
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК 9 

2. Назва. Спеціальні технології видобутку корисних копалин 

3. Тип. Обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: II (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9, 10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 9. 
8. Прізвище, ініціали лектора/ лекторів, науковий ступінь, посада: Маланчук З.Р., доктор 

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

копалин. 

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

формувати системи знань із теорії та практики видобутку корисних копалин 

геотехнологічними методами, принципів гідравлічного розмиву, ознайомлення зі способами 

буріння та буровим обладнанням, процесом кріплення свердловин, принципів 

транспортування та підйому корисної копалини. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекційні та практичні), самостійна робота,  

практична підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують навчанню зазначеної дисципліни: дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця 1(бакалаврського) рівня вищої освіти за  

спеціальністю 184 «Гірництво» .  
- Дисципліни, що вивчаються  супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Спеціальні технології видобутку корисних копалин», «Проектування, будівництво та 

реконструкція шахт та кар’єрів», «Методологія  інноваційної діяльності в гірництві».  
12. Зміст курсу: 1. Досвід застосування геотехнологічних методів видобутку корисних 

копалин. 2. Застосування методу свердловинного гідровидобутку для видобутку зернистих 

фосфоритів. 

3. Видобуток важких металів із техногенних розсипів. 4. Застосування методу 

свердловинного гідровидобутку для видобутку туфу. 5. Підземне розчинення солей. 6. 

Підземне вилуговування корисних копалин. 7. Підземна виплавка сірки. 8. Підземна 

газифікація вугілля. 9. Загальні відомості про технологію підводної розробки родовищ. 10. 

Складові технології розробки родовищ нафти і газу. 11. Способи експлуатації нафтогазових 

свердловин.12. Основи підготовки нафти до переробки. 13. Основні положення з технології 

транспорту, зберігання та розподілу нафти і газу. 14. Технологія зберігання та розподілу 

нафтопродуктів.15. Основні технології підземного зберігання природного газу. 

 13. Рекомендовані навчальні  видання: 
1. Маланчук З.Р., Маланчук Є.З., Корнієнко В.Я. Спеціальні технології видобутку корисних 

копалин. Навчальний посібник. Рівне, НУВГП, 2016. – 256 с. 

2. Маланчук З.Р., Боблях С.Р. Геотехнології гірництва. Навчальний посібник. Рівне, НУВГП, 

2013. – 200 с. 

3. Маланчук З.Р., Боблях С.Р., Маланчук Є.З. Гідровидобуток корисних копалин. Навчальний 

посібник. Рівне, НУВГП, 2009. – 280 с. 

4. Маланчук З.Р., Калько А.Д., Маланчук Є.З., Жомирук Р.В., Стець С.Є., Боблях С.Р. 

Технологія і керуваня гідровидобутком корисних копалин. Монографія. Рівне, НУВГП, 2009. 

– 480 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
44год. лекцій, 46 год. практичних робіт, 180 год. самостійної роботи.  Разом -  270 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:  залік в кінці 9 семестру. 

Поточний контроль (100 балів):  відвідування занять, модульний контроль, опитування. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 10 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                                           З.Р. Маланчук , д.т.н. , професор 
 
 
 
                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

1. Code: OK 9 

2. Title: Special technologies of minerals mining. 

3.Type: compulsory. 

4. Higher education level: the 2nd (master's degree). 

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

6. Semester when the discipline is studied:  9, 10. 

7. Number of established ECTS credits: 9. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Malanchuk Z., Doctor 

of Engineering, professor of the mineral mining engineering deparment. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:  

−  be able to form a system of knowledge on the theory and practice of extraction of minerals        

using geotechnical methods; 

−  be aware of hydraulic blurring principles, boring methods and drilling equipment, the process of 

lining wells, principles of transportation and raising of minerals. 

10. Forms of organizing classes: training classes (practical ones and lectures), independent work, 

practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that directly form 

competences of a specialist of the 1st (bachelor's degree) higher education level by the specialty 184 

"Mining". 

− Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Special 

technologies of minerals mining", "Design, construction and reconstruction of mines and quarries", 

"Methodology of innovation activities in mining". 

12. Course contents: 1. Experience of applying geotechnical methods of minerals mining.                     

2. Applying the borehole hydraulic mining method for the extraction of granular phosphorites. 

3. Extraction of heavy metals from man-made placers. 4. Applying  the borehole hydraulic mining 

method for the production of tuff. 5. Underground salts dissolution. 6. Underground leaching of 

minerals. 7. Underground smelting of sulphur. 8. Underground gasification of coal. 9. General 

information on the technology of underwater mining of deposits. 10. Components of the technology 

for exploitation of oil and gas fields. 11. Methods of exploitation of oil and gas wells.12. Essentials 

of oil preparation before processing. 13. Basic regulations on the technology of transport, storage 

and distribution of oil and gas. 14. Technology of storage and distribution of petroleum products.15. 

Basic technologies of underground storage of natural gas. 

 13. Recommended educational editions: 
1. Маланчук З.Р., Маланчук Є.З., Корнієнко В.Я. Спеціальні технології видобутку корисних 

копалин. Навчальний посібник. Рівне, НУВГП, 2016. – 256 с. 

2. Маланчук З.Р., Боблях С.Р. Геотехнології гірництва. Навчальний посібник. Рівне, НУВГП, 

2013. – 200 с. 

3. Маланчук З.Р., Боблях С.Р., Маланчук Є.З. Гідровидобуток корисних копалин. Навчальний 

посібник. Рівне, НУВГП, 2009. – 280 с. 

4. Маланчук З.Р., Калько А.Д., Маланчук Є.З., Жомирук Р.В., Стець С.Є., Боблях С.Р. 

Технологія і керуваня гідровидобутком корисних копалин. Монографія. Рівне, НУВГП, 2009. 

– 480 с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                             
lectures – 44 hours, practical work – 46 hours, independent work – 180 hours. Total  – 270                        

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: test at the end of the 9th semester. 

Current control (100 points): attending classes, modular control, questioning. 

Final control (40 points): written exam at the end of the 10th semester. 

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, 

Doctor of Engineering, professor                                                           Z. Malanchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


