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ВСТУП 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Видобування та обробка 
природного каменю» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності 184 «Гірництво». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок прийняття технічних рішень з вибору передової 
технології та сучасного обладнання й інструменту з метою виконання на 
сучасному рівні проектів з видобування та обробки природного каменю. 

Дисципліна «Видобування та обробка природного каменю» є однією з 
навчальних дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності 
«Гірництво». 

Сучасна каменевидобувна та каменеобробна галузь України потребує 
оновлення  шляхом використання інноваційних конкурентоспроможних та 
ресурсозберігаючих технологій видобування та обробки каменю. 
Удосконалення техніки та технології видобування та обробки природного 
каменю зумовлює розвиток знань з фізичної суті процесів видобування та 
обробки. Майбутні виробничі функції бакалавра зі спеціальності 184 

«Гірництво» тісно пов'язані з елементами застосування об'єкта діяльності 
каменевидобувної та каменеобробної справи. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 
курсів: «Основи гірничого виробництва», «Геологія», «Механіка гірських 
порід», «Геотехнології гірництва», а також цілеспрямована робота над 
вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних 
заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та вмінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 
України. 
 

Анотація 

 

В Україні експлуатується значна кількість родовищ з видобування 
природного облицювального каменю, фізико-механічні властивості яких 
змінюються в досить широких межах. Сучасні каменерозпилювальні та 
каменеобробні верстати та інструменти дають змогу організувати технологію 
видобування, розпилювання та обробки природного каменю різними способами. 

Задачею майбутнього спеціаліста (гірничого інженера), є організація 
найбільш оптимального процесу видобування та обробки каменю з врахуванням 
існуючих фізико-технічних способів, технологій та особливостей природного 
каменю, а це в свою чергу дасть змогу підвищити загальну ефективність 
каменеобробної галузі та скоротити втрати сировини. Видобування та обробка 
природного каменю вивчає шляхи механізації та автоматизації 
каменерозпилювального та каменеобробного виробництва. 

Ключові слова: природний камінь, кар’єр, декоративність, родовище, 
фізико-механічні властивості, каменерозпилювальне обладнання, 
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каменевидобувне обладнання, шліфування, полірування, окантовка, 
фізико-технічні способи обробки каменю. 
 

Abstract 
 

A considerable number of natural stone facing fields are exploited, whose 

physical and mechanical properties vary widely enough in Ukraine. Modern 

stone-cutting and stone-working machines and tools allow to organize the technology 

of extraction, sawing and processing of natural stone in various ways. 

The task of the future specialist (mining engineer) is to organize the most 

optimal process of stone extraction and processing, taking into account the existing 

physical and technical methods, technologies and features of natural stone, which in 

turn will allow to increase the overall efficiency of the stone processing industry and 

reduce losses. Natural stone extraction and processing studies ways of mechanization 

and automation of stone-cutting and stone-processing production. 

Keywords: natural stone, quarry, decorative, deposit, physical and mechanical 

properties, stone-spraying equipment, stone-extracting equipment, grinding, polishing, 

edging, physico-technical methods of stone processing. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

Нормативна 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 184 
«Гірництво» 

Рік підготовки 

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 
150 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 10 

аудиторних – 3,33 

самостійної роботи 
студента - 6,67 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) 

26 2 

Практичні 
24 14 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

100 134 

Вид контролю 

залік залік 

 

Примітка. 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 33,3% до 66,7%. 
для заочної форми навчання - 10% до 90%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Дисципліна «Видобування та обробка природного каменю» є однією з 
навчальних дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності 
«Гірництво». Майбутні виробничі функції бакалавра зі спеціальності гірництво 
тісно пов'язані з елементами застосування об'єкта діяльності каменевидобувної 
та каменеобробної справи. 

Основна мета цієї дисципліни – є формування у студентів необхідних знань і 
умінь для розробки покладів природного каменю та сучасних фізико-технічних 
способів його обробки з застосуванням передового каменевидобувного та 
каменеобробного обладнання. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: способи видобування блоків декоративного каменю; бурові роботи 
при видобуванні блоків; методи відколювання блоків; методи завалення 
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відокремленого моноліту; обладнання та технології видобування та обробки 
природного декоративного каменю; сучасні фізико-технічні способи обробки 
природного каменю. 

вміти: визначати продуктивності обладнання при бурінні щілини; визначати 
необхідну кількість сировини (блоків) та основних технологічних параметрів; 
виконувати розрахунок процесу розпилювання блоків на плити заготовки; 
виконувати розрахунок процесу окантовки, шліфування та полірування. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Видобування блочного природного каменю 
 

Тема 1. Природний камінь. Призначення і властивості. Природні кам'яні 
матеріали. Будова та властивості гірських порід різного походження. Родовища 
природного каменю України. Основні фізико-механічні, гірничотехнічні і 
гірничотехнологічні показники. Класифікація та характеристика матеріалів і 
виробів із природного каменю. Використання відходів видобутку й обробки 
гірських порід. 

Тема 2. Блочність, декоративність і геометризація родовищ. Кондиції і 
підготовленість родовищ для промислового освоєння. Оцінка блочності. 
Декоративність природного каменю. Геометризація родовищ. 

Тема 3. Видобування блоків природного облицювального каменю з 
міцних порід. Розробка розкривних порід. Технологія видобування блоків 
каменю. Способи відділення блоків (монолітів) каменю від масиву. 

Розколювання монолітів на блоки і їх пасерування. 

Тема 4. Видобування блоків (монолітів) природного облицювального 
каменю з порід середньої міцності. Розробка розкривних порід. Виконання 
робіт з видобування блоків. Видобування блоків каменерізними машинами з 
кільцевими фрезами. Видобування блоків баровими машинами. Видобування 
блоків канатними пилами. Видобування блоків буроклиновим, буропідривним і 
комбінованим способами. 

Тема 5. Технології відокремлення первинного моноліту від масиву. 
Відокремлення первинного моноліту від масиву водоструминною технологією. 

Відокремлення первинного моноліту від масиву термогазоструминною 
технологією. 

Тема 6. Системи розробки та переміщення монолітів. Основні елементи 
системи розробки і їх параметри. Переміщення монолітів, вантажні транспортні і 
допоміжні роботи. 

 

Змістовий модуль 2. Обробка природного каменю 
 

Тема 7. Організація каменеобробного виробництва. Технологічна схема 
обробки каменю. Каменорозпилювальне устаткування. Окантовка та фактурна 
обробка. Організація виробництва. Втрати природного каменю. 

Тема 8. Фізико-технічні способи обробки каменю. Технологічна схема 
обробки природного каменю. Принципова схема обробки гірських порід. 
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Фізико-технічні способи обробки каменю. 
Тема 9. Термічна та лазерна обробка каменю. Фізична суть процесу 

термогазодинамічної обробки. Технологія термічної обробки. Конструкція 
обладнання. Фізична суть лазерної обробки. Обладнання для лазерної обробки. 
Лазерне маркування та гравірування. Лазерне свердління. 

Тема 10. Гідроабразивна, абразивнодинамічна та гідроструминна 
обробка каменю. Способи гідро абразивного різання. Технологічні параметри 
гідроабразивного різання. Конструкція обладнання. Поняття піскоструминної 
обробки каменю. Технологія виготовлення надписів та візерунків на камені з 
використанням піскоструминної технології обробки. Верстати для 
гідроструминної обробки. 

Тема 11. Ультразвукова обробка каменю. Основні поняття обробки 
ультразвуком. Технологічні параметри ультразвукової обробки. Конструкційні 
елементи ультразвукового верстату. Переваги та недоліки ультразвукової 
обробки. Напрями розвитку ультразвукової обробки. 

Тема 12. Хімічна обробка каменю. Загальні відомості. Вплив властивостей 
каменю на хімічну обробку. Очищення каменю. Захист каменю. Зміцнення 
каменю. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

ог
о у тому числі 

 у
сь

ог
о у тому числі 

л П лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Змістовий модуль 1. Видобування блочного природного каменю 

Тема 1. Природний камінь. 
Призначення і властивості. 12 2 - - - 10 12 1 - - - 11 

Тема 2. Блочність, 
декоративність і 
геометризація родовищ. 

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Тема 3. Видобування 
блоків природного 
облицювального каменю з 
міцних порід. 

15 2 4 - - 9 15 - 2 - - 13 

Тема 4. Видобування 
блоків (монолітів) 
природного 
облицювального каменю з 
порід середньої міцності. 

15 2 4 - - 9 15 - 2 - - 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 5. Технології 
відокремлення первинного 
моноліту від масиву. 

12 2 4 - - 6 12 - 2 - - 10 

Тема 6. Системи розробки 
та переміщення монолітів. 12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Разом за ЗМ1 78 12 12 - - 54 78 1 6 - - 71 

Змістовий модуль 2. Обробка природного каменю 

Тема 7. Організація 
каменеобробного 
виробництва. 

12 4 2 - - 6 12 1 2 - - 9 

Тема 8. Фізико-технічні 
способи обробки каменю. 

12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 

Тема 9. Термічна та 
лазерна обробка каменю. 

12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 10. Гідроабразивна, 
абразивнодинамічна та 
гідроструминна обробка 
каменю. 

12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 11. Ультразвукова 
обробка каменю. 

12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 12. Хімічна обробка 
каменю. 

12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Разом за ЗМ2 72 14 12 - - 46 72 1 8 - - 63 

Усього годин 150 26 24 - - 100 150 2 14 - - 134 

 

5. Теми семінарських занять 
 

Семінарські заняття не передбачені. 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Видобування блочного природного каменю 

1. Огляд обладнання для добування природного каменю 4 2 

2. 
Розрахунок продуктивності при бурінні щілини. 
Вибурювання щілини буровим верстатом 

4 2 

3. 
Визначення розрахункової кількості сировини (блоків) та 
визначення основних технологічних параметрів 

4 2 
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1 2 3 4 

Змістовий модуль 2. Обробка природного каменю 

4. 
Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити 
заготовки 

2 2 

5. Розрахунок процесу шліфування-полірування 2 2 

6. Розрахунок процесу окантування 2 1 

7. 
Визначення втрат і відходів при розпилюванні каменю. 
Визначення коефіцієнту виходу готової продукції 2 1 

8. 
Шламове господарство і оборотне водозабезпечення 
процесу розпилювання природного каменю 

2 1 

9. Компонування і планування цехів 2 1 

Усього годин 24 14 

 

7.Теми лабораторних занять 
 

Лабораторні заняття не передбачені. 
 

8.Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи студентів денної форми навчання: 
25 годин - підготовка до аудиторних занять; 

30 годин - підготовка до контрольних заходів; 
45 годин - підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять. 
 

Розподіл годин самостійної роботи студентів заочної форми навчання: 
8 годин - підготовка до аудиторних занять; 

30 годин - підготовка до контрольних заходів; 
96 годин - підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять. 

 

8.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна Заочна 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Видобування блочного природного каменю 

1. Основні родовища природного каменю України  2 5 

2. Основні відомості про «Український кришталевий щит» 2 5 

3. Застосування каміння та блоків 2 5 

4. Закономірності розвитку тріщинуватості 2 5 

5. Характеристика ділянок на родовищах природного 
каменю 

2 5 

6. Геометризація родовищ по тріщинуватості 2 5 

7. Геометризація родовищ по блочності 2 5 

 



10 

 

1 2 3 5 

9. Видобування блоків буроклиновими способами 2 5 

8. Геометризація родовищ по декоративності 2 5 

10. Видобування блоків буропідривними способами 2 5 

11. Видобування блоків комбінованим способами 2 5 

Змістовий модуль 2. Обробка природного каменю 

12. 
Характеристика робочої енергії термогазодинамічної 
обробки 

2 5 

13. Напрями використання термогазодинамічного способу 2 5 

14. Переваги та недоліки термогазодинамічної обробки 2 5 

15. Фізична суть лазерної обробки 2 5 

16. 
Класифікація струменів води. Структура струменя води. 
Гідродинамічні параметри струменя води 

3 5 

17. 
Основні властивості ультразвуку. Джерела формування 
ультразвуку 

3 5 

18. Фізична суть процесу ультразвукової обробки 3  

19. 
Напрями використання технології гідроабразивного 
різання 

3 6 

20. Переваги та недоліки гідроабразивної обробки 3 6 

Усього годин 45 102 

 

8.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Видобування 
та обробка природного каменю» є складання письмового звіту за 
темами,вказаними у п.8.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. 
самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, 
список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату 

А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 20 мм, праве - 10 мм. 
Звіт може бути друкованим або рукописним і виконується українською мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 
обумовлені студентом і викладачем. 

 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачене. 
 

10. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни використовується інформаційно - 

ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням: 
- лекцій у формі діалогу, з елементами проблемності; 
- візуалізація лекцій (презентації); 
- практичних завдань, на яких студенти оволодівають навичками виконання 
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розрахунку параметрів та обладнання для видобування та обробки природного 
каменю. 

 

11. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються наступні методи оцінювання знань: 

- поточний і підсумковий контроль знань студентів за змістовими модулями 
з навчальної дисципліни проводиться у Центрі незалежного оцінювання знань у 
тестовій формі і включає теоретичну і практичну частину. Теоретична частина 
складається з тестів 1 рівня (одна правильна відповідь з п’яти запропонованих) 
та тестів 2 рівня (декілька правильних відповідей з п’яти запропонованих). 
Практична частина передбачає розв’язок задачі і написанням конкретної 
відповіді. 

- розв'язання задач на практичних заняттях: 
- підсумковий контроль – залік. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Денна форма навчання 

Сума балів = 100: 
> 100 - поточна робота. 

Розподіл балів: 
а) виконання практичних завдань – 42 бали; 

б) звіт про самостійну роботу – 18 балів; 
в) написання МК: 40 бали. 
- МК 1 -20 балів; 
- МК 2-20 балів. 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 100 

ТІ Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 МК2 
 

5 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 20 
 

ТІ, Т2...Т12 - теми змістових модулів. 
 

Заочна форма навчання 

Сума балів = 100: 60 - поточна робота; 40 – підсумковий залік. 

Розподіл балів: 
а) виконання практичних завдань – 40 балів; 

б) написання змістових модулів - 60 балів; 
Поточне тестування, відвідування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 
50 50 

ТІ Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 8 

ТІ, Т2...Т12 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
незараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незараховано з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Видобування та обробка 
природного каменю» включає: 

1. Опорний конспект лекцій (у електронному та паперовому носієві) за всіма 
темами. 

2. Пакети тестових завдань за кожною темою і в цілому. 
3. 02-06-28. Новак А. І., Заєць В. В., Васильчук О. Ю., Семенюк В. В. (2018) 

Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни 
«Видобування та обробка природного каменю» для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та 
заочної форм навчання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/12717/1/02-06-28.pdf 

 

14. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Бакка Н.Т. Добыча и обработка природного камня. Справочник / 
Н.Т. Бакка, А.Х. Кузьменко, Л.С. Сачков и другие. - М. Недра, 1990. 

2. Бакка М.Т., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. Обробка природного каменю. 
Навч. посібник. – Житомир: РВВ ЖДТУ, 2006. – 438 с. 

3. Соболевський Р.В., Левицький В.Г., Коробійчук В.В. Сучасні фізико- 

хімічні методи обробки природного каменю. – Житомир, ЖДТУ, 2008. – 172 с. 
4. Коробійчук В.В. Обладнання для видобування блочного природного 

каменю : навч. посібник / В.В. Коробійчук, В.В. Котенко, С.В. Кальчук, Р.В. 
Соболевський, О.О. Кісєль, Г.М. Ломаков. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 348 с. 

 

Допоміжна 
 

1. Синельников О.Б. Добыча природного облицовочного камня: Учебное 

пособие / Синельников О.Б. – М. : РАСХН, 2005. – 245 с. 

2. Давтян К.Д. Технология алмазно-канатного пиления и комплексное 

http://ep3.nuwm.edu.ua/12717/1/02-06-28.pdf
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использование минерального сырья / Давтян К.Д., Левковский Г.Л. [под ред. 

акад. К.Н. Трубецкого]. – М. : ИКОН РАН, 2004. – 288 с. 
3. Сычев Ю.И., Берлин Ю.Я. Распиловка камня. – М.: Стройиздат, 1989. - 

320с. 
4. Сычев Ю.И., Берлин Ю.Я. Шлифовально-полировальные и фрезерные 

работы по камню. – М.: Стройиздат, 1985. - 312 с. 
 

15.Інформаційні ресурси 
 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

7. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

8. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
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