
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП.24 
2. Назва. Організація та планування гірничого виробництва. 
3.Тип. Вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: 1 (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2. 
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: Студенти повинні знати: сутність виробничого процесу; структуру 

виробничих систем; основні принципи організації виробничих процесів; основи організації 

виробничого процесу у просторі і часі; характеристику інфраструктури підприємства; форми 

організації виробничого процесу; склад та характеристику підрозділів підприємства за 

стадіями виробничого процесу; основи проектування виробничих систем; зміст та задачі 

планування виробництва, його роль у підвищенні ефективності виробничої системи; 

елементи системи оперативного планування діяльності; методики управління поточним 

функціонуванням виробничої системи; основи складання планів діяльності. Придбання 

студентами теоретичних знань і практичних навичок по забезпеченню організації та 

планування гірничого виробництва 

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:  
Поняття про виробництво. Суть поняття «організація». Закони організації. Виробничі 

системи. Принципи організації виробничих систем. Принципи розвитку виробничих систем. 

Календарний режим роботи гірничого підприємства. Види режимів. Вимоги до раціональних 

режимів роботи у часі. Тривалість робочого тижня, робочого дня. Порядок створення 

підприємства. Промислова і непромислова діяльність підприємства. Статут і статутний фонд 

підприємства. Виробничий процес на гірничому підприємстві. Підготовчий і основний період 

організації на підприємстві. Організаційні типи виробництва. Класифікація планів за 

терміном дії. Класифікація планів за змістом. Техніко-економічні та оперативно-виробничі 

плани та планування. Натуральні та вартісні показники плану. Номенклатура та асортимент 

продукції. Товарна, реалізована, валова, чиста, умовно-чиста та нормативно чиста продукція, 

їх склад та розрахунок. Взаємозв'язок плану виробництва та реалізації продукції з іншими 

розділами плану. Планування потреб у матеріалах та сировині 

13. Рекомендовані навчальні  видання: 
1. Васільков В.Г. Організація виробництва. Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2005.-524с. 

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник .- К.: Атіка,2004. - 480 с. 

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

4. Курс лекцій з дисципліни «Організація і планування виробництва» для студентів 

економічних спеціальностей усіх форм навчання і слухачів системи виробничо-економічного 

навчання кадрів/ Укл.: Рижиков В.С., Панков В.А., Добикіна О.К., Шишкевич О.С. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краматорськ, ДДМА, 2001. - 122 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год. лекцій, 12 год. практичних робіт, 48 год. самостійної роботи.  Разом  - 60 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 8 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: PP24. 

2. Title: Organization and planning of mining production. 

3. Type: selective. 

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

5. Year of study when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 2. 

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 must know: the essence of the production process; structure of 

production systems; basic principles of organization of production processes; the basis of 

organization of the production process in space and time; characteristics of the enterprise 

infrastructure; forms of organization of the production process; the composition and characteristics 

of the enterprise divisions according to the stages of the production process; basics of designing 

production systems; content and tasks of production planning, its role in improving the efficiency of 

the production system; elements of the operational planning system; methods of control of the 

current functioning of the production system; bases of activity plans. Students acquire theoretical 

knowledge and practical skills in providing organization and planning of mining production 

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:  
The concept of production. The essence of the notion of "organization". The laws of the 

organization. Production systems. Principles of organization of production systems. Principles of 

development of production systems. Calendar mode of operation of the mining enterprise. Types of 

modes. Requirements for rational working time regimes. Duration of working week, working day. 

The order of creation of the enterprise. Industrial and non-industrial activities of the enterprise. 

Statute and statutory fund of the enterprise. Production process at a mining enterprise. The 

preparatory and main period of organization at the enterprise. Organizational types of production. 

Classification of plans by the term of action. Classification of content plans. Technical and 

economic and operational-production plans and planning. The natural and cost indicators of the 

plan. Nomenclature and product range. Commodity, realized, gross, net, conventionally pure and 

normatively pure products, their composition and calculation. Interconnection of the plan of 

production and sales with other sections of the plan. Planning needs for materials and raw materials. 

13. Recommended educational editions: 
1. Васільков В.Г. Організація виробництва. Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2005.-524с. 

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник .- К.: Атіка,2004. - 480 с. 

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

4. Курс лекцій з дисципліни «Організація і планування виробництва» для студентів 

економічних спеціальностей усіх форм навчання і слухачів системи виробничо-економічного 

навчання кадрів/ Укл.: Рижиков В.С., Панков В.А., Добикіна О.К., Шишкевич О.С. – 

Краматорськ, ДДМА, 2001. - 122 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                  
lectures – 12 hours, practical works – 12 hours, independent work – 48 hours. Total – 60 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 8 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


