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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ВИКОНАННЯМ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ РОБІТ НА ПОВЕРХНІ ТА ПРИ 

СПОРУДЖЕННІ ШАХТНИХ І ТУНЕЛЬНИХ КАПІТАЛЬНИХ ПІДЗЕМНИХ 

ВИРОБОК. 

Наприклад: Виконувати маркшейдерські робіти при будівництві підземних 

транспортних тунелів із дотриманням техніки безпеки 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: 

- Планування та організація топографо-геодезичного виробництва; 

- Інженерна геодезія; 

- Високоточні інженерно - геодезичні вимірювання; 

- Проектування і побудова опорних геодезичних мереж. 
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Диференційовані результати навчання:  

знати: 

– організацію маркшейдерських робіт на поверхні і підземному гірничому 

масиві; 

– маркшейдерські знімання при орієнтуванні і координуванні підземних 

виробок шахт і тунелів відносно поверхні через горизонтальну виробку, через  

нахильний   або вертикальний шахтні стволи; 

– маркшейдерські роботи при спорудженні  шахтного ствола  і  підйому; при 

проведенні коло ствольних підземних виробок; 

– попередній розрахунок точності маркшейдерських вимірювань при 

забезпеченні «збійки» зустрічних підземних виробок  в плані і по висоті із 

заданою точністю; 

– маркшейдерські спостереження за деформаціями та зміщеннями підземних 

споруд та земної поверхні під впливом підземних гірничих робіт; 

– техніку безпеки при виконанні маркшейдерських робіт на  поверхні та в 

підземних гірничих виробках, особливо у районі  небезпечних для життя 

робочих і механізмів зон гірничого масиву (вибухів газу, пилі, гірничих 

ударів, проривів підземних вод тощо). 

володіти: 

- сучасними маркшейдерськими приладами, а також методами  і технологіями 

виконання маркшейдерських  робіт із заданою точністю і надійністю, 

особливо у районі небезпечних зон та при відповідальних збійках  зустрічних 

забоїв. 

вміти 

– виконувати маркшейдерські роботи при спорудженні вертикального шахтного 

ствола та шахтного підйому, в коло ствольних підземних виробках, при 

забезпеченні смикання зустрічних підземних виробок; 

– виконувати  маркшейдерські спостереження за деформаціями та зміщеннями 

підземних споруд і земної поверхні під впливом гірничих підземних робіт, 

техніку безпеки на поверхні та під землею у районі  небезпечних зон 

гірничого масиву. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№п

/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні 
самостій-

на 

ЧАСТИНА І 

1.1  Організація маркшейдерських робіт на поверхні 

при спорудженні  шахтного ствола або тунелю.  2 2 

 

- 

 

10 

1.2  Орієнтування і координування підземних гірничих 

виробок з поверхні геометричними і гіроскопічним 

методами. 
2 2 

 

- 

 
 

10 



1.3  Маркшейдерські роботи  при спорудженні устя 

ствола шахти (порталу тунелю) та шахтного 

підйому. Гіроскопічний метод передачі 

дирекційного кута в шахту 

4 4 
 

- 
10 

1.4 Маркшейдерські роботи при проходці, кріпленні та 

армуванні шахтного ствола (порталу тунелю).   
4 4 

- 10 

1.5  Маркшейдерські роботи при проведенні 

капітальних коло ствольних виробок.  
4 4 

- 10 

1.6  Попередній розрахунок точності і методики 

маркшейдерських вимірювань при забезпеченні 

збійки зустрічних підземних капітальних виробок в 

плані і по висоті.  

4 4 - 
10 

1.7  Маркшейдерські спостереження за деформаціями і 

зміщеннями підземних споруд та земної поверхні 

під впливом підземних робіт.  

2 2 - 
8 

1.8 Техніка безпеки при маркшейдерських роботах на 

поверхні, в підземних виробках, а також в районі 

небезпечних зон гірничого масиву.  

2 2 - 
4 

 Разом 24 24  72 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 
Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною дисципліною 

«Основи маркшейдерської справи» складає 60 балів та 100 балів відповідно і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

 Розрахунково-графічна робота  1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 

40 60 
- Підсумковий (семестровий) контроль знань – 

залік. 
1 

Разом  60 100 
 

Розрахунково-графічну роботу передбачено на тему «Камеральна обробка 

результатів орієнтування в шахті підземної гірничої виробки через один 

вертикальний шахтний ствол». Робота складається з двох частин: розрахункової і 

графічної і виконується у вигляді пояснювальної записки, що включає графічну 

частину (формат А-4) [3]. 
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести  

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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