
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП.09 
2. Назва. Аерологія гірничих виробок. 
3.Тип. Вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: 1(бакалаврський зі скороченим терміном навчання) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/ лекторів, науковий ступінь, посада: Новак А. І. кандидат 

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

9. Результати навчання: Надбання студентами теоретичних знань і практичних навичок по 

забезпеченню різноманітних гірничих робіт достатньою кількістю свіжого повітря. Студенти 

повинні знати: склад шахтного повітря та методи його якісного забезпечення; сучасні 

способи вентиляції підземних та відкритих гірничих виробок; методи розрахунків та вибору 

різноманітного сучасного вентиляційного обладнання; вміти проводити розрахунки 

необхідної кількості повітря для виконання гірничих робіт, вибирати вентиляційне 

обладнання стосовно видам шахтних робіт. 

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

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують навчанню зазначеної дисципліни: 
 «Основи гірничого виробництва», «Руйнування гірничих порід», «Технологія та безпека 

виконання буро-вибухових робіт», «Спорудження гірничих виробок», «Технологія підземних 

гірничих робіт», «Охорона праці» та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції 

фахівця відповідного напряму підготовки.  

- Дисципліни, що вивчаються  супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності):_________________________________________________________________ 
12. Зміст курсу:  
Шахтна вентиляція. Склад атмосферного та шахтного повітря. Обмін повітря в шахтах під 

впливом природних факторів. Штучна вентиляція, або штучне провітрювання. 

Характеристика газів, які складають шахтне повітря. Управління газовиділенням у гірничі 

виробки. Способи боротьби зі шкідливими проявами метану. Порядок встановлення 

метанообільності шахти. Дегазація вугільних пластів та вміщуючих порід. Класифікація шахт 

по газу метану. Абсолютна та відносна газообільність шахти. Шахтна вентиляційна мережа. 

Вентиляційні споруди та пристрої. Вентиляційний план шахти та його склад. Послідовна, 

паралельна і комбінована схеми провітрювання та розрахунок їх головних параметрів. 

Розрахунок вибору типу вентилятора місцевого провітрювання та його потужності. 

Розрахунок кількості необхідного свіжого повітря. Штучна та природна вентиляція кар’єру. 

Способи штучної вентиляції кар’єрів. Місцева та загально обмінна вентиляція. 

Термодинаміка атмосфери кар’єрів. Провітрювання кар’єрів за допомогою енергії термічних 

сил. 

13. Рекомендовані навчальні  видання: 
1. Порцевский А. К. Вентиляция шахт. Аэрология карьеров (Аэрология горных предприятий): 

Учебное пособие – Москва: МГОУ, 2004. – 71 с. 

2. Рудничная вентиляция. Справочник под редакцией К. З. Ушакова.- М.: Недра, 1988, - 440 с. 

3. Правила безпеки у вугільних і сланцевих шахтах. – М.: Надра, 1986, - 399 с. 

4. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. / К.: 1994, - 312 с. 

5. Ушаков К. З., Михайлов В. А. Аэрология карьеров. – М.: Недра, 1985, - 39 с. 

6. Ушаков К. З., Бурчаков А. С., Пучков Л. А., Медведев И. И. Аэрология горных 

предприятий. – М.: Недра, 1987, - 421 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи.  Разом  - 90 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 1 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, д.т.н., професор 
 
Розробник опису дисципліни                                             А.І. Новак, к.т.н., доцент 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

1. Code: PP09. 

2. Title: Aerology of mining workings. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the Ist (bachelor's degree with shorter term of study).  

5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

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

of Engineering, associate professor of the mineral mining engineering department.                 

9. Results of studies: Students acquire theoretical knowledge and practical skills to provide a 

variety of mining work with sufficient fresh air. Students should know: the composition of mine air 

and methods of its quality assurance; modern methods of ventilation of underground and open 

mines; methods of calculation and selection of various modern ventilation equipment; be able to 

make calculations of the required amount of air for mining operations, to choose the ventilation 

equipment in relation to the types of mine work. 

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

practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Bases of mining production", "Destruction of rocks", "Technology and safety of drilling and 

blasting operations", "Construction of mining works", "Technology of underground mining", "Labor 

protection" and disciplines that directly form the competence of a specialist of the relevant field 

training. 

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

12. Course contents:  
Mine ventilation. Composition of atmospheric and mine air. Air exchange in mines under the 

influence of natural factors. Artificial ventilation, or artificial ventilation. Characteristics of gases 

that form mine air. Management of gas extraction in mining. Ways to fight malicious manifestations 

of methane. The procedure for establishing the methane of the mine. Degasification of coal seams 

and captive rocks. Classification of mines by methane gas. Absolute and relative gas abundance of 

the mine. Mine ventilation network. Ventilation constructions and devices. The ventilation plan of 

the mine and its composition. Sequential, parallel and combined airing schemes and calculation of 

their main parameters. Calculation of the type of fan of local ventilation and its power. Calculation 

of the amount of fresh air required. Artificial and natural ventilation quarry. Methods of artificial 

ventilation of quarries. Local and general exchange ventilation. Thermodynamics of the atmosphere 

of the quarries. Ventilation of quarries with the help of energy of thermal forces. 

13. Recommended educational editions: 
1. Порцевский А. К. Вентиляция шахт. Аэрология карьеров (Аэрология горных предприятий): 

Учебное пособие – Москва: МГОУ, 2004. – 71 с. 

2. Рудничная вентиляция. Справочник под редакцией К. З. Ушакова.- М.: Недра, 1988, - 440 с. 

3. Правила безпеки у вугільних і сланцевих шахтах. – М.: Надра, 1986, - 399 с. 

4. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. / К.: 1994, - 312 с. 

5. Ушаков К. З., Михайлов В. А. Аэрология карьеров. – М.: Недра, 1985, - 39 с. 

6. Ушаков К. З., Бурчаков А. С., Пучков Л. А., Медведев И. И. Аэрология горных 

предприятий. – М.: Недра, 1987, - 421 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                  
lectures – 16 hours, practical works – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, using information technologies 

and multimedia presentations. 

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

Final control: completion at the end of 1 semester. 

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

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Acting head of the mineral mining engineering department,	  

Doctor of Engineering, professor      V. Korniyenko 

Implementator of the discipline description, 

Candidate of Engineering, Associate professor    A. Novak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


