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ВСТУП 
 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фахову педредвищу освіту» 

освітньо-професійна програма - єдиний комплекс освітніх компонентів 

(обовязкових освітніх компонент та освітніх компонент для вільного вибору 

здобувачами освіти), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання,  

що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації. 

Особи, які навчаються в Лисичанськом державном гірничо-індустріальном 

коледжі (надалі – Коледжі), мають право на: участь у формуванні індивідуального 

навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що 

становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених 

для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. При цьому 

здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, 

що пропонуються для здобувачів фахової передвищої освіти, за погодженням з 

директором Коледжу, відповідно до порядку, який встановлено у Коледжі. 

 Дисципліни вільного вибору планується викладати для однієї академічної 

групи у  складі до 25 осіб. 

 Викладання здійснюють викладачі, які мають фахову освіту. 

 Мова викладання –державна. 

 

1. Компетентності і програмні результати навчання 

Вивчення навчальних дисциплін для вільного вибору здобувача фахової 

передвищої освіти передбачає формування необхідних програмних загальних та 

фахових компетентностей та програмних результатів навчання: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ВЗК2. Гнучкість мислення. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до 

аналітичного та просторового мислення, прагнення до розширення своїх з 

ВЗК3. Групова робота. 



Здатність працювати у команді, здатність до врахування строгих вимог 

дисципліни, планування та управління часом. 

ВЗК4. Комунікаційні навички. 

Здатність до чіткого визначення видів ділової документації  та її ведення в 

межах професії.  Здатність спілкуватися рідною та  іноземною мовою  за 

спеціальністю. Уміння використовувати в своїй діяльності нормативно-

правові документи. 

ВЗК5. Популярізаційні навички 

Вміння спілкуватися із нефахівцями. Здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. Здатність бути критичним і самокритичним. Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

ВЗК6. Креативність  

Здатність генерувати нові ідеї. Удосконалення технологій, організації та 

управління при виконанні маркшейдерських робіт Здатність вчитися і 

усвідомлювати можливість навчання впродовж життя. 

ВЗК7. Етичні установки. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань в своїй професійній діяльності. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

Здатність отримання додаткового стимулу до особливостей розвитку 

інтелектуальної особистості 

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність працювати автономно. 

Визначенність і наполегливість щодо поставленних завдань і взятих 

обов’язків. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ВЗК11. Навички безпечної організації праці. Здійснення безпечної 

діяльності 

ВЗК12. Навички основ проектної діяльності. Здатність розробляти проекти 

та управляти ними. 

ВЗК13. Турбота про якість. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ВЗК14. Соціальні навички. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

Прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції. 

ВЗК15. Збереження навколишнього середовища. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища 

Програмні  (вибіркові) компетентності 

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати типові спеціалізовані 



задачі в професійної діяльності щодо  проведення маркшейдерсько-

геодезичних зйомок, маркшейдерсько-геодезичних робіт і геометричного 

контролю якості технологічних процесів на виробничих ділянках 

гірничодобувних, будівельних, гірничо-будівельних, геологорозвідувальних, 

проєктних 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

ВФК1. Здатність застосовувати методи та засоби маркшейдерських 

вимірювань, обробки та  використання їх результатів. 

ВФК2. - здатність до аналітичного та просторового мислення. 

Загально професійні компетенції: 

ВФК3. Здатність напрацювання навичок роботи олівцем і креслярським 

пером, фарбами та пензлями для фарбування креслень. 

ВФК4. Здатність оволодіння прийомами роботи з креслярськими 

інструментами: рейсфедером, кронциркулем на креслярському папері, 

фотопапері, синтетичних плівках. 

ВФК5. Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для виконання 

графічних робіт при проектуванні, будівництві і експлуатації гірничих 

підприємств. 

ВФК6. Здатність виконувати з дотриманням спеціальних правил і 

умовностей зображення об’єктів і елементів гірничих робіт на площині; 

ВФК7. Здатність застосовувати одержані знання для розв’язування 

відповідних задач гірничого креслення. 

ФК8. Здатність оволодіння методикою оформлення планів, карт, графічних 

проектних і прогнозних матеріалів з використанням сучасних комп'ютерних 

технологій. 

ВФК9. Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь у сфері 

забезпечення якості оформлення документації  відповідно до діючих 

стандартів ЕСКД та ДСТУ. 

ВФК10. Здатність оволодіння раціональними прийомами креслення; 

ВФК11. Здатність надбання навичок оформлення топографічної 

документації. 

ВФК12. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

маркшейдерського та геодезичного приладобудування, основних методів 

виконання маркшейдерських зйомок. 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

ВФК13. Здатність виконувати підготовку, перевірку і технічне 

обслуговування приладів і інструментів для кутових і лінійних вимірювань.  

ВФК14. Здатність виконувати кутові, лінійні та висотні вимірювання 

різними мірними приладами та інструментами. 

ВФК15. Здатність ефективно вирішувати завдання професійної діяльності. 

ВФК16. Здатність здійснювати гірничо-геометричне маркшейдерсько-

геодезичне забезпечення технологій видобутку корисних копалин і 

будівництва гірничих підприємств і підземних споруд та розробляти геолого-

маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію. 



ВФК17. ЗдатнІсть визначати просторово-геометричне положення об'єктів, 

здійснювати необхідні геодезичні і маркшейдерські вимірювання, обробляти 

та інтерпретувати їх результати.  

ВФК18.  Здатність вивчення  оптичних процесів, що відбуваються в 

маркшейдерських та геодезичних приладах при їх експлуатації. 

ВФК19. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

маркшейдерського та геодезичного інструментоведення, основних методів 

виконання маркшейдерських зйомок. 

вивчення  оптичних процесів, що відбуваються в маркшейдерських та 

геодезичних приладах при їх експлуатації. 

ВФК20. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

виконання розбивочних робіт на кар ̓ єрах, основних методів виконання 

маркшейдерських зйомок. 

ВФК21. Здатність вивчення  физико - механічних процесів, що відбуваються 

в надрах при їх розробці. 

ВФК22. Здатність засвоєння здобувачами освіти найважливіших 

теоретичних положень геометрії надр, основних методів гірничо-

геометричного моделювання. 

ВФК23. Здатність вивчення основ геометрії і геометризації надр. 

ВФК24. Здатність вивчення теоретичних основ геометризації форм, умов 

залягання, розміщення якісних властивостей родовищ. 

ВФК25. Здатність класифікувати родовища за умовами формування. 

ВФК26.  Здатність  вибрати найбільш коректний для даних умов метод і 

застосувавши його, визначити обсяги гірничих робіт. 

ВФК27. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

згущення маркшейдерських мереж. 

ВФК28. Здатність вивчення теоретичних основ створення опорних мереж 

триангуляці, отримання практичних навичок з зрівняння триангуляції та 

трилатерації. 

Навички оцінювання.  

ВФК29. Здатність використовувати теорії, принципи, методи та поняття 

загальноінженерних наук в навчанні та професійній діяльності для вирішення 

маркшейдерсько-геодезичних розрахунків при побудові планів. 

Математичні навички. 

ВФК30. Здатність виконувати математичну обробку результатів 

маркшейдерсько-геодезичних вимірювань. 

ВФК31. Здатність вивчення математико - статистичних методів обробки та 

оцінки точності вихідних даних. 

ВФК32. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та 

числові методи, які часто використовуються при маркшейдерських 

розрахунках. 

ВФК33. Здатність застосовувати базові знання фундаментальних розділів 

математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом 

гірничої галузі знань, здатність використовувати математичні методи в 

обраній професії. 



Експериментальні навички.  

ВФК34. Здатність виконувати виміри незалежно, а також аналізувати та 

критично оцінювати  дані при виконанні маркшейдерсько-геодезичних робіт. 

Розв’язання проблем. 

ВФК35. Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач з курсу програм 

маркшейдерських дисциплін. 

Обчислювальні навички. 

ВФК36. Здатність користуватися ресурсами Internet для професійної 

діяльності. 

ВФК37. Здатність створювати бази даних за результатами геодезичних та 

маркшейдерських зйомок. 

ВФК38. Здатність виконувати прості розрахунки з професійно-практичної 

діяльності. 

ВФК39. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення 

(мови програмування, пакети) для проведення маркшейдерсько-геодезичних 

розрахунків. 

Ерудиція в області екології.  

ВФК40. Здатність орієнтуватись в проблемах екологічного забруднення 

біосфери та  його попередження, вдаватись до діалогу як засобу вирішення 

екологічних проблем, попереджувати забруднення ґрунтів і водоймищ  

шахтними водами,       породою та відходами збагачення вугілля.  

Здатність до навчання 

ВФК41. Розвиток навичок самостійної роботи з довідниками, науково-

популярною літературою, іншими видами носіїв інформації 

Програмні результати навчання(ПРН) 

Знання з предметної області 

ВПРН1.  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови 

спілкуватись державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати 

думки. 

ВПРН2. Здатність бути наполегливим у розв'язанні спірних питань та 

професійних пропозицій. 

ВПРН3. Здатність турбуватись про якість роботи, яка виконується: 

обґрунтувати свої професійні дії. 

ВПРН4. Здатність оцінювати та обґрунтовувати застосування новітніх 

технологій в сфері. 

ВПРН5. Здатність до системного мислення: добирати відповідні терміни з 

фаху для оформлення паперів, застосовувати основні правила оформлення 

документів, обґрунтовувати свій світогляд та громадську позицію. 

ВПРН6. Здатність Здійснювати ефективне ділове спілкування. 

Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН7. Уміння підготувати пристрої для проведення виміру. 

ВПРН8. Уміння організувати окремі геологічні дослідження. 

ВПРН9. Здатність розробити методику проведення виміру. 

ВПРН10. Здатність управління інформацією: 

втілювати інноваційні технології в організацію маркшейдерських робіт. 



ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

-  основи стандартизації;   

- основи безпеки життєдіяльності при роботі гірничовидобувних 

підприємств; 

- основи екології; 

- теоретичні  і практичні навички, необхідні для проєктування і 

контролювання маркшейдерських інструментів і пристроїв 

- загальні відомості про землю, її літологічний склад, мінералогію, осадові 

породі,корисні копалини, розвідувальні роботи; 

- правила безпеки та охорони праці трудового колективу на гірничо-

видобувних підприємствах; 

- методи розкриття, підготування та розробки вугільних родовищ; 

- методи геодезичних зйомок для складання топографічної документації; 

- знання для отримання робочої професії гірника на маркшейдерських 

роботах; 

- знання для одержання практичних навичок виконання маркшейдерських 

зйомок і рішення спеціальних маркшейдерських задач. 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- визначати межі і розміри шахтних полів 

- визначати форми залягання гірничих порід, елементи залягання пластів; 

- складати стратиграфічні колонки, геологічні карти, розрізи, схеми; 

- будувати зрушення на планах і розрізах за результатами геологічних та 

маркшейдерських зйомок; 

- визначати потужність тіл корисних копалин, мінералогічний і речовий 

склад руд; 

- встановлювати межі земельних ділянок; 

складати кадастри планів земельних ділянок; 

вести хронометраж маркшейдерських робіт при виконанні зйомок 

- створювати опорні геодезичні мережі на поверхні гірничого підприємства; 

- вимірювати елементи напрямків високоточними теодолітами; 

- виконувати рівняння фігур тріангуляції і визначати координати пунктів; 

-   будувати хід променів в різноманітних геодезичних інструментах; 

- визначати оптичну силу лінз зорових труб геодезичних інструментів; 

застосовувати мікроскопи і мікрометри в інструментах та приладах. 

ВПРН13. Здатність використовувати знання та практичні навички для 

побудови планових та висотних мереж на земній поверхні, підхідних пунктів 

і реперів. 

ВПРН14.Здатність використовувати знання та практичні навички для 

володіння методами роботи маркшейдерськими інструментами при 

топографічних і маркшейдерських зйомках 

ВПРН15.Здатність використовувати знання та практичні навички для 

обчислення геодезичних та маркшейдерських зйомок 

ВПРН16. Молодший спеціаліст, використовуючи знання в геодезії і 

маркшейдерській справі, повинен вміти: 



- вести обчислення координат пунктів різних форм полігонів; 

- визначати позначки реперів та пікетів нівелірних ходів геометричного і 

тригонометричного нівелювання; 

- обчислювати результати тахеометричної та мензульної зйомок; 

- вести розрахунки при виконанні спеціальних маркшейдерських робіт. 

ВПРН17. Здатність використовувати знання і практичні навички для 

складання та оформлення графічної документації: 

- підбирати папір, володіти методами розфарбування креслення; 

- використовувати шрифти, згідно з Держстандартом, для оформлення 

маркшейдерських креслень; 

- креслити основні й похідні плани в умовних знаках; 

- володіти методами виготовлення похідної графічної документації; 

- креслити умовні позначення для графічної документації будівельного 

напрямку; 

- оформлювати текстові документи за вимогами стандартів. 

ВПРН18. Здатність визначати характеристику, умови залягання та якість 

родовища корисної копалини. Уміти: 

- будувати гіпсометричні плани пластів за результатами геологічної 

розвідки; 

- визначати елементи залягання пластів; 

- визначати форму залягання корисної копалини, види і характеристику 

зрушень; 

- зображати виробки в проекціях з числовими позначками і в 

аксонометричних проекціях. 

ВПРН19. Здатність забезпечувати проведення виробок зустрічними вибоями: 

- складати проект проведення виробки кількома вибоями; 

- підбирати інструменти й методику маркшейдерських зйомок для 

забезпечення збійки виробок;  

- розраховувати результати зйомок для визначення кутів напряму 

зустрічним вибоям; 

- задавати напрямки зустрічними вибоями і контролювати їх додержання 

прохідниками; 

- контролювати додержання правил безпеки при збійках виробок згідно з 

вимогами маркшейдерської інструкції 

ВПРН20. Здатність забезпечувати ведення маркшейдерських робіт на 

кар’єрах: 

- будувати на території кар’єра опорну і зйомочну мережу; 

- виконувати зйомку уступів і ситуації на кар’єрі; 

- виносити з проекту в натуру траншеї, канави, транспортні колії, 

контролювати їх проведення; 

- обслуговувати буро-вибухові роботи; 

- вести облік об’ємів розкриття і видобутку корисної копалини; 

- забезпечувати  підприємство графічною документацією. 

ВПРН21. Здатність аналізувати якість маркшейдерських робіт відповідно до 

вимог маркшейдерської інструкції: 



- обчислювати помилку координат пунктів опорної  підземної 

маркшейдерської м мережі; 

- визначати помилку висотної позначки пункту; 

- визначати помилку положення віддаленого від ствола пункту опорної 

мережі в полігоні з гіросторонами; 

-  визначати помилки координат опорної мережі на поверхні. 

ВПРН22. Здатність володіти методами побудови зрушень вугільних пластів: 

- відображати форму та умови залягання покладу на розрізах; 

-  будувати зрушення за результатами геологічних та маркшейдерських 

зйомок; 

- визначати елементи  залягання зрушень; 

- задавати виробку на зміщену частину пласта. 

Загальні уміння та навички 

ВПРН23. Втілюючи професійні знання, молодший спеціаліст повинен вміти: 

- застосовувати вимоги стандартів для оформлення маркшейдерської 

графічної документації; 

- користуватися вимогами маркшейдерської інструкції при виконанні 

маркшейдерських робіт; 

- застосовувати основні правила оформлення первинних і обчислювальних 

маркшейдерських журналів; 

- застосовувати транзистори, напівпровідникові діоди в маркшейдерських 

інструментах та приладах; 

- вимірювати відстані за допомогою світлодальномірів, електронних 

рулеток; 

- вести маркшейдерські зйомки за допомогою електронного тахеометра; 

- визначати азимути за допомогою електронного гірокомпаса. 

ВПРН24. Здатність виконувати геодезичні, топографічні та маркшейдерські 

роботи з додержанням вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці та 

охорони навколишнього середовища: 

- дотримуватись правил безпеки при маркшейдерських зйомках в підземних 

гірничих виробках, на кар’єрах; 

- дотримуватись правил безпеки при буро-вибухових роботах в шахті і на 

кар’єрі; 

- контролювати додержання правил безпеки при проведенні виробок 

зустрічними вибоями; 

- організовувати і контролювати виконання правил безпеки на робочих 

місцях. 

ВПРН25. Здатність володіти навичками роботи на комп’ютері на рівні 

користувача для рішення задач маркшейдерського обслуговування 

підприємства: 

- виконувати обчислення маркшейдерських зйомок на комп’ютерах; 

- складати й оформлювати текстовий матеріал, таблиці; 

- оформлювати формуляри для обчислення маркшейдерських зйомок на ЕО. 

ВПРН26. Здатність забезпечувати маркшейдерським обслуговуванням 

геологорозвідувальні організації: 



- вести зйомки і складати плани в межах економічної діяльності 

підприємства; 

- виносити з проекту на місцевість розвідувальні виробки, контролювати їх 

проведення; 

- виконувати зйомку розвідувальних виробок і наносити їх на плани. 

ВПРН27. Здатність розподіляти запаси щодо якості  та розвіданості, вести їх 

підрахунок і облік запасів  і втрат: 

- класифікувати запаси корисної копалини за ступенями розвіданості і 

народногосподарчим значенням; 

- рахувати запаси корисних копалин; 

- планувати втрати корисних копалин за різними факторами; 

вести облік руху запасів і втрат корисної копалини 

 

2. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ДЛЯ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ  ОСВІТИ 
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Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни,  

курсові проекти, практики) С
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1 2 3 4 5 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Вибіркова дисципліна 1: 

Конфліктологія або  

Релігієзнавство 

5 

 
45/1,5 залік 

ВЗК.2 

Вибіркова дисципліна 2: 

Стандарти маркшейдерської 

документації або 

Креслярські матеріали та інструменти 

5 45/1,5 залік 

 Разом з циклу 90/3  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ВПК.1 

Вибіркова дисципліна 3: 

Маркшейдерсько-геодезичні прилади 

або  

Інструментоведення 

5 105/3,5 залік 

ВПК.2 

Вибіркова дисципліна 4: 

Розбивочні роботи на кар’єрах або 

Маркшейдерські роботи при 

відкритих розробках 

6 135/4,5 залік 

ВПК.3 

Вибіркова дисципліна 5: 

Маркшейдерська графічна 

документація або гірнича графічна 

6 75/2,5 залік 



документація 

ВПК.4 

Вибіркова дисципліна 6: 

Форми й елементи залягання родовищ 

або 

Рудні і нерудні форми залягання 

корисної копалини 

7 105/3,5 залік 

ВПК.5 

            Вибіркова дисципліна 7: 

           Маркшейдерсько-геодезичне 

забезпечення гірничих робіт або 

           Спеціальні маркшейдерські роботи  

7 60/2 залік 

ВПК.6 

Вибіркова дисципліна 8: 

Згущення маркшейдерських мереж  

або 

          Математична обробка результатів 

маркшейдерсько геодезичних 

вимірювань  

7 60/2 залік 

 Разом з циклу  540/18  

Разом за вибірковою компонентою 630/21  

 

3. ОПИС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО 

ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ  ОСВІТИ 

Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Конфліктологія» (вибіркова №1) 

Мета дисципліни «Конфліктологія» - ознайомлення здобувачів освіти із 

сутністю, структурою та ознаками конфлікту як соціального феномену; 

формування в них умінь діагностувати, прогнозувати, розв’язувати і 

попереджувати різноманітні конфліктні ситуації (виробничі, побутові, соціально-

трудові, соціально-економічні, подружні тощо); оволодіння майбутніми 

спеціалістами методиками психологічного захисту та управління емоціями у 

конфлікті. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Теорія і практика вирішення конфліктів — складова  соціальної культури в 

виробничий діяльності, суспільному житті та особистісних відносинах. Знання та 

практичні навички «виходу з конфлікту», продуктивного вирішення конфліктів та 

подолання конфліктних ситуацій, вміння контролювати конфліктну ситуацію, 

позитивно сприймати конфлікт, регулювати його, вправно   виходити з конфлікту 

допоможуть здобувачам освіти в подальшому житті 



Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. 

Загально-професійні компетенції: 

- здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні поняття у 

повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти світу; 

- уміння аналізувати закономірності розвитку релігії та особливості їх прояву у 

міжнаціональних відносинах у період сьогодення; здатність самостійно робити 

висновки й узагальнення проблем релігії; вміння розрізняти світобачення та 

світорозуміння носіїв різних релігійних вірувань 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

Знання з предметної області 

ВПРН1.  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови спілкуватись 

державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати думки, 

ВПРН6. Здатність здійснювати ефективне ділове спілкування 

Тематичний план дисципліни 

1.Сутність конфлікту.  

2.Класифікація конфліктів. 



3.Структурні елементи конфлікту. 

4. Динаміка конфлікту. 

5.Конфлікти і особистість. 

6.Міжособистісні конфлікти Психологічні механізми виникнення конфліктів. 

7.Розвиток міжособистісних відносин у конфлікті Управління конфліктами. 

8.Технології управління конфліктами. 

 

Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Релігієзнавство» (вибіркова №1) 

Метою викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є духовне і 

моральне виховання сучасного здобувача освіти – майбутнього фахівця. Вивчаючи 

дисципліну «Релігієзнавство», він одержує необхідні знання, що розширює його 

подання про соціальну й духовну культуру суспільства, формує науковий 

світогляд, підвищує професійну компетентність.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Сучасній людині необхідні  загальні знання з історії релігій, їх 

розповсюдженню по світу, щоб мати можливість розуміти релігійно - етичні 

особливості різних народів і поважати   їх релігійну історію і спадщину.   

Сьогодні в Україні  зростає інтерес до релігії.  У нас діють різні релігії 

християнство, іслам, буддизм, іудаїзм.  

Дисципліна «Релігієзнавство» відкриває перед здобувачами освіти природу 

релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними 

системами суспільства, особливості їх впливу на віруючих. 

 Релігієзнавство дає можливість навчитись розпізнавати світові та локальні 

релігії, розуміти їх природу, символи, цінності, вплив на оточення, позитивні та 

негативні наслідки різного роду вірувань 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 



Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. 

Загально-професійні компетенції: 

- здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні поняття у 

повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти світу; 

- уміння аналізувати закономірності розвитку релігії та особливості їх прояву у 

міжнаціональних відносинах у період сьогодення; здатність самостійно робити 

висновки й узагальнення проблем релігії; вміння розрізняти світобачення та 

світорозуміння носіїв різних релігійних вірувань 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

Знання з предметної області 

ВПРН1.  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови спілкуватись 

державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати думки, 

ВПРН6. Здатність здійснювати ефективне ділове спілкування 

Тематичний план дисципліни 

1.Релігія як предмет наукового аналізу.  

2.Первісні (родоплемінні) форми вірувань. 

3.Народно-державні релігії. 

4.Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. 

5.Історія і сучасний стан релігій в Україні. 

 

ВЗК.2 «Стандарти маркшейдерської документації» (вибіркова №2) 

Мета курсу «Стандарти маркшейдерської документації»   — є 

формування теоретичних знань та практичних навичок щодо принципів, методів і 



засобів забезпечення якості в оформленні звітної та графічної маркшейдерської 

документації, формування вмінь та навичок, які забезпечують їх кваліфіковану 

участь у реалізації вимог нормативних документів. 

Обґрунтування необхідності дисципліни  

«Стандарти маркшейдерської документації»  тісно пов'язані з цілим рядом 

фундаментальних та спеціальних дисциплін маркшейдерського циклу (геодезія, 

маркшейдерська справа, гірнича геометрія, основи вищої геодезії, основи 

інженерної геодезії), які потребують оформлення документації. Крім цього, всі 

маркшейдерські зйомки гірничих виро6ок (як під землею, так i кар’єрах) 

будуються на загальнодержавних геодезичних пунктах плано-висотної мережі, що 

дозволяє складати плани гірничих робіт у системі координат, прийнятій на 

поверхні пов'язуючи їх з топографічними планами земної поверхні, i вирішувати 

різноманітні завдання гірничої справи.  

Оволодіння навичок оформлювати документації згідно з маркшейдерськими 

стандартами допоможе здобувачам освіти при оформленні курсових і дипломних 

проєктів, графічних, лабораторних і практичних робіт та технічних звітів з 

навчальних і виробничих практик 

Кількісна характеристика дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
V сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 



Глибокі знання та розуміння.  

ВФК2.  Здатність до аналітичного та просторового мислення 

Загально-професійні компетенції 

ВФК5. Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для виконання графічних 

робіт при проєктуванні, будівництві і експлуатації гірничих підприємств. 

ВФК8. Здатність оволодіння методикою оформлення планів, карт, графічних 

проектних і прогнозних матеріалів з використанням сучасних комп'ютерних 

технологій. 

ВФК9. Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь у сфері 

забезпечення якості оформлення документації  відповідно до діючих стандартів 

ЕСКД та ДСТУ. 

ВФК11. Здатність надбання навичок оформлення топографічної документації. 

Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК15. Здатність ефективно вирішувати завдання професійної діяльності 

Навички оцінювання.  

ФК29. Здатність використовувати теорії, принципи, методи та поняття 

загальноінженерних наук в навчанні та професійній діяльності для вирішення 

маркшейдерсько-геодезичних розрахунків при побудові планів. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

-  основи стандартизації; 

- методи геодезичних зйомок для складання топографічної документації. 

Практичні навички з предметної області 

ПРН17. Здатність використовувати знання і практичні навички для складання та 

оформлення графічної документації: 

- використовувати шрифти, згідно з Держстандартом, для оформлення 

маркшейдерських креслень; 

- креслити основні й похідні плани в умовних знаках; 

- володіти методами виготовлення похідної графічної документації; 



- креслити умовні позначення для графічної документації будівельного напрямку; 

- оформлювати текстові документи за вимогами стандартів. 

ПРН18. Здатність визначати характеристику, умови залягання та якість родовища 

корисної копалини. Уміти: 

- будувати гіпсометричні плани пластів за результатами геологічної розвідки 

Загальні уміння та навички 

ПРН23. Втілюючи професійні знання, молодший спеціаліст повинен вміти: 

- застосовувати вимоги стандартів для оформлення маркшейдерської графічної 

документації; 

- застосовувати основні правила оформлення первинних і обчислювальних 

маркшейдерських журналів 

Тематичний план дисципліни 

1. Стандарт підприємства: загальні положення.   

 2. Основні  положення  щодо оформлення текстового документа та  графічної  

частини проєкту.    

3. Порядок оформлення аркушу пояснювальної записки. Оформлення 

обкладинки, титульного аркушу, індивідуального завдання.  

4.  Правила оформлення тексту, нумерація сторінок роботи. Оформлення змісту. 

Оформлення формул. Оформлення таблиць. Оформлення ілюстрацій.  

5. Правила оформлення висновків. Список використаної літератури. Форми 

запису. Додатки.  

6. Оформлення графічної частини  дипломного  (курсового) проєкту  (роботи) 

Вимоги до виконання гірничих креслень. 

 

ВЗК.2  «Креслярські матеріали та інструменти» (вибіркова №2) 

Метою викладання навчальної дисципліни «Креслярські матеріали та 

інструменти» є навчання майбутніх фахових молодших бакалаврів прийомам та 

навичкам у складанні і кресленні геодезично-маркшейдерської документації 

визначені потребами  спеціальної підготовки з професійної діяльності. 

Обґрунтування необхідності дисципліни  



Графічна підготовка здобувачів освіти є основою та запорукою їх подальшої 

графічної діяльності на старших курсах та в наступній практичній роботі за фахом.  

Висока якість і швидкість виконання графічних робіт залежать не тільки від 

знання правил і отриманих навичок викреслювання, але й від якості та стану самих 

креслярських матеріалів, інструментів і приладдя. Тому так важливо уміло та 

дбайливо до них відноситися і завжди пам'ятати, що вони є предметами 

індивідуального користування. 

Графічна грамотність та вміння креслити є обов’язкові для здобувачів освіти 

діяльність яких повязана  з галузями науки і техніки де потрібна побудова 

графічної документації. 

Кількісна характеристика дисципліни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

Загально професійні компетенції: 

ВФК3. Здатність напрацювання навичок роботи олівцем і креслярським пером, 

фарбами та пензлями для фарбування креслень. 

ВФК4. Здатність оволодіння прийомами роботи з креслярськими інструментами: 

рейсфедером, кронциркулем на креслярському папері, фотопапері, синтетичних 

плівках. 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 



ВФК5. Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для виконання графічних 

робіт при проєктуванні, будівництві і експлуатації гірничих підприємств. 

ВФК10. Здатність оволодіння раціональними прийомами креслення. 

 ВФК11. Здатність надбання навичок оформлення топографічної документації. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

-  основи стандартизації. 

ПРН17. Здатність використовувати знання і практичні навички для складання та 

оформлення графічної документації: 

- підбирати папір, володіти методами розфарбування креслення; 

- використовувати шрифти, згідно з Держстандартом, для оформлення           

маркшейдерських креслень 

Тематичний план дисципліни 

1. Креслярські матеріали: Папір. Туш. Фарби. Щіточки. 

2. Креслярські інструменти: Лінії креслення Олівці Гумка Готовальн Циркуль-

вимірювач Круговий циркуль Кронциркуль Лінійка Рейсшина Косинці 

Транспортир Лекало Пера, ручки 

3. Організація робочого місця. Техніка безпеки 

4. Точність виконання графічних робіт 

 

ВПК 1 «Маркшейдерські та геодезичні прилади» (вибіркова №3) 

Метою дисципліни «Маркшейдерські та геодезичні прилади» є формування 

у майбутніх молодших бакалаврів теоретичних знань з науки маркшейдерські та 

геодезичні прилади, які визначені потребами спеціальної підготовки з професійної 

діяльності навчання здобувачів освіти знанням: фундаментальних понять 

маркшейдерського та геодезичного приладобудування; знань з теорії та практики 

виконання маркшейдерських робіт з урахуванням конкретних умов зйомки та 

вимог «Інстукції з маркшейдерських робіт на вугільних шахтах та на розрізах». 

Обґрунтування необхідності дисципліни Для виконання вимірювань на 

місцевості необхідні геодезичні прилади та інструменти, пристосовані до польових 



умов і задовільняють вимогам вітчизняної та зарубіжної геодезичної практики. 

Використання маркшейдерсько-геодезичного обладнання при виробництві 

маркшейдерсько-геодезичних робіт змушує приділяти особливу увагу вивченню 

технічних характеристик використовуваних приладів, проведення перевірок 

геодезичних інструментів і освоєння способів геодезичних вимірювань. 

Вивчення можливостей і основних характеристик сучасного 

маркшейдерсько-геодезичного обладнання дозволять здобувачам освіти надалі 

виконувати інженерно-геодезичні та фотограмметричні роботи при вишукуваннях, 

проєктуванні, будівництві та експлуатації інженерних об'єктів, а також створювати 

і оновлювати топографічні і тематичні карти з використанням сучасних ГІС-

технологій. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

105  

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

V сем. - 4 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК)  Глибокі знання та розуміння 

ВФК2. Здатність застосовувати методи та засоби маркшейдерських вимірювань, 

обробки та  використання їх результатів.  

Загально-професійні компетенції: 

ВФК12. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

маркшейдерського та геодезичного приладобудування, основних методів 

виконання маркшейдерських зйомок. 

Спеціалізовано-професійні компетенції 



ВФК13. Здатність виконувати підготовку, перевірку і технічне обслуговування 

приладів і інструментів для кутових і лінійних вимірювань.  

ВФК14. Здатність виконувати кутові, лінійні та висотні вимірювання різними 

мірними приладами та інструментами. 

ВФК18.  Здатність вивчення  оптичних процесів, що відбуваються в 

маркшейдерських та геодезичних приладах при їх експлуатації. 

ВФК19. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

маркшейдерського та геодезичного інструментоведення, основних методів 

виконання маркшейдерських зйомок; 

вивчення  оптичних процесів, що відбуваються в маркшейдерських та геодезичних 

приладах при їх експлуатації. 

Математичні навички. 

ФК30. Здатність виконувати математичну обробку результатів маркшейдерсько-

геодезичних вимірювань. 

Програмні результати навчання (ВПРН) Когнітивні уміння та навички 

з предметної області 

ВПРН7. Уміння підготувати пристрої для проведення виміру. 

ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- теоретичні  і практичні навички, необхідні для проектування і контролювання 

маркшейдерських інструментів і пристроїв; 

- методи геодезичних зйомок для складання топографічної документації. 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- вимірювати елементи напрямків високоточними теодолітами; 

- визначати оптичну силу лінз зорових труб геодезичних інструментів; 

- застосовувати мікроскопи і мікрометри в інструментах та приладах. 

ВПРН14.Здатність використовувати знання та практичні навички для володіння 

методами роботи маркшейдерськими інструментами при топографічних і 

маркшейдерських зйомках 

Тематичний план дисципліни 



1. Вступ 

2. Вимірювання кутів в гірничих виробках.  

3. Вимірювання довжин в гірничих виробках.  

4. Геометричне  нівелювання в гірничих виробках.  

5. Гіроскопічне орієнтування.  

6. Передача висотної позначки в гірничі виробки.  

7. Маркшейдерські роботи при проведенні, кріпленні та армуванні шахтних 

стволів.  

8. Вимірювання горизонтальних напрямків та кутів в тріангуляції 

 

ВПК 1 «Інструментоведення» (вибіркова №3) 

   Метою дисципліни «Інструментоведення» є формування у майбутніх 

фахових молодших бакалаврів  теоретичних знань з використанням 

маркшейдерських та геодезичних інструментів, які визначені потребами спеціальної 

підготовки з професійної діяльності навчання здобувачів освіти знанням: 

фундаментальних понять маркшейдерського та геодезичного інструментоведення; 

знань з теорії та практики виконання маркшейдерських робіт з урахуванням 

конкретних умов зйомки та вимог «Інстукції з маркшейдерських робіт на вугільних 

шахтах та на розрізах». 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Маркшейдерсько-геодезичне інструментоведення нерозривно пов'язано з 

практичною діяльністю всіх топографо-геодезичних робіт, пов'язаної з 

виробництвом геодезичних вимірювань і рішенням геодезичних задач різного 

призначення. Його зв'язок з геодезією, інженерної геодезії, картографією, 

математикою, фотограмметрії, інженерної графікою і топографічним кресленням 

передбачає використання теоретичних знань даних дисциплін як основу при 

виконанні лабораторних робіт з геодезичного інструментознавства. Ця дисципліна 

рекомендується здобувачам освіти спеціальності 184 Гірництво для розширення 

професійних компетентностей. 

Кількісна характеристика дисципліни 



Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

105  

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 4 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) Загально професійні компетенції: 

ВФК12. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

маркшейдерського та геодезичного приладобудування, основних методів 

виконання маркшейдерських зйомок. 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

ВФК13. Здатність виконувати підготовку, перевірку і технічне обслуговування 

приладів і інструментів для кутових і лінійних вимірювань. 

ВФК19. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

маркшейдерського та геодезичного інструментоведення, основних методів 

виконання маркшейдерських зйомок; вивчення  оптичних процесів, що 

відбуваються в маркшейдерських та геодезичних приладах при їх експлуатації. 

Програмні результати навчання (ВПРН) Когнітивні уміння та навички з 

предметної області 

ВПРН7. Уміння підготувати пристрої для проведення виміру. 

ПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- теоретичні  і практичні навички, необхідні для проєктування і контролювання 

маркшейдерських інструментів і пристроїв. 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 



- будувати хід променів в різноманітних геодезичних інструментах; 

- визначати оптичну силу лінз зорових труб геодезичних інструментів; 

- застосовувати мікроскопи і мікрометри в інструментах та приладах. 

ВПРН14.Здатність використовувати знання та практичні навички для володіння 

методами роботи маркшейдерськими інструментами при топографічних і 

маркшейдерських зйомках. 

Загальні уміння та навички 

ВПРН23. Втілюючи професійні знання, молодший спеціаліст повинен вміти: 

- застосовувати транзистори, напівпровідникові діоди в маркшейдерських 

інструментах та приладах. 

Тематичний план дисципліни 

1. Дисципліна «Інструментоведення», її зв’язок  з іншими дисциплінами. 

2. Вимірювання кутів в гірничих виробках.  

3. Сучасні маркшейдерські інструменти. 

4. Вимірювання довжин в гірничих виробках.  

5. Вимірювання довжин в горизонтальних та похилих виробках.  

6. Зйомка нарізних та очисних гірничих виробок електронними 

інструментами.  

7. Нівелювання в гірничих виробках. 

 

ВПК 2 «Розбивочні роботи на кар ̓ єрах» (вибіркова №4) 

Метою дисципліни «Розбивочні роботи на кар ̓ єрах» є формування у 

майбутніх фахових молодших бакалаврів теоретичних знань з виконання 

розбивочних робіт на кар ̓ єрах, які визначені потребами спеціальної підготовки з 

професійної діяльності навчання здобувачів освіти знанням: фундаментальних 

понять маркшейдерської справи; знань з теорії та практики виконання розбивочних 

робіт на кар ̓єрах з урахуванням конкретних умов зйомки та вимог «Інстукції з 

маркшейдерських робіт на вугільних шахтах та на розрізах». 

Обґрунтування необхідності дисципліни 



Маркшейдерські роботи виконуються на всіх етапах освоєння родовищ 

корисних копалин - при розвідці, проєктуванні i будівництві гірничого 

підприємства, розробці родовищ i консервації підприємства. При цьому кожний 

етап потребує виконання специфічних маркшейдерських робіт. 

При розвідці родовищ корисних копалин маркшейдерська служба вирішує 

такі основні завдання: створює опорну i знімальну мережу в районі проведення 

розвідки; виконує зйомку Земної поверхні та об’єктів геологічних спостережень; 

складає плани, які е геометричною основою при побудові геологічних карт i 

проєктуванні геологорозвідувальних робіт; виносить y натуру устя розвідувальних 

виро6ок (свердловин, шурфів, штолень i т.п.) та їх напрямок; виконує зйомку i 

складає разом з геологічною службою графічний матеріал, який характеризує 

умови залягання родовищ просторове розміщення показників корисних копалин, 

підраховує їх запаси. 

Кількісна характеристика дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 4,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

135  

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

VІ сем. - 5 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

ВФК14. Здатність виконувати кутові, лінійні та висотні вимірювання різними 

мірними приладами та інструментами. 

ВФК15. Здатність ефективно вирішувати завдання професійної діяльності. 



ВФК20. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень виконання 

розбивочних робіт на кар ̓єрах, основних методів виконання маркшейдерських 

зйомок. 

ВФК28. Здатність вивчення теоретичних основ створення опорних мереж 

триангуляці, отримання практичних навичок з зрівняння триангуляції та 

трилатерації. 

Математичні навички. 

ВФК30. Здатність виконувати математичну обробку результатів маркшейдерсько-

геодезичних вимірювань. 

Експериментальні навички.  

ВФК34. Здатність виконувати виміри незалежно, а також аналізувати та критично 

оцінювати  дані при виконанні маркшейдерсько-геодезичних робіт. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- створювати опорні геодезичні мережі на поверхні гірничого підприємства; 

- вимірювати елементи напрямків високоточними теодолітами. 

ВПРН13. Здатність використовувати знання та практичні навички для побудови 

планових та висотних мереж на земній поверхні, підхідних пунктів і реперів. 

ВПРН20. Здатність забезпечувати ведення маркшейдерських робіт на кар’єрах: 

- будувати на території кар’єра опорну і зйомочну мережу; 

- виконувати зйомку уступів і ситуації на кар’єрі; 

- виносити з проекту в натуру траншеї, канави, транспортні колії, контролювати 

їх проведення. 

Загальні уміння та навички 

ВПРН23. Втілюючи професійні знання, молодший спеціаліст повинен вміти: 

- користуватися вимогами маркшейдерської інструкції при виконанні 

маркшейдерських робіт; 

- вимірювати відстані за допомогою світлодальномірів, електронних рулеток; 

- вести маркшейдерські зйомки за допомогою електронного тахеометра. 



Тематичний план дисципліни 

1.  Дисципліна «Розбивочні роботи на кар ̓ єрах», її зв’язок  з іншими                                                                                 

дисциплінами. 

 2.Геодезична основа будівництва.  

3. Геодезичні роботи на промисловому майданчику підприємства 

4. Геодезична зйомка  кар’єрів.  

 5.  Спеціальні геодезичні роботи на кар’єрах.  

6. Геодезичні роботи на промисловому майданчику.   

7. Геодезичні роботи при будівництві об ̓ єктів витягнутої форми.  

8. Геодезичні вимірювання при деформації бортів кар ̓ єрів.  

 

ВПК 2 «Маркшейдерсько-геодезичні роботи при відкритій розробці» 

(вибіркова №4) 

Метою дисципліни «Маркшейдерсько-геодезичні роботи при відкритій 

розробці» є формування у майбутніх фахових молодших бакалаврів теоретичних 

знань з виконання маркшейдерсько-геодезичних робіт при відкритій розробці, які 

визначені потребами спеціальної підготовки з професійної діяльності навчання 

здобувачів освіти знанням: фундаментальних понять з маркшейдерської справи та 

геодезії; знань з теорії та практики виконання маркшейдерських і геодезичних 

робіт при відкритій розробці,з урахуванням конкретних умов зйомки та вимог 

«Інстукції з маркшейдерських робіт на вугільних шахтах та на розрізах»; 

камеральної обробки отриманих результатів, прогнозування гірничих робіт на 

підприємстві, раціональному природокористуванні, охороні об ̓ єктів поверхні від 

шкідливого впливу гірничих розробок; прийомів виконання і оформлення 

маркшейдерських креслярських робіт та текстових технічних документів 

відповідно до діючих стандартів ЄСКД та ДСТУ. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Маркшейдерські роботі на відкритих розробках мають ряд особливостей, 

котрі пов’язані зі специфічними умовами відкритих гірничих робіт. До цих 

специфічних умов можуть бути віднесені: великі площі розповсюдження гірничих 



робіт, висока виробнича потужність кар’єрів, наявність високопродуктивних 

машин, багато чисельні і різноманітні допоміжні роботи, пов’язані з 

облаштуванням під’їзних шляхів та гідротехнічних споруд. 

Можливість виконувати роботу на поверхні полегшує польові 

маркшейдерські виміри, а з другого боку, ставить їх в залежність від кліматичних 

умов. Крім цього, на багатьох кар’єрах є підземні виробітки, пов’язані з 

комбінованим відпрацюванням родовища і дренажем, тому маркшейдеру 

доводиться виконувати і весь комплекс підземних зйомок. 

Це свідчить про велику різноманітність маркшейдерських робіт на кар’єрах, 

великих обсягах та простиранні зйомок, складності та багатогранності 

гірничотехнічних задач, в розв’язанні яких доводиться приймати участь 

маркшейдеру.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни  

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 4,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

135  

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VІ сем. - 5 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння 

Загально професійні компетенції: 

ВФК12. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

маркшейдерського та геодезичного приладобудування, основних методів 

виконання маркшейдерських зйомок. 



Спеціалізовано-професійні компетенції 

ВФК13. Здатність виконувати підготовку, перевірку і технічне обслуговування 

приладів і інструментів для кутових і лінійних вимірювань. 

ВФК15. Здатність ефективно вирішувати завдання професійної діяльності 

ВФК20. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень виконання 

розбивочних робіт на кар ̓ єрах, основних методів виконання маркшейдерських 

зйомок. 

ВФК28. Здатність вивчення теоретичних основ створення опорних мереж 

тріангуляції, отримання практичних навичок з зрівняння триангуляції та 

трилатерації. 

Програмні результати навчання(ВПРН) 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- створювати опорні геодезичні мережі на поверхні гірничого підприємства; 

- вимірювати елементи напрямків високоточними теодолітами. 

ВПРН13. Здатність використовувати знання та практичні навички для побудови 

планових та висотних мереж на земній поверхні, підхідних пунктів і реперів. 

ВПРН16. Молодший бакалавр, використовуючи знання в геодезії і 

маркшейдерській справі, повинен вміти: 

- визначати позначки реперів та пікетів нівелірних ходів геометричного і 

тригонометричного нівелювання; 

- обчислювати результати тахеометричної та мензульної зйомок. 

ПРН20. Здатність забезпечувати ведення маркшейдерських робіт на кар’єрах: 

- будувати на території кар’єра опорну і зйомочну мережу; 

- виконувати зйомку уступів і ситуації на кар’єрі; 

- виносити з проекту в натуру траншеї, канави, транспортні колії, контролювати 

їх проведення. 

Тематичний план дисципліни 

1. Вступ.  

2. Планова та висотна основа для будівництва.  



3. Маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт на кар’єрах.  

4. Маркшейдерське обслуговування транспортних шляхів.  

5. Контроль за станом транспортно-відвальних мостів.. 

6. Маркшейдерський облік розкриття і видобутку корисної копалини на 

кар’єрах.  

7. Геодезичні роботи при будівництві будинків і споруд.  

8. Геодезичні роботи при будівництві лінійних споруд.  

9. Геодезичні вимірювання при деформації будинків і споруд.  

10. Міри охорони споруд. Техніка безпеки. 

 

ВПК.3 «Маркшейдерська графічна документація» (вибіркова №5) 

Метою викладання дисципліни «Маркшейдерська графічна 

документація» є навчання здобувачів освіти прийомам виконання і оформлення 

графічних маркшейдерських документів у відповідності з діючими стандартними 

ЕСКД та ДСТУ, навчання майбутніх фахових молодих бакалаврів маркшейдерів 

прийомам та навичкам у складанні і кресленні маркшейдерської документації 

визначеної діяльності.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Гірничі підприємства повинні мати обов’язковий комплект документів, 

який складається з первинної, обчислювальної та графічної документації. Під 

терміном «маркшейдерська графічна документація» розуміють креслення 

які складаються прийнятими методами геометричних проекцій за результатами 

топографічних, маркшейдерських та геологічних зйомок, а також 

маркшейдерських вимірювань і геологічних замальовок. 

Дисципліна «Маркшейдерська графічна документація»» базується на 

топографічному кресленні, що вивчає елементи топографічної графіки, шрифти, 

умовні топографічні знаки і широко застосовується для оформлення топографічних 

планів та карт. Тому здобувачі освіти спочатку вивчають елементи топографічної 

графіки, а потім, на її основі, оформлення графічної документації. 

Кількісна характеристика дисципліни 



Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

75 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VΙ 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VΙ сем. - 3 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

Загально професійні компетенції 

ВФК5. Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для виконання графічних 

робіт при проєктуванні, будівництві і експлуатації гірничих підприємств. 

ВФК6. Здатність виконувати з дотриманням спеціальних правил і умовностей 

зображення об’єктів і елементів гірничих робіт на площині. 

ВФК7. Здатність застосовувати одержані знання для розв’язування відповідних 

задач гірничого креслення. 

ВФК8. Здатність оволодіння методикою оформлення планів, карт, графічних 

проектних і прогнозних матеріалів з використанням сучасних комп'ютерних 

технологій. 

ВФК9. Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь сучасних 

тенденцій у сфері забезпечення якості у відповідності з діючими стандартними 

ЕСКД та ДСТУ. 

ВФК10. Здатність оволодіння раціональними прийомами креслення. 

ВФК11. Здатність надбання навичок оформлення топографічної документації. 

Спеціалізовано-професійні компетенції 



Навички оцінювання.  

ВФК29. Здатність використовувати теорії, принципи, методи та поняття 

загальноінженерних наук в навчанні та професійній діяльності для вирішення 

маркшейдерсько-геодезичних розрахунків при побудові планів. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- методи геодезичних зйомок для складання топографічної документації. 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- складати стратиграфічні колонки, геологічні карти, розрізи, схеми; 

- будувати зрушення на планах і розрізах за результатами геологічних та 

маркшейдерських зйомок; 

- встановлювати межі земельних ділянок; 

- складати кадастри планів земельних ділянок. 

ВПРН17. Здатність використовувати знання і практичні навички для складання та 

оформлення графічної документації: 

- використовувати шрифти, згідно з Держстандартом, для оформлення 

маркшейдерських креслень; 

- креслити основні й похідні плани в умовних знаках; 

- володіти методами виготовлення похідної графічної документації; 

- креслити умовні позначення для графічної документації будівельного напрямку; 

- оформлювати текстові документи за вимогами стандартів. 

ВПРН18. Здатність визначати характеристику, умови залягання та якість родовища 

корисної копалини. Уміти: 

- будувати гіпсометричні плани пластів за результатами геологічної розвідки; 

- зображати виробки в проекціях з числовими позначками і в аксонометричних 

проекціях. 

ВПРН22. Здатність володіти методами побудови зрушень вугільних пластів: 

- відображати форму та умови залягання покладу на розрізах; 



-  будувати зрушення за результатами геологічних та маркшейдерських 

зйомок. 

Загальні уміння та навички 

ВПРН23. Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр повинен 

вміти: 

- застосовувати вимоги стандартів для оформлення маркшейдерської графічної 

документації; 

- застосовувати основні правила оформлення первинних і обчислювальних 

маркшейдерських журналів.                        

Тематичний план дисципліни 

1. Зміст креслення плану гірничих виробок масштабу 1:5000. Головні 

правила креслення планів гірничих виробок.  

2. Копіювання креслень, розфарбування гірничого простору, ціликів, 

поверхні споруд креслення гірничих виноробок, технічних меж 

структурних і тектонічних елементів, потужності пластів, пояснювальні 

написи, за рамкове оформлення. 

3. Зміст креслення промислової площадки масштабу 1:500. Головні правила 

креслення промислової площадки.  

4. Копіювання креслень, розфарбування. Послідовність креслення. 

Позарамкове оформлення плану. Написи.   

 

ВПК.3   «Гірнича графічна документація» (вибіркова №5) 

Метою вивчення дисципліни «Гірнича графічна документація» є надання 

фундаментальних знань, необхідних майбутньому фахівцю для технічно 

грамотного ведення гірничих робіт, а також проєктування і будівництва гірничих 

підприємств; сприяти розумінню просторового положення і форми об’єктів 

гірничого виробництва: товщі гірничих порід з покладами корисної копалини, 

системи гірничих виробок, різних підземних і поверхневих споруд, комунікацій, 

машин і механізмів; навчити ясно і технічно грамотно виражати вихідну ситуацію і 



суть технічних вирішень на кресленнях, а також умінню читати їх; сприяти 

набуттю здобувачами освіти проєктно-конструкторських навиків. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Креслення є однією з дисциплін, що складають основу інженерної освіти, воно 

дозволяє за допомогою графічних зображень перейти до мовного відтворення 

сукупності дій, послідовності їх виконання, пришвидшити в подальшому 

опанування іноземної мови для спілкування в технічному середовищі. 

Необхідність вивчення дисципліни обумовлена тим, що жоден інженерний проєкт 

не може бути виконаний без відповідного графічного оформлення 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

75 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VΙ 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 3 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

Загально професійні компетенції: 

ВФК5. Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для виконання графічних 

робіт при проєктуванні, будівництві і експлуатації гірничих підприємств. 

ВФК6. Здатність виконувати з дотриманням спеціальних правил і умовностей 

зображення об’єктів і елементів гірничих робіт на площині. 

ВФК7. Здатність застосовувати одержані знання для розв’язування відповідних 

задач гірничого креслення. 



ВФК9. Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь сучасних 

тенденцій у сфері забезпечення якості у відповідності з діючими стандартними 

ЕСКД та ДСТУ. 

Програмні результати навчання(ВПРН) 

ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- методи розкриття, підготування та розробки вугільних родовищ. 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- визначати межі і розміри шахтних полів; 

- визначати форми залягання гірничих порід, елементи залягання пластів; 

- складати стратиграфічні колонки, геологічні карти, розрізи, схеми; 

- будувати зрушення на планах і розрізах за результатами геологічних та 

маркшейдерських зйомок; 

- визначати потужність тіл корисних копалин, мінералогічний і речовий склад 

руд. 

ВПРН17. Здатність використовувати знання і практичні навички для складання та 

оформлення графічної документації: 

- використовувати шрифти, згідно з Держстандартом, для оформлення 

маркшейдерських креслень; 

- креслити умовні позначення для графічної документації будівельного напрямку. 

Загальні уміння та навички 

ВПРН23. Втілюючи професійні знання, молодший спеціаліст повинен вміти: 

- застосовувати вимоги стандартів для оформлення маркшейдерської графічної 

документації. 

ВПРН26. Здатність забезпечувати маркшейдерським обслуговуванням 

геологорозвідувальні організації: 

- виносити з проєкту на місцевість розвідувальні виробки, контролювати їх 

проведення; 

- виконувати зйомку розвідувальних виробок і наносити їх на плани. 

Тематичний план дисципліни 



1. Види і особливості гірничих креслень. Комплектність та індексація 

креслень. Принципи зображення гірничих об’єктів та їх елементів в 

прямокутних проекціях.  

2. Оформлення гірничих креслень. Формати. Масштаби. Основні написи 

3. Нанесення розмірів. Особливості оформлення маркшейдерських 

планшетів. Умовні позначення матеріалів, гірничих порід і корисних копалин. 

Геометричні побудови. Побудова уклонів. Визначення радіуса кривизни 

топографічної поверхні. 

4. Проекції з числовими відмітками як один із основних методів в гірничому 

кресленні 

5. Топографічні поверхні. Побудова плану топографічної поверхні. 

Побудова ламаної лінії з постійним уклоном. Розв’язування позиційних та 

метричних задач на планах. 

6. Креслення відкритих гірничих робіт. Загальні відомості про зображення 

елементів відкритих гірничих робіт. Зображення основних типів гірничих 

виробок та відвалів. Зображення відкритих гірничих виробок в проекціях з 

числовими відмітками. 

7. Побудова ліній перетину елементів кар’єру в умовах рівнинної місцевості. 

Побудова лінії перетину поверхні кар’єру з рельєфом земної поверхні 

8. Креслення підземних гірничих виробок. Основні відомості про 

зображення і позначення підземних гірничих виробок. Плани, вертикальні 

проекції, горизонтальні і вертикальні розрізи і перерізи гірничих виробок. 

Зображення похилого перерізу (розрізу) гірничих виробок на 

вертикальному і горизонтальну площину проекцій. Читання планів 

гірничих робіт. Умовні знаки і позначення на кресленні підземних 

гірничих робіт. Зображення гірничих виробіток напохилу площину 

проекцій. 

9. Наочні зображення гірничих виробок. Визначення параметрів залягання 

пласта. Побудова сліду тріщини на покрівлі пласта. 

 



ВПК.4   «Форми й елементи залягання родовищ» (вибіркова №6) 

           Метою навчальної дисципліни «Форми й елементи залягання родовищ» є 

отримання знань з теорії  і практики гірничо-геометричного моделювання родовищ 

корисних копалин, технології його виконання і розв'язуваних на його основі 

технологічних завдань. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

              Природа утворила велику кількість різноманітних форм родовищ корисних 

копалин. Ці форми обумовлюються головним чином їх походженням (генезисом). 

При розвідці й розробці родовищ корисних копалин важливе значення має 

встановлення форм, розмірів, положення в надрах покладів корисних копалини і 

гірничо-геологічних умов їх розробки в межах границь шахтного поля або поля 

розрізу. 

              Вміння отримати вимірювані, обчислювані, графічні дані про плоске 

залягання пласта є необхідним етапом вивчення будь-якої форми покладу і 

матеріалом для подальшого узагальнення. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  
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Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VΙΙ-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VΙΙ сем. - 3 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК): 

Глибокі знання та розуміння.  

ВФК2.  Здатність до аналітичного та просторового мислення. 



Загально професійні компетенції: 

ВФК6. Здатність виконувати з дотриманням спеціальних правил і умовностей 

зображення об’єктів і елементів гірничих робіт на площині. 

Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК17. ЗдатнІсть визначати просторово-геометричне положення об'єктів, 

здійснювати необхідні геодезичні і маркшейдерські вимірювання, обробляти та 

інтерпретувати їх результати.  

ВФК22. Здатність засвоєння здобувачами освіти найважливіших теоретичних 

положень геометрії надр, основних методів гірничо-геометричного моделювання. 

ВФК23. Здатність вивчення основ геометрії і геометризації надр. 

ВФК24. Здатність вивчення теоретичних основ геометризації форм, умов 

залягання, розміщення якісних властивостей родовищ. 

ВФК25. Здатність класифікувати родовища за умовами формування. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- загальні відомості про землю, її літологічний склад, мінералогію, осадові 

породі,корисні копалини, розвідувальні роботи; 

- методи геодезичних зйомок для складання топографічної документації 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- визначати форми залягання гірничих порід, елементи залягання пластів; 

- складати стратиграфічні колонки, геологічні карти, розрізи, схеми; 

- будувати зрушення на планах і розрізах за результатами геологічних та 

маркшейдерських зйомок; 

- визначати потужність тіл корисних копалин, мінералогічний і речовий склад 

руд. 

ВПРН18. Здатність визначати характеристику, умови залягання та якість родовища 

корисної копалини. Уміти: 

- будувати гіпсометричні плани пластів за результатами геологічної розвідки; 

- визначати елементи залягання пластів; 

- визначати форму залягання корисної копалини, види і характеристику зрушень; 



- зображати виробки в проекціях з числовими позначками і в аксонометричних 

проекціях. 

ВПРН27. Здатність розподіляти запаси щодо якості  та розвіданості, вести їх 

підрахунок і облік запасів  і втрат: 

- класифікувати запаси корисної копалини за ступенями розвіданості і 

народногосподарчим значенням; 

- рахувати запаси корисних копалин; 

- планувати втрати корисних копалин за різними факторами; 

- вести облік руху запасів і втрат корисної копалини. 

Тематичний план дисципліни 

1. Поклади. Форми покладів. Пласт. Елементи залягання пласту: простягання, 

падіння, потужність, глибина залягання. 

2. Визначення простягання і кута падіння пласту.  

3. Визначення точок зустрічі вертикальної, похилої і скривленої свердловини із 

пластом. Визначення елементів залягання пласту по трьох свердловинах. 

4. Гіпсометричний план пласту. Масштаб і перетин гіпсометричних планів. 

Методи побудови гіпсометричних планів по розвідницьких і гірничих 

виробках. Безпосередній спосіб побудови гіпсометричного плану по 

розвідницьких свердловинах (багатокутників чи інваріантних ліній). 

Непрямий спосіб побудови гіпсометричного плану по геологічних розрізах, 

по розвідницьких лініях. Практичне значення гіпсометричних планів. 

5. Визначення виходу пласту на денну поверхню чи під насоси. Завдання 

напрямку виробкам на пласт і по пласту. 

6. Потужність пласту. Види потужностей пласту в залежності від напрямку 

виміру:нормальна, горизонтальна, що спостерігається. Залежність між кутом 

падіння пласту і потужностями. Вимір потужності пласту в оголеннях і 

виробках. Перехід від обмірюваної потужності (горизонтальної, вертикальної, 

видимої) до нормальної потужності пласту (графічно й аналітично). Побудова 

нормального стратиграфічного стовпчика. Потужність пластів. Побудова 

розрізів по заданому напрямку. 



ВПК.4   «Рудні і нерудні форми залягання корисної копалини» 

(вибіркова №6) 

Метою навчальної дисципліни «Рудні і нерудні форми залягання корисної 

копалини» є умови формування родовищ рудних і нерудних корисних копалин та 

їх регіонального розміщення та взаємовідношення із вміщуючими гірськими 

породами.  Значна увага також приділяється геологічним процесам, які ведуть до 

утворення родовищ корисних копалин, вивчення особливостей генезису 

різноманітних типів родовищ корисних копалин. 

Обґрунтування необхідності дисципліни  

У наш час у зв’язку з прискореним розвитком науки й виробництва велике 

значения має забезпечення країни рудними та нерудними корисними копалинами. 

Багатство надр України зумовлює активний видобуток корисних копалин та 

подальше їх використання в різних сферах господарської діяльності. Майже всі 

мінеральні ресурси є невідновлюваними, тому постає проблема їх раціонального 

використання. 

           Розмір, форма і просторове розміщення покладу – перша основа для задання 

виробок, інженерних розрахунків та їхнього оцінювання. Сукупність операцій, які 

уможливлюють одержати для цих потреб значення необхідних показників, 

становить зміст гірничогеометричних задач стосовно площинних форм залягання, 

розв’язування яких постійно супроводжує розвідку і розробку родовищ корисних 

копалин. 

Разом з тим перспектива розвиває здібність до уявлення як існуючих 

просторових форм, так і тих, що створюються знов, розвиває діалектичне мислення 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

Рік підготовки:  

четвертий 
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Семестр: VΙΙ-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VΙΙ сем. - 3 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ВФК2.  Здатність до аналітичного та просторового мислення 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

ФК22. Здатність засвоєння студентами найважливіших теоретичних положень 

геометрії надр, основних методів гірничо-геометричного моделювання. 

ФК24. Здатність вивчення теоретичних основ геометризації форм, умов залягання, 

розміщення якісних властивостей родовищ. 

ФК25. Здатність класифікувати родовища за умовами формування. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- загальні відомості про землю, її літологічний склад, мінералогію, осадові породі, 

корисні копалини, розвідувальні роботи. 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- визначати форми залягання гірничих порід, елементи залягання пластів; 

- складати стратиграфічні колонки, геологічні карти, розрізи, схеми; 

- визначати потужність тіл корисних копалин, мінералогічний і речовий склад 

руд; 

- встановлювати межі земельних ділянок; 

- складати кадастри планів земельних ділянок 

ВПРН18. Здатність визначати характеристику, умови залягання та якість родовища 

корисної копалини. Уміти: 

- будувати гіпсометричні плани пластів за результатами геологічної розвідки; 

- визначати елементи залягання пластів; 



- визначати форму залягання корисної копалини, види і характеристику зрушень; 

- зображати виробки в проекціях з числовими позначками і в аксонометричних 

проекціях. 

ВПРН22. Здатність володіти методами побудови зрушень вугільних пластів: 

- відображати форму та умови залягання покладу на розрізах. 

 ВПРН27. Здатність розподіляти запаси щодо якості  та розвіданості, вести їх 

підрахунок і облік запасів  і втрат: 

- класифікувати запаси корисної копалини за ступенями розвіданості і 

народногосподарчим значенням. 

Тематичний план дисципліни 

1. Форми залягання корисної копалини: тіла, витягнуті в трьох напрямках; тіла, 

витягнуті в двох напрямках; тіла, витягнуті в одному напрямку. 

2. Тіла першої групи: гнізда, штоки, штокверки. Тіла другої групи: пласт, жила. 

Тіла третьої групи: лінзи, труби. 

3. Форми рудних стовпів. 

 

 

ВПК.5 «Маркшейдерсько-геодезичне забезпечення гірничих робіт»  

(вибіркова №7) 

Метою дисципліни «Маркшейдерсько-геодезичне забезпечення 

геодезичних робіт» є формування у майбутніх молодших бакалаврів техніків-

маркшейдерів теоретичних знань з маркшейдерсько-геодезичного забезпечення 

геодезичних робіт, які визначені потребами спеціальної підготовки з професійної 

діяльності навчання здобувачів освіти знанням: фундаментальних понять з 

маркшейдерської справи та геодезії. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Дисципліна " Маркшейдерсько-геодезичне забезпечення геодезичних 

робіт " тісно пов'язана з цілим рядом фундаментальних та спеціальних дисциплін, 

перш за все, з геодезією, яка є 6азовою для більшості польових i камеральних 

маркшейдерсько-геодезичнмх робіт. Це обумовлюється тим, що при 

маркшейдерсько-геодезичних зйомках широко використовуються геодезичні 



методи і методики виконання вимірів та обчислень. Крім цього, всі 

маркшейдерські зйомки гірничих виро6ок (як під землею, так i кар’єрах) 

будуються на загальнодержавних геодезичних пунктах плано-висотної мережі, що 

дозволяє складати плани гірничих робіт у системі координат, прийнятій на 

поверхні пов'язуючи їх з топографічними планами земної поверхні, i вирішувати 

різноманітні завдання гірничої справи. 

При виконанні маркшейдерсько-геодезичних вимірів широко 

використовуються сучасні прилади, будова, перевірка та порядок роботи з якими 

неможливі без дисципліни «Маркшейдерсько-геодезичні прилади та інструменти». 

Для правильного вибору приладів і методики вимірів, а також оцінки 

точності їх виконання, в маркшейдерсько-геодезичній практиці широко 

використовуються положення теорії математичної обробки результатів вимірів. 

Кількісна характеристика дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість годин  

60  

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

VІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

ВФК13. Здатність виконувати підготовку, перевірку і технічне обслуговування 

приладів і інструментів для кутових і лінійних вимірювань. 

ВФК14. Здатність виконувати кутові, лінійні та висотні вимірювання різними 

мірними приладами та інструментами. 



ВФК16. Здатність здійснювати гірничо-геометричне маркшейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій видобутку корисних копалин і будівництва гірничих 

підприємств і підземних споруд та розробляти геолого-маркшейдерську, технічну 

та обліково-контрольну документацію. 

ВФК29. Здатність використовувати теорії, принципи, методи та поняття 

загальноінженерних наук в навчанні та професійній діяльності для вирішення 

маркшейдерсько-геодезичних розрахунків при побудові планів. 

ВФК34. Здатність виконувати виміри незалежно, а також аналізувати та критично 

оцінювати  дані при виконанні маркшейдерсько-геодезичних робіт. 

Програмні результати навчання(ВПРН) 

ПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- теоретичні  і практичні навички, необхідні для проектування і контролювання 

маркшейдерських інструментів і пристроїв. 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- створювати опорні геодезичні мережі на поверхні гірничого підприємства; 

- вимірювати елементи напрямків високоточними теодолітами; 

- будувати хід променів в різноманітних геодезичних інструментах; 

- визначати оптичну силу лінз зорових труб геодезичних інструментів; 

застосовувати мікроскопи і мікрометри в інструментах та приладах. 

ВПРН14.Здатність використовувати знання та практичні навички для володіння 

методами роботи маркшейдерськими інструментами при топографічних і 

маркшейдерських зйомках. 

ПРН15.Здатність використовувати знання та практичні навички для обчислення 

геодезичних та маркшейдерських зйомок. 

ВПРН16. Фаховий молодший бакалавр, використовуючи знання в геодезії і 

маркшейдерській справі, повинен вміти: 

- вести обчислення координат пунктів різних форм полігонів; 

- визначати позначки реперів та пікетів нівелірних ходів геометричного і 

тригонометричного нівелювання; 



- обчислювати результати тахеометричної та мензульної зйомок. 

ВПРН24. Здатність виконувати геодезичні, топографічні та маркшейдерські 

роботи з додержанням вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці та охорони 

навколишнього середовища: 

- дотримуватись правил безпеки при маркшейдерських зйомках в підземних 

гірничих виробках, на кар’єрах. 

Тематичний план дисципліни 

1. Дисципліна «Маркшейдерсько-геодезичне забезпечення геодезичних 

робіт», її зв’язок  з іншими дисциплінами. 

2. Завдання напрямку гірничим виробкам.   

3. Завдання напрямку в горизонтальній площині: кут напрямку, його 

винесення в натуру, контроль проведення виробки заданим напрямком.  

4. Завдання напрямку в вертикальній площині різними способами(ватерпас, 

нівелір, теодоліт).  

5. Завдання напрямку криволінійним ділянкам виробок. Розрахунок 

закруглень. Робочі креслення закруглень. 

6.  Завдання напрямку вертикальній і похилій свердловині з поверхні в 

гірничу виробку.  

7. Методика проведення гірничих виробок зустрічними вибоями 

8.  Розрахунок очікуваної похибки змикання зустрічних вибоїв.  

 

ВПК 5. «Спеціадьні маркшейдерські роботи» (вибіркова №7) 

 

Мета дисципліни «Спеціальні маркшейдерські роботи»  – сформувати 

компетентності щодо виконання спеціальних маркшейдерських робіт, які 

вимагають застосування спеціальних приладів, прийомів або методик їх виконання. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Завдання напрямку зустрічним вибоїв є відповідальним завданням. В процесі 

проведення виробок зустрічними забоями маркшейдер повинен з особливою 

відповідальністю поставитися до виробництва своїх робіт з тим, щоб виключити 



появу грубих похибок як в період маркшейдерських зйомок, окремих вимірювань, 

так і в процесі камеральних робіт. Невірне або недостатньо точне рішення задачі 

може привести до розбіжності вибоїв, що принесе серйозних матеріальних збитків, 

уповільнення або зупинку гірничих робіт на окремих ділянках шахти та інші 

негативні наслідки. Тому маркшейдер повинен передбачити такий порядок робіт, 

який би дублював вимірювальні та обчислювальні роботи різними і незалежними 

способами. 

Кількісна характеристика дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60  

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

VІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності  ВФК) 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

ВФК15. Здатність ефективно вирішувати завдання професійної діяльності. 

ВФК31. Здатність вивчення математико - статистичних методів обробки та оцінки 

точності вихідних даних. 

ВФК33. Здатність застосовувати базові знання фундаментальних розділів 

математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом гірничої 

галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії. 

ВФК35. Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач з курсу програм 

маркшейдерських дисциплін. 

Програмні результати навчання(ВПРН) 

ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     



- знання для одержання практичних навичок виконання маркшейдерських зйомок 

і рішення спеціальних маркшейдерських задач. 

ВПРН14.Здатність використовувати знання та практичні навички для володіння 

методами роботи маркшейдерськими інструментами при топографічних і 

маркшейдерських зйомках. 

ПРН19. Здатність забезпечувати проведення виробок зустрічними вибоями: 

- складати проєкт проведення виробки кількома вибоями; 

- підбирати інструменти й методику маркшейдерських зйомок для забезпечення 

збійки виробок;  

- розраховувати результати зйомок для визначення кутів напряму зустрічним 

вибоям; 

- задавати напрямки зустрічними вибоями і контролювати їх додержання 

прохідниками; 

- контролювати додержання правил безпеки при збійках виробок згідно з вимогами 

маркшейдерської інструкції. 

Тематичний план дисципліни 

1. Дисципліна «Спеціальні маркшейдерські роботи», її зв’язок  з іншими 

дисциплінами. 

 2. Вихідні дані для завдання напрямку в горизонтальній і вертикальній 

площинах.  

3.Робочі креслення закруглень. Завдання напрямку вертикальній і похилій 

свердловині з поверхні в гірничу виробку. Контроль проведення виробок згідно з 

заданим напрямком. 

3. Проведення гірничих виробок зустрічними вибоями.  

4.Маркшейдерське обслуговування проведення виробок зустрічними вибоями.  

5. Розрахунок похибки змикання вибоїв в плані однієї шахти, різних шахт, 

вертикальних виробок.  

6. Похибка змикання вибоїв  в вертикальній площині. 

 

 

 



ВПК 6. «Згущення маркшейдерських мереж» (вибіркова №8) 

Метою дисципліни «Згущення маркшейдерських мереж» є формування у 

майбутніх фахових молодших бакалаврів з гірництва теоретичних знань зі 

згущення існуючих маркшейдерських мереж, які визначені потребами спеціальної 

підготовки з професійної діяльності навчання здобувачів освіти знанням: 

фундаментальних понять з маркшейдерської справи; знань з теорії та практики 

виконання геодезичних робіт, камеральної обробки отриманих результатів, 

прогнозування геодезичних робіт на підприємстві, раціональному 

природокористуванні, прийомів виконання і оформлення геодезичних 

креслярських робіт та текстових технічних документів відповідно до діючих 

стандартів ЄСКД та ДСТУ. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Згущення геодезичної мережі проводиться від вищого класу (розряду) до 

нижчого. Розрядні геодезичні мережі згущення є основою топографічних знімань у 

відповідних масштабах та інженерних робіт, які виконуються у містах, селищах, 

селах, на майданчиках промислового та житлового будівництва, при будівництві 

підземних комунікацій, в маркшейдерських роботах, при землевпорядкуванні, 

меліорації земель, земельному кадастрі, тощо. Розрядні геодезичні мережі 

згущення створюються методами полігонометрії, трилатерації, тріангуляції та 

поєднанням цих методів. За наявності технічних засобів та умов спостережень 

згущення може здійснюватись із використанням супутникових радіонавігаційних 

систем (СРНС). 

Висотну знімальну мережу створюють шляхом прокладання ходів технічного 

або тригонометричного нівелювання. Побудовою знімальних геодезичних мереж, 

геодезичну основу доводять до щільності. Яка забезпечує безпосереднє виконання 

топографічного знімання. Щільність геодезичної основи повинна бути доведена 

побудовою геодезичних мереж згущення в містах, селищах та інших населених 

пунктах і на промислових майданчиках.  

 

 



Кількісна характеристика дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60  

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

VІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності  (ВФК) 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

ВФК13. Здатність виконувати підготовку, перевірку і технічне обслуговування 

приладів і інструментів для кутових і лінійних вимірювань.  

ВФК14. Здатність виконувати кутові, лінійні та висотні вимірювання різними 

мірними приладами та інструментами. 

ВФК27. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень згущення 

маркшейдерських мереж. 

ВФК28. Здатність вивчення теоретичних основ створення опорних мереж 

триангуляці, отримання практичних навичок з зрівняння триангуляції та 

трилатерації. 

ВФК34. Здатність виконувати виміри незалежно, а також аналізувати та критично 

оцінювати  дані при виконанні маркшейдерсько-геодезичних робіт. 

ВФК39. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови 

програмування, пакети) для проведення маркшейдерсько-геодезичних розрахунків. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

- встановлювати межі земельних ділянок; 



- складати кадастри планів земельних ділянок; 

- вести хронометраж маркшейдерських робіт при виконанні зйомок; 

- створювати опорні геодезичні мережі на поверхні гірничого підприємства; 

- вимірювати елементи напрямків високоточними теодолітами; 

- виконувати рівняння фігур тріангуляції і визначати координати пунктів; 

- будувати хід променів в різноманітних геодезичних інструментах; 

- визначати оптичну силу лінз зорових труб геодезичних інструментів; 

застосовувати мікроскопи і мікрометри в інструментах та приладах. 

ВПРН13. Здатність використовувати знання та практичні навички для побудови 

планових та висотних мереж на земній поверхні, підхідних пунктів і реперів. 

ВПРН20. Здатність забезпечувати ведення маркшейдерських робіт на кар’єрах: 

- будувати на території кар’єра опорну і зйомочну мережу. 

ВПРН21. Здатність аналізувати якість маркшейдерських робіт відповідно до вимог 

маркшейдерської інструкції: 

- обчислювати помилку координат пунктів опорної  підземної маркшейдерської  

мережі; 

- визначати помилку висотної позначки пункту; 

- визначати помилку положення віддаленого від ствола пункту опорної мережі в 

полігоні з гіросторонами; 

-  визначати помилки координат опорної мережі на поверхні. 

Тематичний план дисципліни 

1. Основи дисципліни «Згущення маркшейдерських мереж», зв'язок її з 

іншими дисциплінами.  

2. Математична сутність зрівняння тріангуляційних мереж коррелатним 

способом.  

3. Метод найменших квадратів.  

4. Рішення невизначеної системи умовних рівнянь за принципом найменших 

квадратів (формуляр Гауса).  

5. Спрощені способи зрівняння мереж згущення. 



 ВПК 6 «Математична обробка результатів маркшейдерсько-геодезичних 

вимірювань» (вибіркова №8) 

Метою дисципліни «Математична обробка результатів маркшейдерсько-

геодезичних вимірювань» є формування у майбутніх фахових молодших 

бакалаврів з гірництва  теоретичних знань з математичної обробки результатів, які 

визначені потребами спеціальної підготовки з професійної діяльності навчання 

здобувачів освіти знанням: фундаментальних понять з маркшейдерської справи та 

геодезії; знань з теорії та практики виконання маркшейдерських і геодезичних 

робіт, математичної обробки отриманих результатів, прийомів виконання і 

оформлення геодезичних креслярських робіт та текстових технічних документів 

відповідно до діючих стандартів ЄСКД та ДСТУ. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

У комплекс геодезичних розвідувальних робіт і при плануванні гірничих розробок 

входять просторово-геометричні вимірювання, що здійснюються в земних надрах і 

частково на поверхні. Результати, які дають так звані маркшейдерсько-геодезичні 

роботи, використовуються для складання картографічної документації, схем та проєктних 

планів. Крім того, даний комплекс предбачає заходи з контролю якості процесу 

будівництва підземних конструкцій, а також своєчасне коригування його етапів. 

Перш ніж почнеться спорудження об’єкта, маркшейдеру надаються креслення 

майбутньої конструкції, після чого фахівець здійснює планування циклів будівництва, що 

включають розбивку осей, розрахунки необхідних запасів сировини, прокладку колії та ін. 

Без кваліфікованого маркшейдера не починається будівництво жодного гірничодобувного 

об’єкта, чи то шахта, чи то кар’єр або копальня. Але сфера застосування спеціалізованих 

навичок маркшейдера поширюється також на зведення станцій метро, підземних тунелів, 

призначених для пересування транспорту і подібних інженерних конструкцій. 

Кількісна характеристика дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: денна форма навчання 



Кредит ЕCTS – 2 Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  
60  

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

VІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

ВФК14. Здатність виконувати кутові, лінійні та висотні вимірювання різними 

мірними приладами та інструментами. 

ВФК15. Здатність ефективно вирішувати завдання професійної діяльності. 

ВФК18.  Здатність вивчення  оптичних процесів, що відбуваються в 

маркшейдерських та геодезичних приладах при їх експлуатації. 

ВФК19. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень 

маркшейдерського та геодезичного інструментоведення, основних методів 

виконання маркшейдерських зйомок; 

- вивчення  оптичних процесів, що відбуваються в маркшейдерських та 

геодезичних приладах при їх експлуатації. 

ВФК20. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень виконання 

розбивочних робіт на кар ̓ єрах, основних методів виконання маркшейдерських 

зйомок. 

ВФК27. Здатність засвоєння найважливіших теоретичних положень згущення 

маркшейдерських мереж. 

ВФК28. Здатність вивчення теоретичних основ створення опорних мереж 

триангуляці; 

- отримання практичних навичок з зрівняння триангуляції та трилатерації. 

ВФК30. Здатність виконувати математичну обробку результатів маркшейдерсько-

геодезичних вимірювань. 



ВФК37. Здатність створювати бази даних за результатами геодезичних та 

маркшейдерських зйомок. 

ВФК39. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови 

програмування, пакети) для проведення маркшейдерсько-геодезичних розрахунків. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН11. Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

теоретичні  і практичні навички, необхідні для проєктування і контролювання 

маркшейдерських інструментів і пристроїв. 

Практичні навички з предметної області 

ВПРН12. Здатність виконувати професійну роботу: 

складати кадастри планів земельних ділянок; 

вести хронометраж маркшейдерських робіт при виконанні зйомок 

- створювати опорні геодезичні мережі на поверхні гірничого підприємства; 

- вимірювати елементи напрямків високоточними теодолітами; 

- виконувати рівняння фігур тріангуляції і визначати координати пунктів; 

- будувати хід променів в різноманітних геодезичних інструментах; 

- визначати оптичну силу лінз зорових труб геодезичних інструментів; 

- застосовувати мікроскопи і мікрометри в інструментах та приладах. 

ВПРН13. Здатність використовувати знання та практичні навички для побудови 

планових та висотних мереж на земній поверхні, підхідних пунктів і реперів. 

ВПРН14.Здатність використовувати знання та практичні навички для володіння 

методами роботи маркшейдерськими інструментами при топографічних і 

маркшейдерських зйомках. 

ВПРН15.Здатність використовувати знання та практичні навички для обчислення 

геодезичних та маркшейдерських зйомок. 

ВПРН16. Молодший бакалавр, використовуючи знання в геодезії і 

маркшейдерській справі, повинен вміти: 

- вести обчислення координат пунктів різних форм полігонів; 

- визначати позначки реперів та пікетів нівелірних ходів геометричного і 

тригонометричного нівелювання; 



- обчислювати результати тахеометричної та мензульної зйомок. 

ВПРН20. Здатність забезпечувати ведення маркшейдерських робіт на кар’єрах: 

- будувати на території кар’єра опорну і зйомочну мережу; 

- виконувати зйомку уступів і ситуації на кар’єрі; 

- виносити з проекту в натуру траншеї, канави, транспортні колії, 

контролювати їх проведення; 

- обслуговувати буро-вибухові роботи; 

- вести облік об’ємів розкриття і видобутку корисної копалини; 

- забезпечувати  підприємство графічною документацією. 

Тематичний план дисципліни 

1. Вступ.  

2. Зрівняння тріангуляційних мереж параметричним способом.  

3. Складання редуційованих нормальних рівнянь на пунктах тріангуляції  і 

полігонометрії.  

4. Геодезичні знаки. Геодезичні  центри.  

5. Обчислення зрівняних елементів мережі. Оцінка точності. 

6. Оцінка точності геодезичних мереж. Загальні положення.  

7. Обчислення оберненої ваги і середніх квадратичних помилок зрівняних 

елементів геодезичної мережі.
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