
 



  

 

 

 

 



Мета дисципліни – ознайомити студентів із технічними засобами і методичними 

прийомами виконання пошукових і розвідувальних робіт, способами і технічними 

засобами прокладання гірничих виробок і бурінням геологорозвідувальних свердловин, 

основами розрахунку параметрів гірничопрохідницьких робіт. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу «Загальна геологія» 

2. Знання теоретичних основ форми і умови залягання гірських порід. 

Або: 

1. Знати:  

Форми тіл корисних копалин; фізико-механічні і гірничотехнічні характеристики 

гірських порід; види і призначення гірничих виробок; загальні особливості прокладання 

гірничорозвідувальних виробок; технологічні процеси, що здійснюються під час 

гірничих робіт; інструменти і машини для прокладання гірничих виробок; основні 

способи і методи буріння геологорозвідувальних свердловин; головні технологічні 

операції буріння свердловин. 

2. Вміти:  
класифікувати гірські породи за фізико-механічними властивостями; підбирати технічні 

засоби розвідки родовищ корисних копалин залежно від морфології, розмірів і 

гірничотехнічних параметрів об’єктів дослідження; підбрити оптимальні параметри 

гірничопрохідницьких операцій та буріння свердловин; проводити документацію 

гірничих виробок та свердловин; розраховувати об’єм робіт, матеріалів та тривалість 

проходки геологорозвідувальних виробок, розраховувати необхідні параметри буріння 

свердловин.  

3. Володіти елементарними навичками  

вибору необхідних механічних і технічних засобів для проходки гірничих виробок і 

буріння свердловин різного призначення; визначення елементів залягання тіл корисних 

копалин у гірничих виробках та за даними буріння; ведення первинної геологічної 

документації гірничих виробок і свердловин; розрахунку обсягів робіт, необхідних 

матеріалів і часу для проходки розвідувальних гірничих виробок.  

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Охоплено широке коло питань, пов’язаних із методологією проведення 

геологорозвідувальних робіт, класифікацією і використанням гірничих виробок, бурінням 

свердловин з метою пошуків, розвідки і експлуатації родовищ корисних копалин. Значна 

увага приділена методам і технічним засобам геологорозвідувальних робіт, технічним 

аспектам проходки наземних і підземних гірничих виробок у різних за механічними 

властивостями гірських породах і за допомогою різних засобів механізації. Детально 

розглянуто головні технологічні процеси проведення гірничих виробок і буріння свердловин 

та основних прийомів, видів і способів геологічної документації розвідувальних виробок і 

свердловин.  

 

Завдання (навчальні цілі) - ознайомити студентів із основними фізико-механічними і 

гірничотехнічними характеристиками гірських порід, які пливають на вибір технічних 

засобів і способи проходки гірничих виробок, буріння свердловин і підрахунок запасів 

корисних копалин; класифікацією і призначенням гірничих виробок і свердловин; основами 

класифікації родовищ корисних копалин за складністю геологічної будови, класифікації і 

підрахунку запасів корисних копалин за даними геологорозвідувальних робіт. 

 

 

 



Результати навчання:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Основні види та призначення гірничих 

виробок  

самостійне навчання, 

практичне заняття 

Письмова 

робота 
до 10 % 

1.2 Фізико-механічні та гірничотехнічні 

характеристики гірських порід і їх 

класифікації 

самостійне навчання 
Письмова 

робота 
до 10 % 

1.3 Основи ведення первинної геологічної 

документації гірничих виробок і 

свердловин 

лекція, самостійне 

навчання практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 5 % 

1.4 Технічні засоби геологорозвідувальних 

робіт 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 5 % 

1.5 Способи проходки гірничих виробок лекція, практичне 

заняття, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 5 % 

1.6 Основні технологічні операції 

проходки гірничих виробок та 

параметри які на них впливають 

лекція, самостійне 

навчання  

Письмова 

робота 
до 10 % 

1.7 Групування родовищ корисних копалин 

за факторам, що визначають методи 

їх розвідки 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 5 % 

1.8 Класифікацію запасів твердих 

корисних копалин за ступенем 

геологічного вивчення  

лекція, практичне 

заняття, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10 % 

1.9 Кондиції для підрахунку запасів 

корисних копалин 

лекція, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10 % 

2.1 Вибирати оптимальну систему 

пошуків і розвідки родовищ корисних 

копалин за геологічними даними  

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10 % 

2.2 Проводити первинну геологічну 

документацію гірничих виробок і 

свердловин 

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10 % 

2.3 Розраховувати параметри проходки 

простих розвідувальних гірничих 

виробок  

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10 % 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 

Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та 

лабораторні геологічні методи для аналізу природних 

та антропогенних систем і об’єктів 
+ + + + + + + + + + + + 

Вміти проводити польові та лабораторні 

геологічні дослідження 
+ + + +  + + + + + + + 

Аналізувати склад і внутрішню будову Землі та її  

надр на різних просторово-часових масштабах 
      +   +   

Структура курсу: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота студентів. 
 



Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за темами № 1-5 – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Контрольна робота за темами № 6-13 – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 балів. Під час іспиту студент надає відомості про основні види 
геологорозвідувальних виробок, їх призначення, способи прокладання. Підсумкове 
оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру 
та балів отриманих на іспиті. 
 
 

 Контрольні/Частина 1  Практичні/Частина 2  Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше 20 балів.  

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: виконання 6 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 

якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 

викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового іспиту. 

Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ Назва теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття  

самостійна 
робота  

1 

 

Тема 1. Методологічні основи проведення 

геологорозвідувальних робіт  
2 - 4 

2 

Тема 2. Технічні засоби геологорозвідувальних робіт 

Первинна геологічна документація гірничих виробок і 

свердловин 

2 - 4 

3 Тема 3. Способи проходки гірничих виробок 2 2 4 

4 
Тема 4. Класифікація вибухових речовин та способи їх 

підривання 
4 2 5 

5 Контрольна робота 1 - - - 

6 Тема 5. Прибирання та транспортування породи 2 - 3 

7 Тема 6. Вентиляція гірничих виробок 2 2 4 

8 Тема 7. Кріплення гірничих виробок 2 2 3 

9 
Тема 8. Групування родовищ корисних копалин за 

факторам, що визначають методи їх розвідки 
2 2 4 

10 Тема 9. Класифікація запасів твердих корисних копалин 2 - 5 

11 
Тема 10. Кондиції для підрахунку запасів корисних 

копалин 
4 2 5 

12 
Тема 11. Загальні відомості та способи буріння 

геологорозвідувальних свердловин 
4 2 4 

13 Контрольна робота 2 - - - 

 Всього 28 14 45 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття – 14 год. 

Консультації – 3 год 

Самостійна робота – 45 год. 

 

Теми для самостійного навчання (додаток): 

1. Методологічні основи проведення геологорозвідувальних робіт. Класифікація 

гірничорозвідувальних виробок і їх призначення (2 год.) 

2. Фізико-механічні властивості і класифікації гірських порід (2 год.) 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 

 

1. Агошков М.К., Борисов С.Е., Боярский В.А. Разработка рудных и нерудных 

месторождений. М.: Недра, 1970. 

2. Андреев В.В. Геологическая документация: Учеб, пособие. Иркутск: Иркут, ун-т., 

2000. 126 с. 

3. Ларин К.Л., Виноградов Г.Ф., Шабатин В.С., та інші. Геологорозвідувальна справа.  

К.: Либідь, 1996. 

4. Багдасаров Ш.Б., Вечерба А.О., Пальмов И.И. Справочник горного інженера 

геологоразведочной партии. М.: Недра, 1986. 

5. Беленьков А.Ф. Геолого-разведочные работы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

6. Володин Ю.И. Разведочное бурение. – М, Недра, 1972. 

7. Волков В.Н. Геологическая документация и опробование поисково-разведочных 

выработок. – С.-Петербург, 2007. 

8. Грабчак А.Г., Малышев Ю.Н., Комащенко В.И., Федунець Б.И. Проведение горно-

разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых. – 

М.: Из-во Академии горных наук. – 1997. 

9. Ершов В.В. Основы горнопромышленной геологию. Москва: Недра, 1988. 363 с. 

10. Иванов К.И., Латышев В.А., Андреев В.Д. Техника бурения при разработке 

месторождений полезных ископаемых. –М.: Недра, 1987. 

11. Калиниченко  О.И.  Проведение  горно-разведочных  выработок: Учебное пособие. – 

Донецк: ДонНТУ, 2004. 161 с. 

12. Куличихи Н.Н., Воздвиженский Б.И. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1973. 

13. Ловля С.А., Каплан Б.Л., Майоров В.В. и др. Взрывное дело. – М.Недра, 1976. 

14. Максимов А.А. Милосердина Г.Г., Еремин И.И. Краткий курс геологоразведочного 

дела. – М.: Изд-во Московского у-та, 1980. 

15. Милосердина Г.Г. Задачник по геологоразведочному делу. – М.: Недра, 1968. 

16. Милосердина Г.Г., А.П. Прокофьев. Сборник типовых задач по геологоразведочному 

делу. – М.: Недра, 1976. 

17. Нескоромных, В. В. Разрушение горных пород при проведении геологоразведочных 

работ : учеб. пособие. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015. – 396 с. 

18. Шевелев В.В. Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений твердых 

полезных ископаемых. Учебное пособие / Под ред. проф. В.А.Филонюка- Иркутск: 

Изд-во, ИрГТУ. 2004. 367 с. 

19. Geological field techniques / edited by Angela L. Coe. Blackwell Publishing Ltd. 2010. p. 

337. 

20. Revuelta M.B. Mineral Resources From Exploration to Sustainability Assessment. Springer. 

2018. 663 p. DOI 10.1007/978-3-319-58760-8  

 

 



Додаток 

до робочої програми навчальної дисципліни 

Геологорозвідувальна справа 

 

 

 

 

галузь знань   10 - Природничі науки 
спеціальність   103 – Науки про Землю 
освітній рівень  Бакалавр 
освітня програма  Геологія 
спеціалізація   - 
вид дисципліни   Обов’язкова   

 

Форма навчання  денна 

Навчальний рік 2019/2020 

Семестр 4 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Форми тіл корисних копалин та у мови їх залягання 

2. Методологічні основи проведення ГРР 

3. Геологічне картування (види, методи проведення, задачі) 

4. Геофізичні дослідження, їх роль і головні вирішувані завдання. 

5. Геохімічні дослідження (основні принципи геохімічних досліджень та головні 

задачі які вони вирішують) 

6. Гірничорозвідувальні виробки (різновиди, загальне призначення). 

7. Відкриті ГРР виробки і яку роль вини виконують. 

8. Підземні горизонтальні гірничі виробки і задачі які вони вирішують 

9. Підземні вертикальні гірничі виробки та їх призначення. 

10. Підземні похилі гірничі виробки та їх призначення. 

11. Геологічна документація відслонень 

12. Геологічна документація підземних гірничих виробок 

13. Геологічна документація керну свердловин 

14. Фізико-механічна характеристика гірських порід 

15. Класифікації гірських порід 

16. Буріння шпурів (задачі, різновиди, технічні засоби) 

17. Вибухові речовини і їх характеристики 

18. Основні складові вибухових речовин  

19. Класифікація промислових вибухових речовин 

20. Способи підривання вибухових речовин 

21. Вентиляція і освітлення підземних гірничих виробок 

22. Прибирання і транспортування породи 

23. Види рудникового транспорту. 

24. Гірський тиск в гірничорозвідувальних виробках. 

25. Матеріали і конструкція кріплення 

26. Кріплення горизонтальних гірничих виробок 

27. Кріплення вертикальних гірничих виробок 

28. Водовідлив. 

29. Проведення горизонтальних і похилих гірничорозвідувальних виробок 

30. Проведення вертикальних гірничорозвідувальних виробок 



31. Організація робіт при проведенні гірничорозвідувальних виробок. 

32. Кондиції для підрахунку запасів корисних копалин 

33. Класифікація запасів корисних копалин 

34. Загальні відомості про буріння розвідувальних свердловин. 

35. Конструкція і класифікація свердловин. 

36. Категорійність порід за буримістю. 

37. Бурові вишки і вантажопідйомні пристосування. 

38. Кріплення стінок свердловин. 

39. Промивання свердловин 

40. Властивості і параметри бурових розчинів. 

41. Ручне ударно-обертальне буріння. 

42. Механічне буріння неглибоких свердловин. 

43. Ударно-механічне буріння. 

44. Колонкове буріння. 

45. Основи роторного буріння. 

46. Буріння забійними двигунами. 

47. Викривлення свердловин і їх причини. 

48. Буріння кущових свердловин. 

49. Надглибоке буріння. 

50. Аварії в свердловинах, причини виникнення і способи ліквідації. 

51. Спеціальні роботи в свердловинах 

52. Проектування бурових робіт. 

53. Забезпечення і техніко-економічні показники бурових робіт. 

54. Організація безпечного ведення геологорозвідувальних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 


