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Вступ 

Навчально-ознайомча практика проводяться з метою 

ознайомлення, закріплення студентами теоретичного матеріалу і 

його використання при обґрунтуванні організації технологічних 

процесів при видобуванні корисних копалин відкритим і підземним 

способами, та оволодіння практичними навичками керування 

гірничими машинами. 

Використання оптимальних технологічних процесів при 

видобуванні  корисних копалин дозволяє раціонально 

використовувати технологічне обладнання, здешевити сировинні 

ресурси для різних галузей народного господарства. 

Проведення навчально-ознайомчої практики сприяє оволодінню 

практичними навиками прийняття технічних рішень, навчить 

користуватися довідковою і нормативною літературою з розробки 

родовищ корисних копалин із застосуванням сучасних методів 

управління виробничими процесами. 

При проходженні практики студент повинен показати уміння 

самостійно проводити аналіз результатів діяльності конкретного 

підприємства, виявляти проблемні напрямки, ознайомитись з 

плануванням техніко-економічних показників окремого 

технологічного процесу або виконуваних робіт, розробкою та 

оцінюванням заходів з підвищення ефективності використання 

матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів.  

1. Мета та завдання навчально–ознайомчої практики 

Метою навчально-ознайомчої практики бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.050301 “Гірництво”.  – є закріплення знань, отриманих 

при вивчені теоретичних курсів дисциплін гірничого спрямування, 

придбання навичок організації технологічних процесів та виконання 

гірничих робіт в лабораторних умовах, наближених до виробничих 

та виробничих умовах, набуття практичних, професійних навичок з 

керування технологічним обладнанням, а також з організації його 

технічного обслуговування. 

Видобування корисних копалин базується на сучасних 

технологіях підготовки корисних копалин до виймання та високому 

рівні механізації виробничих процесів. 

Завдання навчально–ознайомчої практики – засвоєння 

студентами практичних навичок з визначення основних параметрів 

кар’єрів, гірничих виробок, організації виробничих процесів 
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видобутку корисних копалин, керування та технічного 

обслуговування технологічного обладнання. 

В результаті навчально–ознайомчої практики студенти повинні: 

Знати: - сутність гірничих робіт, основні елементи та параметри 

кар’єрів, гірничих виробок; 

- способи відкритої розробки корисних копалин та основні 

процеси; 

- особливості технології розробки будівельних гірничих порід, 

способи видобутку корисних копалин геотехнічними методами, 

основні технологічні процеси; 

- основи використання вибухових матеріалів; типи вибухових 

речовин, їх основні властивості та область їх раціонального 

використання; 

- методи та способи регулювання ступеня подрібнення, що 

забезпечує високу якість підготовки гірничої маси; 

- параметри гірничих робіт при веденні підготовчих робіт в 

кар’єрах, розміри безпечних зон при масових вибухах; 

- сучасний рівень механізації гірничих робіт в кар’єрах; 

- перелік робіт, які виконуються при проведенні технічного 

обслуговування тракторів; 

- правила техніки безпеки при експлуатації гірничого 

обладнання. 

Вміти: - організовувати виконання підготовки покладів до 

розробки; 

- визначити джерела водопостачання, раціонального 

використання водних ресурсів; 

- організовувати виконання вибухових робіт; 

- керування підготовчими роботами та контролювати якість їх 

виконання; 

- вибирати раціональні способи проведення траншей і 

свердловин, засоби комплексної механізації, що проектуються; 

- розробляти та вести технічну документацію; 

- виконувати заходи по запобіганню виробничого травматизму та 

професійних захворювань; 

- визначити шляхи зменшення впливу гірничих робіт на 

навколишнє середовище; 

- практично керувати тракторами, виконувати роботи по їх 

технічному обслуговуванню. 

Навчально-ознайомча практика розрахована на студентів, які 
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навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки 

бакалавра. 

2. Організація і проведення практики 

Навчально-ознайомча практика бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.050301 “Гірництво” проводиться: 

1. В лабораторіях кафедри розробки родовищ корисних копалин. 

2. В центрі навчально-виробничої підготовки студентів  

НУВГП в с. Любомирка Рівненської області. 
3. На гірничих підприємствах з видобування та переробки 

корисних копалин. 

4. В лабораторіях кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних 

машин та обладнання. 

Практичні заняття з визначення основних параметрів кар’єрів та 

гірничих виробок проводяться на гірничих підприємствах з 

видобутку та переробки корисних копалин та лабораторіях кафедри 

розробки родовищ корисних копалин. 

Практичні заняття з набуття практичних професійних навичок по 

керуванню тракторами та по організації їх технічного 

обслуговування в центрі навчально-виробничої підготовки 

студентів. 
У відповідності з діючим навчальним планом, навчальна 

практика передбачається в об’ємі чотирьох тижнів (6 робочих годин 

в день) і проводиться після завершення екзаменаційної сесії 

весняного навчального семестру. Календарний графік проведення 

навчально-ознайомчої практики кафедрами розробки родовищ 

корисних копалин і будівельних, дорожніх, меліоративних машин і 

обладнання і затверджується  спеціальним наказом ректора 

університету. 

При необхідності, академічні групи поділяються на підгрупи. 

Завершується навчально–ознайомча практика заліком. Залік 

проводиться при захисті кожним студентом письмового звіту, 

попередньо перевіреного керівником практики, і індивідуального 

опитування кожного студента. 

В період проходження практики підвищуються вимоги щодо 

дисципліни студентів та виконання правил техніки безпеки при 

проведенні практичних робіт і транспортуванні людей. Студенти, 

котрі порушують дисципліну і не виконують правил безпеки при 

проведенні робіт, керівником практики можуть бути звільнені від 
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роботи. 

3. Програма навчально–ознайомчої практики 

1. Загальні відомості про гірниче підприємство і геологію 

родовища корисних копалин. Гірничотехнічна характеристика 

родовища: елементи залягання, родовища, фізичні властивості 

гірських порід, величина притоку води в кар'єр. Дренаж і осушення 

родовища. Ступінь розвіданості родовища, запаси корисної 

копалини з поділом їх на категорії. Наявність різних ґатунків 

корисних копалин і їх характеристика. Споживачі корисної 

копалини Кондиції, які пред'являються до сировини. Річна 

продуктивність кар'єру і термін його існування. Режим гірничих 

робіт. 

2. Розкриття родовища корисних копалин. Максимальна глибина 

кар'єру, способи розкриття родовищ корисних копалин. Параметри 

розкривних виробок. Прийняті способи і швидкість проходки 

виробок по розкриттю родовищ. 

3. Система розробки родовищ корисних копалин. 

Характеристика системи розробки корисних копалин. Елементи 

системи розробки. Розвиток фронту робіт. Взаємозв'язок 

розкривних і видобувних робіт на кар'єрах. Комплексне 

використання мінеральної сировини. 

4. Методи руйнування гірських порід. Подрібнення породи 

гідромоніторами, невибуховими руйнуючими засобами та 

матеріалами (НРЗ, НРМ). Термічне руйнування гірських порід. 

Прийняті способи буріння. Глибина і діаметр свердловин. Верстати 

для буріння свердловин і їх характеристика. Продуктивність 

бурових верстатів. Організація робіт при бурінні і заходи безпеки 

під час виконання бурових робіт. Вибухові роботи. Розміщення 

вибухових свердловин на уступі. Вибухові матеріали (ВМ) та засоби 

для здійснення вибуху. Зберігання ВМ, їх облік і спосіб зберігання. 

Визначення ваги зарядів для свердловин і для шпурів при 

подрібненні негабаритів. Заряджання свердловин і здійснення 

свердловинного вибуху. Організація робіт і техніка безпеки при 

виконанні вибухових робіт. Витрати ВМ і ЗІ. 

5. Виймально-навантажувальні роботи. Типи і моделі обладнання 

для виймально-навантажувальних робіт в кар'єрах. Розміщення 

цього обладнання в робочих забоях. Продуктивність обладнання, і 

характеристики робочих забоїв, розподіл часу роботи обладнання в 
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зміні, використання обладнання. Тривалість навантаження 

транспортних засобів і аналіз робочого циклу. Заходи по охороні 

праці і промислової санітарії при навантажувальних роботах. 

Техніко-економічні показники навантажувальних робіт. 

6. Промисловий транспорт. Залізничний транспорт. 

Автомобільний транспорт, тип і вантажопідйомність рухомого 

складу. Схеми маневрів і установки автомашин під навантажування. 

Тривалість транспортного циклу, швидкість руху і продуктивність 

автотранспорту. Організація руху і заходи безпеки при роботі 

автотранспорту. Конструкції автодоріг. Конвеєрний транспорт. 

Типи конвеєрів і їх призначення. Потужність приводу, ширина, 

конструкція і швидкість руху стрічки. Довжина конвеєрного ставу. 

Продуктивність і організація роботи конвеєрного транспорту. 

Комбінований транспорт, характеристика його складових частин. 

Умови використання і організація роботи комбінованого 

транспорту. Техніко-економічні показники роботи кар'єрного 

транспорту. Травматизм на транспорті та заходи по його 

запобіганню. 

7. Відвальні роботи. Спосіб укладання пустих порід у відвали чи 

терикони. Характеристика відвального обладнання. Способи 

будівництва і розвитку відвалів. Характеристика відвалів і териконів 

(кількість, висота, кількість відвальних тупиків, протяжність, 

приймальна здатність). Організація робіт на відвалах та териконах. 

Техніко-економічні показники відвальної дільниці. Технологічні 

паспорти відвальних робіт. 

8. Допоміжні роботи. Планування робочих площадок уступів. 

Доставка людей і обладнання в кар'єр. Водовідлив в кар'єрі. Тип, 

потужність, кількість і розміщення насосних станцій. Боротьба з 

налипанням порід. Пневматичне господарство кар'єру, технічна 

характеристика компресорів. Техніко-економічні показники. 

9. Електропостачання та автоматизація виробництва гірничих 

підприємств. Електропостачання кар'єру. Потужність електричної 

станції і підстанції. Добове споживання електроенергії і основні її 

споживачі. Напруга струму споживачів електроенергії та 

розподільча апаратура. 

10. Перспективне та оперативне планування гірничих порід. 

Перспективне планування гірничих робіт. Оперативне планування 

гірничих робіт. 

11. Збагачення корисних копалин. Методи збагачення корисних 
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копалин і результати збагачення. Переробка будівельних гірничих 

порід. 

12. Рекультивація земельних площ, порушених гірничими 

розробками, охорона природи. Види порушення земель гірничими 

роботами і об'єкти рекультивації (кар'єри, відвали, залишки траншей 

та інші площадки, які зайняті для виробничих потреб). 

Гідротехнічна і біологічна рекультивація порушених гірничими 

роботами земель. Механізація і організація робіт по рекультивації. 

Техніко-економічні показники рекультивації. Заходи по зменшенню 

втрат корисних копалин і комплексному використанню видобутої 

сировини. 

13. Класифікація і загальна характеристика тракторів. 

Класифікація тракторів за призначенням, тяговим зусиллям, 

будовою ходової частини, типом двигуна. Загальна будова та 

коротка характеристика сучасних тракторів. Тягова характеристика 

трактора. 

14. Органи управління гусеничним трактором. Керування 

важелями та педалями трактора їх призначення і правила 

користування. Запуск двигуна. Призначення приладів контролю 

роботи трактора. Основні режими роботи трактора. 

15. Рух гусеничного трактора по прямій і з поворотами. Основні 

операції по підготовці пускового та основного двигунів до запуску. 

Запуск пускового та основного двигуна. Рух трактора по прямій і з 

поворотами на понижених передачах. 

16. Рух гусеничного трактора при очисних роботах. Основні 

операції по підготовці пускового та основного двигунів до запуску. 

Запуск пускового та основного двигуна. Рух трактора по прямій і з 

поворотами на понижених передачах. 

17. Рух гусеничного трактора по заданій траєкторії. Основні 

траєкторії руху трактора при очисних роботах при видобутку 

корисних копалин. Прийоми керування трактором по прямій і по 

заданій траєкторії на підвищених передачах. 

18. Рух трактора при виконанні маневрових операцій. Під’їзд 

трактора до причіпної машини. Рух трактора переднім та заднім 

ходом через обмежений габарит. Основні правила роботи трактора 

при виконанні робіт на уступі. 

19. Органи управління колісним трактором. Запуск двигуна та 

рух колісного трактора по прямій та заданій траєкторії. Керування 

важелями та педалями трактора їх призначення і правила 
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користування. Призначення приладів контролю роботи трактора. 

Рух колісного трактора при виконанні робіт в кар’єрі. 

20. Електрообладнання тракторів і систем запалювання 

пускового двигуна. Призначення електрообладнання трактора. 

Прилади електрообладнання трактора. Принципи роботи 

електрообладнання тракторів. Обслуговування електрообладнання 

трактора. Схеми електрообладнання трактора. 

21. Гідравлічна система тракторів. Призначення гідравлічної 

системи трактора. Агрегати гідравлічної системи, їх розміщення на 

тракторі. Робоча рідина для гідросистеми. Будова та робота 

агрегатів гідравлічної системи трактора. Навісний механізм, його 

кріплення та робота. 

22. Додаткове обладнання тракторів. Будова і робота валу 

відбору потужності (ВВП). Вали відбору потужності із залежним і 

незалежним приводом. Типи причіпних пристроїв. Регулювання 

висоти точки кріплення. Кабіна та інші додаткове обладнання 

трактора (опалення, вентиляція). 

23. Техніка безпеки при експлуатації та основи технічного 

обслуговування тракторів. Загальні положення техніки безпеки при 

експлуатації тракторів. Обов’язки машиніста при перед початком 

роботи. Техніка безпеки при роботі на тракторі. Техніка безпеки при 

технічному обслуговуванню машин. Види технічного 

обслуговування машин. Перелік робіт при технічному 

обслуговуванні тракторів. Порядок постановки машин на 

довгострокове зберігання машин. Проведення технічного 

обслуговування машин. 

24. Здача екзамену на присвоєння кваліфікації тракториста-

машиніста. Оформлення звіту за результатами практики. 

4. Теми практичних занять 

Під час проведення навчально-ознайомчої практики студенти 

виконують практичні роботи з метою закріплення теоретичних 

знань та набуття практичних навичок. 

1. Геологія родовища корисних копалин 

2. Технологія розкриття родовища корисних копалин 

3. Основні система розробки родовищ корисних копалин 

4. Основні параметри методів руйнування гірських порід. 

5. Основні параметри виймально-навантажувальних робіт. 

6. Автомобільний промисловий транспорт. 
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7. Основні параметри відвальних робіт. 

8. Допоміжні роботи на кар’єрах. 

9. Основні схеми електропостачання гірничих підприємств. 

10. Перспективне та оперативне планування гірничих порід. 

11. Збагачення корисних копалин. 

12. Рекультивація земельних площ, порушених гірничими 

розробками. 

13. Класифікація і загальна характеристика тракторів. 

14. Органи управління гусеничним трактором. 

15. Рух гусеничного трактора по прямій і з поворотами. 

16. Рух гусеничного трактора при очисних роботах. 

17. Рух гусеничного трактора по заданій траєкторії 

18. Рух трактора при виконанні маневрових операцій. 

19. Органи управління колісним трактором. 

20. Електрообладнання тракторів і систем запалювання 

пускового двигуна. 

21. Гідравлічна система тракторів. 

22. Додаткове обладнання тракторів. 

23. Техніка безпеки при експлуатації та основи технічного 

обслуговування тракторів. 

24. Здача екзамену на присвоєння кваліфікації тракториста-

машиніста. 

5. Методи оцінювання знань 

Поточний контроль знань буде проводитись оцінюванням 

виконаних практичних. Підсумковим контролем буде зарахування 

виконаного звіту та залік. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

- оцінки за виконання практичних робіт; 

- оцінка за виконання звіту; 

- підсумковий залік. 

Для діагностики знань використовується кредитно-трансферна 
система зі 100-бальною шкалою оцінювання. 
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Таблиця 5.1. 

Критерії оцінювання навчально-ознайомчої практики 

Критерії оцінювання практики 
Сума 

балів 
Примітки 

1 2 3 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт за структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам програми практики. 

Основні положення звіту глибоко обґрунтовані, 
логічні. Висока старанність у виконанні, 
бездоганне зовнішнє оформлення. 

Захист звіту впевнений і аргументований. 

90-100 

 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт за структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам програми практики. 

Основні положення звіту достатньо 

обґрунтовані, незначне порушення 

послідовності. Достатня старанність у 

виконанні, добре зовнішнє оформлення. 

Захист звіту  аргументований, але з деякими 

неточностями у другорядному матеріалі. 

82-89 

 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт за структурою, обсягом і змістом 

відповідає вимогам програми практики, але має 
деякі неточності. Основні положення звіту 

обґрунтовані, незначне порушення 

послідовності. Достатня старанність у 

виконанні, добре зовнішнє оформлення. 

Захист звіту аргументований, але з деякими 

неточностями, які студент сам виправляє. 

74-81 

 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт   відповідає вимогам програми практики, 

але має неточності за структурою і змістом. 

Основні положення звіту недостатньо 

обґрунтовані з порушенням послідовності. 
Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 
оформлення задовільне. 

Захист звіту з незначними помилками,  які 
студент сам виправляє з допомогою викладача. 

64-73 
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Продовження таблиці 5.1. 

1 2 3 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт відповідає вимогам програми практики, але 

має неточності за структурою і змістом. 

Основні положення звіту недостатньо 

обґрунтовані з порушенням послідовності. 

Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 

оформлення задовільне. 

Захист звіту із значними  помилками,  які 

студент сам виправляє з допомогою викладача. 

60-63 

 

Студент виконав програму практики (більше 

50%), звіт   відповідає вимогам програми 

практики, але має значні неточності за 

структурою і змістом. Основні положення звіту 

недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності. Посередня старанність у 

виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. 

Захист звіту з великими помилками і 

прогалинами,  які студент не може  виправити. 

37-59 

з можливістю 

повторного 

складання 

заліку 

Студент частково виконав програму практики 

(менше 50%), і  представив звіт поганого 

зовнішнього оформлення. 

Захист звіту з великими помилками і 

прогалинами,  які студент не може  виправити. 

1-36 

з 

обов’язковим 

повторним 

проходжен-

ням практики 

6. Структура звіту з навчально-ознайомчої практики 

Звіт з навчально-ознайомчої практики у закінченому вигляді 

складається із пояснювальної записки з графічними матеріалами. 

Пояснювальна записка включає: 

- титульний аркуш – 1c., 

- зміст -1 с., 

- вступ – 1...2 с., 

- основна частина –20...25 с., 

- висновки -1...2 с. 

Основна частина, в свою чергу включає розділи, які відповідають 

програмі практики та список використаних літературних джерел. 

Графічні матеріали виконуються з використанням графічних 

комп’ютерних програм. 
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Звіт з навчально-ознайомчої практики пишеться або друкується 

на аркушах паперу розміром А4. 

У вступі необхідно показати основні напрямки розвитку і 

удосконалення гірничо-видобувної промисловості, будівництва 

гірничих підприємств; мету і завдання практики. 

В основній частині наводяться необхідні розрахунки та схеми 

процесів гірничого виробництва. 

У висновках необхідно сформулювати основні рекомендації з 

проходження навчально-ознайомчої практики. Запозичений з 

літератури матеріал необхідно супроводжувати посиланням на 

джерело. 

Рисунки і схеми, які містяться у звіті, повинні виконуватись 

відповідно до існуючих стандартів. Графічна матеріали звіту 

виконується у відповідності до стандартів з використанням 

комп’ютера. 

7. Рекомендована література 

Основна 

1. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Производственные 

процессы. М.: Недра, 1985. – 509 с. 

2. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Технология и 

комплексная механизация.  М.: Недра, 1985. – 549 с. 

3. Анистратов Ю.А. Технология открытых горных работ. – М.: 

Недра, 1995.- 216 с. 

4. Гришко А.П., Шелоганов В.И. Стационарные машины и 

установки. - М.: Изд-во ЛГГУ, 2004. – 325 с. 

5. Единые правила безопасности при взрывных работах. М., 

Недра, 1992, 348с. 

6. Міленін О.Л., та інші. Правила дорожнього руху. К., 2007 – 

87с.  

Допоміжна 

1. Бизов В.Ф. Основи технології гірничого виробництва. – Т. IV 

“Виробничі процеси”: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів за напрямком “Гірництво”.- Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 

247 с. 
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2. Бизов В.Ф. Основи технології гірничого виробництва. – Т. V 

“Технологічні засоби”: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів за напрямком “Гірництво”.- Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 

270 с. 

3. Бизов В.Ф., Дриженко А.Ю. Відкриті гірничі роботи. – Т. XIII 

“Виробничі процеси”: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів за напрямком “Гірництво”.- Кривий Ріг: Мінерал. 2004. – 

341 с. 

4. Новожилов М.Г. Технология открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых - Т.1 - М.: Недра, 1971.-512 с. 

5. Новожилов М.Г. Технология открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых - Т.2 - М.: Недра, 1971.–552 с. 

6. Ржевский В.В. Проблемы горной промышленности и 

комплекса горных наук. – М.: МГИ, 1991. – 241 с. 

7. Наумов И.К. Томаков П.И., Технология, механизация и 

организация открытых горнах работ: Учебник для вузов. – М.: Изд-

во Моск. горного ин-та, 1992. – 464 с. 

8. Томаков П.И., Манкевич В.В. Открытая разработка угольных 

и рудных месторождений. – М.: Изд. МГГУ, 1995. – 612 с. 

9. Трубецкой К.Н., Потапов М.Г., Винницкий К.Е. и др. 

Открытые горные работы: Справочник – М.: Горное бюро, 1994. – 

500 с. 

10. Шевцов М.Р., Таранов П.Я., Левіт В.В., Гудзь О.Г. 

Руйнування гірських порід вибухом: Підручник для вузів.– 4-е 

видання перероб. і доп. – Донецьк: , 2003. – 248 с. 

11. Сименович Г.А., Меліхов В.П. Руйнування гірських порід 

вибухом. Навч. посібник, Дніпропетровськ, ДНГУ, 2003. – 116 с. 

12. Алексеев В.В. Стационарные машины. – М.: Недра, 1999. – 

415 с. 

13. Дроздова Л.Г. Стационарные машины: учебное пособие – 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. – 157 с. 

14. Иванчук Е.В. Построение геологических разрезов. Томск, 

2007 – 421с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


