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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

маркшейдерії» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес маркшейдерського 

забезпечення розробки родовищ корисних копалин. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Основи маркшейдерії» базується на 

попередніх знаннях з вищої математики, геодезії та геології і геоморфології. 

Знання з дисципліни «Основи маркшейдерії» застосовують під час вивчення 

дисциплін «Безпека життєдіяльності, цивільний захист», «Основи інженерної 

геодезії». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Організація маркшейдерських робіт на гірничому підприємстві. 

2. Маркшейдерський облік руху запасів корисних копалин та структура 

маркшейдерської служби в гірничій промисловості. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи маркшейдерії» є 

надання майбутньому фахівцю знань, які необхідні для виконання 

маркшейдерських робіт на гірничих підприємствах, що займаються розробкою 

родовищ корисних копалин. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи маркшейдерії» 

є вивчення основних положень організації маркшейдерської служби, 

маркшейдерських і гірничих робіт на гірничому підприємстві, структури 

маркшейдерської служби в гірничій промисловості. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 завдання маркшейдерської служби під час розробки родовищ корисних 

копалин; види та організацію маркшейдерських робіт;  

 методи та технічне обладнання маркшейдерських робіт на кар’єрах;  
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 види маркшейдерської документації;  

вміти: 

‒ розвивати знімальну основу кар’єру різними способами;  

‒ проводити знімання подробиць кар’єра;  

‒ читати плани кар’єра, працювати з маркшейдерською документацією і 

створювати її;  

‒ визначати елементи залягання корисних копалин;  

‒ робити вертикальне планування промислового майданчика;  

‒ розраховувати і робити графічну побудову під час проведення в’їздної 

траншеї в кар’єрі. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 креди ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Організація маркшейдерських робіт на гірничому 

підприємстві. 

Тема 1. Вступ. Маркшейдерська документація  

1.1 Предмет і задачі маркшейдерської справи  

1.2 Історія розвитку маркшейдерської справи  

1.3 Маркшейдерська документація 

 

Тема 2. Геометризація родовищ корисних копалин 

2.1 Сутність і завдання геометризації покладів 

2.2 Побудова ізогіпси висячого і лежачого бортів покладів 

2.3 Елементи залягання пластів та їх визначення 

 

Тема 3. Маркшейдерські знімання при відкритому та підземному 

способах розробки родовищ 

3.1 Розвиток опорних і знімальних мереж 



5 

 

  

3.2 Маркшейдерське знімання кар’єрів 

3.3 Маркшейдерське знімання підземних гірничих виробок 

3.4 Орієнтування підземних гірничих виробок 

 

Змістовий модуль 2. Маркшейдерський облік руху запасів корисних 

копалин та структура маркшейдерської служби в гірничій промисловості 

Тема 4. Стійкість бортів кар’єрів 

4.1. Причини та види деформацій бортів кар’єрів 

4.2. Маркшейдерські спостереження за зсувом гірських порід на 

відкритих розробках 

4.3. Бар’єрні цілики та розрахунок їх розмірів 

 

Тема 5. Маркшейдерський облік руху запасів корисних копалин 

5.1 Класифікація запасів корисних копалин 

5.2 Поняття про втрати та виснаження корисних копалин 

5.3 Маркшейдерські замірювання залишків копалин на складах, методи 

замірювань 

 

Тема 6. Організація маркшейдерської служби 

6.1 Структура маркшейдерської служби 

6.2 Прилади для виконання маркшейдерських знімань  

 

3. Рекомендована література:  

1. Маркшейдерська справа : підр. для студ. напр. підг. 0503 Гірництво / 

за ред. Г. О. Антипенка. Дніпропетровськ : НГУ, 2009. 155 с. 

2. Сидоренко В. Д., Федоренко П. Й., Шолох М. В. Геометризація 

родовищ корисних копалин : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. за 

напрямком «Гірництво»]. Кривий Ріг : Видав. центр КТУ, 2008. 367 с. 

3. Маркшейдерское дело : учеб. для вузов. Ч. 1 /Ушаков И. Н. и др. ; под 

ред. И. Н.Ушакова. Москва : Недра, 1989. 311 с. 
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4. Маркшейдерское дело : учеб. для вузов. Ч. 2 /Ушаков И. Н. и др. ; под 

ред. И. Н.Ушакова. Москва : Недра, 1989. 437 с. 

5. Справочник по маркшейдерському делу / под ред. А. Н.Омельченко. 

Москва : Недра, 1973. 448 с. 

6. Борщ-Компониец В. И. Геодезия. Основы аэрофотосъемки и 

маркшейдерского дела. Москва : Недра, 1984. 448 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

диференційований залік (7 семестр). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, розв’язання 

задач, письмовий контроль за змістовними модулями. 

 


