
Дещо зі спогадів про навчальну бурову практику, того 2017 року 

Так так (і ось тут, звісно, Ворд пише – «чи не видалити слово що 

повторюється?», дорече тут прийшлось попрацювати – звертали 

увагу, що знак запитання є не на всіх клавіатурах, а це ж вставка, 

пошук потрібного символу, жах!!!, хоч знак оклику поруч), 

починаємо. Не позіхаємо, це не лекція з граматики, повертаємось до 

бурової практики 2017 року. 

Зараз відправляємось, ні не на буровий майданчик, як усі очікували. 

Куди? (а тут вже «контрал Ц контрал В»). Прямуємо на завод 

бурового обладнання. Їхали трамваєм 14 хвилин, чекали його 36 – 

настрій відповідний (нічого ми не економили – маршрутка туди не 

ходить!). Нарешті ми на місці. Та де вже те бурове обладнання. 

 

Та ні хлопчики техніка безпеки, підпис у відповідному журналі. Оці 

гарнесенькі жіночки зараз нам і проведуть інструктаж. 



 

Гарнесенькі жіночки не все розповіли. 

 

Нарешті ми у виробничому цеху, як все цікаво!!! 



 

Намагався бути ближче до нашого оповідача, бачите не вдалося. 

 

Та позаставили ж тут усе, хот трохи б ближче, а ці мені «друзі», 

страшаться щось пропустити з розповіді, та пустить вже. 



 

Та проб’юсь я вже до нього ближче чи ні, знов якась огорожа – та 

розумію я, що в школі та університеті не вчився, все це техніка 

безпеки. 

 

Дякую, тут якась добра людина м’який стілець полишила (та поклав 

я папір під брудні ноги). 



 

Ага, про цей цікавий верстат я хочу знати все. Сашко, ти і так завжди 

був у перших рядах, краще мене не чіпай, бо жорстко відповім, я 

чотири роки на шахи ходив! 

 

Це я так далеко для кращого ракурсу, бачите які «длинючі» (шо 

оцей клятий Ворд мені за заміни цього слова пропонує) ці бурильні 

труби, щось їхнього кінця так і не знайшлося – мабуть вони для 

супермегаглибинного (ой Ворд, Ворд тримайся) буріння. 



 

 

Оце скільки ж того інструменту треба для буріння свердловин, а оті 

розумники кажуть на свердловину – дірку у землі зробити, хай вам 

грець. 



 

Та звісно класне офісне приміщення, краще подивіться на 

дефектоскоп (а оце слово Ворд знає, ти ба) для контролю металічних 

бурових виробів. 

Скільки ж нам надали корисної інформації, ще раз упевнився, що 

краще все побачити на власні очі. Подякували усім за розповідь, нас 
у відповідь запрошували після закінчення навчання приходити на 

підприємство працювати, клас! 

Хочу сказати і скажу, наша бурова практика тим гарна, що навіть 

відпочиваємо ми з користю. Той день був дуже гарний, трамвай 

прийшов одразу як ми дістались зупинки, вагон і кондуктор були ті ж 

самі (очікуєте коментарів, їх не буде, не маленькі, самі здогадаєтесь 

про що вони були б) - зрештою кондуктору, з огляду на її обличчя (а 

воно сяяло), таки вдалося, у які то роки, зробити план фінансових 

надходжень до трамвайного депо. І з огляду на такі обставини, ми 



відправились ще й на закритий гранітний кар’єр. До чого тут буріння, 

зараз відповім, дістали конспекти та записали: видобування 

гранітних блоків відбувається за рахунок буровибухових (та не діли 

його, разом це слово пишеться – це я Ворду) робіт, тобто буряться 

вибухові свердловини до яких закладається вибухова речовина, ну і 

так далі; сховали конспекти, дивимось під ноги та йдемо до кар’єру. 

 

Як Вам краєвиди? (не шушукайтесь (вважав, що мій любий Ворд це 

слово червоним підкреслить, ні, як цікаво), кар’єр це), і полишені 

нестандартні гранітні блоки, і зруйнована колись механічно і 

повсякчас геологічно гірська порода, і така захоплива, ґрунтовна, 



повна термінів і визначень розповідь керівника практики, я сплю?, та 

то я від яскравого Сонця на мить очі прикрив. 

Щось мені здається, що всі вже зачекались побачити бурову, але й 

тут не все так просто, потрапили ми не на нафтогазову свердловину, 

а на, подумайте тільки, геологорозвідувальну, та з розвідки чого - 

ультраметаморфічних, інтрузивних, вулканогенних та 

метаморфізованих осадових пород ранньоархейського, 

пізньоархейського та нижньопротерозойського (біднесенький Ворд) 

комплексів, що представлені кристалічними сланцями, гнейсами, 

гранітами, плагіоклазами, амфіболітами та кварцитами. Та де Ви 

таких слів набралися, наче вчилися на геологорозвідувальному 

факультеті нашого Гірничого. Скажу просто – пошуково-

розвідувальні роботи на території Х-повіту – шукаємо золото! 

Ось таки вони геологорозвідувальні 

бурові установки. 

 



Таким чином відбувається вивчення кернового (Ворд!) матеріалу 

інженерами-геологами, на підставі якого робляться висновки 

відносно перспектив золотоносності даного, можливо, родовища. 

Усі наші намагання дізнатися хоч щось про те, де ж воно те золото, 

завершилися нічим. Знов гарнесенькі жіночки, відповідали наступне: 

їм нічого невідомо. Хоча, як на мене, їхні відповіді були не дуже 

переконливі. Скажу відразу, отой хлопець у червоній футболці не 

автор цього тексту. 



За загальною думкою усіх учасників, навчальна бурова практика 

2017 року вдалася, ми побачили багато цікавого і навіть 

несподіваного, будемо сподіватися що такими, але сподіваними, 

будуть і наші оцінки за практику. 

За сім усе, дякую за увагу, нехай автор цієї балади для Вас 

залишиться невідомим, бо я отам вище, щось про мої здогадки 

відносно золота обмовився, навіщо? 

 




