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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).05030104 – "Маркшейдерська справа", за якою була отримана ліцензія на підго-

товку 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-маркшейдер» і диплом магістра з 

присвоєнням кваліфікації «Науковий співробітник із маркшейдерії; гірничий ін-

женер-маркшейдер». 

Гірничий інженер-маркшейдер – це дипломований інженер широкого про-

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

будь-якій виробничій ситуації. Програма підготовки гірничого інженера є допов-

ненням до програми підготовки бакалавра й охоплює коло дисциплін гуманітар-

ного, загально-інженерного, економічного циклів і дисциплін спеціалізації згідно 

з робочим навчальним планом. Термін інженерної підготовки - 1 рік з загальним 

обсягом навантаження на теоретичну підготовку 1080 годин і стільки ж на перед-

дипломну практику, підготовку і захист дипломного проекту (роботи) 

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

ну, загально інженерну, теоретичну і спеціальну підготовку з питань маркшейдер-

ського забезпечення гірничих робіт з заглибленим навчанням методів виконання 

досліджень з геометрізації родовищ корисних копалин, охорони об’єктів, що під-

роблюються, математичного моделювання в маркшейдерії . Термін інженерної пі-

дготовки – 1,5 роки з загальним обсягом навантаження на теоретичну підготовку 

2160 годин і 1080 годин на виконання і захист магістерської кваліфікаційної робо-

ти. 

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення ВНЗ 

дозволяють: 

— здійснювати технологічну, організаційно-керівну, проектну діяльність на під-

приємствах, що здійснюють будівництво та експлуатацію підземних споруд, 

шахт і копалень і нафтогазових родовищ; 

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

нізаціях з використанням сучасних інформаційних технологій; 

— вести викладацьку діяльність у ВНЗ гірничого профілю І-ІV рівнів акредитації; 

— працювати у проектних організаціях вугільної і спільної з нею галузей. 
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Дисципліна: "МАРКШЕЙДЕРСЬКА СПРАВА" 

Тема 1. Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт при видобуванні кори-

сної копалини підземним способом. 

Загальні відомості про маркшейдерські зйомки на денній поверхні території 

земельного і гірничого відводів. Система координат, яка застосовується у марк-

шейдерській справі та геометрії надр. Опорні маркшейдерські мережі на денній 

поверхні території земельного і гірничого відводів, їх види, характеристики і ме-

тоди створення. Види, характеристики і методи створення підземних маркшей-

дерських зйомок, принципи їх виконання. 

Підземні теодолітні зйомки горизонтів гірничих виробок у шахті. Загальні 

відомості про підземні теодолітні зйомки. Основні види підземних теодолітних 

ходів горизонтів гірничих виробок у шахті. Підземні опорні і зйомочні мережі, 

теодолітні та кутомірні ходи, їх призначення. Закріплення пунктів маркшейдерсь-

ких мереж на горизонтах гірничих виробок у шахті. Постійні і тимчасові знаки, їх 

конструкція. Кутові вимірювання в підземних зйомках на горизонтах гірничих 

виробок у шахті. Прилади, які застосовуються для вимірювання кутів. Гірничі те-

одоліти, особливості їх конструкції. Перевірки теодолітів. Центрування теодолітів 

і сигналів за допомогою прямовисів, оптичне, автоматичне. Точність центрування. 

Способи вимірювання кутів у гірничих виробках: повторення, прийомів, кругових 

прийомів. Порівняння способів вимірювання горизонтальних кутів. Оцінка точно-

сті. Вимірювання кутів нахилу. Особливості вимірювання кутів теодолітами з ек-

сцентреною трубою на горизонтах гірничих виробок у шахті. 

Лінійні вимірювання при теодолітній зйомці у шахті. Прилади і інструменти 

для лінійних вимірювань на горизонтах гірничих виробок у шахті. Компаратори 

та способи компарування мірних приладів. Порядок вимірювання довжин ліній на 

горизонті гірничих виробок у шахті. Підготовка до лінійних вимірювань. Вимірю-

вання довжин ліній безпосередніми методами: рулетки, мірні дроти. Математична 

обробка результатів вимірювань довжин. Введення поправок. Документація лі-

нійних вимірювань. 

Камеральна обробка результатів теодолітної зйомки. Зрівнювальні обчис-

лення. Застосування програм і персональних комп’ютерів для обчислення коор-

динат. Вимоги до точності кутових і лінійних вимірювань в опорних і зйомочних 

мережах на горизонтах гірничих виробок у шахті. Допуски точності при камера-

льній обробці теодолітних ходів і зйомок, що виконані на горизонті гірничих ви-

робок у шахті. Техніка безпеки при виконанні підземних теодолітних зйомок на 

горизонті гірничих виробок. 

Орієнтирно-з’єднувальні зйомки горизонтів гірничих виробок в шахті. Гори-

зонтальні з’єднувальні зйомки горизонтів гірничих виробок в шахті. Загальні ві-

домості про з’єднувальні зйомки, що виконуються на горизонті гірничих виробок 

у шахті. Види горизонтальних з’єднувальних зйомок: геометричні, фізичні. Вимо-

ги до точності підхідних пунктів на поверхні і до визначення координат і дирек-

ційних кутів вихідних пунктів і сторін на горизонті гірничих робіт в шахті. Орієн-

тування через штольні і похилі шахтні стволи. З’єднувальні зйомки через один 
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вертикальний шахтний ствол. Завдання проектування і примикання. Проектуван-

ня за допомогою прямовисів. Обладнання і порядок виконання робіт. Особливості 

проектування коливаючими прямовисами, спостереження коливань. Примикання 

способом з’єднувального трикутника. Кутові та лінійні вимірювання, що викону-

ються на горизонті гірничих виробок у шахті. Схеми трикутників. Вимоги до точ-

ності вимірювань. Контроль вимірювання та обчислення. Камеральна обробка при 

орієнтуванні способом з’єднувального трикутника. Поняття про примикання до 

прямовисів у шахтному стволі способом з’єднувального чотирикутника. Органі-

зація робіт при орієнтуванні через один вертикальний шахтний ствол. Горизонта-

льні з’єднувальні зйомки через два вертикальні шахтні стволи. Схема орієнтуван-

ня. З’єднувальні полігони між прямовисами на поверхні і на горизонті гірничих 

виробок в шахті, кутові та лінійні вимірювання, їх точність. Камеральна обробка. 

Організація робіт. Поняття про комбіновані та ступінчасті способи орієнтування 

горизонтів гірничих виробок в шахті. 

Гіроскопічне орієнтування горизонтів гірничих виробок у шахті і його сут-

ність. Маркшейдерські гірокомпаси, їх типи. Маятниковий гірокомпас і його тео-

рія. Виконання гіроскопічного орієнтування горизонтів гірничих виробок в шахті. 

Спостереження коливань чутливого елементу. Камеральна обробка результатів 

гіроскопічного орієнтування , що виконуються на горизонті гірничих виробок у 

шахті. Техніка безпеки при виконанні горизонтальних з’єднувальних зйомок го-

ризонтів гірничих виробок в шахті. 

Вертикальні зйомки в гірничих виробках. Вертикальні з’єднувальні зйомки, їх 

мета, вимоги точності. Передача висотної відмітки на горизонти гірничих виробок 

у шахті через вертикальний шахтний ствол за допомогою довгої стрічки. Польові 

вимірювання, камеральна обробка. Передача відмітки глибиноміром ДА-2 та з до-

помогою дроту. Камеральна обробка, введення поправок. Техніка безпеки при ви-

конанні висотних з’єднувальних зйомок горизонтів гірничих виробок у шахті. 

Нівелювання в гірничих виробках. Висотні мережі і вимоги до їх точності. 

Конструкція реперів і їх закріплення в гірничих виробках горизонтів гірничих ро-

біт в шахті. Геометричне нівелювання горизонтів гірничих виробок в шахті. Ніве-

ліри і нівелірні рейки. Польові і камеральні роботи при геометричному нівелю-

ванні, що виконуються на горизонті гірничих виробок у шахті. Побудова 

профілю. Тригонометричне нівелювання. Порядок виконання кутових і лінійних 

вимірювань. Камеральна обробка. 

Зйомка нарізних та очисних виробок. Завдання маркшейдера при зйомках 

очисних і нарізних виробок. Прилади і обладнання, які застосовуються для зйо-

мок: кутоміри, підвісні інструменти. Маркшейдерські зйомки при розробці руд-

них блоків. Завдання маркшейдерської служби при відпрацюванні рудних блоків. 

Завдання напряму блоковим виробкам і контроль їх проходки. Орієнтування під-

поверхових виробок: через один і через два вертикальних підняттєвих, через по-

хилий підняттєвий. Передача висот на підповерхи з допомогою рулетки, методом 

тригонометричного нівелювання. 

Маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт. Особливості завдання 

напряму вибуховим свердловинам. Вимірювання глибини і зйомка свердловини. 

Складання проекту на вибух. 
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Зйомка підземного виробленого простору та камер. Класифікація виробле-

ного простору по методам зйомки: тахеометричний, фотограмметричний та лока-

ційний. Оптичні, лазерні та звуколокаційні прилади. Техніка безпеки при зйомці 

підземних камер. 

Маркшейдерське забезпечення при проведенні гірничих виробок. Завдання ма-

ркшейдера при проведенні гірничих виробок. Проектна документація. Вихідні 

данні для перенесення гірничих виробок в натуру. Методи їх визначення. Завдан-

ня напряму вісі виробки в горизонтальній та вертикальній площинах. Контроль за 

правильністю проходки виробок, що виконуються на горизонті гірничих виробок 

у шахті. Загальні відомості про проведення виробок зустрічними вибоями. Марк-

шейдерське забезпечення гірничих робіт при проведенні збійки горизонтальних та 

похилих виробок в межах однієї шахти та з різних шахт. Забезпечення збійки вер-

тикальних виробок. Контроль проходки. Заходи безпеки при проведенні виробок 

зустрічними вибоями. Маркшейдерські заміри гірничих робіт на рудних шахтах. 

Заміри підготовчих, нарізних та очисних гірничих виробок. Маркшейдерська до-

кументація замірів. Маркшейдерські заміри залишків корисної копалини на скла-

дах, методи замірів: рулеточний, тахеометрична зйомка, профільні лінії. Підраху-

нок об’єму залишків на рудних складах. 

Загальні відомості про маркшейдерську гірничу графічну документацію. Гір-

нича графічна маркшейдерська документація, її призначення і роль в забезпеченні 

безпечного та ефективного видобування корисної копалини підземним, відкритим 

чи комбінованим способами. Вихідна та похідна документація. Креслення земної 

поверхні земельного і гірничого відводів та гірничих робіт. Плани, перерізи, вер-

тикальні проекції, профілі. Умовні маркшейдерські знаки. Загальні відомості про 

розмножування гірничої графічної маркшейдерської документації. Задачі, які ви-

рішують по маркшейдерським кресленням. 

Література: [1] стор. 1-116, 185-406 

Тема 2. Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт при видобуванні 

корисних копалин відкритим способом 

Значення і завдання маркшейдерського відділу (бюро) для забезпечення гір-

ничих робіт у кар’єрі і на відвалі. Види і організація маркшейдерського забезпе-

чення гірничих робіт. Техніка безпеки при маркшейдерському забезпеченні гір-

ничих робіт у кар’єрі і на відвалі. 

Опорні і зйомочні маркшейдерські мережі у кар’єрі і на відвалі. Опорні пла-

нові і висотні маркшейдерські мережі на гірничо-збагачувальному комбінаті. 

Способи розвитку опорних мереж. Зйомочні мережі і способи їх розвитку: екс-

плуатаційні мережі, теодолітні ходи, аналітичні мережі, геодезичні засічки та ін-

ші. Висотна зйомочна основа. Призначення, види і способи зйомки подробиць: 

тахеометрична, мензульна, ординатно - лінійна, стереоскопічна. Нівелювання на 

об’єктах гірничо-збагачувального комбінату. 

Маркшейдерське забезпечення робіт при проектуванні і будівництві кар’єру. 

Підготовка маркшейдерської документації для проектування і будівництва 

кар’єру. Оформлення земельного і гірничого відводів. Виконання розмічувальних 
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робіт з перенесенням геометричних елементів проекту в натуру. Контроль вико-

нання. Маркшейдерська гірнича графічна документація і звітність при проекту-

ванні і будівництві кар’єру. 

Маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт. Складання проекту на 

вибух. Перенесення в натуру вибухових свердловин. Зйомка свердловин і вимі-

рювання їх глибини. Зйомка підірваної гірничої маси, визначення її об’єму і кое-

фіцієнту розпушування. 

Маркшейдерське забезпечення робіт при екскавації гірничої маси. Основні 

положення. Контроль за веденням гірничих робіт, розкриттям горизонтів, додер-

жанням запобіжних берм, проектних похилів, транспортних шляхів. Маркшейдер-

ське забезпечення робіт крокуючих екскаваторів, транспортно - відвальних мостів 

при їх монтажу та експлуатації. 

Маркшейдерський контроль обліку об’ємів розкриття і видобування корисної 

копалини. Облік втрат корисної копалини, коефіцієнту засмічення і коефіцієнту 

збіднення рудної сировини. Автоматизація маркшейдерських вимірювань і обчис-

лень при обліку видобування корисної копалини. 

Маркшейдерське забезпечення робіт при транспортуванні гірничої маси. За-

гальні положення. Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт при будівництві 

з’їздів, в’їзних і розрізних траншей, залізничних колій, автомобільних шляхів. 

Маркшейдерське забезпечення відвального господарства. Маркшейдерське забез-

печення гірничих робіт при пере екскавації гірничої маси в кар’єрі і на зовнішніх 

відвалах. Облік об’ємів корисної копалини і гірничої маси, які складуються у від-

вали. Маркшейдерське забезпечення робіт при рекультивації земель, порушених 

гірничими роботами. Охорона природи і навколишнього середовища. 

Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт при видобуванні корисної копа-

лини з розсипів. Особливості технології гірничих робіт при видобуванні корисної 

копалини з розсипів. Маркшейдерське забезпечення при розвідці і будівельно - 

монтажних роботах дражного способу видобуванні корисної копалини. Зйомка і 

заміри дражних полігонів. Планування роботи драги. Облік втрат корисної копа-

лини при дражному способі видобування корисної копалини. Розміщення відва-

лів. Особливості маркшейдерського забезпечення гірничих робіт при гідравлічних 

розробках розсипів. Трасування канав. Маркшейдерське забезпечення гірничих 

робіт в підготовчий період та при експлуатації видобування корисної копалини з 

розсипів. Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт при скреперно - бульдо-

зерному та екскаваторному способах видобування корисної копалини з розсипів. 

Зйомка виробленого простору. Визначення об’ємів розкриття і видобування кори-

сної копалини з розсипів. Маркшейдерська гірнича графічна документація при 

видобуванні корисної копалини з розсипів. 

Планування гірничих робіт. Технічна документація гірничого підприємства. 

Вихідні дані і гірничо-графічна документація при плануванні відкритих гірничих 

робіт. Визначення об’єму розкриття, буро - вибухових робіт і видобування корис-

ної копалини. Маркшейдерський контроль виконання планів гірничих робіт.  

Література: [1] стор. 408-460. 
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Тема 3. Аналіз маркшейдерського забезпечення робіт 

Теоретичні та методичні основи аналізу маркшейдерських вимірювань. По-

хибки вимірювання горизонтальних кутів на горизонті гірничих виробок у шахті. 

Похибки вимірювання вертикального кута на горизонті гірничих виробок у шахті, 

потрібна та достатня точність вимірювання вертикального кута. Похибка вимірю-

вань довжини лінії на горизонті гірничих виробок у шахті: джерело похибок ви-

мірювань довжин. Закон накопичення похибок лінійних вимірювань, коефіцієнти 

випадкового та систематичного впливу. Методи визначення коефіцієнтів. Нако-

пичення похибок у підземних полігонометричних ходах, у тому числі з виміряни-

ми дирекційними кутами першої сторони. Похибка координат пунктів та дирек-

ційних кутів вільного полігону в залежності від похибок вимірювання його кутів, 

довжин сторін та дирекційних кутів першої сторони на горизонті гірничих виро-

бок у шахті. Похибка координат вершин невільних полігонометричних ходів. 

Графічне та аналітичне рішення задач. Накопичення похибок у витягнутім полі-

гоні на горизонті гірничих виробок у шахті. Зіставлення полігонів довільної фор-

ми. Похибки положення точок вільного полігону по заданому напряму на горизо-

нті гірничих виробок у шахті. Середня квадратична похибка дирекційного кута 

будь-якої сторони. Середня квадратична похибка положення кінцевого пункту 

полігону на горизонті гірничих виробок у шахті. Спрощений спосіб розрахунку 

похибок у ходах правильної форми. Накопичення похибок при геометричному та 

тригонометричному нівелюванні на горизонті гірничих виробок у шахті. 

Зрівнювання підземних полігонометричних ходів. Теоретичні основи та спосіб 

зрівнювання. Сутність суворого способу зрівнювання полігонометричних ходів, 

що прокладенні на горизонті гірничих виробок у шахті. Спрощене зрівнювання 

підземних полігонометричних опорних мереж способом полігонів, послідовних 

наближень, способом вузлів та еквівалентної заміни. Зрівнювання з використан-

ням програм і персональних комп’ютерів. 

Аналіз з’єднувальної зйомки, що прокладенні на горизонті гірничих виробок у 

шахті. Похибка проектування точки та напряму на горизонті гірничих виробок у 

шахті. Лінійна та кутова похибка проектування. Джерела похибок та способи їх 

зменшення. Аналіз орієнтування через один вертикальний шахтний ствол з при-

миканням з’єднувальним трикутником. Найвигідніша форма трикутника. Конт-

роль вимірювань та обчислювань. Загальна похибка орієнтування. Аналіз орієн-

тування через два вертикальних ствола. Похибка примикання до прямовисів на 

поверхні. Похибка проектування. Похибка першої та будь-якої сторони підземно-

го полігонометричного ходу в залежності від похибки вимірювання кутів та дов-

жин сторін. Зрівнювання орієнтування через два та більше вертикальних стволів. 

Зрівнювання орієнтування через два стволи гіроскопічним способом. 

Література: [1] стор. 119-180. 

Тема 4. Облік рухомості та видобування запасів корисних копалин 

Класифікація запасів по ступеню розвіданості. Поняття «запас корисної ко-

палини». Запаси балансові, за балансові та промислові. Матеріали, які необхідні 

для підрахунку запасів. Параметри підрахунку запасів. Оконтурювання родовища, 



 8 

покладу, рудного тіла або його ділянці. Методи визначення площі для підрахунку 

балансових запасів. Визначення середньої потужності та щільності. 

Опробування родовищ. Значення вмісту компонентів. Способи підрахунку 

середніх значень: середнє арифметичне і середнє зважене. Способи підрахунку 

запасів корисних копалин і компонентів. Умови використання. Вимоги закону про 

надра до точності підрахунку балансових запасів. Підрахунок балансових запасів 

способами: сумарним; геологічних і експлуатаційних блоків. Область викорис-

тання. 

Підрахунок запасів способами професора П.К. Соболевського, паралельних 

і непаралельних перетинів, способами трикутників, багатокутників і комбінова-

ним. Область використання. Помилки, які впливають на точність підрахунку ба-

лансових запасів. Помилки оконтурювання. Помилки визначення балансових за-

пасів як функції від помилок вимірювання потужності, об’ємної ваги, вмісту 

корисної копалини. Використання програм комп’ютерних технологій при підра-

хунку балансових запасів. 

Задачі маркшейдерських замірів. Підрахунок видобування корисної копа-

лини і гірничої маси по даним замірів гірничих виробок. Особливості методики 

заміру і підрахунок видобування при різних типах родовищ і способах видобу-

вання корисної копалини. Маркшейдерський контроль оперативного обліку видо-

бування корисної копалини і гірничої маси. Документація маркшейдерських замі-

рів. Точність результатів підрахунку балансових запасів. 

.Балансові і за балансові запаси корисної копалини. Розвідані запаси корис-

ної копалини категорій А, В, С1, С2, Р1, Р2. Матеріали для підрахунку балансових 

запасів. Параметри підрахунку балансових запасів. Оконтурювання родовищ. 

Способи підрахунку балансових запасів корисної копалини і компонентів. Облік 

стану і видобування балансових запасів корисної копалини. Класифікація балан-

сових запасів корисної копалини по показнику підготовленості до видобування. 

Основні взаємозв'язки при формуванні балансових запасів та видобуванні корис-

ної копалини з родовища, покладу, рудного тіла або на його ділянці відкритим, 

підземним чи комбінованим способами. Вибір оптимального напряму розвитку 

гірничих робіт. 

Література: [ 9 ], стор.1-284. 
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Дисципліна: "ГІРНИЧА ГЕОМЕТРІЯ" 

Тема 1. Проекції, що використовуються в гірничій і маркшейдерській справі. 

Значення робіт вітчизняних вчених в розробці теорії і практики гірничо-

геометричних рішень при видобуванні корисної копалини відкритим, підземним 

чи комбінованим способами. Вимоги до маркшейдерських графіків. Суть проек-

цій з числовими відмітками. Проекції точок і прямих, градуювання прямих. Прое-

кції площин. Можливі випадки зображена площин. Взаємне положення ліній, то-

чки і лінії, площини і прямої. Взаємне положення площин. Методи сполучення і 

зміни площини. Визначення по зображенню кутів і ліній: кутів між прямими; ку-

тів між площинами; кутів між прямою і площиною. Проекції багатокутників і ге-

ометрично правильних поверхонь. Методика зображення гірничих обєктів в прое-

кції з числовими відмітками. Поверхня топографічного порядку і її зображення в 

проекції з числовими відмітками. Властивості топографічної поверхні. Математи-

чні дії з поверхнями топографічного порядку. 

Аксонометричні проекції. Показники перекручення. Види аксонометричних 

проекцій: ізометрична, діметрична, триметрична. Побудова аксонометричного зо-

браження виробок по маркшейдерському плану. Аксонометричний масштаб. 

Афінні проекції. Вісь споріднення, напрямок проектування. Математичні ос-

нови афінних перетворень і афінні координати. Побудова афінного зображення 

гірничих виробок і покладів по маркшейдерським планам. Визначення розмірів 

лінійних елементів і кутових елементів по афінному графіку. Масштабний еліпс. 

Векторні проекції. Сутність метода. Вибір напряму і величини вектора прое-

ктування. Зображення гірничих виробок і геологічних тіл в векторних проекціях. 

Порівняння аксонометричних, афінних і векторних проекцій. 

Стереографічні проекції. Математичні залежності між елементами проекцій, 

побудова стереографічних проекцій площин по їх елементам залягання. Визна-

чення кутових елементів за допомогою стереографічних проекцій. Стереографічні 

сітки; їх використання. Перехід від стереографічних проекцій до маркшейдерсь-

ких планів. Основні поняття про голографію. 

Література: [3] стор. 22-225. 

 

Тема 2. Геометризація структурних особливостей корисних копалин 

Геометризація як науковий метод пізнання. Сутність геометризації надр. Ро-

зподіл гірничо - геологічних властивостей корисної копалини в надрах. Геохіміч-

не поле і його аналіз. Структура поля. Межі поверхні топографічного порядку як 

вираз функції розміщення показника. Аналітичний опис і побудова топоповер-

хонь з використанням програм персональних комп’ютерів. Геометричні елементи 

структури родовища, покладу, рудного тіла або його ділянки. Вихідні матеріали 

для геометризації гірничих об’єктів. Безпосередній і посередній способи визна-

чення елементів залягання корисної копалини. 

Документація бурових свердловин. Викривлення свердловин. Кути нахилу та 

азимуту свердловин. Прилади для зйомки свердловин. Визначення геометричних 

параметрів свердловин по матеріалам розвідувального буріння. Геологічні перері-
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зи по родовищу, покладу, рудному тілу або його ділянці. Вибір площини проекції 

і масштабу графіків. Вихідні матеріали. 

Сутність і задачі геометризації форми родовища, покладу, рудного тіла або 

його ділянки. Вибір площини проекції, масштабу і висоти перетину поверхні. По-

будова ізоліній лежачого та висячого боків покладу. Призначення гірничо-

геометричних графіків. Потужність покладів вміщуючих порід. Контури покладів, 

поверхні контактів порід. Розподіл покладів по величині потужності. Види поту-

жності їх визначення. Визначення потужності у відслоненнях і виробках, перехід 

від виміряної потужності до інших видів. Побудова нормальної стратиграфічної 

колонки і перерізів по заданим виробкам. Геометризація потужності. Безпосеред-

ній і посередній способи побудови ізопотужностей. Практичні значення графіків 

ізоліній потужностей. Глибина залягання родовища, покладу, рудного тіла або йо-

го ділянки корисної копалини і методи її визначення. Геометризація на глибину. 

Два способи побудови ізоглибин - безпосередній і посередній. 

Тектонічні поля напруги і їх прояви. Головні форми дислокацій. Геометричні 

елементи складок. Методи зображення складок: перерізу, гіпсометричні плани, 

блок -діаграми. Розривні порушення, зсування, диз’юнктиви, їх види. Геометричні 

елементи тектонічного розриву: зміщувач, крила, лінія перетину, кути зсування. 

Класифікація розривних порушень. Геологічна і маркшейдерська документація 

розривних порушень. Методи моделювання і геометризації розривних порушень. 

Експлуатаційні умови і особливі маркшейдерські задачі при комплексному спосо-

бі видобування корисної копалини. 

Тріщинуватість гірських порід і масиву, її значення при видобування корис-

ної копалини з родовища, покладу, рудного тіла або його ділянки відкритим, пі-

дземним чи комбінованим способами. Класифікація тріщин. Геометричні показ-

ники тріщинуватості. Натурні спостереження і документація тріщинуватості. 

Методи і прилади для визначення і документації тріщинуватості гірського масиву. 

Побудова структурних діаграм. 

Література: [1] стор. 70-190. 

 

Тема 3. Геометризація якісних особливостей корисних копалин 

Просторовий розподіл різних властивостей корисної копалини і вміщуючих 

порід. Вихідні матеріали якісної характеристики корисної копалини. Плани опро-

бування корисної копалини. Методи побудови кривих мінливості показника кори-

сної копалини по лінії простягання і на глибину. Визначення середнього вмісту 

корисного компоненту по кривій його розміщення. Геометризація якісних власти-

востей по окремим горизонтам, уступам, прошаркам і т.п. Оконтурювання родо-

вища, покладу, рудного тіла або його ділянки з урахуванням встановлених конди-

цій. Геометризація якісних властивостей потужних родовищ - в горизонтальному і 

профільному перетинах. Використання графіків розміщення властивостей родо-

вища, покладу, рудного тіла або його ділянки при рішенні задач раціонального 

освоєння надр. 

Література: [1] стор.193-288. 
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Дисципліна: "МАРКШЕЙДЕРСЬКО-ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ" 

 
Тема 1. Основні відомості з геометричної оптики 

Основні закони геометричної оптики. Плоскі дзеркала та їх використання в марк-

шейдерсько-геодезичних приладах. Плоско паралельна пластинка. Призми. 

Література: [4] стор.5-14. 

 

Тема 2. Оптичні частини маркшейдерсько-геодезичних приладів  
Призначення оптичних частин і вимоги до них. Лупа, мікроскоп. Зорові тру-

би і їх типи. Візирні труби. Сітки ниток. Дослідження зорових труб. Визначення 

збільшення зорової труби, поля зору, дозволяючої спроможності. Точність візу-

вання та її визначення. 

Література: [4] стор.16-71. 

Тема 3. Рівні  
Типи рівнів і їх побудова. Геометричні елементи рівнів. Ціна поділки рівня і 

її визначення. Відлікові пристрої кутомірних приладів. Види відлікових пристро-

їв. 

Література: [4] стор.134-177. 

Тема 4. Теодоліти 

 Класифікація кутомірних приладів. Теодоліти технічної точності (ТЗ0, Т15), 

точні (Т5, Т2). Лімби. Шкаловий мікроскоп. Штриховий мікроскоп. Однобічний 

оптичний мікрометр. Дослідження рену оптичних пристроїв. Інструментальні по-

хибки вимірювання кутів. Ексцентриситет алідади і його вплив на точність, вимі-

рювання кутів. Методи дослідження ексцентриситету алідади. Колімаційна похи-

бка. Похибка вимірювання горизонтальних кутів від перпендикулярності вісі 

труби до вертикальної вісі і від нахилу вісі труби теодоліта. 

Література: [4] стор.204-281. 

Тема 5. Нівеліри і нівелірні рейки 

 Класифікація нівелірів. Нівеліри технічної точності (Н10) точні (НЗ) і висо-

коточні (Н1). Нівеліри з компенсатором (Н10К, Н3К) Основні типи компенсато-

рів. Нівелірні рейки. 

Література: [4] стор.284-338. 

Тема 6. Тахеометри і лазерні прилади 

Лазерні прилади. Електронні тахеометри. Сканери. GPS-системи. 

Література: [4] стор.340-412. 

Тема 7. Догляд за маркшейдерсько-геодезичними приладами 

Загальні правила експлуатації приладів. Прийом та огляд приладів. Правила 

зберігання приладів на складах і в маркшейдерських відділах (бюро). Транспорту-

вання приладів. Догляд (чистка, змазування). Правила техніки безпеки при екс-

плуатації приладів. 

Література: [1] стор.281-285. 
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