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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

В Донецькому національному технічному університеті на гірничому факуль-

теті з напрямку підготовки 6.050301 "Гірництво" була відкрита спеціальність 

7(8).05030102– " Шахтне і підземне будівництво ", за якою була отримана ліцензія на 

підготовку фахівців у ДонНТУ у 2013 році. 

Форма навчання очна бюджетна і платна. Загальні терміни навчання за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» 1 рік, «Магістр»– 1,5 роки. Після 

закінчення навчання випускники отримують, відповідно» диплом спеціаліста з 

присвоєнням кваліфікації «Гірничий інженер-будівельник» і диплом магістра з 

присвоєнням кваліфікації «Науковий співробітник з шахтного і підземного будів-

ництва; гірничий інженер - будівельник». 

Гірничий інженер - будівельник – це дипломований інженер широкого про-

філю, що володіє знаннями, які дозволяють йому приймати правильні рішення в 

будь-якій виробничій ситуації. Програма підготовки гірничого інженера - будіве-

льника є доповненням до програми підготовки бакалавра й охоплює коло дисцип-

лін гуманітарного, загально-інженерного, економічного циклів і дисциплін спеці-

алізації згідно з робочим навчальним планом. Термін інженерної підготовки - 1 

рік з загальним обсягом навантаження на теоретичну підготовку 1080 годин і сті-

льки ж на переддипломну практику, підготовку і захист дипломного проекту (ро-

боти). 

Магістр - кваліфікація, що свідчить про повну фундаментальну, гуманітар-

ну, загально інженерну, теоретичну і спеціальну підготовку з питань охорони 

праці з заглибленим навчанням методів виконання досліджень з питань вибухових 

технологій, підземних структур та реструктуризації вугільної промисловості. Те-

рмін інженерної підготовки – 1,5 роки з загальним обсягом навантаження на тео-

ретичну підготовку 2160 годин і 1080 годин на виконання і захист магістерської 

кваліфікаційної роботи. 

Знання, які отримали випускники ВНЗ цієї спеціальності  дозволяють: 

— здійснювати технологічну, організаційно-керівну, інженерно-економічну, або 

комерційну діяльність на підприємствах гірничо-видобувної, будівельної або 

суміжних з ними галузей з використанням найкращих методологічних рішень 

менеджменту та організації маркетингових досліджень; 

— працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних орга-

нізаціях з використанням сучасних інформаційних технологій; 

— вести викладацьку діяльність у ВНЗ гірничо-будівельного профілю І-ІV рівнів ак-

редитації; 

— працювати у проектних організаціях гірничо-видобувної, будівельної і суміж-

них з ними галузей. 
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Дисципліна: "СПОРУДЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ВИРОБОК" 

 

Тема 1. Оснащення проходки вертикальних стволів 

Комплекс прохідницького обладнання в стволі, його раціональне розташу-

вання. Стволові бурильні установки, навантажувальні машини, підвісні полки та 

опалубки. Щит-оболонка. Насоси. Постійні та тимчасові будівлі та споруди. Пе-

ресувне та стаціонарне підйомне, енергетичне та виробничо-технологічне облад-

нання на поверхні шахти. Схеми оснащення з використанням постійних баштових 

залізобетонних, металевих, тимчасових прохідницьких копрів та пересувних, ба-

гатоканатних, постійних підіймальних машин тимчасової та стаціонарної устано-

вки. 

 Прохідницькі лебідки, баддєві комплекси, компресорні станції, вентилято-

рні та калориферні установки. Адміністративно-побутові комбінати. Приствольні 

бетоно-розчинні вузли. Котельні. Споруди для очищення шахтних вод. Стволоп-

рохідницькі комбайни. 

  Графік виконання будівельно-монтажних робіт з оснащення проходки 

ствола. 

Література: [3,4]  

Тема 2. Спорудження устя ствола та технологічного відходу   

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, інженерно-вишукувальні 

роботи. Конструкції устів: одноступеневі з пласкою та конічною основою, одно- 

та двохвінцові, конічні воронкоподібні. Розрахунок кріплення устя ствола на дію 

вертикальних та горизонтальних навантажень. Прорізи в кріпленні устя ствола 

для примикання каналів, технологія виконання земляних робіт. 

Схеми оснащення проходки устя та технологічного відходу. Використання 

спеціального пересувного прохідницького обладнання. Сумісна та послідовна те-

хнологічні схеми. Процеси виймання та навантаження породи, зведення кріплення 

устя. Графіки організації робіт за умов застосування різних варіантів обладнання.  

Література: [4,5]  

Тема 3. Проходка вертикальних  стволів 

Послідовна, паралельна, паралельно-щитова та сумісна технологічні схеми 

проходки ствола одночасно чи в різний час з армуванням. Схема проходки з роз-

ширенням передової свердловини. Переваги та недоліки існуючих технологічних 

схем. Максимальні швидкості проходки, досягнуті при використанні різних схем. 

Буропідривні роботи у вибої ствола. Організація робіт з використанням бу-

рильних установок. Паспорт БПР для ствола. Вибухові речовини та засоби ініцію-

вання. Монтаж вибухової мережі. Заходи з безпеки робіт. Тривалість робіт. 

Навантаження породи. Організація робіт з використанням  навантажуваль-

них машин з ручним та механізованим водінням грейфера. Схеми завантаження та 

розстановки бадей. Фази навантаження породи та їх тривалість. 
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Зведення постійного кріплення – монолітного бетонного, залізобетонного, 

набризкбетонного,  з чавунних тюбінгів. Транспортування бетонної суміші ство-

лом. Схеми підвіски бетонопроводів, гасники швидкості. Герметизація тюбінгової 

колони та заповнення затюбінгового простору. Конструкції опорних вінців. Три-

валість процесу кріплення.  

Проектування організації проходки, складання циклічного графіку.                                                                 

Література: [1,2,4,5,7,8,9]  

Тема 4. Спорудження виробок приствольного комплексу 

Конструкції сполучень стволів з приствольними виробками та визначення їх 

параметрів. Прогнозування та забезпечення стійкості сполучень та виробок прис-

твольного комплексу. Технологічні схеми розсічки сполучень клітьових стволів. 

Технологія та схеми спорудження дозаторних камер та камер великої площі пере-

тину. Технологія та механізація спорудження підземних бункерів та виробок, що 

примикають до них,  біля головного ствола. 

Шляхи удосконалення конструкцій та кріплення виробок приствольного 

комплексу. 

Література: [ 6,9 ] 

Тема 5. Армування вертикальних стволів та монтаж трубопроводів 

Жорстке та гнучке армування вертикальних стволів. Конструкції та матеріа-

ли провідників та розстрілів. Схеми кріплення провідників. Переваги та недоліки 

жорсткого та гнучкого армування. Роздільний та сумісний з проходкою способи 

армування.  Послідовна, паралельна та сумісна технологічні схеми армування. 

Проектування організації робіт з армування ствола. 

Монтаж трубопроводів та кабелів різноманітного призначення в стволі. 

Конструкції кріплення та організація робіт. 

 Література: [ 4,5,7,8 ] 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.СОУ 10.1.0174131.004-2006 Підземні гірничі виробки вугільних шахт. 

Правила виконання робіт  

2. НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах, Харків: 

Видавництво «Форт», 2010. – 256 с. 

3. Справочник инженера-шахтостроителя. В 2 т./ Под общей ред. В.В. 

Белого. - М.: Недра, 1983. - Т.1 - 424 с. 

4. Насонов И.Д. и др. Технология строительства подземных сооружений. 

Ч.1. Строительство вертикальных выработок. - М.: Недра, - 1983. - 232 с. 

5. Смирняков В.В. и др. Технология строительства горных предприятий. 

- М.: Недра, 1989. - 573 с. 
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6. Покотий В.В., Мыцик Т.В. Сооружение выработок приствольного 

комплекса. – К.: Тэхника, 1990. – 104 с. 

7. Технологические схемы сооружения вертикальных стволов (в 2 ч.). 

Часть 1. Оснащение и проходка вертикальных стволов обычным способом. - 

Харьков: ВНИИОМШС, 1979. - 273 с. 

8. ЕНиР. Сборник Е36. Горнопроходческие  работы. Вып. 1. Строитель-

ство угольных шахт и карьеров/Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1988. - 208 с. 

9. НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибухо-

вими матеріалами промислового призначення, Київ, Міненерговугілля, 2013 

 

Дисципліна: "СПОРУДЖЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ  

ТА ПОХИЛИХ  ВИРОБОК" 

Тема 1. Технологічні схеми спорудження горизонтальних та похилих виробок 

Способи відділення породи від масиву: буропідривний, механічний, гідрав-

лічний, ручний, комбінований та фактори, які впливають на їх вибір. Переваги та 

недоліки способів, галузь застосування. Технологічні схеми спорудження, їх кла-

сифікація та вибір залежно від гірничо-геологічних та організаційних факторів. 

Форми вибою, вид підривання бічних порід. Вузький та широкий вибій. Коефіці-

єнт присічки. Способи навантаження та транспортування гірничої маси. Способи 

зведення постійного кріплення.  

Прохідницькі процеси та операції, прохідницький цикл та його тривалість. 

Циклічна та поточна технології проведення виробок. Складання графіку організа-

ції робіт. 

Література: [4,5,6]  

Тема 2. Проведення горизонтальних виробок за буропідривною технологією 

Роботи буропідривного комплексу. Вибухові речовини та засобі ініціюван-

ня. Вибір ВР та складання паспорту БПР. Буріння шпурів ручним інструментом та 

з застосуванням бурильних машин. Сучасні тенденції  розвитку бурильної техніки 

для підземних робіт. Оптимізація параметрів БПР. 

Навантаження гірничої маси. Класифікація навантажувальних та буронава-

нтажувальних машин, сучасні тенденції створення техніки для навантаження. Ко-

ефіцієнт використання навантажувальних машин та засоби його підвищення. До-

поміжне обладнання та пристрої. 

Зведення конструкцій постійного кріплення. Засоби механізації для різних 

типів кріплення. Тимчасове кріплення. Сучасні тенденції розвитку техніки для 

кріплення, багатофункціональні прохідницькі комплекси із змінним навісним об-

ладнанням. 

Технологія та механізація виконання допоміжних процесів прохідницького 

циклу. 
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Сучасні буро підривні прохідницькі комплекси, їй можливості та галузь за-

стосування. 

Розрахунок параметрів прохідницького циклу та техніко-економічних пока-

зників. 

 

Література: [5,6,7]  

 

Тема 3. Проведення похилих стволів та виробок за буропідривною  

технологією  

Технологічні схеми проведення похилих виробок, їх класифікація. Осна-

щення при проведенні похилих виробок залежно від виду транспорту гірничої ма-

си. Спорудження устя та технологічного відходу похилої виробки. 

Спеціальна техніка для спорудження похилих виробок, сучасні тенденції її 

розвитку. Особливості проведення похилих виробок знизу вверх, зокрема з пере-

довою свердловиною,  та знизу вверх. Галузь застосування схем та способів про-

ведення похилих виробок, переваги та недоліки. 

   

Література: [5,6,7]  

Тема 4. Спорудження виробок приствольного двору 

Особливості та складності спорудження виробок приствольного двору, різ-

номанітність перетинів, криволінійні ділянки, скупченість виробок та вантажопо-

токів. Сучасна прохідницька техніка для проведення виробок малої довжини та 

перетину. Організація робіт при спорудженні протяжних виробок, камер та спо-

лучень. Визначення параметрів прохідницьких робіт та техніко-економічних по-

казників. 

Література: [5,6]  

Тема 5. Комбайнова технологія спорудження виробок 

Технологічні схеми проведення виробок комбайнами вибіркової дії. Сучас-

на класифікація прохідницьких комбайнів, тенденції розвитку та вимоги до нової 

комбайнової техніки. Оснащення комбайнів анкеровстановлювачами, майданчи-

ками для зведення рамного кріплення, буровим обладнанням для запобігання рап-

товим викидам. Коефіцієнт використання комбайна та його підвищення. 

Комбайнові прохідницькі комплекси нового технічного рівня, їх можливос-

ті та роль у своєчасній підготовці запасів вугілля до виймання. 

Визначення параметрів комбайнової технології та техніко-економічних по-

казників.  

Література: [2,3,4,5,6]  

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах, Харків: 

Видавництво «Форт», 2010. – 256 с. 
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2. СОУ 10.1.00185790.002:2005 Правила технічної експлуатації вугіль-

них шахт: Мінвуглепром України. – Київ, 2006 – 353 с. 

3. СОУ 10.1.00185790.011:2007 Підготовчі виробки на пологих пластах. 

Вибір кріплення, способів та засобів охорони: Мінвуглепром України -  Київ, 
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4. Типові технологічні схеми швидкісного проведення горизонтальних 
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7. СОУ-П 05.1.00185790.023:2012 Розкривні та підготовчі виробки виїм-

кових дільниць , що працюють по стовповій, суцільній та комбінованій системах 

розробки. Технологічні схеми їх швидкісного проведення буропідривним спосо-

бом 

Дисципліна: "ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ" 

Тема 1. Правові та нормативні питання охорони праці 

Основні законодавчі акти про охорону праці. Основні положення та прин-

ципи Закону "Про охорону праці". Міжгалузеві і галузеві державні нормативні ак-

ти про охорону праці (ДНАОП). Нормативні акти про охорону праці на підприєм-

ствах (ВДОП). Органи державного управління охороною праці, компетенція і 

повноваження цих органи, їх основні функції та завдання. Галузеві, регіональні 

системи управління охороною праці та система управління охорони праці на під-

приємствах. Служба охорони праці. Комісія з питань охорони праці на підприємс-

тві. Вимоги ПБ до професійної підготовки робітників шахт: медичний огляд і 

профвідбір; вимоги до керівників і спеціалістів шахт; професійна підготовка робі-

тників; попереднє навчання з охорони праці; навчання з охорони праці в період 

трудової діяльності. Органи державного нагляду за охороною праці, основні по-

ложення і права. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охо-

рону праці: уповноважені трудових колективів та профспілок. Види відповідаль-

ності за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці. 

Тема 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на вугільних шахтах 

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних за-

хворювань та аварій. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків. Зага-

льне та спеціальне розслідування. 

Склад комісії. Акт Н-1 і акт спеціального розслідування. Порядок розсліду-

вання професійних захворювань. Порядок розслідування аварій. Задача обов'язко-
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вого державного страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Страховий фонд. Класи ризику й тарифи страхових внесків. Мета аналізу травма-

тизму та професійної захворюваності. Технічні та статистичні методи аналізу. 

Форма представлення результатів аналізу. Методи прогнозування травматизму. 

Тема 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 

Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. Фізична 

тяжкість та нервова напруженість праці. Вплив характеру праці у вугільних шах-

тах на функціонування організму та його окремих систем. Основні параметри мі-

кроклімату та їхній вплив на людину. Нормування параметрів мікроклімату. Ви-

моги ПБ щодо параметрів мікроклімату в гірничих виробітках. Профілактика змін 

температурного режиму. Системи провітрювання виробничих приміщень, їх кла-

сифікація. Розрахунок аерації. Механічна вентиляція виробничих приміщень. 

Виробниче освітлення та його вплив на охорону праці. Основні світлотехні-

чні величини та одиниці їхнього вимірювання. Види виробничого освітлення. Ос-

новні вимоги до виробничого освітлення. Нормування та розрахунок освітлення. 

Джерела штучного світла, світильники, їх класифікація та характеристика. Рудни-

чне освітлення. Вимоги ПБ до виробничого освітлення у вугільних шахтах. 

Шум як професійна шкода. Класифікація шуму. Фізичні та фізіологічні ха-

рактеристики шуму: рівень інтенсивності шуму, звукового тиску та одиниця їх-

нього вимірювання - децибел; висота та гучність шуму; область слухового сприй-

няття шуму; поняття про частотний спектр шуму та октавні смуги. Засоби та 

прилади вимірювання шуму. Засоби нормування шуму: нормування по гранично-

му спектру шуму та нормування рівня звуку у дБА. Акустичний розрахунок. Ви-

значення рівня звукового тиску у розрахунковій точці від одиничного; декількох 

однакових джерел шуму, рівновіддалених від розрахункової точки; двох або декі-

лькох джерел з різним рівнем акустичної потужності. Організаційні та інженерно-

технічні заходи щодо боротьби з шумом. Принципи зменшення шуму у джерелі 

його виникнення, звукоізоляція та звукопоглинання. Засоби індивідуального за-

хисту від шуму. 

Вібрація, її джерела та вплив на людину. Санітарно-гігієнічне нормування 

вібрацій. Організаційні, інженерно-технічні та лікувально-профілактичні заходи 

щодо усунення вібрацій. Засоби зниження вібрації устаткування: зменшення віб-

рації у джерелі утворення, відстройка від резонансу, вібродемпфування, віброга-

сіння, віброізоляція. Засоби індивідуального захисту від вібрацій. 

Тема 4. Основи техніки безпеки 

Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, органі-

зації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв. 

Вимоги щодо безпечного ведення гірничих робіт, правила поведінки при рі-

зноманітних аварійних ситуаціях. 

Пристосування виходів із шахти та вибоїв, облік спуску і підйому людей. 

Попередження небезпеки падіння людей і предметів у виробки. Загальні вимоги 

до спуску (підйому) людей. 
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Розміри гірничих виробок. Вільні проходи для людей і зазори. Загальне 

правила пересування по виробкам. Механізація перевезення людей по гірничим 

виробкам. 

Дія електричного струму на організм людини. Фактори що визначають важ-

кість електровраження людини. Засоби захисту від ураження електрострумом на 

виробництві. 

Тема 5. Пожежна безпека 

Поняття пожеж. Підземні та рудничні пожежі. Екзогенні та ендогенні по-

жежі. Статистика та динаміка пожеж. Нормативні документи та організація по-

жежної безпеки на вугільних шахтах. Теорії горіння. Класифікація видів горіння. 

Повне і не повне згоряння. Ламінарне і дефлаграційне горіння, вибух і детонація. 

Гомогенне та гетерогенне горіння. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та 

речовини. Параметри, що характеризують пожежну небезпеку газів, рідини та 

твердих речовин: нижній та верхній концентраційні межі запалення газів у повіт-

рі; температура спалаху рідини, горючість твердих речовин та інші властивості. 

Значення основних параметрів пожежної небезпеки для класифікації приміщень 

щодо ступеню пожежної небезпеки. Поняття про вогнестійкість будівельних ма-

теріалів та конструкцій і її значення для пожежної класифікації будівель та спо-

руд. Класифікаційна оцінка пожежної та вибухової небезпеки виробничих примі-

щень проммайданчика шахти. 
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