
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП.11 
2. Назва. Розкриття родовищ. 
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: 4. 
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: Формування у студентів знань і умінь, необхідних для інженерних 

рішень з вибору схеми розкриття шахтного, або кар’єрного полів з урахуванням  гірничо-

геологічних умов  залягання пластів корисної копалини та їх розмірів. Правильно обирати 

схему розкриття шахтного або кар’єрного поля з урахуванням максимальної економії витрат 

та оптимальних умов доставки  гірської  породи  та  раціонального  розвитку  робіт  в 

шахтному або кар’єрному полі. Студенти повинні знати: елементи залягання родовищ 

корисних копалин,  основні розкриваючи підземні та відкриті гірничі виробки,  їх параметри 

та показники, елементи бортів кар’єру, класифікацію способів розкриття шахтних полів; 

інтенсивність відпрацювання родовища; якість корисної копалини, вилученої із кар’єра, 

параметри буро вибухових робіт, умови роботи екскаваторів, умови доставки гірської 

породи. 

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», 

«Спорудження гірничих виробок», «Технології відкритих гірничих робіт», «Технологія 

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

компетенції фахівця відповідного напряму підготовки «Гірництво».  

- Дисципліни, що вивчаються  супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності):_________________________________________________________________ 
12. Зміст курсу:  
Гірничо-геологічні умови, форми та параметри залягання покладів корисних копалин. 

Класифікація родовищ корисних копалин. Елементи залягання родовищ корисних копалин. 

Загальні відомості про підземну розробку корисних копалин. Класифікація схем розкриття 

шахтних полів. Способи та системи розробки родовищ корисних копалин, їх переваги та 

недоліки. Загальні відомості про відкриту розробку корисних копалин. Загальні  положення 

про розкриття родовищ. Елементи бортів кар’єру. Класифікація способів розкриття кар’єрних 

полів  по Шешко Е.Ф.  Динамічність робочих вибоїв. Співмірність розвитку гірничих робіт. 

Розкриття греблями. Розкриття насипами та каналами. Розкриття штольнями  та  

рудоспусками.  Розкриття  похилими  тунелями.  Розкриття  шахтними  стволами. 

13. Рекомендовані навчальні  видання: 
1. Шемякин  С.А.  Введение  открытых  горных  работ  на  основе совершенствования выемки 

горных пород/С.А. Шемякин, С.В. Иванченко, А.Ю. Мамаев. – М.: Издательство «Горная 

книга», 2006. – 315 с.  

2. Вскрытие и системы разработки карьеров: Сборник задач. / А.И. Арсентьев. // Санкт-

Петербургский государственный горный институт. СПб, 1999. – 64 с. 

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

4. Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация открытых горных 

работ: Учебник для вузов.- 3-е изд. перераб.- М.: Изд-во Моск. горного ин-та, 1992.- 464 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Технології підземної розробки пластових родовищ корисних копалин: Підручник для ВНЗ. 

Част. 1/ Дорохов Д.В., Сивохін В.І., Подтикалов О.С., Костюк І.С./ – 2-е вид., перероб. 

доповн. та перекл..- Донецьк: ДонНТУ, 2004.- 227 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 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 (40 балів): екзамен в кінці 1 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, д.т.н., професор 
 
Розробник опису дисципліни                                             А.І. Новак, к.т.н., доцент 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

1. Code: PP11. 

2. Title: Disclosure of deposits. 

3. Type: selective. 

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

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

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

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: Formation of students knowledge and skills necessary for engineering 

decisions on the choice of a scheme for the opening of mine, or career fields, taking into account the 

mining-geological conditions of deposits of minerals and their sizes. Correctly choose a scheme for 

opening a mine or quarry field, taking into account the maximum cost savings and optimal 

conditions for the delivery of rock and rational development of work in the mine or quarry field. 

Students should know: the elements of deposits of minerals, the main ones revealing underground 

and open mines, their parameters and indicators, elements of the career sides, classification of ways 

to open mine fields; intensity of working out of the deposit; the quality of minerals extracted from 

the quarry, the parameters of the burrowing of blasting operations, the conditions of operation of 

excavators, the conditions for the delivery of rock. 

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: 
«Fundamentals of mining production», «Technology and safety of explosive operations», 

«Construction of mining works», «Technologies of open mining», «Technology of underground 

mining», «Labor protection» and disciplines that directly form the competence of specialist of the 

corresponding direction of preparation "Mining". 

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

12. Course contents:  
Mining-geological conditions, forms and parameters of deposits of deposits of minerals. 

Classification of mineral deposits. Elements of deposit of mineral deposits. General information on 

underground mining. Classification of schemes for the disclosure of mine fields. Methods and 

systems of mineral deposits development, their advantages and disadvantages. General information 

about the open development of minerals. General provisions on the disclosure of deposits. Elements 

of the career side. Classification of methods of disclosure of career fields by Sheshko E.F. 

Dynamism of working faces. Dimension of mining development. Roof openings. Disclosure of 

embankments and channels. Opening of galleries and redundancies. Disclosure of sloping tunnels. 

The opening of shaft trunks. 

13. Recommended educational editions: 
1. Шемякин  С.А.  Введение  открытых  горных  работ  на  основе совершенствования выемки 

горных пород/С.А. Шемякин, С.В. Иванченко, А.Ю. Мамаев. – М.: Издательство «Горная 

книга», 2006. – 315 с.  

2. Вскрытие и системы разработки карьеров: Сборник задач. / А.И. Арсентьев. // Санкт-

Петербургский государственный горный институт. СПб, 1999. – 64 с. 

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

4. Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация открытых горных 

работ: Учебник для вузов.- 3-е изд. перераб.- М.: Изд-во Моск. горного ин-та, 1992.- 464 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Технології підземної розробки пластових родовищ корисних копалин: Підручник для ВНЗ. 

Част. 1/ Дорохов Д.В., Сивохін В.І., Подтикалов О.С., Костюк І.С./ – 2-е вид., перероб. 

доповн. та перекл..- Донецьк: ДонНТУ, 2004.- 227 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                  
lectures – 20 hours, practical works – 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 evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): exam at the end of the 1th semester. 

Current control (60 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


