
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП.13. 
2. Назва. Спорудження та вентиляція гірничих виробок. 
3.Тип. Вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський) 

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

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 4. 
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 до 

роботи з  видобування корисних копалин, як підземним так і відкритим способами та 

здобуття теоретичних та практичних навичок з спорудження підземних та відкритих 

гірничих виробок. 

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

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують навчанню зазначеної дисципліни: 
 «Основи гірничого виробництва», «Розкриття родовищ», «Технологія відкритої розробки 

корисних копалин», «Технологія підземної розробки корисних копалин», «Технологія та 

безпека виконання буро-вибухових робіт», «Маркшейдерська справа», «Аерологія гірничих 

виробок», «Геотехнології гірництва» та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції 

фахівця відповідного напряму підготовки.  

- Дисципліни, що вивчаються  супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності):_________________________________________________________________ 
12. Зміст курсу: Основні елементи залягання вугільного пласту. Визначення підземних 

гірничих виробок. Форми і розміри поперечного перерізу гірничих виробок. Матеріали 

кріплення. Способи проведення підземних гірничих виробок. Механізація робіт. 

Прохідницький цикл. Маркшейдерське розбиття місць зарубки гірничих виробок та її вісь. 

Підведення електроенергії і ліній зв’язку. Підведення води для зрошення та пожежогасіння. 

Облаштування роз’їздів локомотивного транспорту. Встановлення вентилятора місцевого 

провітрювання. Проект, або паспорт проведення гірничої виробки. Схема розміщення 

прохідницького обладнання. Паспорт буро-вибухових робіт. Паспорт кріплення виробки. 

Схеми вентиляції та електропостачання.  

13. Рекомендовані навчальні  видання: 
1. Правила безпеки у вугільних та сланцевих шахтах. – М.: Надра, 1986. - 399 с. 

2. Уніфіковані типові перетини гірничих виробок: У. 3 т.- Київ: Будівельник, 1972. – т. 1-3. 

3. Типові перетини гірничих виробок, закріплених бетоном і штучним каменем: УЗ т. – М.: 

Надра, 1971. – т. 1-3. 

4. Единые правила безопасности при взрывных работах. – М.: Госгортехнадзор, 2001, - 41 с. 

5. Справочник инженера-шахтостроителя. 2 т. /Под общей редакцией В.В.Белого. – М.: 

Недра, 1983. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 практичних занять, 80 год. самостійної роботи . Разом - 120 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 5 семестру. 

Поточний контроль (100 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: PP 13. 

2. Title: Construction and ventilation of mining workings. 

3. Type: selective. 

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

5. Year of study when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 5. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific 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 work in the 

field of mining mineral resources, applying both underground and opencast methods, and acquire 

theoretical and practical skills in the construction of underground and opencast mining workings. 

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", "Deposits stripping", "Technology of the opencast mining 

of minerals", "Technology of the underground mining of minerals", "Technology and safety of 

drilling and blasting operations", "Mine surveying", "Aerology of mining workings",     

"Geotechnologies of mining "and disciplines that directly form the competence of a specialist in the 

corresponding field of training. 

− Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
_________________________________________________________________ . 

12. Contents of the course: The main elements of the coal seam occurrence. Fixing the 

underground mining workings. Cross-section forms and sizes of mining workings. Supporting 

materials. Methods of underground mining. Mechanization of mining operations. Trench cycle. 

Surveyor lay-out of the sites for making cuts of mining workings and its axis. Supply of electric 

energy and communication lines. Water supply for sprinkling and fire-fighting. Construction of 

locomotive transport partings. Installing local airing fans. Project or chart for conducting mining 

operations. Scheme of the tunnelling equipment placement. Chart of drilling and blasting 

operations. Chart of mining workings support. Ventilation and power supply schemes. 

13. Recommended educational editions: 
1. Правила безпеки у вугільних та сланцевих шахтах. – М.: Надра, 1986. - 399 с. 

2. Уніфіковані типові перетини гірничих виробок: У. 3 т.- Київ: Будівельник, 1972. – т. 1-3. 

3. Типові перетини гірничих виробок, закріплених бетоном і штучним каменем: УЗ т. – М.: 

Надра, 1971. – т. 1-3. 

4. Единые правила безопасности при взрывных работах. – М.: Госгортехнадзор, 2001, - 41 с. 

5. Справочник инженера-шахтостроителя. 2 т. /Под общей редакцией В.В.Белого. – М.: 

Недра, 1983. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                 
lectures – 20 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 80 hours. Total – 120 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 5th semester. 

Current control (100 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


