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Назва дисципліни Геологорозвідувальна справа 

Адреса викладання 

дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка, ге-

ологічний факультет, кафедра геології корисних копалин і 

геофізики, м. Львів, вул. Грушевського, 4, 79005, тел. 

+38(032) 239-47-08 

Факультет та кафед-

ра, за якою закріпле-

на дисципліна 

Геологічний факультет, кафедра геології корисних копалин і 

геофізики 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

10 Природничі науки, 

103 Науки про Землю 

Викладачі дисципліни Гайовський Олег Володимирович, канд. геол. наук, доцент 

Контактна інформа-

ція викладачів 

E-mail: oleh.hayovskyy@lnu.edu.ua, 

м. Львів, вул. Грушевського, 4, кім. 232 

Консультації з питань 

навчання по дисцип-

ліні 

Щочетверга з 15:00 до 16:00 за адресою: ЛНУ імені Івана 

Франка, геологічний факультет, кафедра геології корисних 

копалин і геофізики, ауд. 228 

Сторінка курсу – 

Інформація про дис-

ципліну 

Предметом дисципліни «Геологорозвідувальна справа» є гір-

ські породи, які розкривають гірничими виробками і свердло-

винами для розшуків і розвідки родовищ корисних копалин. 

Даний курс складається з двох частин: «Проходка гірничих 

виробок» і «Розвідувальне буріння» та закріплюється лабора-

торними заняттями. Без знання основ цього предмету немож-

ливим є подальше вивчення таких дисциплін як «Методи ро-

зшуків і розвідки родовищ корисних копалин», «Рудна та ша-

хтна геологія», «Гірнича екологія». 

Коротка анотація ди-

сципліни 

Дисципліна «Геологорозвідувальна справа» розглядає та ви-

вчає загальні відомості про гірські породи та їхні фізико-

механічні властивості, методи та технічні засоби розвідки 

родовищ корисних копалин, основні виробничі процеси під 

час проходки гірничих виробок, засоби механізації гірничих 

робіт, підземної і відкритої систем розробки родовищ, основи 

збагачення корисних копалин, а також основні відомості про 

буріння розвідувальних свердловин, бурове обладнання та 

інструменти, технології різних способів буріння, охорону 

праці, техніку безпеки та організацію геологорозвідувальної 

служби. Ці роботи є найголовнішими під час оцінки родовищ 

і підрахунку запасів. 

Мета та цілі дисцип-

ліни 

Метою є ознайомлення студентів з геологічними умовами, 

технічними засобами і методичними прийомами виконання 

розшуково-розвідувальних робіт. 

Цілі курсу: 
– розгляд загальних даних про гірські породи, гірничі 

виробки, методи розвідки родовищ корисних копалин за до-

помогою гірничих виробок; 

– вивчення виробничих процесів і технічних засобів у 

процесі проходки гірничих виробок відкритим і підземним 

способами, організація геологорозвідувальних робіт; 

– засвоєння способів буріння розвідувальних свердловин 

і технології виконання бурових робіт під час розшуків і розві-

дки родовищ корисних копалин; 

Література для ви- Основна література: 

tel:+380322394708
mailto:oleh.hayovskyy@lnu.edu.ua


вчення дисципліни Частина I. «Проходка гірничих виробок» 

1. Багдасаров Ш. Б., Верчеба А. О., Пальмов И. И. Задачник 

по проведению горноразведочных выработок. – М.:  Изд-во 

МГРИ, 1973. – 94 с. 

2. Буровзрывные работы, погрузка, крепление, рудничный 

транспорт, вентиляция и водоотлив. Часть вторая курса «Про-

ведение разведочных выработок» / Н. И. Куличихин, Ш. Б. 

Багдасаров, А. О. Верчеба, Н. В. Тихонов / под общ. ред. проф. 

Куличихина Н. И. – М.: Недра, 1964. – 456 с. 

3. Ларин К. Л. Геологоразведочное дело. Проходка горнораз-

ведочных выработок, буровзрывные работы и техника безо-

пасности. – К.: Вища школа, 1975. – 216 с. 

4. Ларин К. Л. Геологоразведочное дело: Учебное пособие 

для геологических специальностей вузов. Изд. 2-е, перераб. и 

доп.. – К.: Вища школа, 1981. – 592 с. 

5. Геолого-розвідувальна справа: гірничі, підривні, бурові 

роботи: Навч. посібник / К. Л. Ларін, Г. Ф. Виноградов, В. С. 

Шабатін [та ін.]. – К.: Либідь, 1996. – 336 с. 

6. Лукьянов В. Г., Громов А. Д. Проведение горноразведоч-

ных выработок: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 

1986. – 288 с. 

7. Марков П. Н. Геологоразведочное дело. 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 346 с. 

8. Милосердина Г. Г. Задачник по геологоразведочному делу 

/ под ред. П. Н. Маркова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 192 

с. 

9. Милосердина Г. Г., Прокофьев А. П. Сборник типовых за-

дач по геологоразведочному делу. – М.: Недра, 1976. – 151 с. 

10. Основы горнобурового дела / Б. И. Воздвиженский, Н. И. 

Куличихин, Ш. Б. Багдасаров [и др.] / под ред. проф. Н. И. 

Куличихина. – М.: Недра, 1967. – 287 с. 

11. Федоренко П. И. Буровзрывные работы: Учеб. для вузов. – 

М.: Недра, 1991. – 272 с. 

Частина II. «Розвідувальне буріння» 

12. Воздвиженский Б. И., Волков С. А., Волков А. С. Колонко-

вое бурение: Учебное пособие для вузов. М.: Недра, 1982. – 

360 с. 

13. Воздвиженский Б. И., Голубинцев О. Н., Новожилов А. А. 

Разведочное бурение. – М.: Недра, 1979. – 510 с. 

14. Володин Ю. И., Мишенькин И. М. Руководство к практиче-

ским занятиям и сборник задач по бурению скважин: Учеб. 

пособие для техникумов. – М.: Недра, 1987. – 208 с. 

15. Володин Ю. И. Основы бурения: Учебник для техникумов. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1986. – 360 с. 

16. Элияшевский И. В., Орсуляк Я. М., Сторонский М. Н. Ти-

повые задачи и расчеты в бурении. – М.: Недра, 1974. – 504 с. 

17. Зиненко В. П. Направленное бурение. Учеб. пособие для 

вузов. – М.: Недра, 1990. – 152 с. 

18. Куличихин Н. И., Воздвиженский Б. И. Разведочное буре-

ние. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Недра, 1973. – 440 с. 

19. Ларин К. Л. Геологоразведочное дело. Разведочное буре-

ние и техника безопасности. – К.: Вища школа, 1978. – 304 с. 



20. Пальянов П. Ф., Штейнберг А. М. Бурение скважин (для 

специальности гидрогеология и инженерная геология геоло-

горазведочных и горных институтов и факультетов) / под 

общ. ред. проф. Н. И. Куличихина. – М.: Недра, 1964. – 355 с. 

21. Сулакшин С. С. Направленное бурение: Учебник для ву-

зов. –М.: Недра, 1987. – 272 с. 

22. Шамшев Ф. А. Основы разведочного бурения. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – Л.: Недра, 1971. – 196 с. 

23. Яремійчук Р., Возний В. Освоєння та дослідження свердло-

вин: Навч. посібник для студентів нафтогаз. спец. вищих учб. 

закладів. – Львів: ТОВ «Оріяна-Нова», 1994. – 440 с. 

Допоміжна література 

24. Багдасаров Ш. Б., Верчеба А. О., Куличихин Н. И. Спра-

вочник горного мастера геологоразведочных партий. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М.: Недра, 1973. – 368 с. 

25. Багдасаров Ш. Б., Верчеба А. О., Пальмов И. И. Справоч-

ник горного инженера геологоразведочных партий. – М.: Не-

дра, 1986. – 358 с. 

26. Белозеров А. В., Парфененко Л. С. Рудничный транспорт: 

Учебник для техникумов. – М.: Недра, 1985. – 231 с. 

27. Белозеров Н. П., Ильин В. Г., Сафонов Н. А. Буровое дело. 

– М.: Сельхозиздат, 1963. – 272 с. 

28. Бокий Б. В. Основы технологии горного дела. – М.: Недра, 

1964. – 292 с. 

29. Взрывные работы при разведке полезных ископаемых / С. 

А. Брылов, Л. Г. Грабчак, Г. Н. Бухаров [и др.]. – М.: Недра, 

1985. – 222 с. 

30. Воздвиженский Б. И., Сидоренко А. К., Скорняков А. Л. 

Современные способы бурения скважин. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – М.: Недра, 1978. – 342 с. 

31. Волков С. А., Волков А. С. Справочник по разведочному 

бурению. – М.: Госгеолтехиздат, 1963. – 548 с. 

32. Володченко К. Г., Серебрин И. Я. Проходка горно-

разведочных выработок. – Ленинград: Гостоптехиздат, 1941. – 

346 с. 

33. Володченко К. Г. Колонковое разведочное бурение. Изд. 2-

е. – М.: Госгеолиздат, 1953. – 524 с. 

34. Врублевский В. И., Кочерга Н. Т., Печковский В. И. Посо-

бие проходчику горизонтальных и наклонных горных выра-

боток. – К.: Госуд. изд-во тех. литературы УССР, 1959. – 440 

с. 

35. Ганджумян Р. А. Практические расчеты в разведочном 

бурении. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Недра, 1986. – 253 с. 

36. Горное и буровое оборудование: Учебник для техникумов 

/ Н. С. Родионов, Г. А. Ганзен, А. Н. Кирсанов, М. И. Теслинов. 

– М.: Недра, 1983. – 445 с. 

37. Григорьев В. В. Бурение со съемными керноприемниками. 

М.: Недра, 1986. – 197 с. 

38. Заплавский Г. А., Лесных В. А. Горные работы, проведение 

и крепление горных выработок: Учебник для техникумов. 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Недра, 1986. – 272 с. 

39. Кодзаев Ю. В. Бурение разведочных горизонтальных 



скважин. – М.: Недра, 1978. – 223 с. 

40. Коломоец А. В., Ветров А. К. Современные методы преду-

преждения и ликвидации аварий в разведочном бурении. Изд. 

2-е, перераб. и доп. – М.: Недра, 1977. – 200 с. 

41. Красулин В. С. Справочник техника-геолога. – М.: Недра, 

1967. – 488 с. 

42. Красулин В. С. Справочник техника-геолога. 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Недра, 1986. – 324 с. 

43. Куличихин Н. И., Воздвиженский Б. И. Разведочное буре-

ние. – М.: Госгеолиздат, 1949. – 567 с. 

44. Магурдумов А. М., Думаревский Л. А. Практическое руко-

водство по алмазному бурению. – М.: Недра, 1971. – 137 с. 

45. Макаров Л. В. Промывочные жидкости в колонковом бу-

рении. – М.: Недра, 1965. – 66 с. 

46. Малоян А. В., Плохов В. И. Бурение скважин на воду. 

Краткий справочник. – М.: Недра, 1966. – 302 с. 

47. Марамзин А. В. Бурение геологоразведочных скважин на 

твердые полезные ископаемые. – Л.: Недра, 1969. – 344 с. 

48. Марков П. Н. Геологоразведочное дело. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1956. – 310 с. 

49. Михайлова Н. Д. Техническое проектирование колонково-

го бурения. – М.: Недра, 1985. – 200 с. 

50. Назаров Л. В. Электровращательное бурение шпуров при 

горноразведочных работах. – Ташкент: Изд-во «Фан» УзССР, 

1974. – 208 с. 

51. Николаев Н. И., ЦыгельнюкЕ. Ю. Буровые промывочные 

жидкости и тампонажные смеси. Методические указания к 

лабораторным работам. – СПб: Санкт-Петербургский горный 

институт им. Г. В. Плеханова, 2000. – 32 с. 

52. Организация безопасного ведения геологоразведочных 

работ / А. И. Бочаров, О. А. Бурдин, И. Н. Засухин [и др.]. – 

М.: Недра, 1981. – 414 с. 

53. Покровский Н. М. Проведение горизонтальных и наклон-

ных горных выработок. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Угле-

техиздат, 1955. – 364 с. 

54. Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных 

скважин. Справочник / Н. И. Корнилов, В. С. Травкин, Л. К. 

Берестень, Д. И. Коган. – М.: Недра, 1979. – 359 с. 

55. Правила безопасности при геологоразведочных работах. – 

М.: Недра, 1979. – 249 с. 

56. Разведочное колонковое бурение / Воздвиженский Б. И., 

Волков С. А., Б. С. Филатов [и др.]. – М.: Госгеотехиздат, 

1957. – 592 с. 

57. Солонин Б. Н. Краткий справочник по проектированию и 

бурению скважин на воду. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Не-

дра, 1983. – 108 с. 

58. Солтыш В. М., Меерсон Е. Г., Бубнов Е. С. Руководство по 

алмазному бурению геологоразведочных скважин / под ред. 

проф. Б. И. Воздвиженского. – М.: Госгеолтехиздат, 1963. – 

208 с. 

59. Справочник горного мастера геологоразведочных партий / 

А. О. Верчеба, Ш. Б. Багдасаров, А. Н. Борисов [и др.]. – М.: 



Недра, 1964. – 444 с. 

60. Справочник мастера колонкового бурения / А. Л. Авруц-

кий, С. А. Волков, Е. А. Демьянова [и др.]. – М.: Госгортехиз-

дат, 1960. – 528 с. 

61. Справочник укрупненных сметных норм на геологоразве-

дочные работы. СУСН. – М.: Недра, 1984. – Вып. 4. Горно-

проходческие работы. – 295 с. 

62. Справочник укрупненных сметных норм на геологоразве-

дочные работы. СУСН. – М.: Недра, 1984. – Вып. 5. Разведоч-

ное бурение. – 200 с. 

63. Справочное руководство мастера геологоразведочного 

бурения / Г. А. Блинов, В. И. Васильев, Ю. В. Бакланов [и др.]. 

– Л.: Недра, 1983. – 400 с. 

64. Сулакшин С. С. Бурение геологоразведочных скважин: 

Справочное пособие. – М.: Недра, 1991. – 334 с. 

65. Сулакшин С. С. Искривление скважин. Изд. 2-е, доп. и пе-

рераб. – М.: Госгеолтехиздат, 1960. – 187 с. 

66. Сулакшин С. С. Руководство по измерению искривления 

скважин (для технического бурового персонала). – М.: Гос-

геолте хиздат, 1954. – 108 с. 

67. Такранов Р. А., Шустерман А. С. Геологическая фотодо-

кументация горных выработок. – М.: Недра, 1984. – 112 с. 

68. Техника и технология ударно-канатного бурения при раз-

ведке россыпей / [В. П. Кренделев, В. В. Махотин, В. М. Ми-

наков, В. А. Орьев]. – М.: Недра, 1979. – 223 с. 

69. Шитихин В. В., Курмашев А. М., Баюнчикова З. В. Бурение 

направленных геологоразведочных скважин. – М.: Госгео-

лтехиздат, 1960. – 120 с. 

Обсяг курсу Курс «Геологорозвідувальна справа» викладається на ІV курсі 

в VIII семестрі у загальному обсязі 120 год, з яких відведено 

на лекції – 48 год, лабораторні заняття – 32 год та самостій-

ну роботу – 40 год. За умови успішного опанування дисцип-

ліни студенту присвоюється 4,0 кредити ECTS. 

Очікувані результати 

навчання 

По завершенні вивчення курсу «Геологорозвідувальна спра-

ва» студент повинен: 

– знати класифікацію і характеристику відкритих і пі-

дземних гірничих виробок; 

– технологічні процеси, які здійснюють під час гірничих 

робіт, інструменти й машини для проходки гірничих виробок; 

– основні сучасні способи і методи буріння геологороз-

відувальних свердловин; 

– головні технологічні операції під час буріння свердло-

вин; 

– промивання свердловин, призначення і види промива-

льних агентів, параметри глинистих розчинів; 

– мати уявлення про охорону праці та техніку безпеки 

під час проведення всіх видів геологорозвідувальних робіт, а 

також про виробничу організацію робіт для проведення гір-

ничорозвідувальних виробок; 

– уміти класифікувати гірські породи за фізико-

механічними властивостями; 

– здійснювати документацію гірничих виробок; 



– орієнтуватися в застосуванні в процесі виконання бу-

ро-вибухових робіт промислових вибухових речовин; 

– розраховувати необхідні параметри під час буріння 

свердловин; 

– визначати параметри глинистих розчинів. 

Ключові слова Гірська порода, гірнича виробка, гірничі роботи, буро-

вибухові роботи, гірничопрохідницький цикл, пробовідби-

рання, свердловина, керн, бурові роботи, бурове обладнання 

Формат курсу Очний 

Теми Теми лекційного матеріалу до частини курсу 

«Проходка гірничих виробок»: 

Тема 1. Загальні відомості про геологорозвідувальні виро-

бки та їхня класифікація. Класифікація гірничих виробок за 

призначенням, положенням в просторі та відносно поверхні. 

Відкриті (поверхневі) гірничі виробки. Підземні гірничі виро-

бки. Горизонтальні, вертикальні та похилі виробки. 

Тема 2. Фізико-механічні властивості гірських порід. Кате-

горійність порід. Класифікація гірських порід за М. М. Про-

тодьяконовим та по буримості (ЄКПБ). 

Тема 3. Проходка гірничих виробок. Класифікація гірничих 

робіт: ручні, машинні, буро-вибухові (БВР) способи проход-

ки, проходка в ускладнених геологічних умовах. Інструмент і 

механізми для проходки гірничих виробок. Ліквідація і кон-

сервація гірничих виробок. 

Тема 4. Бурові роботи. Шпури та їхні параметри. Способи 

буріння шпурів. Основні типи механізмів для обертального і 

ударно-поворотного буріння шпурів. Породоруйнівний ін-

струмент для буріння шпурів: бури, свердла. 

Тема 5. Вибухові роботи. Вибух, вибухові речовини (ВР). 

Класифікація промислових ВР. Способи і засоби підривання 

зарядів вибухових речовин. Контрольно-вимірювальні прила-

ди. Класифікація врубів, класифікація зарядів. Зберігання, 

транспортування та знищення ВР. Техніка безпеки. 

Тема 6. Кріплення гірничих виробок. Відомості про гірни-

чий тиск. Елементи підземної гірничої виробки та форми по-

перечних перерізів. Конструкція кріплення. Кріплення гори-

зонтальних і вертикальних гірничих виробок. Техніка безпе-

ки. 

Тема 7. Прибирання породи. Способи навантаження і відка-

тки породи. Механізми та інструмент, транспорт. Техніка без-

пеки. 

Тема 8. Провітрювання підземних гірничих виробок. Вен-

тиляція. Рудничне повітря. Схеми провітрювання. Вентилято-

ри і вентиляційні труби. Техніка безпеки. 

Тема 9. Водовідлив і освітлення гірничих виробок. Водові-

длив під час проходки горизонтальних і вертикальних підзем-

них виробок. Насоси. Освітлення підземних гірничих виро-

бок: стаціонарне і переносне. Типи переносних світильників 

для пило- та газонебезпечних виробок. Техніка безпеки. 

Тема 10. Організація гірничо-прохідницьких робіт. Графік 

циклічності. 

Тема 11. Документація гірничих виробок. Види документа-



ції. Документація поверхневих виробок. Документація підзе-

мних виробок. Підґрунтя і види зведеної документації. 

На лабораторних заняттях на основі виданого плану руд-

ної ділянки студенти вибирають і обґрунтовують способи 

проходки гірничих виробок у породах різних категорій: 

м’яких породах, породах середньої міцності, міцних і дуже 

міцних породах. Обґрунтовують способи застосування гори-

зонтальних і вертикальних гірничих виробок. 

Теми лекційного матеріалу до частини курсу 

«Розвідувальне буріння»: 
Тема 12. Загальні відомості про буріння свердловин. Еле-

менти бурової свердловини. Способи руйнування забою. Кла-

сифікація свердловин за призначенням та способами буріння. 

Тема 13. Загальна схема колонкового буріння. Установка 

вишки, монтаж обладнання, буріння свердловини, ліквідацій-

ний тампонаж. Інструмент для колонкового буріння: колонко-

ві набори і бурова колона. 

Тема 14. Бурові установки для колонкового буріння. Буро-

ві станки для буріння свердловин. Насоси та силові приводи. 

Бурові вишки і щогли, обладнання для спуско-підйомних 

операцій. Вибір конструкції свердловини. Геолого-технічний 

наряд (ГТН). 

Тема 15. Промивка і продувка свердловин. Призначення і 

схеми промивки. Основні типи промивальних рідин та умови 

їхнього застосування. Глинисті розчини та їхні властивості. 

Прилади для визначення параметрів глинистих розчинів. Хі-

мічна обробка глинистих розчинів. Продувка свердловин. 

Способи підвищення виходу керна. 

Тема 16. Технологія обертального буріння. Особливості 

колонкових наборів в умовах твердосплавного й алмазного 

буріння. Способи підвищення виходу керна. Спрямоване та 

багатозабійне буріння. 

Тема 17. Буріння коронками армованими твердими спла-

вами. Типи твердосплавних коронок: ребристі, різцеві, само-

заточувальні. Типи долота. Технологічні параметри буріння: 

осьове навантаження, частота обертання коронки та визна-

чення кількості промивальної рідини. 

Тема 18. Буріння алмазними коронками. Типи алмазних 

коронок: багатошарові та імпрегновані. Технологія алмазного 

буріння: осьове навантаження, частота обертання та кількість 

промивальної рідини. 

Тема 19. Бурові комплекси СЗК і КСЗК, їхня будова й область 

застосування. Буріння з гідравлічним транспортуванням кер-

на. Особливості ударно-обертального буріння, будова гідроу-

дарника. 

Тема 20. Роторне буріння. Принципова будова бурової уста-

новки для роторного буріння. Інструмент. Легкі самохідні 

бурові установки для роторного буріння. Буріння забійними 

двигунами. 

Тема 21. Ударно-канатне буріння. Умови застосування та 

принципова схема бурової установки. Інструмент для ударно-

канатного буріння. Станки. Особливості буріння в різних гео-



логічних умовах. 

Тема 22. Направлене і багатозабійне буріння. Викривлен-

ня свердловин. Причини викривлення. Технічні засоби для 

штучного викривлення свердловин. Прилади для вимірюван-

ня викривлення свердловин. 

Тема 23. Попередження і ліквідацій аварій. Загальні відо-

мості. Інструмент, який застосовують для ліквідації аварій. 

Ліквідація аварій. 

Тема 24. Буріння неглибоких свердловин. Загальні відомос-

ті. Ударно-канатне буріння стаканами і ґрунтоносами. Обер-

тальне колонкове і шнекове буріння. Вібраційне буріння. Бу-

рові установки для неглибокого буріння свердловин. 

На лабораторних заняттях студенти виконують завдання, у 

якому на основі виданого геологічного розрізу вибирають і 

обґрунтовують конструкцію свердловини, обирають бурове 

обладнання для її буріння. На основі геологічного розрізу об-

ґрунтовують способи перебурювання тіла корисної копалини, 

які застосовують для підвищення виходу керна. Указують 

причини, які призводять до зменшення виходу керна. 

Підсумковий конт-

роль, форма 

Іспит у кінці семестру, екзаменаційні білети 

Пререквізити У курсі «Геологорозвідувальна справа» йдеться про те, що 

одним з основних методів розвідки та виявлення родовищ 

усіх видів корисних копалин є технічні засоби розвідки, які 

застосовують для розкриття гірських порід на різних глиби-

нах від денної поверхні з метою одержання даних про геоло-

гічну будову ділянки, параметри геологічних тіл та якість і 

кількість корисного компоненту. Розкриття здійснюють про-

ходкою розвідувальних гірничих виробок та бурінням розві-

дувальних свердловин. 

Навчальні методи та 

техніка, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції і лабораторні заняття, які будуть супроводжуватися 

презентаціями, плакатами з типовими гірничими та буровими 

роботами, а також набором відповідного гірничопрохідниць-

кого обладнання та бурового інструменту. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної дія-

льності) 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 

100-бальною шкалою. Форми контролю: лабораторні занят-

тя, тестування самостійних завдань, іспит. Розподіл балів 

за формами контролю такий: 

– лабораторні заняття – 25 % семестрової оцінки з ма-

ксимальною кількістю 25 балів. На лабораторних заняттях 

розподіл балів такий: 

o за усну відповідь на запитання – від 0 до 10 балів; 

o за відвідування занять студент отримує по 0,5 бали 

за заняття; 

– тестування самостійних завдань (опис типових родо-

вищ) – 25 % семестрової оцінки з максимальною кількістю 25 

балів; 

– іспит (екзаменаційні білети) – 50 % семестрової оцін-

ки з максимальною кількістю 50 балів. 

На іспиті оцінювання за екзаменаційними білетами відбува-

ється так: 



Оцінку «відмінно» (кількість балів 90–100, «A» – за шкалою 

ECTS) студент отримує в тому разі, якщо дає правильні від-

повіді на всі питання (допускає не більше двох незначних по-

милок) і під час виконання лабораторних робіт та індивідуа-

льних навчально-дослідних завдань застосовує системні знан-

ня навчального матеріалу, передбачені навчальною програ-

мою, викладає оригінальні висновки, отримані на основі про-

грамного і додаткового матеріалу. 

«Дуже добре» (кількість балів 81–89, «В» – за шкалою ECTS) 

– у відповідях на питання допускає три–п’ять незначних по-

милок, теоретичні питання розкриває повністю на основі про-

грамного й додаткового матеріалу; під час виконання лабора-

торних та індивідуальних завдань застосовує узагальнені 

знання навчального матеріалу, передбачені навчальною про-

грамою. 

«Добре» (кількість балів 71–80, «С» – за шкалою ECTS) – у 

відповідях на питання кількість грубих помилок не перевищує 

2, теоретичні питання розкрито повністю, програмний матері-

ал викладено у відповідності до вимог; лабораторні й індиві-

дуальні завдання виконано загалом правильно, однак наявні 

окремі неточності. 

«Задовільно» (кількість балів 61–70, «D» – за шкалою ECTS) 

– у відповідях на питання студент допускає три–п’ять поми-

лок, теоретичні питання розкрито, однак під час викладання 

програмного матеріалу наявні помилки; лабораторні та інди-

відуальні завдання виконує на рівні, нижчому за середній, 

застосовує навчальний матеріал без достатнього розуміння. 

«Достатньо» (кількість балів 51–60, «Е» – за шкалою ECTS) – 

у відповідях на питання студент допускає більше п’яти поми-

лок, теоретичні питання розкрито неповністю, з суттєвими 

помилками; під час виконання лабораторних та індивідуаль-

них завдань стикається зі значними труднощами, припускає 

значні помилки (завдання виконані на рівні, який відповідає 

мінімально допустимим критеріям якості). 

«Незадовільно з можливістю повторної здачі» (кількість 

балів 20–50, «FX» – за шкалою ECTS) – теоретичні питання 

не розкриті, студент не може виконати лабораторні завдання, 

загальний рівень знань низький, потрібно суттєве додаткове 

опрацювання перед тим, як перездавати іспит. 

«Незадовільно» (кількість балів 1–20, «F» – за шкалою 

ECTS) – рівень знань вкрай низький, студент не знає елемен-

тарних основ дисципліни, лабораторні роботи та індивідуаль-

ні завдання не виконані; потрібне повторне вивчення курсу. 

Питання до іспиту Перелік питань до частини курсу 

«Проходка гірничих виробок»: 

Гірничі виробки та їхня класифікація. 

Відкриті гірничі виробки, основне завдання та умови їхньої 

проходки. 

Підземні горизонтальні гірничі виробки, основне завдання та 

умови їхньої проходки. 

Підземні вертикальні гірничі виробки, основне завдання та 

умови їхньої проходки. 



Фізико-механічні властивості гірських порід. 

Класифікація гірських порід (М. М. Протодьяконова, ЄКПБ). 

Способи проходки гірничих виробок. 

Спеціальні способи проходки в ускладнених геологічних умо-

вах. 

Ліквідація і консервація гірничих виробок. 

Буро-вибухові роботи (БВР). Способи буріння шпурів у про-

цесі проведення БВР. 

Вибухові роботи. Загальні відомості із теорії вибуху, вибух 

окремого заряду. 

Промислові вибухові речовини (ВР). Класифікація промисло-

вих ВР за фізичним станом, умовами застосування і хімічним 

складом. 

Способи і засоби підривання шпурів. 

Конструкція шпурових зарядів і класифікація шпурів. 

Кріплення гірничих виробок. Гірничий тиск. Матеріал для 

кріплення гірничих виробок. 

Кріплення горизонтальних і похилих гірничих виробок. 

Кріплення вертикальних гірничих виробок. 

Будова кріпильної рами і способи з’єднання її елементів. 

Навантаження породи в підземних горизонтальних виробках. 

Відкатка породи з підземних горизонтальних виробок. 

Прибирання породи з підземних вертикальних гірничих виро-

бок. 

Джерела забруднення рудничної атмосфери. Провітрювання 

гірничих виробок. 

Схеми провітрювання гірничих виробок. 

Водовідлив з підземних горизонтальних і вертикальних гір-

ничих виробок. 

Освітлення підземних гірничих виробок. 

Перелік питань до частини курсу 

«Розвідувальне буріння»: 

Загальні відомості про буріння свердловин, способи руйну-

вання забою, класифікація свердловин за призначенням. 

Способи буріння свердловин, характеристика та основні осо-

бливості. 

Механічне буріння свердловин, класифікація способів меха-

нічного буріння, характеристика та основні особливості. 

Загальна схема обертального буріння свердловин. 

Породоруйнівний інструмент для механічного буріння сверд-

ловин, їхні основні типорозміри. 

Колонкове буріння. Загальні відомості про колонкове буріння. 

Загальна схема колонкового буріння. 

Тампонаж свердловин. 

Інструмент для колонкового буріння. Колонковий набір та 

бурова колона. 

Особливості будови колонкових наборів для буріння твердо-

сплавними і алмазними коронками. 

Коронки алмазні і твердосплавні, їхня будова та особливості 

застосування. 

Колонковий снаряд для буріння алмазними коронками і захо-

ди щодо зменшення вібрації бурової колони. 



Обсадна колона та її призначення. 

Бурова колона та її призначення. Обважнілі бурові труби. 

Подвійні колонкові труби. 

Породоруйнівний інструмент. 

Допоміжний інструмент для бурових і обсадних труб. 

Бурові установки для колонкового буріння, основне призна-

чення і класифікація. 

Бурові установки з гідравлічною подачею, основні вузли бу-

рового агрегату. 

Основні вузли бурового агрегату з гідравлічною подачею. 

Затискні патрони установок колонкового буріння. 

Бурові установки роторного типу. 

Бурові насоси і силові приводи для буріння свердловин. 

Вибір конструкції колонкової свердловини. 

Геолого-технічний наряд (ГТН). 

Бурові вишки і щогли, їхня будова і основне призначення, 

інструмент для спуско-підйомних операцій. 

Бурові долота, типи і призначення. 

Промивка і продувка свердловин. 

Промивка свердловин: основне призначення, схеми промивки 

свердловин. 

Промивальні рідини та умови їхнього застосування під час 

буріння свердловин. 

Призначення глинистих розчинів та їхні основні властивості. 

Вимірювання показників властивостей промивальних рідин. 

Прилади для вимірювання параметрів глинистих розчинів. 

Хімічна обробка глинистих розчинів. 

Продувка свердловин. Загальна схема продувки, переваги і 

недоліки буріння з продувкою. 

Причини, що зменшують вихід керна в процесі обертального 

буріння  та способи їхнього усунення. 

Заходи з підвищення виходу керна у процесі колонкового бу-

ріння. 

Причини і закономірності викривлення свердловин. 

Прилади для вимірювання зенітного кута і повного вимірю-

вання кривизни свердловини. 

Технічні засоби для викривлення свердловин. 

Аварії в процесі колонкового буріння та аварійний інструмент 

для їхньої ліквідації. 

Аварійний інструмент для колонкового буріння. 

Безнасосне буріння з внутрішньою зворотною циркуляцією. 

Буріння з гідравлічним транспортуванням керна. 

Буріння неглибоких свердловин. Способи буріння і бурові 

установки. 

Буріння снарядами зі зйомним керноприймачем (СЗК, КСЗК). 

Ударно-канатне буріння свердловин: принципова схема, тех-

нологічний інструмент. 

Ударно-обертальне буріння. 

Шнекове і вібраційне буріння. 

 


