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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів*: 

4 курс – 3 (денна 
форма); 
4 курс – 3 (заочна 
форма); 
 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 
будівництво» 

(шифр і назва) Вибіркова 
Спеціальність 

193 – «Геодезія та землеустрій» 

(шифр і назва) 

Модулів – _____1___ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність 

193 – «Геодезія та землеустрій» 

(шифр і назва) 
 

Освітньо-професійна програма 

Геодезія та землеустрій 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання __ 
                  ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 
студента – 3,3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

10 год. 4 год. 
Практичні 

10 год. 2 год. 
Лабораторні 

10 год. 2 год. 
Самостійна робота 

60 год. 82 год. 
 

Вид контролю: 
Диф. залік  

(7 семестр) 
Диф. залік  
(7 семестр) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

для заочної форми навчання – 1:10,25 

 

* 1 кредит = 30 год. 
Кількість кредитів =

30

 годин кількість загальна
=3 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи маркшейдерії» є 
надання майбутньому фахівцю знань, які необхідні для виконання 
маркшейдерських робіт на гірничих підприємствах, що займаються розробкою 
родовищ корисних копалин. 

Завдання дисципліни «Основи маркшейдерії»: вивчення основних 
положень організації маркшейдерської служби, маркшейдерських і гірничих робіт 
на гірничому підприємстві, структури маркшейдерської служби в гірничій 
промисловості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

‒ завдання маркшейдерської служби під час розробки родовищ корисних 
копалин; види та організацію маркшейдерських робіт;  

‒ методи та технічне обладнання маркшейдерських робіт на кар’єрах;  
‒ види маркшейдерської документації;  

вміти:  
‒ розвивати знімальну основу кар’єру різними способами;  

‒ проводити знімання подробиць кар’єра;  
‒ читати плани кар’єра, працювати з маркшейдерською документацією і 

створювати її;  
‒ визначати елементи залягання корисних копалин;  
‒ робити вертикальне планування промислового майданчика;  
‒ розраховувати і робити графічну побудову під час проведення в’їздної 

траншеї в кар’єрі. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Організація маркшейдерських робіт на гірничому 
підприємстві. 

Тема 1. Вступ. Маркшейдерська документація  

1.1 Предмет і задачі маркшейдерської справи  

1.2 Історія розвитку маркшейдерської справи  

1.3 Маркшейдерська документація 

 

Тема 2. Геометризація родовищ корисних копалин 

2.1 Сутність і завдання геометризації покладів 

2.2 Побудова ізогіпси висячого і лежачого бортів покладів 

2.3 Елементи залягання пластів та їх визначення 

 

Тема 3. Маркшейдерські знімання при відкритому та підземному способах 
розробки родовищ 

3.1 Розвиток опорних і знімальних мереж 

3.2 Маркшейдерське знімання кар’єрів 

3.3 Маркшейдерське знімання підземних гірничих виробок 

3.4 Орієнтування підземних гірничих виробок 
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Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Стійкість бортів кар’єрів 

4.1. Причини та види деформацій бортів кар’єрів 

4.2. Маркшейдерські спостереження за зсувом гірських порід на відкритих 
розробках 

4.3. Бар’єрні цілики та розрахунок їх розмірів 

 

Тема 5. Маркшейдерський облік руху запасів корисних копалин 

5.1 Класифікація запасів корисних копалин 

5.2 Поняття про втрати та виснаження корисних копалин 

5.3 Маркшейдерські замірювання залишків копалин на складах, методи 
замірювань 

 

Тема 6. Організація маркшейдерської служби 

6.1 Структура маркшейдерської служби 

6.2 Прилади для виконання маркшейдерських знімань  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма/ Заочна форма 
(Скорочений термін навчання) 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

 

Змістовий модуль 1. Організація маркшейдерських робіт на гірничому підприємстві. 
 

Тема 1. Вступ. 
Маркшейдерська 
документація 

9 1 – – 8 8,5 0,5 – – 8 

Тема 2. Геометризація 
родовищ корисних 
копалин 

14 2 4 – 8 18 1 2 – 15 

Тема 3. 
Маркшейдерські 
знімання при 
відкритому та 
підземному способах 
розробки родовищ 

27 2 6 10 9 18,5 1,5 – 2 15 

Разом за змістовим 
модулем 1 

50 5 10 10 25 45 3 2 2 38 

 

Змістовий модуль 2. Маркшейдерський облік руху запасів корисних копалин та структура 
маркшейдерської служби в гірничій промисловості. 

 

Тема 4. Стійкість бортів 
кар’єрів 10 2 – – 8 12,5 0,5 – – 12 

Тема 5. 11 2 – – 9 11,25 0,25 – – 11 
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Маркшейдерський 
облік руху запасів 
корисних копалин 

Тема 6. Організація 
маркшейдерської 
служби 

9 1 – – 8 11,25 0,25 – – 11 

Разом за змістовим 
модулем 2 

33 5 – – 25 35 1 – – 34 

Семестровий контроль 
(диф. залік) 10 – – – 10 10 – – – 10 

Усього годин 90 10 10 10 60 90 4 2 2 82 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

д.ф.н. з.ф.н. 

1 2 3 4 

1 Побудова гіпсометричного плану лежачого боку пласта 

за даними розвідувальнго буріння та визначення елементів залягання 
5 1 

2 Розрахунок елементів і графічна побудова під час проведення в’їзної 
траншеї на кар’єрі 5 1 

 Усього 10 2 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

д.ф.н. з.ф.н. 

1 2 3 4 

1 Визначення положення знімального обґрунтування на кар’єрі 
рішенням прямої геодезичної засічки 

2 0,5 

2 Визначення положення знімального обґрунтування на кар’єрі 
рішенням зворотної геодезичної засічки 

2 0,5 

3 Передавання висотної позначки з уступу на уступ кар’єра 
тригонометричним нівелюванням 

2 0,5 

4 Орієнтування підземної виробки способом з’єднувального трикутника 2 0,5 

 Усього 10 2 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

д.ф.н з.ф.н 

1 2 3 4 

1 Вступ. Маркшейдерська документація 8 8 

2 Геометризація родовищ корисних копалин 8 15 

3 Маркшейдерські знімання при відкритому та підземному способах 
розробки родовищ 

9 15 

4 Стійкість бортів кар’єрів 8 12 

5 Маркшейдерський облік руху запасів корисних копалин 9 11 

6 Організація маркшейдерської служби 8 11 

 Усього забезпечення аудиторних занять* 50 72 

 Забезпечення семестрового контролю 10 10 

 Усього  60 82 

Примітка: * - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 
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практичних занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи 

8. Методи навчання 

Методи навчання – способи організації взаємодії між викладачем і 
студентом для розв’язання навчально-виховних задач. 

Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповідь, пояснення). 
Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, виконання 

вправ за зразком чи алгоритмом). 
Проблемного викладу (розв’язування проблемних ситуацій, дискусія, 

синектичний аналіз (розв’язання проблемної ситуації на основі проведення 
аналогії з уже відомим). 

Частково-пошукові методи (проектна діяльність (виконання практичних 
завдань, що дозволяють отримати актуальний, практично значущий результат). 

 

9. Методи контролю 

Тестування, розв’язання задач, письмовий контроль за змістовними 
модулями. 

 

10. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Денна форма 

Вид занять 
Змістовий модуль № 1 

Змістовий модуль  
№ 2 Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції 1 2 2 2 2 1 – 10 

Практичні заняття – 10 10 – – – – 20 

Лабораторні роботи – – 16 4 – – – 20 

Поточний контроль: 
презентація 

3 3 4 4 3 3 
– 20 

Опитування 1 2 2 2 2 1 – 10 

Тестовий контроль  
за змістовими 

модулями 

3 3 4 3 4 3 

– 20 

Усього 8 20 38 15 11 8 100 100 

 

Заочна форма 

Вид занять 
Змістовий модуль № 1 

Змістовий модуль  
№ 2 Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції 1 2 2 2 2 1 – 10 

Практичні заняття – 10 10 – – – – 20 

Лабораторні роботи – – 16 4 – – – 20 
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Поточний контроль: 
презентація, 
опитування 

4 5 6 6 5 4 

– 30 

Тестовий контроль  
за змістовими 

модулями 

3 3 4 3 4 3 

– 20 

Усього 8 20 38 15 11 8 100 100 

 

Т1, Т2 ... Т6 – теми  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку 

90–100 А Відмінно 

82–89 В 
Добре  

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Основи маркшейдерії» для студентів денної та заочної 
форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Кременчук : КрНУ, 

2020. 21 с. 
2. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних 

робіт з навчальної дисципліни «Основи маркшейдерії» для студентів денної та 
заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 
Кременчук : КрНУ, 2020. 23 с. 

3. Шелковська І. М. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Основи маркшейдерії» для студентів денної та заочної 
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форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Кременчук : КрНУ, 

2020. 15 с. 
 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Маркшейдерська справа : підр. для студ. напр. підг. 0503 Гірництво / за 
ред. Г. О. Антипенка. Дніпропетровськ : НГУ, 2009. 155 с. 

2. Сидоренко В. Д., Федоренко П. Й., Шолох М. В. Геометризація родовищ 
корисних копалин : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. за напрямком 
«Гірництво»]. Кривий Ріг : Видав. центр КТУ, 2008. 367 с. 

Допоміжна 

1. Маркшейдерское дело : учеб. для вузов. Ч. 1 /Ушаков И. Н. и др. ; под 
ред. И. Н.Ушакова. Москва : Недра, 1989. 311 с. 

2. Маркшейдерское дело : учеб. для вузов. Ч. 2 /Ушаков И. Н. и др. ; под 
ред. И. Н.Ушакова. Москва : Недра, 1989. 437 с. 

3. Справочник по маркшейдерському делу / под ред. А. Н.Омельченко. 
Москва : Недра, 1973. 448 с. 

4. Борщ-Компониец В. И. Геодезия. Основы аэрофотосъемки и 
маркшейдерского дела. Москва : Недра, 1984. 448 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ 
рудних та нерудних корисних копалин. URL: http://www.drs.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/07/dokument-6365.pdf  

2. http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/2161/Учебник_МД.pdf?sequ

ence=1&isAllowed =y 

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/dokument-6365.pdf
http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/dokument-6365.pdf

