
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  ПП16-ПП24. 

2. Назва. Геотехнології гірництва. 

3. Тип. Обов’язкова . 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/ лекторів, науковий ступінь, посада: Новак А.І., кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних 

копалин. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатний знати 

типові схем та технології спорудження підземних та відкритих гірничих виробок, 

маркшейдерського забезпечення гірничого виробництва, складові технології очисного 

виймання при підземній розробці родовищ корисних копалин, складові технології відкритої 

розробки родовищ корисних копалин, типові технологічні схеми відбивання руди та її 

доставка, загальні відомості про технологію підводної розробки родовищ та видобування 

корисних копалин за допомогою свердловин.  

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота,  практична підготовка, 

контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують навчанню зазначеної дисципліни: 
 «Основи гірничого виробництва», «Технологія та безпека виконання буро-вибухових робіт», 

«Основи охорони праці», «Аерологія гірничих виробок», , «Технологія підземної розробки 

корисних копалин», «Маркшейдерська справа», «Розкриття родовищ» та дисциплін, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

- Дисципліни, що вивчаються  супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Технологія відкритої розробки корисних копалин»,  «Спорудження гірничих виробок», 
12. Зміст курсу: Характеристика дисципліни «Геотехнології гірництва».  Гідро видобування 

корисних копалин, видобування корисних копалин за допомогою свердловин, вилуговування 

корисних копалин, підземна газифікація корисних копалин, підводна розробка родовищ 

корисних копалин, підземна та відкрита розробка родовищ корисних копалин, місце 

маркшейдерської справи в «Геотехнології гірництва», вивчення основних схем та технологій 

відкриття родовищ корисних копалин, вміле застосування різноманітних схем та способів з 

підготовки вугільних пластів, розробка торф’яних родовищ, новітні технології видобування 

нафти та газу. 

13. Рекомендовані навчальні  видання: 
1. Стрельников В.И. Технология очистных работ.- Донецк: ДонГТУ, 2001.- 150 с.. 

2. Маланчук З.Р., Боблях С.Р., Маланчук Є.З. Гідровидобуток корисних копалин. – Рівне: 

НУВГП, 2009. – 280 с. 

3. Маланчук З.Р., Калько А.Д. Технологія і керування гідровидобутком корисних копалин. 

Монографія.- Рівне: НУВГП, 2009. – 480 с. 

4. Маланчук З. Р. Научные основы скважинной гидротехнологии. – Ровно: РГТУ, 2002. -372 

с. 

5. Белозерцев В.М., Новак А.І. Технологія підземного видобутку вугілля: навчальний 

посібник.- К.: ІСДО, 1993.- 160 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
34 год. лекцій, 24 практичних занять, 92 год. самостійної роботи . Разом - 150 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, лекції з використанням 

інформаційних технологій, мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (60 балів):  відвідування занять, модульний контроль, опитування. 

16. Мова викладання. Українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
В.о. зав.  кафедри  розробки родовищ та видобування  
корисних копалин                                                                В.Я. Корнієнко, к.т.н., доцент 
 
Розробник опису дисципліни                                             А.І. Новак, к.т.н. доцент 
 

 

 
                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

1. Code: PP16-PP24. 

2. Title: Geotechnologies of mining. 

3.Type: compulsory. 

4. Higher education level: the Ist (bachelor's degree).  

5. Year of study when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 3. 

7. Number of established ECTS credits: 5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Novak A., Candidate of 

Engineering, associate professor of the mineral mining engineering department.   

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must be able to know: 

−  the typical schemes and technologies for the construction of underground and open mines;                          

−  the mine surveying of mining production;                                                                                                           

−  the components of the wastewater extraction technology while the underground mining of 

minerals;                                                                                                                                                            

−  the components of the open development technology of mineral deposits;                                                      

−  typical technological schemes of splitting ore and its delivery;                                                                  

−  the general information on the technology of underwater mining and extraction of minerals by 

means of the wells.  

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Fundamentals of mining production", "Technology and safety of drilling and blasting operations", 

"Fundamentals of occupational safety", "Aerology of mining workings", "Technology of 

underground mining development", "Mine surveying", "Deposits stripping" and disciplines which 

directly form the competence of a specialist in the field of training. 

− Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
"Technology of open development of minerals", "Construction of mines". 

12. Course contents: Characteristic of the discipline "Geotechnologies of mining". Hydraulic 

mining of minerals. Extraction of minerals by means of wells.  Leaching of minerals. Underground 

gasification of minerals. Underwater mining of minerals.  Underground and open mining of 

minerals. Geological surveying in geotechnologies of mining. Study of basic schemes and 

technologies relative to discovery of mineral deposits. Skillful application of various schemes and 

methods for the preparation of coal seams. Development of peat deposits. The latest technologies of 

oil and gas extraction. 

13. Recommended educational editions: 
1. Стрельников В.И. Технология очистных работ.- Донецк: ДонГТУ, 2001.- 150 с.. 

2. Маланчук З.Р., Боблях С.Р., Маланчук Є.З. Гідровидобуток корисних копалин. – Рівне: 

НУВГП, 2009. – 280 с. 

3. Маланчук З.Р., Калько А.Д. Технологія і керування гідровидобутком корисних копалин. 

Монографія.- Рівне: НУВГП, 2009. – 480 с. 

4. Маланчук З. Р. Научные основы скважинной гидротехнологии. – Ровно: РГТУ, 2002. -372 

с. 

5. Белозерцев В.М., Новак А.І. Технологія підземного видобутку вугілля: навчальний 

посібник.- К.: ІСДО, 1993.- 160 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                
lectures – 34 hours,  practical classes – 24 hours, independent work – 92 hours. Total – 150 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, using information technologies 

and multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): written exam at the end of the 3th semesters. 

Current control (60 points): attending classes, modular control, questioning.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acting head of the mineral mining engineering department,	  

Candidate of Engineering, associate professor                                      V. Korniyenko 

 

Implementator of the discipline description, 

Candidate of Engineering, associate professor                                       A. Novak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


