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Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи маркшейдерії» відноситься до 

вибіркових навчальних дисциплін. Вона вивчає тенденції розвитку 

маркшейдерської справи, методи побудови опорних і знімальних 

маркшейдерських мереж, види маркшейдерських знімань, маркшейдерське 

супроводження відкритих і підземних розробок для безпечного видобутку 

корисних копалин, способи підрахунку запасів та їх руху тощо. 

Навчальна дисципліна «Основи маркшейдерії» – це дисципліна 

професійної підготовки, яка формує у майбутніх фахівців з геодезії та 

землеустрою умінь та компетенцій оволодіння теоретичними і практичними 

навичками натурних вимірів і подальших геометричних побудов структури 

родовища, форми і розмірів тіл корисної копалини в надрах, просторових 

положень виробок, процесів деформації гірських порід і зрушення поверхні у 

зв’язку з гірничими роботами. 

Методи і результати маркшейдерських робіт використовуються на 

нафто- і газопромислах, на солепромислах, при розвідці родовищ, видобутку 

рудних і нерудних корисних копалин, будівництві метрополітенів, тунелей, 

підземних комунальних колекторів та підземних переходів. Маркшейдерські 

знімання відіграють у діяльності гірничого підприємства важливу роль. 

Основне призначення маркшейдерських знімань полягає перш за все у тому, 

що за їх даними складають плани поверхні і гірничих виробок, а також деякі 

інші креслення, за допомогою яких розв’язуються важливі задачі, що 

пов’язані із розробкою родовищ корисних копалин. Крім цього, дані, 

отримані в результаті таких знімань, слугують початковими (вихідними) для 

вирішення таких задач, як задавання напрямку гірничим виробкам, 

виконання різноманітних розбивок при будівництві, тощо.  

 

Навчальна дисципліна «Основи маркшейдерії» має на меті сформувати 

та розвинути такі компетентності студентів. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Фахові компетентності: 

ФК 3. Поглибленні знання способів зображення земної поверхні на 

картах та планах, приладів та методів геодезичних вимірювань, принципів 

побудови геодезичних мереж, математичної обробки геодезичних вимірів, 

організації та управління геодезичним виробництвом 

ФК 11 Здатність створювати геодезичні мережі, проводити геодезичні 

вимірювання й обробляти їх результати. 

ФК 12. Здатність вибирати й розраховувати картографічні проекції, 

складати карти і плани різного змісту. 

ФК 14 Здатність виконувати знімальні роботи, пов'язані з веденням 

кадастрів, з будівництвом і промисловим виробництвом 

 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 
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ПРН 3. Здатність демонструвати знання і розуміння методів і 

технологій створення державних геодезичних мереж та спеціальних 

інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, 

топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування і 

експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та 

сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і 

аерокосмічних методів. 

ПРН 4. Здатність демонструвати знання основ складання й оновлення 

карт, технологічних процесів підготовки карт до видання та їх видання. 

ПРН 9. Здатність обирати і застосовувати сучасну геодезичну і 

фотограмметричну техніку і технології, методи математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних вимірювань. 

 

Розподіл годин за видами занять  

Вид занять Кількість годин 

Лекції 10 

Практичні заняття 10 

Лабораторні роботи 10 

Самостійна робота 60 

Всього годин 90 

 

Тематика лекційного курсу 

Змістовий модуль 1. Маркшейдерські роботи при відкритому та 

підземному способах розробки родовищ  

Тема 1. Вступ. Маркшейдерська документація 

Тема 2. Геометризація родовищ корисних копалин 

Тема 3. Маркшейдерські знімання при відкритому та підземному способах 

розробки родовищ  

Змістовий модуль 2. Стійкість бортів кар’єрів. Маркшейдерський 

облік руху корисних копалин 

Тема 4. Стійкість бортів кар’єрів  

Тема 5. Маркшейдерський облік руху запасів корисних копалин  

Тема 6. Організація маркшейдерської служби 

 

Теми практичних занять 

1. Розрахунок елементів і графічна побудова під час проведення в’їзної 

траншеї на кар’єрі 

2. Побудова гіпсометричного плану лежачого боку пласта за 

результатами розвідувального буріння та визначення елементів залягання 

 

Теми лабораторних робіт 

1. Визначення положення точок знімального обґрунтування на кар’єрі 

рішенням прямої геодезичної засічки 

2. Орієнтування підземної виробки способом з’єднувального 

трикутника 
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3. Передача висотної позначки з уступу на уступ кар’єру 

тригонометричним нівелюванням 

4. Визначення положення точок знімального обґрунтування на кар’єрі 

рішенням зворотної геодезичної засічки 

 

Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповідь, пояснення). 

Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, 

виконання вправ за зразком чи алгоритмом). 

Частково-пошукові методи (проектна діяльність (виконання 

практичних завдань, що дозволяють отримати актуальний, практично 

значущий результат). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована література: 

1. Антипенко Г. О., Гаврюк Г. Ф., Назаренко В. О., . Котенко В. В. 

Маркшейдерська справа: підручник. Д. : НГУ, 2009. 152 с.  

2. Бизов В. Ф., Федоренко П.Й. Маркшейдерська справа : підручник 

для вузів за напрямком «Гірництво». Кривий Ріг : Мінерал, 2001. 211 с. (Сер. 

«Бібліотека гірничого інженера» : в 14 т. ; т. 6). 

3. Сидоренко В. Д., Федоренко П. Й., Шолох М. В., Переметчик А. В. 

Геодезія і маркшейдерія : у 2 т. : навч. посіб. для вузів. Т. 1. Кривий Ріг : 

Видав. центр КТУ, 2008.  580 с. 

4. Сидоренко В. Д., Федоренко П. Й., Шолох М. В., Переметчик А. В. 

Геодезія і маркшейдерія : у 2 т. : навч. посіб. для вузів. Т. 2. Кривий Ріг : 

Видав. центр КТУ, 2008. 507 с. 

5. 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. 

6. Условные обозначения для горной графической документации. М.: 

Недра, 1981. 304 с.  

7. Инструкция по производству маркшейдерских работ. М.: Недра, 

1987. 240 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Основи маркшейдерії». Онлайн-система 

навчання КрНУ [Електронний ресурс] / І. М. Шелковська. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=616 (спосіб зарахування – самореєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з дисципліни «Вища геодезія». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

3. Правила виконання маркшейдерських робіт при розробці родовищ 

рудних та нерудних корисних копалин. [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/5638-OBYEDNANYJ.pdf  

4. Халимендик Ю.М., Антипенко Г.О., Гаврюк Г.Ф., Назаренко В.О. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

http://krnu.org/course/view.php?id=616
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/5638-OBYEDNANYJ.pdf
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«Маркшейдерська справа» для студентів очної та заочної форм навчання 

напряму підготовки 0503 Гірництво. [Електронний ресурс]. URL: 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/2165/%D0%9C%D0%B5%D1%

82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20_%D0%93%D

0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%

D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

5. Соболевський Р.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Маркшейдерські роботи при розробці родовищ 

відкритим способом» для студентів гірничо-екологічного факультету. 

[Електронний ресурс]. URL: 

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/33604/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%8

2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0

%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%

81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B

E%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D1%8F.pdf  

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Основи маркшейдерії» потребує: 

 виконання завдань згідно з навчальним планом; 

 підготовки до практичних занять; 

 підготовка до лабораторних робіт; 

 підготовка презентації за лекційною тематикою; 

 тести поточного контролю за змістовими модулями та тест 

підсумкового контролю. 

Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з 

програмою навчальної дисципліни, питаннями, які виносяться на заняття з 

відповідної теми, комп’ютерними програмами, які використовуються для 

виконання роботи; вивчення методичного матеріалу. Розв’язання практичних 

завдань повинно як за формою, так і за змістом відповідати вимогам (мати всі 

необхідні складові), що висуваються до вирішення відповідного завдання. 

Підготовка до лабораторних занять передбачає: закріплення 

теоретичних знань з навчальної дисципліни, здобутих на лекціях і під час 

самостійної роботи, ознайомлення з маркшейдерськими приладами, вивчення 

методичного матеріалу щодо алгоритму виконання роботи, інструктаж з 

техніки безпеки. 

На практичних та лабораторних заняттях присутність здобувачів вищої 

освіти є обов’язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань 

теми та виконання всіх етапів робіт. 

Пропущені практичні та лабораторні заняття мають бути 

відпрацьовані. Це ж стосується й студентів, які не виконали завдання або 

показали відсутність знань з основних питань теми. 

 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/2165/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/2165/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/2165/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/2165/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/2165/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/33604/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/33604/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/33604/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/33604/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/33604/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/33604/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
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Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту 

відвідувати заняття, для такого студента можливе дистанційне навчання із 

застосуванням ряду наявних інноваційних засобів та інформаційних джерел, 

а саме: 

основні: 

1) електронний курс «Основи маркшейдерії». Онлайн-система 

навчання КрНУ [Електронний ресурс] / І. М. Шелковська. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=616 – для організаційного забезпечення 

дистанційного навчання та оцінювання знань (надання інформаційних 

повідомлень та інструкцій, повного пакету навчально-методичного 

забезпечення (робоча, навчальна програми, методичні вказівки, конспект 

лекцій, питання до підготовки, критерії оцінювання, розподіл балів, список 

літератури, посилання на електронні посібники тощо), надання завдань до 

практичних та лабораторних робіт, отримання і оцінювання їх результатів, 

проведення тестування за змістовими модулями. Спосіб зарахування – 

самореєстрація; 

2) тематичні групи у мобільних додатках Viber, Telegram тощо (вибір 

додатку обумовлюється побажаннями конкретної академічної групи 

студентів за принципами студентоцентрованого підходу) – для проведення 

групових поточних консультацій та поточного контролю виконання 

практичних і лабораторних робіт. Група створюється старостою і включає 

викладача та членів відповідної академічної групи. Всі студенти беруть 

участь у чаті. Студент має можливість задавати питання у відповідній групі 

або за розладом консультацій, або у будь-який зручний для себе час. У разі 

консультацій за розкладом студент отримує відповідь відразу, у іншому 

випадку – коли у викладача з’являється можливість надати відповідь.  

3) відео-конференції у Zoom – для дистанційного проведення 

аудиторних занять (лекцій, практичних, лабораторних). Постійно діюче 

посилання на таку конференцію надається в групі обраного мобільного 

додатку. Для контролю, напередодні першого онлайн-заняття, відповідне 

запрошення викладач відправляє студентам також на їх особисті електронні 

адреси, отримані від старости; 

допоміжні: 

1) електронна пошта або будь-який зручний та бажаний для 

студента засіб із зазначених вище – для проведення додаткових одноосібних 

консультацій за бажанням студента та / або отримання остаточних 

результатів самостійної роботи; 

2) веб-сторінка кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131 – містить новини, корисну інформацію, 

методичні вказівки, робочу та навчальну програми з дисципліни; 

3) депозитарій КрНУ http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=1

93, який також містить методичні вказівки, робочу та навчальну програми. 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=616
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
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Контрольні заходи та результати 

Методи контролю: усне опитування, модульний контроль (тести), 

підсумковий контроль (тест); диференційований залік (7 семестр).  

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php). Згідно з цим 

Положенням використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Вид занять Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Лекції 5 5 10 

Практичні заняття  20 – 20 

Лабораторні роботи 16 4 20 

Поточний контроль: 

– презентація за лекційною тематикою; 

– модульна контрольна робота № 1 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 1; 

– модульна контрольна робота № 2 – тести 

поточного контролю за змістовим модулем № 2 

 

5 

10 

– 

 

 

5 

– 

 

10 

10 

10 

 

10 

Підсумковий тестовий контроль   20 

Усього   100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

диференційованого заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 

http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php

