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Робоча програма навчальної дисципліни Геотехнології гірництва (Підземні 

гірничі роботи) для бакалаврів спеціальності 263 Цивільна безпека / Нац. техн. 

ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. підземної розробки родовищ . – Д.: НТУ 

«ДП», 2019. – 14 с. 

Розробник – доц. Медяник В.Ю., доц. Гайдай О.А. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми; 

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 263 Цивільна 

безпека (протокол № 3 від 01.07.2019). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 263 Цивільна безпека здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни Б2.4 «Геотехнології гірництва 

(Підземні гірничі роботи)» віднесено такі результати навчання: 

 
ВР2.3 Здійснювати оцінку стану і технічної готовності систем життєзабезпечення 

ВР2.4 Спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших предметних галузей) 

ВР2.5 Розуміти процеси виникнення і розвитку складних аварій 

ВР2.6 Розуміти проблеми і перспективи розвитку виробництв та технологій, а також їх 

впливу на стан цивільної безпеки та довкілля 

 

Мета дисципліни – формування компетентностей розуміння і опанування 

складових компонувальних технологічних схем підземного видобутку 

корисних копалин та їх послідовності від вибою до збагачення корисних 

копалин. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ВР2.3 ВР2.3-2.1 Проектувати елементи гірничих систем та технологій 

ВР2.3-2.2 Розробляти технологічні операції та процеси гірничого 

виробництва 

ВР2.3-2.3 Знати та застосовувати правила безпеки під час виконання 

підривних робіт 

ВР2.4 ВР2.4-2.1 Здійснювати технічне керівництво будівництвом, 

реконструкцією, переоснащенням, уведенням в експлуатацію 

ланок гірничих підприємств та проведенням гірничих робіт 

ВР2.4-2.2 Знати та застосовувати правила і норми технічної експлуатації 

систем і технологій гірництва 

ВР2.4-2.3 Визначати ефективність використання систем і технологій 

гірництва за функціональними, технологічними, економічними, 

антропологічними критеріями  

ВР2.5 ВР2.5-2.1 Аналізувати режими експлуатації об’єктів та устаткування 

гірництва і виконувати оптимізацію їх функціонування 

ВР2.5-2.2 Оцінювати стан і технічну готовність устаткування ланок 

гірничих підприємств за критеріями забезпечення заданої 

продуктивності та безпеки експлуатації 

ВР2.5-2.3 Здійснювати технічні та організаційні заходи щодо запобігання 

аваріям і катастрофам 
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Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ВР2.6 

 

ВР2.6-2.1 Застосовувати сучасні методи діагностики стану елементів ланок 

гірничих систем та технологій у промислових і лабораторних 

умовах 

ВР2.6-2.2 Застосовувати сучасне програмне забезпечення для проектних та 

експлуатаційних розрахунків параметрів технологічних процесів 

гірничих виробництв; 

ВР2.6-2.3 Знати та застосовувати норми безпечного ведення гірничих 

робіт, використання гірничошахтного та електротехнічного 

устаткування, рудникового та кар'єрного транспорту, вимоги 

щодо провітрювання та протиаварійного захисту гірничих 

виробок, додержання пилогазового режиму, виробничої 

санітарії, охорони праці та довкілля 

ВР2.6-2.4 Знати та застосовувати вимоги та норми щодо ефективного, 

безпечного та екологічно чистого проведення гірничих робіт, 

організації та управління виробництвом 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

З2 Українська мова Розробляти тексти та документи з питань професійної 

діяльності, спілкуватися українською професійною мовою; 

читати й розуміти фахову іншомовну літературу, 

використовуючи її у соціальній і професійній сферах; 

демонструвати культуру мислення та виявляти навички 

щодо організації культурного діалогу на рівні, необхідному 

для професійної діяльності 

П1 Навчальна практика  Застосовувати отримані знання правових основ цивільного 

захисту, охорони праці у практичній діяльності  (знати 

геологічні процеси та базові закономірності формування 

гірських порід) 

Б3 Інженерна графіка Розробляти та використовувати технічну документацію, 

зокрема з використанням сучасних інформаційних 

технологій 

Б7 Основи охорони праці Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних 

чинників, що виникають у разі небезпечної події; 

застосовувати теорії захисту населення, території та 

навколишнього природного середовища від уражальних 

чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для 

здійснення професійної діяльності знання математичних та 

природничих наук 

Ф3 Безпека потенційно 

небезпечних технологій і 

виробництв 

Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, 

необхідний рівень індивідуальної безпеки та психічного 

здоров'я у разі виникнення типових небезпечних подій 

Ф9 Система 

протиаварійного захисту 

Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на 

зменшення професійного ризику, захист населення, 

запобігання надзвичайним ситуаціям. 

Ф12 Пожежна безпека Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, 

послуги та об'єкти господарювання за ступенем їх  

Ф15 Безпека вибухових 

робіт 

Знати властивості горючих речовин і матеріалів, механізм 

виникнення процесів горіння і вибуху 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 60 33 27 18 54 8 52 

практичні 30 18 12 4 14 4 26 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 90 51 39 22 68 12 78 
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5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 60 

ВР2.4-2.2 

ВР2.5-2.1 

 

 

 

1. Основні положення.  Передмова. Загальні відомості, задачі 

дисципліни «Геотехнологія (Блок Підземна розробка  

родовищ)», міждисциплінарні зв'язки по програмі підготовки 

фахівців з Гірництва. 

 

15 

ВР2.5-2.2 

ВР2.6-2.1 

ВР2.6-2.2 

ВР2.6-2.3 

ВР2.6-2.4 

ВР2.3-2.3 

ВР2.5-2.3 

ВР2.4-2.3 

2. «Загальне уявлення про підземну геотехнологію 

видобутку корисних копалин». Загальні принципи побудови 

моделей геотехнологічних систем підземного видобутку 

корисних копалин.  

Послідовність технологічних схем від вибою до збагачення 

корисних копалин. Розгляд усіх допоміжних ланок гірничого 

підприємства, яке веде видобуток корисних копалин підземним 

способом. 

15 

3. «Структурна модель технологічної схеми шахти, або 

рудника». 

Основні складові частини технологічних схем: транспорт, 

вентиляція, напрями пересування людей і матеріалів, доставка 

обладнання, водовідлив. 

15 

4. «Складові технології очисного виймання при підземній 

розробці родовищ корисних копалин» Типові технологічні 

схеми проведення горизонтальних та похилих гірничих 

виробок. Типові технологічні схеми виймання вугілля в довгих 

очисних вибоях на пологих пластах. Типові технологічні схеми 

виймання вугілля в довгих очисних вибоях на крутих пластах. 

Типові технологічні схеми виймання вугілля в коротких 

очисних вибоях на пологих пластах. Типові технологічні схеми 

відбивання рудних та нерудних покладів з відкритим очисним 

простором. Типові технологічні схеми відбивання рудних та 

нерудних покладів з закладанням. Типові технологічні схеми 

відбивання руди та доставка. Типові технологічні схеми 

розробки родовищ через свердловини. 

15 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 30 

ВР2.3-2.1 

ВР2.3-2.2 

ВР2.4-2.1 

Типові технологічні схеми проведення гірничих виробок. 6 

Технологічні схеми підземного видобутку пластових родовищ 

корисних копалин. 
8 

Технологічні схеми підземного видобутку рудних та нерудних 

покладів родовищ корисних копалин. 
8 

Типові технологічні схеми підземного видобутку жидких та 

газоподібних корисних копалин 
8 

РАЗОМ 90 

  
 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 
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процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 8-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
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навчальне 
заняття 

засоби 
діагностики 

процедури 
засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 
завдання за 
кожною темою 

виконання 
завдання під час 
лекцій 

 
 
комплексна 
контрольна 
робота (ККР) 

визначення 
середньозваженого 
результату поточних 
контролів; 
 
виконання ККР під час 
екзамену за бажанням 
студента 

практичні контрольні 
завдання за 
кожною темою 

виконання завдань 
під час практичних 
занять 

або 
індивідуальне 
завдання 

виконання завдань 
під час самостійної 
роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 
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де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

Інтегральна компетентність – здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання  

 критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена.  

Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

завдання 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

90-94 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами  

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах 

 формування 

суджень, що 

враховують соціальні, 

наукові та етичні 

аспекти 

 організація та 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності 

фрагментарний 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа MOODL. 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Рекомендації до структури і змісту робочої програми навчальної 

дисципліни. Додаток 2 до листа МОН України від 9.07.2018 №1/9-434. 

2. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Геотехнології гірництва 

(Гірничі роботи)» для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» / 

Упорядн.: В.Ю. Медяник, О.А.Гайдай, – На правах рукопису. Дніпропетровськ: 

ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 33 с. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Технологические схемы разработки пологих пластов на шахтах 

Украины. Руководящий нормативный документ Министерства угольной 
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промышленности Украины. – 1998. – 244 с. 

2. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалинх: 

Посібник для Вузів / Бондаренко В.І., Кузьменко О.М., Грядущий Ю.Б., Гайдук 

В.А., Колоколов О.В., Табаченко М.М., Почепов В.М. – Дніпропетровськ, 2006. 

– 708 с. 

3. Хоменко О.Є. Технологія підземної розробки рудних родовищ: 

підручник / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, М.В. Савченко ; М-во освіти і 

науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ 

«ДП», 2018. – 450 с. 

Допоміжна 
1. Унифицированные типовые сечения горных выработок т. 1, К.: 

“Будівельник”, 1971. –416 с. 

2. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. – 

Макеевка-Донбасс: МакНИИ, 1987. – 319 с. 

3. Временные инструкции по расчету количества воздуха, необходимого 

для проветривания угольных шахт М.: “Недра”, 1966 г. 

4. Задачник по подземной разработке угольных месторождений. Учебное 

пособие для вузов / Сапицкий К.Ф., Дорохов Д.В., Зборщик М.П., Андрушко 

В.Ф. – 4-е изд., пере раб и доп. М., Недра, 1981.– 311 с. 

5. Правила безпеки у вугільних шахтах / (НПАОП 10.0-1.01-10.0) 

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 

нагляду / К.:ДП Дирекція журнала «Охорона праці. – 2010. – 432 с. 

6. Сборник инструкций по правилам безопасности в угольных шахтах. Том 

1.-К.: Основа, 2006.-425с. 

7. Сборник инструкций по правилам безопасности в угольных шахтах. Том 

2.-К.: Основа, 2006.-410с. 

8. Сметные нормы и расценки Украины. Сборник 35. Горнопроходческие 

работы, раздел VI. – Харьков, Южгипрошахт, 1999. –84 с. 

9. НПАОП 0.00-1.77-16. Правила безпеки під час розробки родовищ 

рудних та нерудних корисних копалин підземним способом. – Затв. Наказом 

Міністерства соціальної політики України 23.12.2016. – Київ: Норматив, 2016. – 

178 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1 комплект презентацій в Microsoft Office Powerpoint 2016; 

2 ресурси Інтернет;  

3 друкований та роздатковий матеріал; 

4 підручники, навчальні посібники, довідники, методичні вказівки з 

напряму підготовки «Гірництва», які знаходяться у бібліотеці НТУ "ДП". 
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Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Геотехнології гірництва (Підземні гірничі роботи)» 

для бакалаврів  

спеціальності 263 Цивільна безпека 

 

 

Розробник: Володимир Юрійович Медяник 

                     Олександр Анатолійович Гайдай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 

 

 


