В усьому  світі зростає увага до 
якості та стандартів, що пояснюється швидким розвитком вищої освіти і 
водночас підвищенням вартості освітніх послуг для держави і людей. Європа 
має намір створити найбільш динамічну та інтелектуальну економіку в світі. 
Знання сьогодні – це джерело конкурентної переваги, тому якісна освіта так 
необхідна державі. Україна базуючись на загальноєвропейських та світових 
підходах до розбудови освітнього сектора, також надає важливого значення цій 
проблемі [4]. 

Актуальність проблеми підвищення якості освіти зумовлена низкою 
внутрішніх і зовнішніх чинників. Кардинальні зміни у соціальному та 
економічному просторі, невідповідність освіти викликам часу, ринку праці, 
інтересам та потребам особи, - можна віднести до внутрішніх. Зовнішні 
чинники містяться, передусім, у площині глобальних інтеграційних процесів, 
які суттєво впливають на формування нових  ціннісних орієнтирів 
життєдіяльності суспільства загалом, та освіти зокрема. 

Якість освіти є багатогранною категорією, яка за своєю сутністю 
відображає різні аспекти освітнього процесу – філософські, соціальні, 
педагогічні, політичні, демографічні, економічні та інші. Якість освіти 
трактують як суспільний ідеал освіченості людини, як результат її навчальної 
діяльності, як процес організації навчання та виховання, критерій 
функціонування освітньої системи загалом. У широкому сенсі якість освіти 
розуміють як збалансовану відповідність процесу, результату і самої освітньої 
системи цілям, потребам і соціальним нормам освіти. Якщо за основу взяти 
вимоги міжнародного стандарту якості, що регламентує поняття якості 
продукції і послуг, то якість освіти можна інтерпретувати як сукупність 
властивостей та характеристик освітнього процесу або його результату, які 
мають здатність задовольняти освітні потреби всіх суб’єктів навчально-
виховного процесу – учнів, студентів, їхніх батьків, викладачів, роботодавців, 
управлінців тощо, тобто державу і суспільство загалом [2]. 

Приєднання України до Болонського процесу, який визначає якість освіти 
як основу створення європейського простору, підтверджує важливість та 
актуальність поставленого завдання. Українська освіта прийняла ідеї освітньої 
концепції Болонського процесу щодо формування в країні 
загальноєвропейської системи вищої освіти на спільних принципах 
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функціонування: дворівневе навчання, кредитно-модульна система залікових 
одиниць, оцінювання якості освіти, мобільність студентів і викладачів, 
узгодженість наукових ступенів і професійних кваліфікацій з європейським 
ринком праці, популяризація європейської системи освіти.  

Очевидно, що на якість освіти значною мірою впливає низький рівень 
наукових досліджень та інноваційної діяльності у ВНЗ, адже вищі навчальні 
заклади, мають здійснювати активну наукову діяльність, готувати на цій основі 
кадри вищої кваліфікації. Сьогодні вищій школі необхідна реалізація 
комплексного підходу до запровадження системи ECTS з урахуванням 
змістовного аспекту програм та наближення навантаження викладачів до 
європейських стандартів, адже введення європейської системи ECTS не 
супроводжується в Україні приведенням до Болонських стандартів 
навантаження викладачів, яке сьогодні в Україні в середньому складає 900 
годин на навчальний рік для доцента ВНЗ і є найбільшим у Європі. 
Необхідність зменшення педнавантаження  викладача з метою забезпечення 
індивідуального підходу до кожного студента. 

Потребує також виправлення існуючого дисбалансу у підготовці фахівців з 
окремих спеціальностей: наприклад, надлишок економістів та юристів і дефіцит 
інженерних і будівельних кадрів. Саме тому потребує вдосконалення система 
державних замовлень на підготовку фахівців. В  Україні ситуація обтяжена тим, 
що номенклатура спеціальностей у ВНЗ абсолютно не відповідає реальним 
потребам економіки. За останнє десятиріччя співвідношення між фахівцями 
технічного і гуманітарного профілю змінилось з 80:20 на 20:80. У підсумку до 
70%  усіх фахівців з вищою освітою не можуть працевлаштуватись за 
спеціальністю. Водночас пустують тисячі вакансій, для заповнення яких 
вітчизняні ВНЗ нікого не готують. Структурні зміни в економіці у 
високотехнологічному напрямку, яких нам не уникнути, цей дисбаланс на 
ринку праці лише поглиблять. Згідно з рекомендаціями для забезпечення якості 
освіти в Європейському просторі вищої освіти є необхідною розробка та 
запровадження правових механізмів участі роботодавців у процедурі контролю 
та суспільної відповідальності за якість вищої професійної освіти. Це питання 
для української вищої освіти залишається відкритим. Необхідними є створення 
системи гарантій співробітництва студентства, профспілок, бізнес-партнерів у 
рамках Болонського процесу, зокрема, для постійного збільшення обсягів 
працевлаштування випускників та поглиблення соціального партнерства ВНЗ з 
роботодавцями, громадянами і соціальними об’єднаннями; залучення їх до 
процесу вироблення і прийняття рішень з проблем вищої освіти; розробка 
системи залучення роботодавців до підготовки і перепідготовки кадрів, 
визначення змісту освіти у ВНЗ [3]. 

Завдання й необхідні кроки реформування системи освіти України щодо 
підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти; 
інтеграція системи української вищої освіти до єдиного європейського 
освітнього простору; удосконалення системи управління вищою освітою і 
розвиток автономії вищих навчальних закладів; підвищення ефективності 
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фінансування вищої освіти й забезпечення її відповідності потребам економіки; 
стимулювання розвитку системи «освіти впродовж життя» декларується 
чинними нормативно-правовими актами як напрями державної політики у сфері 
вищої освіти України. 

Актуальними для ВНЗ залишається поліпшення матеріально-
технологічного та методичного забезпечення, зокрема для впровадження 
новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, створення системи 
дистанційного навчання; підключення навчальних закладів до мережі Інтернет, 
створення широкого та якісного наповнення Інтернет-ресурсів. 

Становленням інформаційного суспільства вимагає нової якості освіти, а 
саме: відкритої освіти. Відкрита освіта – це гнучка система здобування освіти, 
доступна будь-кому, хто бажає, без аналізу його освітнього рівня і 
регламентації періодичності і часу вивчення окремого курсу, програми яка 
розвивається на основі формалізації знань, їх передачі і контролю з 
використанням інформаційних і педагогічних технологій, дистанційного 
навчання. Новими вимогами до системи освіти у інформаційну епоху є, 
зокрема, доступність всіх до загального інформаційного поля, насамперед через 
нові інтерактивні технології дистанційного навчання. Враховуючи вимоги часу, 
вищі навчальні заклади створюють і оновлюють сучасні дистанційні електронні 
навчальні курси, розробляють навчально-методичні матеріали, намагаються 
забезпечити якісним і своєчасним супровід роботи студентів у дистанційному 
середовищі, але ця робота в основному проводиться на ентузіазмі викладачів. 
Доречно було б запровадити матеріальне стимулювання науково-педагогічних 
працівників за відповідну роботу в обсязі наближеному до фінансування на 
рівні європейських ВНЗ. 

Для українських ВНЗ необхідні державні гарантії і фінансове забезпечення 
мобільності студентів та професорського-викладацького складу в 
міжнародному освітньому просторі. Зокрема,  доцільно забезпечити стажування 
викладачів за кордоном у провідних європейських університетах, яке 
координується і фінансується ВНЗ або державою, та збільшити кількість 
студентів, які навчаються за кордоном – за рахунок ВНЗ або держави. 

Обмежена кількість викладачів використовують Інтернет у підготовці до 
занять, а тому отримати якусь інформацію щодо раціонального використання 
«сітки» надзвичайно складна. Хоча, звісно найбільшим джерелом інформації є 
сам Інтернет. Тут можна знайти програми, котрі стануть в нагоді при підготовці 
до занять, але для цього потрібен Інтернет у закладах освіти. Тішить той факт, 
що кількість користувачів з кожним днем зростає у геометричній прогресії. 
Створення телекомунікаційної інфраструктури, забезпечення закладів освіти 
комп’ютерною технікою, впровадження масових програм навчання є 
невід’ємною частиною реалізації загальнонаціональної програми 
інформатизації навчального процесу. 

 Доступ до глобальної інтернет-мережі в освіті – це нові можливості як для 
викладачів, так і для студентів. Інтернет у навчальних закладах може бути 
використаний не лише для отримання інформації з авторитетних світових 
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джерел, а й для організації дистанційного навчання, проведення Інтернет – 
олімпіад, семінарів, конференцій. Інтернет сприяє налагодженню контактів між 
людьми і організаціями, хоч би де вони перебували. 

Одне з найбільших сучасних досягнень інформаційно-комп’ютерної і 
телекомунікаційної технологій – можливість навчати без фізичної присутності 
викладача, де заняття може бути зміщене за часом. Ці два моменти можуть 
привести до радикальних змін в освіті, передусім сприятимуть появі нових 
форм навчання. 

Дистанційне навчання, на думку ряду вчених, таких, як А.А. Андреєва [1], 
Д.А.Богданова [5], стає одним з провідних компонентів розвитку сучасного 
суспільства й однією з головних форм освіти. Можна зазначити основні причини, 
що спонукають людину навчатись у системі дистанційного навчання: 

1) Особи які бажають одержати освіту у будь-якій сфері чи отримати 
професійну підготовку в навчальному закладі, який розміщений далеко від 
місця їхнього проживання, або вони не можуть відвідувати навчальний заклад 
за станом здоров’я; 

2) Людина хоче навчатись по своєму, індивідуальному плані: самостійно 
вибираючи предмет, курс, навчальні матеріали, методи, час занять і темп 
навчання; 

3) Людина має потребу в доступі до численних різноманітних джерел 
інформації: бібліотек, банків даних навчальних закладів, а також доступ до баз 
даних навчального матеріалу викладачів і експертів у визначених галузях, у 
якій вона не може одержати підготовку чи консультацію за місцем проживання 
[1, 5]. 

З цього випливає важлива умова дистанційного навчання: у системі 
дистанційного навчання може навчатися лише високомотивована, 
цілеспрямована й організована особистість. Дану умову навряд чи можна 
вважати обмеженням щодо використання дистанційного навчання, оскільки 
будь-яка форма навчання вимагає цих якостей. До того ж, аналізуючи нинішній 
етап розвитку освіти, можна виділити відмінну рису, що характеризує сучасних 
студентів: частина молоді не навчається або навчається абияк, думаючи що 
гроші можна заробити і без вищої освіти, однак значну частину молоді 
характеризує висока мотивація до навчання і підвищення кваліфікації зокрема, 
зумовлена необхідністю забезпечення життя. 
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