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ВСТУП 
Навчальна дисципліна   Геологорозвідувальна справа 
                  (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань 0401 – «Природничі науки»  
        (зазначити відповідний рівень)    

з напряму підготовки   040103 – «Геологія»,  
                                       (шифр і назва напряму підготовки) 
спеціальності ______________________________   

        (шифр і назва спеціальності) 

Дана дисципліна є  нормативною             
(нормативна, за вибором) 

 за спеціальністю ________________, за спеціалізацією___________________                        
.                            (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у другому семестрі другого курсу в обсязі –  
108 год._____________________________________________________________  

(зазначається загальний обсяг) 

(3,0  кредитів ECTS) зокрема:  лекції  34, практичних  34   год., самостійна робота 
– 40  год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – заліком. 
                                                                                                                                                                                       

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з геологічними умовами, 
технічними засобами і методичними прийомами виконання пошукових і 
розвідувальних робіт. 

Завдання – засвоєння способів буріння розвідувальних свердловин і технології 
виконання бурових робіт при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин; 
опанування основними відомостями про бурові розчини, спеціальні роботи в 
свердловинах, буріння і обладнання свердловин на воду; розгляд загальних даних 
про гірські породи, гірничі виробки, методи розвідки родовищ корисних копалин; 
вивчення основних виробничих процесів і технічних засобів при проведенні 
гірничих виробок відкритим і підземним способами, організація 
геологорозвідувальної служби. 

Структура курсу – дисципліна складається з двох змістових модулів. 
Перший включає тему 1; другий – тему 2. Завершується курс заліком. 

 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
1. основні сучасні способи і методи буріння геологорозвідувальних 

свердловин; 
2. головні технологічні операції при бурінні свердловин; 
3. промивання свердловин, призначення і види промивальних агентів, 

параметри глинистих розчинів; 
4. класифікацію і характеристику відкритих та підземних гірничих виробок; 
5. технологічні процеси, що здійснюються під час гірничих робіт, інструменти і 

машини для проходження гірничих виробок. 
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вміти:  
6. розраховувати необхідні параметри при бурінні свердловин на воду; 
7. класифікувати гірські породи за фізико-механічними властивостями; 
8. вести документацію гірничих виробок; 
9. орієнтуватись у застосуванні в буропідривних роботах промислових 

вибухових речовин; 
10.  визначати параметри глинистих розчинів. 

Місце дисципліни «Геологорозвідувальна справа» є базовим в структурно-
логічній схемі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр геології», оскільки 
формує у студентів знання про геологічні умови, технічні засоби і методичні 
прийоми виконання геологорозвідувальних робіт на етапах геологічного 
картування, пошуків, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Загальна геологія», «Структурна геологія 
та геокартування», «Геофізичні методи досліджень», «Технологія буріння». 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входить тема 1, a у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 2. 

Обов’язковим для заліку є отримати за двома модульними роботами  не менше 20 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ 1 ЗМ 2  
Min.– 18 

балів 
Max.– 30 

балів 
Min.– 18 

 балів 
Max.– 30  

балів 
Модульна контрольна робота 5 10 5 10 
Виконання практичних завдань 13 20 13 20 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів не допускається до заліку деканатом. Рекомендований мінімум 36 
балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 
2010 року. 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
 модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Залік Підсумкова  
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів: 

 1-20 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни; 

 21-59  відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64  відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 – 84  відповідає оцінці «добре»; 
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 85 - 89  відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100  відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності (за умови заліку) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

Змістовий модуль 1: Основи буріння свердловин 
 

Тема 1. Буріння свердловин в гірських породах (57 год.) 
Загальні дані про розвідувальні свердловини, елементи, параметри і 

конструкція свердловин; класифікація сучасних способів механічного буріння 
розвідувальних свердловин за основними ознаками. Характеристика бурових 
вишок, щогл і вантажопідйомних пристроїв; способи кріплення стінок 
геологорозвідувальних свердловин різними типами обсадних труб, цементними та 
глинистими розчинами. Надається характеристика, властивості і параметри 
глинистих розчинів і способи їх приготування. Наводиться детальна 
характеристика обертального колонкового буріння. Розглядаються 
породоруйнівний інструмент, який руйнує кільцевий забій свердловини. 
Розглядається технологічний режим буріння твердосплавними, алмазними і 
дробовими коронками. Дається короткий опис бурових установок і інструкції з 
техніки безпеки при колонковому бурінні. 

Сучасні методи і установки для буріння розвідувальних і експлуатаційних 
свердловин на нафту і газ роторним способом і забійними двигунами. Приводиться 
характеристика роторних установок різного типу, породоруйнівного інструменту, 
технологічний режим і техніка безпеки при роторному бурінні і бурінні забійними 
двигунами. Наводяться основні причини викривлення свердловин: геологічні, 
технічні та технологічні. Характеризуються прилади для вимірювання викривлення 
свердловин і способи ліквідації викривлення свердловин 

Дається характеристика аварій на бурових свердловинах, причини їх 
виникнення і способи ліквідації. Називаються технічні вузли бурової станції, де 
найчастіше відбуваються аварії. Особлива увага приділяється запобіганню аварій 
на розвідувальних і експлуатаційних нафтогазових свердловинах. Розглядаються 
способи буріння експлуатаційних свердловин на воду, обладнання свердловин, 
типи водопідйомних пристроїв, відкачки за допомогою ерліфту, способи 
цементування, гідрогеологічні та геофізичні дослідження в свердловинах.  
 
 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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Змістовий модуль 2: Проходження гірничорозвідувальних виробок 
 

Тема 2. Гірничорозвідувальні виробки та способи їх проходження (51 год.) 
Розглядаються предмет і об’єкт геологорозвідувальних робіт і їх місце в 

розвитку продуктивних сил країни. Підкреслюється, що гірничі роботи поряд із 
геофізичними та буровими – основні технічні засоби вивчення надр і розвідки 
родовищ. Класифікація і характеристика гірничо-розвідувальних виробок за 
призначенням і конструкцією. Висвітлюються фізико-механічні властивості 
гірських порід, які впливають на процеси проведення гірничих робіт. Приводиться 
класифікація гірських порід за М.М. Протодияконовим і категорийність для різних 
виробничих і технологічних процесів; дані про класифікацію гірничих робіт, 
дається окрема характеристика ручним, механізованим, машинним і спеціальним 
роботам, в залежності від гірничо-геологічних і кліматичних умов, а також техніка 
безпеки при цих роботах. Розглядаються основні технологічні і вибухові 
характеристики вибухових речовин, їх класифікація. Характеризуються способи 
підривних зарядів і методи підривних робіт, приводяться розрахунок економічної 
ефективності і параметрів буро-підривних робіт. Техніка безпеки при виконанні 
підривних робіт. 

Головні характеристики компонентів рудникового повітря. Розглядаються 
основні групи вентиляторів (відцентрові та осьові), принципи природної і штучної 
вентиляції і комплекс методів боротьби із запиленням повітря у забоях. 
Приводиться загальна інформація про освітлення підземних виробок. Технологія і 
механізація прибирально-транспортувальних та навантажувальних робіт,  
характеристика машин, що здійснюють електровозну відкатку, шахтний підйом, 
скреперне, канатне і конвеєрне транспортування. Розглядається техніка безпеки 
при прибиранні і транспортуванні породи. Ознайомлення з основними 
положеннями гірничої механіки. Гірський тиск і поведінка порід при проходженні 
гірничих виробок, з використанням теорії пружності і гідростатичного тиску. В 
залежності від гірничо-геологічних умов  розглядаються окремі матеріали і види 
кріплення гірничих виробок. Із-за можливих водоприпливів різних дебітів, 
розглядаються прохідницький і стаціонарний водовідлив, методи ліквідації 
водоприпливів. 

Детальна характеристика видів відкритої розробки родовищ за використаним 
устаткуванням для видобутку корисної копалини і розкриття пустої породи. 
Розглядається детальний опис виїмкових, прибиральних і транспортувальних 
механізмів, класифікація систем розробки і елементи відкритої розробки. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції практичні С/Р 

Змістовий модуль 1   Основи буріння свердловин  
Тема 1. Буріння свердловин в гірських породах 

1 Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин  2 2 2 

2 Кріплення і промивання свердловин 2 2 3 

3 Основи  колонкового буріння 2 2 2 

4 Роторне буріння і буріння забійними двигунами 2 2 2 

5 Викривлення свердловин 2 2 2 

6 Аварії в свердловинах і способи їх ліквідації 2 2 2 

7 Буріння надглибоких свердловин 2 2 2 

8 Спеціальні роботи в свердловинах 2 2 2 

9 Буріння свердловин на воду 2 2 3 

 Модульна контрольна робота 1   1 

Змістовий модуль 2  Проходження гірничорозвідувальних виробок 
Тема 2. Гірничорозвідувальні виробки та способи їх проходження 

10 Вступ, предмет, об’єкт, задачі. Класифікація 
гірничорозвідувальних виробок 2 2 2 

11 Фізико-механічні властивості і класифікація гірських порід 2 2 3 

12 Гірничі роботи, інструменти і машини 2 2 3 

13 Вибухові роботи при проходженні гірничих виробок 2 2 2 

14 Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок 2 2 2 

15 Прибирання та транспортування породи 2 2 2 

16 Кріплення і водовідлив гірничих виробок 2 2 2 

17 
Розробка родовищ корисних копалин відкритим  
способом 2 2 2 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота   1 

 ВСЬОГО 34 34 40 
 

Загальний обсяг 108  год., в тому числі: 
Лекцій – 34 годин 
Практичні – 34 год. 
Самостійна робота – 40 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

ОСНОВИ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
 

Тема 1. Буріння свердловин в гірських породах – (57 год.) 
 

Лекція 1. Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин – 2 год. 
Історія розвитку бурових робіт. Наводяться загальні дані про розвідувальні 

свердловини, елементи, параметри і конструкцію свердловин. Розглядається 
класифікація сучасних способів механічного буріння розвідувальних свердловин за 
основними ознаками. Дається характеристика бурових вишок, щогл і 
вантажопідйомних пристроїв. Класифікація порід за буримістю. 

Практичне заняття 1. (2 год.). Вибір конструкції свердловин. 
Побудувати конструкцію свердловини для певного геологічного розрізу. 

Основні характеристики обсадних колон різного призначення. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): ознайомитися із впливом форм тіл 

корисних копалин та їхнього складу, елементів залягання та потужності гірських 
порід на головні параметри буріння.. 

 
Лекція 2. Кріплення і промивання свердловин – 2 год. 
Розглядаються  способи кріплення стінок геологорозвідувальних свердловин 

різними типами обсадних труб, цементними та глинистими розчинами. Надається 
характеристика, властивості і параметри глинистих розчинів і способи їх 
приготовлення.  

Практичне заняття 2. (2 год.). Бурові розчини та їх параметри. 
Студенти повинні ознайомитися з приладами, що входять до переносної 

лабораторії ЛГР, яка призначена для оперативного контролю якості глинистих 
розчинів безпосередньо на буровій установці і навчитися користуватися 
аерометром, віскозиметром, відстійником, приладом ВМ-6 для заміру водовіддачі. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): підготувати інформацію щодо 
складу глин і спеціальних реагентів, що застосовуються при виготовленні 
глинистих розчинів. Навчитися визначити потреби глини і води для приготування 
глинистого розчину заданої густини протягом зміни. 

 
Лекція 3. Основи  колонкового буріння – 2 год. 
Наводиться детальна характеристика обертального колонкового буріння. 

Розглядаються породоруйнівний інструмент, який руйнує кільцевий забій 
свердловини  (алмази, тверді сплави, дріб). Розглядається технологічний режим 
буріння твердосплавними, алмазними і дробовими коронками. Дається короткий 
опис бурових установок і інструкції з техніки безпеки при колонковому бурінні.  

Практичне заняття 3. (2 год.). Установки для колонкового буріння. 
Ознайомитися із сучасними установками колонкового буріння свердловин, 

їхніми головними технічними характеристиками та конструкцією. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): познайомитися з методами і 

технічними засобами відбору керну при колонковому бурінні, його укладанням, 
етикетуванням і первинною геологічною документацією і складанням геолого-
технічного наряду на буріння свердловин. 
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Лекція 4. Роторне буріння і буріння забійними двигунами – 2 год. 
Розглядаються сучасні методи і установки для буріння розвідувальних і 

експлуатаційних свердловин на нафту і газ роторним способом і забійними 
двигунами. Приводиться характеристика роторних установок різного типу, 
породоруйнівного інструменту, технологічний режим і техніка безпеки при 
роторному бурінні і бурінні забійними двигунами.  

Практичне заняття 4. (2 год.). Буріння свердловин на воду 
На конкретних прикладах буріння артезіанських свердловин на воду в м. Києві і 

Броварах студенти повинні скласти проект водозабірної свердловини, вибрати тип, 
діаметр і довжину фільтру, розрахувати дебіт свердловин і визначити 
водопідіймальне обладнання. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): опрацювати матеріал по 
проектуванню, забезпеченню і техніко-економічним показникам бурових робіт. 
Вивчити дані щодо розподілу і організації гідрогеологічних і геологічних 
досліджень у свердловинах в окремих геологічних організаціях. 

 
Лекція 5. Викривлення свердловин – 2 год. 
Наводяться основні причини викривлення свердловин: геологічні, технічні та 

технологічні. Зміна викривлення свердловин. Багатозабійне буріння.  
Практичне заняття 5. (2 год.). Способи вимірювання кривизни свердловин. 
Характеризуються прилади для вимірювання викривлення свердловин і способи 

ліквідації викривлення свердловин. Студенти знайомляться з основними 
приладами і принципами їх роботи для вимірювання кривизни свердловини 
(інклінометри, гіроскопи). 

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проаналізувати і графічно 
зобразити геологічні причини викривлення свердловин.  

 
Лекція 6. Аварії в свердловинах і способи їх ліквідації – 2 год.  
Розглядаються аварії на бурових свердловинах, причини їх виникнення і 

способи ліквідації. Називаються технічні вузли бурової станції, де найчастіше 
відбуваються аварії. Особлива увага приділяється запобіганню аварій на 
розвідувальних і експлуатаційних нафтогазових свердловинах. 

Практичне заняття 6. (2 год.). Інструменти, що використовуються для 
ліквідації аварій у свердловинах. 

Ознайомлення з інструментами, які використовуються під час ліквідації аварій в 
свердловинах та ловильними інструментами. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): студенти самостійно повинні 
ознайомитись з теоретичними основами спрямованого, багатозабійного і кущового 
буріння, опанувати його використання і методи проходження. 

 
Лекція 7. Буріння надглибоких свердловин – 2 год. 
Розглядаються мета, технологічний режим і проблеми проходження 

надглибоких свердловин. Особлива увага приділяється геологічним результатам 
надглибокого буріння, оскільки жодна з надглибоких свердловин цілком не 
підтвердила проектного геологічного розрізу.  

Практичне заняття 7. (2 год.). Надглибокі свердловини. 
Надається перелік, фізико-хімічні і технологічні параметри 10 надглибоких 

свердловин, що були пробурені в колишньому СРСР, США і Німеччині. 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.): опрацювати матеріал по 
надглибокому бурінню на континентах і океанах і підготувати реферат на тему: 
«Надглибоке буріння, його результати і проблеми». 

 
Лекція 8. Спеціальні роботи в свердловинах – 2 год. 
Наводиться характеристика спеціальних робіт, що виконуються для 

прискорення її проходження, ліквідації аварії і підвищення віддачі нафто-, газо- та 
водоносних шарів. Торпедування і тампонування свердловини. Вибір конструкції 
розвідувально-експлуатаційних свердловин. Це геофізичні та інженерно-геологічні 
роботи в свердловинах.  

Практичне заняття 8. (2 год.). Розрахунок тампонування цементним 
розчином 

На основі геологічного розрізу і конструкції свердловини студенти 
розраховують кількість цементного розчину, густину розчину, а також тривалість 
цементування. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): детально розглянути всі методи та 
задачі геофізичних досліджень в свердловинах і дати їхню характеристику.  

 
Лекція 9. Буріння свердловин на воду – 2 год. 
Розглядаються способи буріння експлуатаційних свердловин на воду, 

обладнання свердловин, типи водопідйомних пристроїв, відкачки за допомогою 
ерліфту, способи цементування, гідрогеологічні та геофізичні дослідження в 
свердловинах.  

Практичне заняття 9. (2 год.). Розрахунок часу та витрат на буріння 
свердловини. 

Опрацювати матеріал з організації робіт щодо бурінні свердловин на воду, 
розрахунку часу на буріння з застосуванням збірників укрупнених кошторисних 
норм (розвідувальне буріння). 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): складання проекту водозабірної 
свердловини. 
 
Контрольні запитання та завдання 
 

1. Бурові свердловини, їх конструкція і класифікація. 
2. Бурові вишки і вантажопідйомні інструменти. 
3. Бурові розчини і промивання свердловин. 
4. Характеристика бурових установок. 
5. Ударно-механічне буріння. 
6. Обертальне колонкове буріння. 
7. Роторне буріння. 
8. Буріння забійними двигунами. 
9. Аварії в свердловинах, причини їх виникнення і способи ліквідації. 
10. Спеціальні роботи в свердловинах. 
11. Документація керну свердловин. 
12. Проектування і організація бурових робіт. 
13. Буріння надглибоких свердловин. 

 
Рекомендована література: [1-5, 7, 8, 11-14] 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ 
 

1. Охарактеризувати бурові вишки і вантажопідйомні пристосування для 
різних видів розвідувального буріння. 
2. Привести схему технологічного режиму надглибокого буріння в 
кристалічних і осадових породах. 
3. Дати характеристику підземного буріння і буріння в кар’єрах при розробці 
родовищ корисних копалин. 

 
ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 

1. Бурові свердловини, їх конструкція і класифікація. 
2. Класифікація способів буріння. 
3. Бурові вишки і вантажопідйомні інструменти. 
4. Бурові розчини і промивання свердловин. 
5. Головні властивості глинистих розчинів.  
6. Характеристика бурових установок. 
7. Конструкція свердловин. Вибір конструкції свердловини. 
8. Механічне буріння неглибоких свердловин. 
9. Ударно-механічне буріння. 
10. Обертальне колонкове буріння. 
11. Роторне буріння. 
12. Буріння забійними двигунами. 
13. Викривлення свердловин. 
14. Аварії в свердловинах, причини їх виникнення і способи ліквідації. 
15. Спеціальні роботи в свердловинах. 
16. Документація керну свердловин. 
17. Проектування і організація бурових робіт. 
18. Буріння надглибоких свердловин. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
ПРОХОДЖЕННЯ ГІРНИЧОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ВИРОБОК 

 
Тема 2. Гірничорозвідувальні виробки та способи їх проходження (51 год.) 
 
Лекція 10. Вступ, предмет, об’єкт, задачі. Класифікація 

гірничорозвідувальних виробок – 2 год. 
Розглядаються предмет і об’єкт геологорозвідувальних робіт і їх місце в розвитку 

продуктивних сил країни. Підкреслюється, що гірничі роботи поряд із 
геофізичними та буровими – основні технічні засоби вивчення надр і розвідки 
родовищ. Наводиться  класифікація і характеристика гірничорозвідувальних 
виробок за призначенням і конструкцією. 

Практичне заняття 10. (2 год.). Вибір типу гірничорозвідувальних виробок. 
Вибір типу гірничорозвідувальних виробок в залежності від геологічної 

обстановки та виду корисної копалини.  
Завдання для самостійної роботи (2 год.): студенти повинні розглянути, 

засвоїти і дати характеристику всіх відкритих і підземних гірничих виробок. 
Проаналізувати геологічні фактори, що впливають на їх проходження. 
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Лекція 11. Фізико-механічні властивості і класифікація гірських порід–2 год. 
Висвітлюються фізико-механічні властивості гірських порід, які впливають на 

процеси проведення гірничих робіт. Приводиться класифікація гірських порід за 
М.М.Протодияконовим і категорийність для різних виробничих і технологічних 
процесів. 

Практичне заняття 11. (2 год.) Форми тіл корисних копалин  
Студенти повинні опанувати різні групи тіл корисних копалин і їх просторову 

орієнтацію (ізометричні, плескаті, витягнуті). Вивчити за допомогою графічного 
матеріалу різні форми тіл для кожної просторової групи. Вивчити будову гірського 
компасу і за його допомогою вимірювати елементи залягання тіл корисних 
копалин. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): скласти у вигляді таблиці 
класифікації порід за показниками міцності для різних виробничих операцій при 
проведенні гірничорозвідувальних виробок. 

 
Лекція 12. Гірничі роботи, інструменти і машини – 2 год. 
Наводяться дані про класифікацію гірничих робіт і дається окрема 

характеристика ручним, механізованим, машинним і спеціальним роботам, в 
залежності від гірничо-геологічних і кліматичних умов, а також техніку безпеки 
при цих роботах.  

Практичне заняття 12. (2 год.). Ручний інструмент для проходження 
гірничих виробок. 

Ознайомлення з ручним інструментом, що використовується під час гірничих 
робіт. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): ознайомитися з конструкцією 
сучасних гірничих машин, які використовуються при проходженні 
геологорозвідувальних виробок і експлуатації родовищ. 

 
Лекція 13. Вибухові роботи при проходженні гірничих виробок – 2 год. 
Розглядаються основні технологічні і вибухові характеристики вибухових 

речовин, їх класифікація. Характеризуються способи підривних зарядів і методи 
підривних робіт, приводяться розрахунок економічної ефективності і параметрів 
буропідривних робіт. Студенти детально опановують техніку безпеки при 
виконанні підривних робіт. 

Практичне заняття 13. (2 год.) Опробування гірничих виробок 
Студенти повинні засвоїти способи відбору проб, методи і стадії обробки проб. 

Навчитися обробляти результати аналізів проб. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): скласти перелік рекомендованих 

вибухових речовин, які використовуються для проходження відкритих і підземних 
гірничих виробок в різних гірничо-геологічних умовах. 

 
Лекція 14. Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок – 2 год. 
Висвітлюються головні характеристики компонентів рудникового повітря. 

Розглядаються основні групи вентиляторів (відцентрові та осьові). Визначаються 
принципи природної і штучної вентиляції і комплекс методів боротьби із 
запиленням повітря у забоях. Приводиться загальна інформація про освітлення 
підземних виробок. 
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Практичне заняття 14. (2 год.). Санітарно-гігієнічне нормування робочої 
зони у гірничих виробках. 

Ознайомлення з інструкціями та санітарно-гігієнічними нормами, які 
регулюють склад та фізичні параметри повітряної суміші і освітлення у гірничих 
виробках. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): скласти і намалювати схему 
штучної і природної вентиляції шахти, штольні, шурфу та інших гірничих виробок. 

 
Лекція 15. Прибирання та транспортування породи – 2 год. 
Розглядається технологія і механізація прибирально-транспортувальних та 

навантажувальних робіт. Приводиться характеристика машин, що здійснюють 
електровозну відкатку, шахтний підйом, скреперне, канатне і конвеєрне 
транспортування. Розглядається техніка безпеки при прибиранні і транспортуванні 
породи. 

Практичне заняття 15. (2 год.). Документація гірничих виробок.  
Студенти повинні оволодіти методикою, змістом і основними формами 

геологічної документації як відкритих так і підземних гірничих виробок. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): описати принцип застосування 

певного виду машин для окремих операцій виробничого циклу прибирання, 
навантаження і транспортування породи. 

 
Лекція 16. Кріплення і водовідлив гірничих виробок – 2 год. 
Студенти повинні ознайомитись з основними положеннями гірничої механіки. 

Мати уявлення про гірський тиск і засвоїти поведінку порід при проходженні 
гірничих виробок, використовуючи теорію пружності і гідростатичного тиску в 
залежності від гірничо-геологічних умов. Розглядаються окремі матеріали і види 
кріплення гірничих виробок. Із-за можливих водоприпливів різних дебітів, 
розглядаються  прохідницький і стаціонарний водовідлив,  методи ліквідації 
водоприпливів. 

Практичне заняття 16. (2 год.). Способи кріплення гірничих виробок. 
Опанувати використання певних методів кріплення в різних гірничо-

геологічних ситуаціях з використанням того чи іншого кріпильного матеріалу. 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): опрацювання інструкцій, які 

регламентують вибір і спосіб кріплення гірничих виробок. 
 
Лекція 17. Розробка родовищ корисних копалин відкритим способом – 2 год. 
Наводиться детальна характеристика видів відкритої розробки родовищ за 

використаним устаткуванням для видобутку корисної копалини і розкриття пустої 
породи. Розглядається детальний опис виїмкових, прибиральних і 
транспортувальних механізмів. Класифікація систем розробки і елементи відкритої 
розробки. 

Практичне заняття 17. (2 год.). Розрахунок вартості і часу проходження 
гірничорозвідувальних виробок 

Студенти повинні навчитися розраховувати вартість, час і кількість робочого 
персоналу при проходженні різних типів гірничорозвідувальних виробок. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): дати техніко-економічну 
характеристику систем відкритої розробки родовищ, включаючи відвальні і 
дренажні роботи. 
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Контрольні питання та завдання  
1. Форми тіл корисних копалин і умови їх залягання. 
2. Фізико-хімічні властивості і класифікація гірських порід. 
3. Гірничорозвідувальні виробки і їх класифікація. 
4. Класифікація гірничих робіт. 
5. Гірничі інструменти і машини. 
6. Основи теорії вибуху і вибухові речовини. 
7. Методи підривних робіт, шпури і буріння шпурів. 
8. Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок. 
9. Прибирання і транспортування породи. 
10. Гірський тиск і кріплення гірничих виробок. 
11. Водоприплив в гірничих виробках і способи його ліквідації. 
12. Технологія проведення гірничорозвідувальних виробок. 
13. Документація гірничих виробок. 
 
 
Рекомендована література: [2-6, 8-10, 12, 14] 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ 
1. Навести графічні варіанти форм тіл корисних копалин і відповідне 

розміщення різних типів гірничорозвідувальних виробок. 
2. Охарактеризувати проведення гірничорозвідувальних виробок в різних 

гірничо-геологічних і ландшафтно-географічних умовах. 
3. Дати основні засади основи організації робіт для проведення 

гірничорозвідувальних виробок. 
 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2 
1. Форми тіл корисних копалин і умови їх залягання. 
2. Фізико-хімічні властивості і класифікація гірських порід. 
3. Гірничорозвідувальні виробки і їх класифікація. 
4. Класифікація гірничих робіт. 
5. Гірничі інструменти і машини. 
6. Способи кріплення підземних гірничих виробок. 
7. Основи теорії вибуху і вибухові речовини. 
8. Дія вибуху у гірському масиві. 
9. Методи підривних робіт, шпури і буріння шпурів. 
10. Промислові вибухові матеріали. 
11. Способи підривання зарядів вибухових речовин. 
12. Класифікація зарядів вибухових речовин. 
13. Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок. 
14. Прибирання і транспортування породи. 
15. Гірський тиск і кріплення гірничих виробок. 
16. Розробка родовищ відкритим способом. 
17. Водоприплив в гірничих виробках і способи його ліквідації. 
18. Технологія проведення гірничорозвідувальних виробок. 
19. Опробування гірничих виробок. 
20. Документація гірничих виробок. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1. Форми тіл корисних копалин та у мови їх залягання. 
2. Промислова характеристика руд. 
3. Фізико-механічна характеристика руд і вміщуючи порід. 
4. Класифікація руд і гірських порід. 
5. Гірничорозвідувальні виробки. 
6. Гірничі роботи, інструменти і машини. 
7. Буріння шпурів. 
8. Вибухові матеріали і їх властивості. 
9. Підривні роботи. 
10. Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок. 
11. Прибирання і транспортування породи. 
12. Види рудникового транспорту. 
13. Шахтний підйом. 
14. Гірський тиск в гірничорозвідувальних виробках. 
15. Матеріали і конструкція кріплення. 
16. Водовідлив. 
17. Проведення гірничорозвідувальних виробок. 
18. Організація робіт при проведенні гірничорозвідувальних виробок. 
19. Розробка родовищ підземним способом. 
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20. Системи розробки підземним способом. 
21. Розробка родовищ відкритим способом. 
22. Основні поняття, елементи і параметри кар’єру. 
23. Кар’єрний транспорт. 
24. Системи відкритої розробки родовищ. 
25. Гідромеханізація відкритих гірничих робіт. 
26. Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин. 
27. Конструкція і класифікація свердловин. 
28. Категорійність порід за буримістю. 
29. Бурові вишки і вантажопідйомні пристосування. 
30. Кріплення стінок свердловин. 
31. Промивання свердловин 
32. Властивості і параметри бурових розчинів. 
33. Ручне ударно-обертальне буріння. 
34. Механічне буріння неглибоких свердловин. 
35. Ударно-механічне буріння. 
36. Колонкове буріння. 
37. Основи роторного буріння. 
38. Буріння забійними двигунами. 
39. Викривлення свердловин і їх причини. 
40. Буріння кущових свердловин. 
41. Надглибоке буріння. 
42. Аварії в свердловинах, причини виникнення і способи ліквідації. 
43. Спеціальні роботи в свердловинах 
44. Проектування бурових робіт. 
45. Забезпечення і техніко-економічні показники бурових робіт. 
46. Організація безпечного ведення геологорозвідувальних робіт. 

 


